
Land is een kostbaar bezit. Reden genoeg om er -op een goede manier- zoveel  
mogelijk uit te halen. Daar gaat de Vakdag op 16 oktober over. Kom naar het erf 
van Wibe van Vliet in Kamerik en volg een of meer inspirerende workshops: 

UITNODIGING 16 OKTOBER VAN 13.00 – 16.00 UUR

VAKDAG ‘BENUT JE LAND’ 

De Vakdag wordt gehouden op woensdag 16 oktober 2019. Om 13.00 uur is er ontvangst met 
koffie. Om 13.15 uur start de eerste ronde workshops, maar u kunt ook later ‘instappen’ en 
zelf uw programma samenstellen. Om 16.00 uur ronden we af.

Graag tot de 16e!
Met uitnodigende groet  
namens projectgroep Polderkennis op Peil,

Delian Kool, d.kool@ppp-agro.nl 
Teus Verhoeff, t.verhoeff@ppp-agro.nl
José van Miltenburg, info@josevanmiltenburg.nl

1) Bemesten met winst 
Optimaal bemesten, hoe doe je dat? Niet 
alleen grasopbrengst telt, ook de hoeveelheid 
DVE is van belang voor een gebalanceerd rant-
soen, een laag ureum en weinig ammoniak. 
Daarnaast maakt het bodemoverschot pijnlijk 
duidelijk wanneer de bemesting onvoldoende 
is benut en dat kost punten in het kader van 
duurzaamheid. Hoe dan wel? Wim Honkoop 
(PPP-Agro Advies) deelt bemestingstips die  
ook nog geld opleveren en Wibe vertelt  
welke (vloeibare) kunstmest hij tegenwoor- 
dig gebruikt en waarom hij daar enthousiast 
over is.

2) Bokashi kuil rendabel? 
Resten van ecologisch slootschonen, bossen  
na het weiden, maaisel van wegbermen, blad, 
organisch materiaal van natuurland; alles wat 
niet meer geschikt is als voer voor de koeien, 
is toch waardevol! Dat is de boodschap van 
Jasper ten Berge van ‘bij de oorsprong’. Maar 
hoe maken we een goede Bokashi kuil? En wat 
kunnen we ermee? Draagt het bij aan kring-
looplandbouw? Jasper vertelt ons alle ins en 
outs van een goede Bokashi kuil en hoe het 
verdienmodel eruit ziet, ook op veengrond. 
Aan het eind kunt u zelf de balans opmaken  
of het wat voor uw bedrijf is. 

3) Programma Aanpak  
     Veenweiden  
De stuurgroep Aanpak Veenweiden presenteert 
de resultaten van vijf jaar Programma Aanpak 
Veenweiden. Daarbij zoomen we in op vragen als: 

• Hoe effectief is onderwaterdrainage  
(water-infiltratie)? 

• Wat is de zin en onzin van natte teelten? 
• Kunnen bodemtemperatuurmeters ons  

verder helpen? 

LOCATIE  
Wibe van Vliet
Oortjespad 2, 3471 HD Kamerik

TIJD 
Ontvangst vanaf 13:00 uur
Start programma 13:15 uur

Dit project is 
mede mogelijk 
gemaakt door:

Polderkennis op Peil

Workshop Workshop Workshop


