
Steeds meer melkveehouders in de Krimpenerwaard experimenteren met kruiden in 
hun grasland. Kruiden bevatten namelijk mineralen en sporenelementen die bijdragen 
aan de diergezondheid en biodiversiteit. Bovendien zorgt een mix van gras en kruiden 
voor een gezonde(re) bodem en actief bodemleven. Deelnemers aan de Proeftuin 
Trots op de Krimpenerwaard ontdekken samen hoe kruiden werken op veen en wat 
ervoor nodig is om dit optimaal in de bedrijfsvoering toe te passen. 

Vooral de slootkant biedt kansen als een kruidenrijke strook. Naast een extra pakket-
vergoeding kan deze ook nog eens goed voer opleveren. Hiervoor is het hele jaar rond 
een optimaal beheer nodig. Niet alleen als het gaat over (niet) bemesten, maar ook 
wat betreft maaien, oogsten en slootschonen. 

Op vrijdag 4 september organiseren we een Tour de Boer om praktijkkennis, tips en 
inspiratie te delen. Bij twee experimenterende melkveehouders in de Krimpenerwaard 
en met verschillende kruidenexperts en machines die u aan het werk ziet.  
Stel uw vragen, kijk en ontdek de kansen van slootkanten en kruiden.  

Zo werkt de ‘Tour de Boer’

Op 4 september bent u van 10.00 tot 13.00 uur welkom op twee locaties in Stolwijk. 
Daar starten om 10.00 en 11.30 uur verschillende workshops, waarbij u ook machines 
aan het werk ziet. U kunt zelf kiezen waar en op welk tijdstip u aan uw tour begint.  
We houden in onze planning rekening met wisseltijd tussen beide locaties zodat u  
ze allebei binnen de tijd kunt bezoeken. Er zijn geen kosten aan verbonden. 

Wat wilt u weten over slootkantbeheer en kruidenrijk grasland 
of wat hebt u nodig om er (ook) mee aan de slag te gaan? 

Tour De Boer
Uitnodiging: vrijdag 4 september

Locatie Machines Workshops

Kees Verhagen

Adres:
Koolwijkseweg 47 
2821 NT Stolwijk

• Johan Vonk Noordegraaf met 
eco slootreiniger

• Jaco van de Berg met  
maaicombinatie plus  
bandafvoer voor de slootkant

• Kartering  
(Rudi Terlouw, Bui-tegewoon)

• Natuurpakketten  
(Mariëlle Oudenes, Weidehof Krimpenerwaard)

• Slootkantenbeheer  
(Delian Kool, PPP-Agro Advies) 

Martjan de Jong

Adres:  
Benedenkerkseweg 106B 
2821 LE Stolwijk 

• Landkracht Agri met  
strokenfrees  
(https://www.trekkerweb.nl/artikel) 

• Kruidenmengsels  
(Albert Snoei, De Samenwerking) 

• In- en doorzaaien / onkruidbeheersing   
(Pedro Janssen, Louis Bolk Instituut en  
Teus Verhoeff, PPP-Agro Advies)

www.proeftuinkrimpenerwaard.nl
We zien u graag op 4 september. Aanmelden is niet nodig.


