B D E KO
Uitnodiging Kringloopbijeenkomst Midden, focus: veevoer van om de hoek
Woensdag 16 Juni, van 10:00 tot 15:00
De Westerade, Oudebosweg 26, Dronten
Na een drietal digitale regio kringloopbijeenkomsten in februari en maart voor Noord, Midden en
Zuid met bij elkaar meer dan 100 deelnemers gaat het project Koplopers in kringlooplandbouw
verder met fysieke bijeenkomsten op drie boerderijen in de drie regio’s om ruimte te kunnen bieden
aan informeel uitwisselen en het leggen van intersectorale contacten voor samenwerkingen.
Daarnaast wordt op iedere bijeenkomst een focus gelegd op een voor het bedrijf relevant onderwerp
dat verder uitgediept wordt. Dit onderwerp is direct gelinkt met het bedrijf waar de bijeenkomst
plaatsvindt.
Samen met BDEKO en de VBV organiseert Bionext Woensdag 16 Juni de eerste fysieke
kringloopbijeenkomst Midden met de focus: veevoer van om de hoek. De bijeenkomst vindt plaats
op het bedrijf van Sijbrand Westra ‘de westerade’ in Dronten.
10:00 Inloop met koffie en thee
10:30 welkom, voorstellen bedrijf en samenwerking door Sijbrand Westra
11:00 Ruud Hendriks Nutriëntenstromen in de samenwerking. +discussie en rondleiding over het
bedrijf
12:00 Lunch
13:00 Veevoer van om de hoek:
-

Achim Tijkorte (Reudink BV) bijvoeren van enkelvoudige producten
Marta Lourenço (ILVO) mengteelt tarwe-veldboon als soja-vervanger

13:45 Mengteelt, het veld in:
-

Jan Rombouts (Biologisch Dynamisch pluimveehouder) ervaring vanuit de praktijk
Abco de Buck (Louis Bolk Instituut) ervaringen vanuit onderzoek

14:45 Afsluiting en bespreken vervolg
15:00 Borrel
De dag bestaat uit twee onderdelen: een ochtend programma gericht op samenwerkingen en een
verdiepend middagprogramma over teelt en gebruik van krachtvoer, specifiek mengteelt tarweveldboon. We beginnen met een welkom door Bionext en Sijbrand Westra en een korte introductie
van het gastbedrijf de Westerade en de samenwerkingen die zij heeft met melkveehouder Joost van
Dam en pluimveehouder Jan Rombouts. Vervolgens gaan we in gesprek met practor
Kringlooplandbouw Ruud Hendriks over de kringlopen van de samenwerking. Hij heeft voor deze
bijeenkomst de mineralenstroom van de samenwerking doorgerekend en analyseert deze in gesprek
met de deelnemers. Wat gaat goed? Op basis waarvan maak je afspraken en keuzes in
samenwerkingen? Al pratende maken we een rondje over het bedrijf en staan we stil bij de
kringloopaspecten van het bedrijf.
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Na de lunch gaan we ons verdiepen in een mogelijke doorontwikkeling van een samenwerking:
regionaal krachtvoer. Achim Tijkorte van Reudink BV zal een korte toelichting geven op de praktijk
van het bijvoeren van enkelvoudige producten aan varkens en pluimvee. Marta Lourenço van het
Vlaamse onderzoeksinstituut ILVO zal vanuit haar onderzoekservaring toelichten wat de waarde kan
zijn van een (regionaal) mengteelt product als tarwe-veldboon in het rantsoen. Welke
bewerkingsmethode levert de hoogste verteerbaarheid? Wat is de stand van het huidige onderzoek
en wat zijn de plannen voor het vervolg?
Na verdieping op de gebruikskant gaan we het veld in om de teelt-aspecten van tarwe-veldboon te
bespreken. Jan Rombouts heeft al enkele jaren ervaring met de teelt en gebruik van tarwe veldboon
en zal in het gewas hier een korte toelichting bij geven. Deze toelichting zal worden aangevuld door
Abco de Buck van het Louis Bolk Instituut. Hij heeft vanuit zijn betrokkenheid bij het Europese
onderzoeksproject ‘Remix’ ervaring opgedaan met zaaidichtheden, rassen en andere aspecten van de
mengteelt.
Terug op het erf van de Westerade behandelen we overgebleven vragen en bespreken we het
vervolg van de bijeenkomst. We sluiten de dag af met een borrel.
Corona
Deze bijeenkomst zal uiteraard worden georganiseerd binnen de dan geldende corona beperkingen
en adviezen vanuit de overheid. Wanneer dit t.z.t. betekent dat de fysieke bijeenkomst geen
doorgang kan vinden zullen we dat direct met de deelnemers communiceren.
We zien u graag 16 Juni!
Meldt u aan via deze link. Deelname is gratis. De deadline voor aanmelden is 9 Juni.
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