
Deze gevleugelde uitspraak van Johan Cruijff  past net zo goed bij landbouw als bij voetbal, vinden 
we in Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard. En dat nemen we letterlijk: met elkaar ontdekken we als 
melkveehouders, onderzoekers en adviseurs nieuwe manieren om tot een weerbaarder en veerkrach-
tiger landbouwsysteem op veen te komen. Dat doen we door in te spelen op de natuurlijke proces-
sen van bodem, gewas en dier. 

‘Iets’ doen dus, om iets in gang te zetten. Benieuwd wát we doen, hoe we samen met u willen expe-
rimenteren en leren als het gaat om bijvoorbeeld draagkracht en sluitende kringlopen? Of op welke 
manieren we werken aan kwaliteitsverbetering van voer, mest, water en bodem? Neem dan deel aan 
de ‘Tour de Boer’ op 18 april a.s. Bij twee deelnemers aan de Proeftuin Krimpenerwaard delen we de 
ervaringen uit het afgelopen jaar en bespreken we de vervolgstappen.

Bent u melkveehouder, adviseur of gewoon nieuwsgierig naar wat 
er gebeurt in de Krimpenerwaard? Kijk en praat dan de 18e mee 
over landbouw met toekomstwaarde!

Zo werkt de ‘Tour de Boer’
Van 9.30 tot 12.30 uur kunt u 4 sessies volgen op 2 locaties in de 
Krimpener waard, zie onderstaand schema. U kunt zelf kiezen waar en op welk 
tijdstip u aan de tour begint. En of u allebei de bedrijven bezoekt, of één. Er zijn 
geen kosten aan verbonden. We zien u graag op 18 april! 

Rondgang op 18 april langs melkveehouders in de Krimpenerwaard

U I T N O D I G I N G

“Vaak moet er iets gebeuren 
                      voordat er iets gebeurt.”

Expert

Dick Jan Koster 
(PPP-Agro Advies) 

Sjon de Leeuw 
(PPP-Agro Advies)

Nick van Eekeren en 
Pedro Janssen 
(Louis Bolk Instituut)

Teus Verhoeff  
(PPP-Agro Advies)

Locatie 

Melkveebedrijf De Jong 
Provincialeweg West 61
2851 EK Haastrecht

Melkveebedrijf Mulder
West Vlisterdijk 17
2855 AH Vlist

Onderwerp

1) Werken aan schoon water.
 Hoe maak je gebruik van de zuiverende werking van veen? 
2) Benut wat je krijgt.
 Gebruik van verschillend gras uit de Krimpenerwaard.

3) Hoe stevig sta je? 
Omgaan met veranderende draagkracht tijdens het seizoen.

4) Laat de grutto landen!
 Hoe maken we ons land interessant voor weidevogels?

LET OP: starttijden van de sessies op de 2 locaties zijn 9.30 uur en 11.00 uur (daarbij hebben we rekening 
gehouden met reistijd tussen de locaties).

Heeft u vragen? 
Bel of mail naar Delian Kool:  
06-29306232 of d.kool@ppp-agro.nl                                           
Of kijk op www.proeftuinkrimpenerwaard.nl

   Thuis experimenteren? 
Op het bedrijf van de familie Mulder leggen we een experiment uit wat 

    u eenvoudig thuis kunt uitvoeren en wat inzicht geeft in het 

        bodemleven. Alle benodigde materialen krijgt u van ons!


