
Blik op management

‘Blik op de wei’

 22 maart 2016 
 14e innovatiedag 
‘Blik op de wei’ 

Locatie    
Coöperatie KTC Zegveld, Oude Meije 18, 3474 KM Zegveld

Tijd
10:00  – 15:30 uur

Blik op bemesting Blik op wortels



Geachte relatie,

Met plezier kondigen we u de Innovatiedag ‘Blik op de wei’ aan. Een dag die in het teken staat 
van het beweidingsseizoen 2016, boordevol met innovaties die uw ‘blik op het beweiden’ 
vergroten. Op dinsdag 22 maart organiseren het Veenweiden Innovatiecentrum, PPP-Agro 
Advies, Coöperatie KTC Zegveld en Wageningen UR Livestock Research gezamenlijk deze 
14e Innovatiedag en bieden u het volgende programma aan.

Ochtendprogramma (aanvang 10:00 uur)
In het ochtendprogramma zoomen we in op een gezond weiderantsoen 2.0; waar kruiden 
uiteraard niet in mogen ontbreken en nemen we u mee in de kennis over en het belang van 
wortels.  Ook tonen we u de ideale graaslandgebruikskalender en een nieuwe beweidingsapp 
en gaan we in op het beweidingsgedrag van de koe.

Workshops in de middag
Blik op de wei betekent uiteraard een Farmwalk in het veld. In drie workshopronden laten we 
u ‘live’ de wortelmassa van verschillende grassen en kruiden zien, bezoeken we een graas-
graan  perceel en laten we u onder andere kennis maken met een oude bemestingsmethode in 
een nieuw jasje …

Aanmelden
Wilt u met een frisse blik het nieuwe weideseizoen ingaan? Meld u dan aan voor deze dag 
vol inspiratie. Aan de dag zijn voor u geen kosten verbonden, alleen voor de lunch vragen 
we een onkostenvergoeding van 10 euro per persoon. Opgave vooraf is gewenst, doe dit 
bij Teus Verhoeff, via t.verhoeff@ppp-agro.nl onder vermelding van naam, adres, postcode, 
woonplaats en aantal personen. 

We zien u graag op dinsdag 22 maart!

Team VIC Zegveld, PPP-Agro Advies, KTC Zegveld en Wageningen UR Livestock & Research 

www.veenweiden.nl | www.ppp-agro.nl | www.ktczegveld.nl | www.wur.nl 

Het Ministerie van Economisch Zaken is 
eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland

Deze dag is mede mogelijk gemaakt met een bijdrage vanuit project ‘Bewust Boeren in Gouwe Wiericke, Fase 2’ van de 
Stichting Gouwe Wiericke en een bijdrage van praktijknetwerk ‘Waarheen met Ammoniak op veen’.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: 
Europa investeert in zijn platteland


