
Praktische integratie van voederbomen 
op maat van je bedrijf 

 
Het integreren van bomen en struiken in de buitenloop van je dieren heeft vele 
voordelen. Als voederbomen zijn ze een uitstekende aanvulling op het rantsoen wat 
betreft eiwitten, mineralen en vitaminen. Tanninerijk plantenmateriaal draagt bovendien 
bij aan de preventie van maagdarmworm besmetting.  
 
Het in de praktijk brengen van voederbomen is weliswaar niet zo simpel en vraagt een 
aanpak op maat van jouw bedrijf. Zo zal jouw bedrijfsspecifieke situatie op vlak van 
bodem, mineralenvoorziening en infectiedruk doorslaggevend zijn in de soortenkeuze van 
voederbomen.  
 
Heb je plannen om aan de slag te gaan met voederbomen of wil je te weten 
komen wat deze bomen en struiken kunnen betekenen voor jouw bedrijf? 
Schrijf je dan gratis in voor de tweeledige cursus ‘Praktische integratie van 
voederbomen op maat van je bedrijf’. 
 
Het eerste luik is een digitale webinar waarin je te horen krijgt welke rol voederbomen 
kunnen spelen op je bedrijf. Maar ook hoe je zaken als mineralentekorten of infectiedruk 
van maagdarmwormen bij je dieren kunt in beeld brengen en hoe deze parameters je 
voederbomenplan zullen beïnvloeden. 
 
Het tweede luik is een workshop waarbij de focus ligt op de praktische kant. Onder 
begeleiding van experten werk je aan een concreet voederbomenplan op maat van je 
huiskavel. Je baseert je hierbij op de (analyse)gegevens zoals aangehaald tijdens de 
voorafgaande webinar. 
 
 
 

Webinar 

 
 

7 december 2021 
10.30 u - 12.00 u 

 
 

Digitaal via MS Teams 

Schrijf me in voor de webinar 

 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finagrovzw.microsoftcrmportals.com%2FWebinar_Voederbomen_0712%2F&data=04%7C01%7Canneke.cattebeke%40inagro.be%7C979e08004de14e362f3408d9ab6c9694%7C57a9f1e761414358aaeb40e51825e369%7C0%7C0%7C637729305132853605%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=jzK2oPmJoCjkSRpHEb1O8mIP8%2FjRZX5d%2FhyX8p3ppLw%3D&reserved=0


Workshop 

 

1 maart 2022 
10.30 u - 16.00 u 

De Zonnekouter, Vossenholstraat 9 
Machelen-aan-de-Leie (Zulte) 

Schrijf me in voor de workshop in Zulte 
 

2 maart 2022 
10.30 u - 16.00 u 

Boerencompagnie, Abdij Van Park 7 
Leuven 

 
Schrijf me in voor de workshop in Leuven 

 
Programma webinar op 7 december 2021 

10.30 u tot 12 u 
Achtergrond en basiskennis 
Welke (analyse)gegevens worden er best verzameld om op de workshop in 
maart aan de slag e gaan op maat van jouw eigen bedrijf? 

Programma workshop op 1 en 2 maart 2022 

10.30 u tot 16 u 
Ontwerp van voederbomenplan voor eigen huiskavel onder begeleiding van 
experts 
 

 

Praktische info 

 
Ruben Mistiaen 

051 27 33 19 
ruben.mistiaen@inagro.be 

 

  Inhoudelijke info 

 
Jan Valckx 

0498 29 78 68 
jan@wimgovaertsenco.be 

 

  
 

 
In samenwerking met / met de steun van 
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