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Voederbomen voor bio-herkauwers: lessen uit 
Nederland

Excursie

10 september 2021 – 10u00 – 17u00

Het CCBT-project ‘Voederbomen voor bio-herkauwers’ nodigt je uit voor een inspirerende excursie naar 
twee Nederlandse veebedrijven die als pioniers op het vlak van voederbomen mogen worden beschouwd. 

Tijdens deze excursie zoeken we inspiratie voor het toepassen van voederbomen op je landbouwbedrijf bij 
Nederlandse collega's met een 10-tal jaar ervaring. Welke positieve (en negatieve) ervaringen hebben zij? 
Hoe hebben ze het aangepakt? Hoe zien ze de toekomst? 

Welke lessen trek je hieruit als je zelf voederbomen praktisch wil integreren in je bedrijfsvoering?

De nadruk ligt op ervaringen uitwisselen tussen de deelnemers en de aanwezige experts.

In de voormiddag bezoeken we het biologisch melkveebedrijf van de familie van Balkom. Meer dan 10 jaar 
geleden legden ze een proefveld met diverse voederbomen aan. Met wildcamera’s legden ze het 
graasgedrag van hun Holsteinkoeien vast.

In de namiddag brengen we een bezoek aan het biologisch melkveebedrijf van Sjaak Sprangers. Sjaak houdt 
een 70-tal Jerseykoeien. Hij plantte een 8-tal jaar geleden ruim 2000 voederbomen aan. Bijzonder is ook zijn
innovatieve dier- en milieuvriendelijke kwatrijnstal (www.kwatrijn.com). 

Beide melkveehouders zijn lid van het Praktijknetwerk Voederbomen en Multifunctioneel Landgebruik, 
(www.voederbomen.nl) en Stichting Duinboeren. Binnen het netwerk wordt er onderzoek gedaan naar de 
voederwaarden van verschillende bladsoorten voor koeien en geiten. Daarnaast worden andere 
toepassingen van bomen op het boerenbedrijf onderzocht, bijvoorbeeld voor energiewinning, als nestplaats
voor vogels, als stuifmeel en nectarbron voor nuttige insecten en als nutriëntenbuffer naar het 
oppervlaktewater. 

Programma

Voormiddag
09.45 – 10.00: ontvangst bij landbouwbedrijf Kerkhoeve (De Heikant 10a, 5268 KP Helvoirt)
10.00 – 12.30: Ervaringen met voederbomen door melkveehouder Jo van Balkom

Lunch + verplaatsing
12.30 – 13.00: lunch (zelf lunch en drank voorzien) 
13.00 – 13.45: verplaatsing (met eigen vervoer) naar melkveebedrijf Sjaak Sprangers (Duinlaan 3 5171 RN 
Kaatsheuvel)

Namiddag
14.00 – 16.30: Ervaringen met voederbomen door melkveehouder Sjaak Sprangers
16.30 – 17.00: Afronding en napraten

http://www.kwatrijn.com/


Praktisch
Verplaatsingen naar de verschillende locaties gebeurt met eigen vervoer. Uiteraard kan er (bij voorkeur) 
gecarpoold worden mits de COVID-19 maatregelen het toelaten.
Voorzie aangepaste kledij en schoeisel.
Voorzie eigen lunch en drank. 
COVID-19: we vragen de geldende maatregelen strikt op te volgen.

Inschrijven
Inschrijven is gratis maar verplicht via dit formulier. Laat zeker je contactgegevens achter zodat we je 
kunnen bereiken indien er zich wijzigingen zouden voordoen omwille van COVID-19.

Meer info
Jan Valckx (Wim Govaerts & Co), jan@wimgovaertsenco.be, 0498 29 78 68

Het CCBT-project ‘Voederbomen voor bio-herkauwers’ kwam tot stand met steun van de Vlaamse overheid.

mailto:jan@wimgovaertsenco.be
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGyGWoNpk0KhtT8Myx5_z5Js44SURilOlCMUFVvLp6kZOwEg/viewform?usp=sf_link
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