
En door vele vrijwilligers van de genoemde afdeling.
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Deze excusie wordt verder mogelijk gemaakt door:

Dedemsvaart

PROVINCIALE AGRARISCHE EXCURSIE

Coöperatie Akervaart Nijkerk



Dinsdag 10 woensdag 11 en donderdag 12 april 2018.                                                                                                                                  

Startlocatie      Multi Functioneel Centrum De Baron.                              
                          Julianastraat 54                    
                          7701 GM Dedemsvaart     
                          Tel 0523-612135    
                                                                                                  
Kosten         De kosten zijn € 38,50 per persoon.

Opgave        De agrarische contactpersoon van uw afdeling,
                     kan zich aanmelden op donderdag 1 maart 2018
                     tussen 8.00 uur en 11.00 uur bij Jannie van Hell                     
                     per mail agrarischedagenoverijssel@gmail.com 
                     Graag  doorgeven een voorkeursdatum en reservedatum,
                     dieet wensen en met hoeveel leden u komt.
                     Opgaven die 1 maart vóór 8.00 uur binnen komen
                     worden onder op de stapel gelegd.
                     Deze worden pas gehonoreerd als de laatste aanmelding 
                     zijn verwerkt.Na aanmelding per afdeling ontvang je per 
                     mail de bevestiging.
Betaling       Wil je na de bevestiging het verschuldigde 
                     bedrag over maken voor donderdag 8  maart
                     op rekening nummer NL39RABO0321683072
                     t.n.v. Vrouwen van Nu inzake agrarische excursiedagen
                     Dedemsvaart 2018.

Deelname is op eigen risico        

PROGRAMMA

Vanaf 8.30 uur:  Ontvangst bij De Baron.

           9.00 uur:  Opening

Vertrek in vier groepen naar verschillende locaties.  

Familie Zandman hee¡  een duurzaam melkveebedrijf.
Ongeveer 180 koeien lopen vrijuit  in een nieuwe stal,
die de koeien heel veel ruimte biedt. De zwartbonte koeien lopen
zoveel mogelijk in de wei en worden gemolken door een vrijwillig 
melksysteem. (robot)

Pluimveebedrijf van der Veen is een modern legpluimveebedrijf
met eigen pakstation. In de 3 stallen houden zij ca 72000 legkippen,                  
waarvan 50000 vrije uitloop kippen. De stallen zijn ingericht met een 
voliére systeem waarbij de kippen los in de stal lopen. De kippen hebben 
de mogelijkheid om naar buiten te gaan. Alle eieren worden op één 
centrale plek in het bedrijf verzameld en ingepakt.

Bu	 elfarm Kelder is een veelzijdig bedrijf met bloembollenteelt (Lelies) 
en akkerbouw o.a. waspeen, aardappelen, mais, crandberry’s, graszaad,
voederbieten en sorghum. In 2006 zijn ze begonnen met  het houden van 
waterbu§ els. De waterbu§ els ongeveer 300 stuks zijn uniek in de regio.Van 
de melk en het vlees wordt op ambachtelijke wijze waterbu§ el producten 
gemaakt, waarbij diervriendelijkheid en kwaliteit voorop staan.

Geitenbedrijf Kelder is begonnen in 1999. Eerst kleinschalig maar in 2007 
werd een nieuwe stal gebouwd. Ze hebben nu 700 melkgeiten en 400 jonge 
geitjes. De bedoeling is om door te groeien naar 1150 melkgeiten. Ze 
hebben een melkstal van 2x30 stands. 




