Uitnodiging inspirerende excursiedag
Bezoek voercentrum en boerderijcompostering
Deelnemers aan Vruchtbare Kringloop Gelderland kunnen vrijdag 8 maart mee met een
inspirerende excursiedag! We bezoeken interessante locaties zoals een voercentrum om kennis
en inspiratie op te doen. Met de Waterkaravaan-bus van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
(DAW) rijden we naar de locaties in de Gelderse Vallei.
Deelname aan de excursie is gratis, er is ruimte voor 60 deelnemers.
Datum:
Vervoer:
Aanmelden:

vrijdag 8 maart
met de Waterkaravaan
via vruchtbarekringloopgelderland.nl/excursie-vruchtbare-kringloop

Programma
10.30 uur Voercentrum Gelderse Vallei, Woudenberg
Een presentatie en rondleiding over het Voercentrum Gelderse Vallei. Met succes werken
tien veehouders al vier jaar samen aan het centraal inkuilen van ruwvoer. De deelnemende
boeren krijgen het voer meerdere keren per week als gemengd rantsoen afgeleverd.
12.00 uur Lunch
De lunch wordt gebruikt op Hoeve Groot Zandbrink
12.45 uur Visie op duurzame zuivelketen
Guus van Laarhoven van Royal Friesland Campina deelt zijn visie
op de toekomst van Kringloopboeren en natuurinclusieve landbouw.
13.30 uur Boerderijcompostering Van den Hengel te Achterveld
Naast het melkveebedrijf ontwikkelden Wim en John van den Hengel een
boerderijcompostering. Bermmaaisel, stro- en voerresten, natuurgras en andere
toevoegingen verwerken zij tot hoogwaardig compost.

Waterkaravaan
De excursielocaties verspreid in de Gelderse Vallei kunt u aangenaam en gratis met de
Waterkaravaan-bus van het DAW bezoeken. Op verschillende carpoolplaatsen (vanuit twee
richtingen) kunt u opstappen. Welke dat zijn en hoe laat de bus arriveert, ziet u hieronder.
Route Oost
09:30 uur
09:50 uur
10:10 uur
10:30 uur
12:00 uur
13:30 uur
15:00 uur
15:20 uur
15:40 uur
16:00 uur

vertrek Carpool Vaassen (A50 afrit 26)
vertrek Carpool Apeldoorn Beekbergen (A1 afrit 20)
vertrek Carpool Voorhuizen Barneveld (A1 afrit 16)
bezoek Voercentrum Gelderse Vallei
lunchpauze
bezoek Boerderijcompostering Van den Hengel
einde bezoek, aanvang terugreis
Carpool Voorhuizen Barneveld (A1 afrit 16)
Carpool Apeldoorn Beekbergen (A1 afrit 20)
Carpool Vaassen (A50 afrit 26)

Route West
09:45 uur
10:15 uur
10:30 uur
12:00 uur
13:30 uur
15:00 uur
15:20 uur
15:45 uur

vertrek Carpool ‘t Harde (A28 afrit 16)
vertrek Postillion strand Nulde (A28 afrit 10)
bezoek Boerderijcompostering Van den Hengel
lunchpauze
bezoek Voercentrum Gelderse Vallei
einde bezoek, aanvang terugreis
Postillion strand Nulde (A28 afrit 10)
Carpool ‘t Harde (A28 afrit 16)

Toch liever op eigen gelegenheid?
De te bezoeken locaties zijn:
Voercentrum Gelderse Vallei, Voskuilerweg 47, Woudenberg
Boerderijcompostering Van den Hengel, Hessenweg 112, Achterveld
Hoeve Groot Zandbrink, Postweg 2, Leusden

Aanmelden
Via www.vruchtbarekringloopgelderland.nl/excursie-vruchtbare-kringloop kunt u zich
aanmelden en direct uw gekozen opstappunt voor de Waterkaravaan doorgeven.

www.vruchtbarekringloopgelderland.nl
gelderland@vruchtbarekringloop.nl

