
Bustrip naar Brabant - natuurinclusieve stallenbouw:

Buorkje mei en 
by kollega’s
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Denk je als melkveehouder aan:

•  Het renoveren of het bouwen van een nieuwe stal waarbij je mest en urine primair wilt gaan scheiden?
•  Een stal waarmee je je bedrijfskringloop nog meer op orde krijgt? 
•  Een volgende stap naar verduurzaming op jouw bedrijf? 

Dan is deze excursie interessant voor jou. De (ver)bouw van een nieuwe stal is immers niet niks. Er zijn 
heel wat zaken waar je rekening mee moet houden, financieel is het nogal een investering en je wilt een 
stal hebben die klaar is voor de toekomst.

Excursie

We gaan op excursie langs drie bedrijven die al enkele jaren ervaring hebben met een vloersysteem gericht 
op primaire scheiding van mest en urine.  Met deze excursie kun je inspiratie en praktische informatie op-
doen, zodat je voor je eigen bedrijf goed overwogen beslissingen kunt maken. Daar voegen we de laatste 
inzichten van de wetenschap aan toe.



Programma en meer informatie

• Datum: woensdag 30 maart 2022
• Tijd: 7.00 – 18.30 uur. Inclusief vervoer, koffie, thee, koek en lunch.
• Eén van de sprekers is Paul Galama, sr onderzoeker Duurzame melkveehouderij bij WUR. 
 Hij vertelt over de laatste onderzoeksresultaten.
• Opstapplaatsen: Leeuwarden en Heerenveen
• Locaties: Tienhoven, Uden en Kaatsheuvel.
• Max. aantal deelnemers: 40
• Kosten: € 30,- ex btw. 

Tijdens deze dag is er voldoende tijd om met elkaar in gesprek te gaan. Op de bedrijven die we bezoeken 
zien we hoe verschillende mogelijkheden er in de praktijk uitzien en deze gastheren vertellen over hun 
ervaringen.

In één dag tijd een schat aan 
informatie en antwoorden

In één dag tijd een schat aan 
informatie en antwoorden

Aanmelden

Wil je mee? Wacht niet te lang met aanmelden, want vol = vol.

Meer info:   www.livinglabfryslan.frl/agenda
Direct aanmelden:  Klik hier

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelji5ARL4-gXMHzH157j-NqsPeaXWKq92blDEbu50EfjsoSg/viewform

