Geachte kalverhouders en melkveehouders,
Duurzaamheid van uw vee is een steeds belangrijker item in de sector. Daarbij komt dat wij op alle
fronten kosten willen en moeten besparen. Volgens ons is er nog flink wat te besparen bij de opfok
van het jongvee. Dat betreft natuurlijk de vaarsjes die de nieuwe toppers van de melkveehouders
worden, maar ook de stiertjes die bij de kalverhouders op stal komen.
Hoe gezonder de kalveren, hoe beter de vaarsjes en stiertjes opstarten.
Wij denken dat er nog veel van elkaar te leren is en daarom willen we een gezamenlijk netwerk op
starten met melkveehouders en kalverhouders om door middel van presentaties, bedrijfsbezoeken
en discussies van elkaar te leren.
Het netwerk “kalveropfok” maakt onderdeel uit van het Food Valley-project “kennisnetwerk duurzame
landbouw” en draagt bij aan de Food Valley-ambitie voor verduurzaming van de landbouwsector.

Wij bieden u onderstaand programma van 4 bijeenkomsten aan. Deze bijeenkomsten worden
begeleid door Lisanne Oskam (kennismakelaar van de Melkvee Academie).
Bijeenkomst 1: Voeding en Diergezondheid bij het jonge kalf
Dinsdag 21 april 2015, 13.00 – 16.00 bij Melkveebedrijf Mts Oskam, Heetvelderweg 1 te Leusden
•
•
•

Pauline Athmer/Dierenarts DAP Wellensiek – Biestmanagement
Adriaan Antonis/WUR – Diergezondheidsproblemen bij het jonge kalf
Rondleiding melkveebedrijf met focus op jongveeopfok

Bijeenkomst 2: Verzamelen, selectie en transport
Donderdag 28 mei 2015, 13.00 – 16.00 bij Campus WUR
•
•
•

Kees van Reenen/WUR – Transportstress
Reinier Pluim/Verzamelcentrum Pluim – Verzamelcentrum en selectie
Rondleiding Verzamelcentrum Pluim

Bijeenkomst 3: Afmesten
Dinsdag 22 september 2015, 13.00 – 16.00 bij Kalverhouder Fije Visscher, Hoef 3 te Nijkerk
•
•

Alpuro – Voeding
Inleiding Fije Visscher en rondleiding kalverhouderij

Bijeenkomst 4: Slachten en diergezondheid
Oktober 2015, 9.00 – 14.00 incl. lunch. Ekro BV Kalfsvlees, Laan van Malkenschoten 100 te Apeldoorn
•
•
•

Inleiding en rondleiding slachterij
Lunch
Norbert Stockhofe/WUR – Pathologie & Diergezondheid

Kosten
De kosten voor deze 4 bijeenkomsten bedragen € 60,50 incl BTW per persoon.
Aanmelden
Aanmelden kan uiterlijk tot 11 april 2015. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar
l.oskam@melkveeacademie.nl.
Vermeld hierbij ook of u melkveehouder of kalverhouder bent, we proberen een zo goed mogelijke
mix van beide sectoren te krijgen.
Na aanmelding krijgt u kort voor de eerste bijeenkomst nog nadere informatie, onder andere een
deelnemerslijst.
Graag verwelkomen wij u als deelnemer aan dit netwerk. Voor meer informatie kunt u terecht bij Fije
Visscher en Lisanne Oskam
Met vriendelijke groet,
Fije Visscher – Kalverhouder en lid Vakgroep Kalverhouderij LTO (06 2440 7523)
Lisanne Oskam – Melkveehoudster en kennismakelaar Melkvee Academie (06 1216 2841)

