
Energie 
Minder toeren 

MINDER DIESEL BESPAART TIJD EN GELD  

BESLISMODEL BIJ AFWEGING OVER TEELT OP AFSTAND 

In het Praktijknetwerk Minder toeren (2013-2015) is een beslismodel ontwikkeld voor het 
dieselverbruik bij teelt op afstand. Met deze tool krijgt de agrariër op een eenvoudige 
manier inzicht in de extra kosten van een gewas dat op afstand geteeld wordt. Met het 
programma kan een agrariër bepalen of grond op afstand bij aankoop of huur interessant 
is en wat de maximale prijs mag zijn.  

Ook is gekeken welk gewas op die percelen het meest interessant is en de minste kosten 
oplevert. Hieruit bleek tevens, dat in een gebied met afwisselend melkveehouders en 
akkerbouwers, vooral voor de melkveehouders voordelen zijn te behalen met kavelruil 
(zie ook: Praktijknetwerk Samen Sterk). 

In dit project wordt het Praktijknetwerk vervolgt door op nog meer manieren kritisch te 
kijken hoe er nog meer dieselverbruik is te besparen op het bedrijf. 

SLIM PLANNEN EN COMBINEREN 
Slim plannen en combineren is sowieso belangrijk in de akkerbouw. Niet altijd staat men 
erbij stil dat naast tijd en eigen energie ook de kosten voor diesel flink kunnen oplopen. 

Kan het ook met minder dieselverbruik? - is een vraag die tijdens de bijeenkomsten veel-
vuldig kan worden gesteld en met ja beantwoord. Het laten draaien van pompen bijvoor-
beeld, zou soms ook met zonnecollectoren kunnen gebeuren. Ook het samenwerken met 
buren of het uitbesteden van werk aan loonwerk pakt soms gunstiger uit dan zelf doen.  
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INFORMATIE 

Bij het thema Energie vervolgt 

het project het Praktijknet-

werk Minder toeren, d.w.z.: 

vermindering gebruik van tijd, 

energie en diesel, door slim te 

plannen en te combineren, en 

dus minder te toeren. Dat kan 

veel ongemerkte bedrijfskos-

ten sparen. 
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Verder met kennis vanuit de 
Praktijknetwerken Veenkoloniën  



HET PROJECT 

Verder met kennis vanuit de Prak-
tijknetwerken Veenkoloniën  

Dit project is een initiatief van 
Delphy, Vernieuwingsbedrijf "Op de 
Es" te Zeijen (Drenthe), erkend 
stagebedrijf voor akkerbouw en 
loonwerk H.J. Luth te Wedde 
(Groningen), en Nedworc Foundati-
on expert M.A.M. Commandeur. In 
dit project wordt de kennis die is 
opgedaan in elf Praktijknetwerken 
2013-2015 (begeleid door Delphy, 
RINGadvies, DLV Advies, Nedworc 
en Luth) op een samenhangende 
wijze verspreid in de Veenkoloniën.  

De kennisverspreiding gebeurt met 
open verspreidingsmethoden, m.n.: 
(i) Flitsbijeenkomsten bij boeren, 
waarbij buren worden uitgenodigd, 
(ii) Regionale demonstraties, (iii) 
Boerenwerkdemonstraties, (iv) 
Workshops en (v) Trainingen in het 
veld. De kennisverspreiding inte-
greert vrijwel alle thema’s, die in de 
Praktijknetwerken aan de orde zijn 
geweest, zoals: Mest & Mineralen, 
Bewaring, Vochtvoorziening, Duur-
zame energie, Precisielandbouw, 
Bodemverbetering en Biodiversiteit.  
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UW LOGO 

‘Slim plannen en combineren bespaart naast tijd en eigen energie ook 
flink op de kosten voor diesel.’ 

PLANNEN VOOR 2018 
Het nieuwe jaar is begonnen en we kijken dus vooruit naar het komende groeiseizoen. 

De regiegroep streeft ernaar in 2018 de “Samenhang” uit de projecttitel meer tot zijn 
recht te laten komen door meer samenwerking in de activiteiten.  

De eerstvolgende regiodemonstratie is op vrijdag 18 mei 2018 bij Luth in Wedde, met een 
middag- en avondprogramma. Daarbij zal er aandacht zijn voor de verbetering van teelt-
planning met GPS-gestuurde bewerkingsactiviteiten. Een goede teeltplanning is essenti-
eel bij het verminderen van rijbewegingen.  

Ook zal er tijdens die regiodemonstratie , als het lukt, o.a. een proef worden gedemon-
streerd met mais en een ingezaaid vanggewas.  

In dit kader zullen er een boerenwerkdemonstratie, en enkele flits– en veldbijeenkomsten 
worden georganiseerd, o.a. samen met het netwerk Samen sterk (zie aldaar).  
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Zie ook: www.innovatieveenkolonien.nl/projecten 

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: 
Europa investeert in zijn platteland 

Meer informatie: Saskia Veldman, s.veldman@dlvadvies.nl, M 0623 25 93 88  

Toeren maken tijdens de training GPS-afstellen 


