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Uitnodiging
Regiobijeenkomst Wedde
VRIJDAG 18 MEI 2018, VANAF 13:00 UUR
BIJ LOONBEDRIJF FEUNEKES, WEDDERMARKE 21, WEDDE
Sinds 2013 verspreiden we kennis via Praktijknetwerken in de Veenkoloniën. In 2017
konden we in een nieuw project een vervolg geven door de kennis vanuit een flink aantal
Praktijknetwerken verder te verspreiden. Dit doen we samen met de ondernemers die al
ervaring hebben opgedaan in zogenaamde flitsbijeenkomsten, of we laten de kennis zien
via open dagen op proefboerderijen of tijdens demonstraties bij ondernemers. Ook organiseren we workshops en trainingen waarin we dieper op bepaalde thema’s ingaan.
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De eerstvolgende regiodemonstratie is op vrijdag 18 mei 2018 bij Luth in Wedde, met een
middag- en avondprogramma. Er zal dan ook weer een keur aan innovatieve machines te
zien zijn en diverse veldpresentaties worden gegeven. De aansluitende barbecue is ondertussen een traditie, die nu al voor het vijfde achtereenvolgende jaar wordt gehouden.
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Velddemonstraties in vervolg op de kennis vanuit Praktijknetwerken Veenkoloniën

In de Praktijknetwerken Veen-



Demonstraties met stands in de grote schuur

kennis en ervaring opgedaan



Demonstratieveld met zowel antieke, als innovatieve landbouwmachines

waarmee u als ondernemer



Mondelinge toelichting op de plannen voor uitvoering in 2018



Barbecue

koloniën (2013-2015) is veel

verder kunt. In dit project willen we die kennis actief verder
verspreiden. Op de websites
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en Delphy vindt u meer informatie over de activiteiten.
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Verder met kennis vanuit de Praktijknetwerken 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 Foundation 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.

Het slotartikel levert extra informatie over de bredere context, of schetst een tijdsbeeld of sfeerbeeld als aanvullende boodschap bij het thema.
Dit artikel kan eventueel worden vervangen door een extra sfeerfoto.
GEBRUIK EVENTUEEL TUSSENKOPJES
Het slotartikel levert extra informatie over de bredere context, of schetst een sfeerbeeld als aanvullende boodschap bij het thema.
Dit artikel kan eventueel worden vervangen door een extra sfeerfoto.

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 integreert vrijwel alle thema’s, die in de
Praktijknetwerken aan de orde zijn
geweest, zoals: Mest & Mineralen,
Bewaring, Vochtvoorziening, Duurzame energie, Precisielandbouw, Bodemverbetering en Biodiversiteit.

Ondanks de regen, waardoor geen velddemonstraties, kwamen er in 2017 toch ruim 150 bezoekers

‘In 2018 zullen we opnieuw een interessant programma samenstellen
voor alle Veenkoloniale boeren en hun buren.’

Regiegroep
Jacob Dogterom
Delphy, Wageningen
j.dogterom@delphy.nl
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Monica Commandeur
Nedworc, Utrecht
info@viagroen.nl
M 06 10 75 81 84

TOELICHTING OP HET PROGRAMMA 2018
Alle landbouwondernemers in de Veenkoloniën zijn welkom om de activiteiten bij te
wonen, die dicht aansluiten bij de dagelijkse landbouwpraktijk van de Veenkoloniën.
Binnenkort meer informatie over het programma van deze regionale bijeenkomst.
Meer nieuws over het project en over de activiteiten voor kennisverspreiding is te vinden
via de websites: www.innovatieveenkolonien.nl en delphy.nl/veenkolonien.

Hendrik Luth
Weddermarke, Wedde
luth@weddermarke.nl
M 06 50 50 08 98

Meer informatie en opgave: Loonbedrijf Feunekes, M 06 31 99 81 61; of Hendrik Luth, luth@weddermarke.nl, M 06 50 50 08 98
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