
Cursus: Natuurinclusieve samenwerking 

tussen melkveehouderij-akkerbouw 
14 november @ 19:30 - 22:30 

 

Bent u geïnteresseerd in hoe u als veehouders en akkerbouwers kunt samenwerken 

in het kader van  natuurinclusieve landbouw?  Heeft u ideeën, maar nog geen 

partijen of concrete plannen om meer te doen met uitwisseling (van kennis of 
teelten)? 

Living Lab Natuurinclusieve landbouw Fryslân en Stichting Proefboerderijen 

Noordelijke Akkerbouw (SPNA) organiseren deze winter een cursus van vijf 

avonden omtrent de samenwerking tussen natuurinclusieve melkveehouderijen en 

akkerbouw. 

 

De cursus bestaat uit vijf dagdelen. Deelopgave voor één of meerdere avonden is 

helaas niet mogelijk. De data zijn vooralsnog ingepland op de volgende 
donderdagavonden: 

14 november, 12 december, 16 januari, 6 februari en 5 maart. 

  

Tijden: 

19.15 Inloop 

19.30 Start 

22.30 Einde 

  

Locatie: 

Proefboerderij Kollumerwaard. Adres: Hooge Zuidwal 1, 9853 TJ 

Munnekezijl 
 



Inhoud van de cursusavonden: 

14 november 2019 –  cursusavond 1 – Algemene introductie Sprekers 

Bestaande samenwerking in de praktijk, een aansprekend voorbeeld Johannes van Sinderen van Ecolana 

Introductie natuurinclusieve landbouw en samenwerking akkerbouw en 

melkveehouderij Stichting Veldleeuwerik 

Mogelijkheden van samenwerking, bedrijfseconomische voor- en nadelen Rick Hoksbergen van Alfa accountants 

  

12 december 2019 – cursusavond 2 – Functionele agrobiodiversiteit 

ondergronds Sprekers 

Bodemkwaliteit (organische stof, structuur, mineralen, gezondheid, aaltjes 

e.d.) irt gewaskeuze en teeltmaatregelen 

Geert Jan van den Burg van Louis Bolk 

Instituut 

Bodemgezondheid irt gewaskeuze en teeltmaatregelen 

Leendert Molendijk van WUR Open 

Teelten 

Terugblik op de presentaties, welke dingen kun je zelf doen Voorzitter 

  

16 januari 2020 – cursusavond 3 – Functionele agrobiodiversiteit 

bovengronds Sprekers 

Insecten Boki Luske van Louis Bolk Instituut 

Beheersing ziekten en plagen door teeltmaatregelen en gewaskeuze Wijnand Sukkel van WUR Open Teelten 

Beheersing ziekten en plagen door strokenteelt 

Dirk van Apeldoorn van WUR 

Bedrijfssystemen 

Terugblik op de presentaties, welke dingen kun je zelf doen Voorzitter 

  

6 februari 2020 – cursusavond 4 – functionele agrobiodiversiteit 

gebiedsgericht Sprekers 

Landschap, landschapselementen en soortendiversiteit en (beleidsmatige) 

ontwikkelingen hierin; 

Combinatie van Raymond Klaassen en 

Ernst Oosterveld. 

Terugblik op de presentaties, welke dingen kun je zelf doen Voorzitter 

  

5 maart 2020 – cursusavond 5 –  netwerkbijeenkomst / afsluiting Sprekers 

In een definitieve vorm die samen met de cursisten zal worden ingevuld, geeft 

deze avond ruimte aan: netwerken, een informatiemarkt, ruimte voor 

verdieping op specifieke vragen en het verder onderzoeken van 

samenwerkingsmogelijkheden. 

Wordt later ingevuld, op basis van 

wensen uit de groep en onderwerpen die 

zich in de loop van de cursus aandienen. 



 


