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Een woord van de organisatie

Abbi-Aerotech B.V. ontwikkelt en produceert al

Hèhè, de druk is een beetje van de ketel. We hebben
met ons team maandenlang hard gewerkt om
de Landbouwvakdagen West-Nederland tot een
volwaardige, professionele vakbeurs uit te laten groeien.
Daarbij hebben we fors ingezet op kwaliteit, en dat is gelukt, gezien de deelnemerslijst achterin dit
beursjournaal. Met meer als honderd standhouders die vol enthousiasme wachten totdat de poorten
opengaan en zij de bezoekers in hun stand kunnen verwelkomen, zijn onze verwachtingen voor deze
derde editie van de Landbouwvakdagen West-Nederland hooggespannen. Alle deelnemers hebben
duidelijk laten weten dat zij als toeleveranciers de agrarische sector een warm hart toedragen. Wars
van alle negativiteit, maar met een positieve blik de toekomst tegemoet treden. Dat merken we aan de
vele aanvragen via onze website voor relatiekaarten, de aantallen uitnodigingen die via de deelnemers
zijn verspreid, en alle positieve signalen die we uit de markt horen. Kers op de taart is natuurlijk
de Young Farmers Party op donderdag 1 september. De jeugd heeft de toekomst en helemaal de
volgende generatie heeft onze back-up hard nodig. Daarom blijven wij van CNO Expo ons volledig en
enthousiast inzetten om nog meer goede Landbouwvakdagen te organiseren. Ik wens u als deelnemer
een succesvolle beurs toe, dank voor uw vertrouwen in ons als organisator, en u als bezoeker een hele
leuke dag met veel interessante nieuwe contacten.

v.l.n.r.: Nick Wolters, Petra van der Kruyssen, Johan Wolters

ABAB is businesspartner voor ondernemers en biedt

naast accountancy dienstverlening een breed scala aan
adviesdiensten.
Met bijna honderd jaar ervaring en zevenhonderd
betrokken medewerkers, verspreid over veertien
vestigingen is ABAB het verlengstuk van
ondernemingen. ABAB werkt niet alleen vóór
ondernemers, maar vooral ook mét ondernemers.
Anno 2022 is ABAB de partij die obstakels
wegneemt en erop gericht is ondernemerschap
te stimuleren. ABAB wil ertoe doen. Voor klanten,
medewerkers, aandeelhouders, de omgeving
en de samenleving. Zo is ABAB onder andere
kennispartner van de InnovatieTafels met als doel
ondernemer en maatschappij verder te helpen
vernieuwen.
ABAB, Van betekenis.

ABAB voor de melkveehouderij:

De specialisten van ABAB hebben niet
alleen verstand van hun vak, maar ook van
de melkveehouderij. Of u nu een biologisch
melkveebedrijf of een kaasmakerij heeft, met
een melkrobot werkt of gespecialiseerd bent
in jongveeopfok of vleesvee, ABAB heeft de
juiste specialisten voor u in huis. Samen met
u gaat ABAB graag de uitdaging aan om uw
kansen optimaal te benutten. ABAB wijst u op
subsidiemogelijkheden en mogelijke fiscale
voordelen. We houden u op de hoogte van
vernieuwde wet- en regelgeving. Ook kijken
we samen met u hoe u uw bedrijfsvoering kunt
optimaliseren. Het resultaat is dat u met plezier
kunt ondernemen.
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bevorderen.

decennia aerodynamisch gevormde energie-efficiënte
ventilatoren, die specifiek in de (internationale)
melkveehouderij worden toegepast. Voor iedere
diergroep in de melkveehouderij heeft Abbi passende
ventilatie-oplossingen om hittestress te voorkomen, de
luchtkwaliteit te verbeteren en zo het dierenwelzijn te

Abbi-Aerotech heeft de kennis om uw
melkvee én rendement gezond te houden met
innovatieve, energiebesparende en betaalbare
ventilatiesystemen. Zo introduceerde AbbiAerotech als eerste het dwarsventilatiesysteem.
Dit ventilatieconcept biedt grote voordelen, zoals:
• aanvoer van verse buitenlucht, hetgeen de
luchtkwaliteit in de stal significant verbetert!
• koeien koelen veel beter af doordat de
luchtstroom veelal in de lengterichting (in
ligbox en voerhek) van het dier is. Zo wordt de
lichaamswarmte gemakkelijker én over een groter
lichaamsop-pervlak afgevoerd.
Voorkomen van hittestress met ventilatoren is
economisch en technisch de beste optie!
De investering betaalt zich snel terug.

De extreem energiezuinige Abbifan 140-XXP-21 is
uitgerust met een permanent-magneetmotor met
bijbehorende elektronische regeling.
Dat betekent dat er een zeer hoog rendement

wordt gehaald. Dit rendement wordt nóg groter
naarmate het toerental lager is. In de praktijk
zijn besparingen van 30-70% ten opzichte van
gangbare motoren gemeten.
De eenvoudig bedienbare Abbi DCC-Touch
is de nieuwe generatie 0-10V-regelaar om de
ventilatoren automatisch aan te sturen. DCC-Touch
kent vele gemakken, zoals een touchscreen en een
perfecte samenstelling van verschillende functies,
die een optimale regeling van het stalklimaat
mogelijk maakt. DCC-Touch is uitgevoerd met
bijvoorbeeld: twee-groepen-regeling, THI-index,
aansturing op basis van temperatuur en/of rel.
luchtvochtigheid en programma’s voor verneveling
en soaking. De Abbifan 140-XXP-21 ventilator
bespaart op uw energiekosten en is gemakkelijk
te installeren. Een terugverdientijd van 1-2 jaar,
afhankelijk van gebruiksduur, is praktisch haalbaar.
Daarnaast voldoet de ventilator aan de eisen van
de EIA-regeling!
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ABZ De Samenwerking is een mengvoercoöperatie ontstaan per 1 januari 2022 door

Haal meer uit ruwvoer met de Agridek
lasagnekuil Agridek is dé innovator op het gebied van

de fusie tussen ABZ Diervoeding en De Samenwerking.
ABZ De Samenwerking heeft een unieke aanpak

in het voeren van dieren. Op een open en
transparante wijze willen wij, samen met u, het
beste rendement voor uw bedrijf realiseren. Onze
betrokken medewerkers zorgen op basis van kennis
en ervaring voor het beste voer voor uw bedrijf. Dit
wordt geproduceerd in zeven moderne fabrieken
met de nieuwste technieken. Zo zorgen wij voor
een optimaal technisch en financieel resultaat. Met
een productie van ruim 875.000 ton diervoeders

ruwvoer optimalisatie, lasagnekuilen en het afdekken
van sleufsilo’s in de agrarische sector.

verdeeld over drie sectoren zijn wij een landelijke

speler op het gebied van diervoeding voor pluimvee,
varkens, en herkauwers. Daarnaast verkopen wij
ruwvoeders en meststoffen en hebben wij op de
locatie Haastrecht een Welkoop-winkel. Zo blijven
wij ‘dicht bij de boer!’. Meer weten of wilt u een
van onze adviseurs spreken? Belt u dan voor een
afspraak naar ABZ De Samenwerking, of kijk op één
van onze websites (www.abzdiervoeding.nl of
www.desamenwerking.nl).

Wij onderscheiden ons doordat we niet alleen
producten leveren. Wij ondersteunen u bij
sleufsilo berekeningen, vergunningaanvragen,
subsidieaanvragen en zoeken samen met u naar
de beste totaaloplossing voor uw bestaande of
nieuwe ruwvoeropslag. Bij de Agridek methodes
staan constant en evenwichtig voeren centraal.
Naast een verbetering van het ruwvoer en
daarmee een verhoging van het rendement,
zorgen het portaal systeem en de overige kuil
afdekproducten ook nog eens voor een forse
arbeidsverlichting voor de melkveehouder.

Ruwvoer optimalisatie

Het hele jaar rond kwalitatief goed ruwvoer en
maximaal kunnen melken van uw eigen weiland?

Ontmoet ons op de Landbouwvakdagen West-Nederland 2022! De collega’s van Alfa
Accountants en Adviseurs uit Heerhugowaard zijn aanwezig op Landbouwvakdagen
West-Nederland 2022, dé vakbeurs voor de agrarische sector.
Wij voelen ons sterk betrokken bij het lokale
midden- en kleinbedrijf en de agrarische sector.
De land- en tuinbouw is zelfs de oorsprong
van onze organisatie. Als brede zakelijke
dienstverlener willen wij duurzaam waarde creëren
voor klanten, medewerkers en de samenleving.
Mede daarom vinden wij het belangrijk om op de
Landbouwvakdagen West-Nederland aanwezig te
zijn. We ontmoeten je graag!
Op dit moment is er veel onrust in de agrarische
sector, wij hopen dat snel meer duidelijkheid en
perspectief geboden wordt. Wij helpen je graag
met onze kennis en kunde, zowel op de beurs, als

op ons kantoor in Heerhugowaard of bij jou op
het bedrijf.
Alfa Accountants en Adviseurs
M. de Klerkweg 3 1703 DK Heerhugowaard
www.alfa.nl/heerhugowaard
Volg ons ook op Facebook en LinkedIn.
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Wij geloven dat een constant en evenwichtig
rantsoen de sleutel is tot een hoger rendement
en dat dit te bereiken is door gebruik te maken
van lasagnekuil. Met de Agridek methode is het
mogelijk om hoogwaardig ruwvoer te maken met
zo weinig mogelijk inspanning.

Afdek producten

Agridek biedt klantspecifieke afdek-oplossingen
die bijdragen aan de optimalisatie van uw
ruwvoer, de melkproductie en die daarnaast
ook nog eens zorgen voor arbeidsverlichting.
Of het nu gaat om nieuwbouw of bestaande
sleufsilo’s, voor iedere afdekvraag is een systeem
voorhanden. Onze oplossingen zijn robuust,
makkelijk in gebruik en bieden snel resultaat.

Over ons

Innoveren zit in ons DNA. In 1999 bedachten
we op ons eigen melkveebedrijf het eerste
afdeksysteem. Elke dag werken we vol passie
aan het verbeteren van ruwvoeropslag. We zijn
mensen van de praktijk, hebben veel ervaring

binnen de agrarische sector en denken met je
mee. Praktische oplossingen en korte lijnen, dat
is hoe wij werken.

Agriprom is al meer dan 25 jaar gespecialiseerd in koematrassen,
stalinrichting en consumables producten. Door onze ruime ervaring zijn wij
in staat oplossingen te bieden voor de inrichting van elk type melkveebedrijf en
hedendaagse resultaten optimalisatie voor uw melkvee.
Agriprom richt stallen in volgens het principe
“Totaal Koe Comfort”: beredeneerd vanuit het
comfort van de koe en rekening houdend met
de eisen van de hedendaagse melkveehouder.
Vanuit dit principe hebben wij een reeks
hoogstaande producten in ons assortiment.
Tevens werken wij elke dag aan een kwalitatief
hoogwaardig, natuurlijk en GMO vrij pakket aan
gebruikersproducten bij melkvee en hebben wij

een breed pakket aan vliegen/insectenbestrijding.

Tel. 0529 455320
E. info@agriprom.nl
www.agriprom.nl

www.facebook.com/agripromNL
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Haal meer uit je melkrobot met RAP
Haal je als robotmelker het maximale uit je robot en benut je de volledige potentie
van je veestapel?
Als u de robotdata goed weet te gebruiken, hebt u goud in handen!
De melkvee- en robotspecialisten van ForFarmers beoordelen graag of het
samenspel tussen robotinstellingen, voeding en gezondheid optimaal is. Het
Robot Analyse Programma (RAP) van ForFarmers is hiervoor de ideale tool. RAP
vertaalt de enorme hoeveel robotdata naar praktische inzichten die u helpen in uw
dagelijkse werk.

Wat vandaag goed is, is dan morgen beter!
Kijk voor meer informatie op:
www.forfarmers.nl/rap en meld je aan!

ForFarmers dealer

Advies op maat
Open samenstelling

Wat heerlijk dat wij u kunnen ontmoeten op de beurs in Middenbeemster!

Sterk in
maatwerk

Wij kunnen u voorzien van: gewasbeschermingsmiddelen, landbouwfolie, wikkelfolie
en maïszaden, kunstmest, potgrond, compost, graszaden etc.
In Middenbeemster geeft het ons een mooie
gelegenheid u te ontvangen als gast; onder het
genot van een kopje koffie maakt u kennis met
Alb. Groot bv/ WPA Robertus zeker & vast. Het
gebied van onze bedrijven omvat 6 vestigingen
in Noord-, West-, Oost- en Midden-Nederland.
Hiermee kunnen we een snelle levering garanderen.
Ervaar tijdens uw bezoek aan onze stand op de
beurs dat Alb. Groot bv/ WPA Robertus zeker &
vast - u persoonlijk en deskundig - kan adviseren
in vele disciplines van de agrarische sector.

Op deze beurs leggen we de nadruk op de
wikkelfolie. WPA- Robertus is al meer dan 20
jaar de importeur van Silawrap uit Ierland. Deze
geblazen folie zorgt onder de verschillende
weersomstandigheden voor een goede verwerking
op de wikkelaars.

DiTOIL_2011_logo_FC.pdf
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Optimale voeding
voor elke melkstroom

Voor meer info:
Jacob Bakker 06-11754450
Wim Ligthart 06-50207089
www.vbvoer.nl

De conservering van het ruwvoer is één van de
belangrijkste aspecten van het wikkelen van balen.
Ook de netten voor het ruwvoer en de
inkuilmiddelen zijn uit voorraad leverbaar.
Wees welkom: “ Met advies op maat, het beste
resultaat!” www.albgroot.nl www.wpa-robertus.nl

Hoogwaardige smering
met gevoel voor techniek
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Gastbedrijf Maatschap Helder overtuigd van kanten-klaar boxenstrooisel ‘Ons celgetal is flink gedaald
dankzij de vlas-kalk’. Wie op de Landbouwvakdagen
West-Nederland een rondje door de stallen van de
familie Helder maakt, zal zien hoe netjes de ruim 245
ligboxen (melk- en droge koeien) erbij staan.

Na jaren van zoeken en proberen ligt er sinds vorig jaar een kant-en-klaar mengsel van vlas(variant) en
kalk in de diepstrooiselboxen. De belangrijkste reden: ‘‘Bacteriegroei remmen’’, aldus melkveehouder
Arno Helder. ‘‘Ons celgetal was altijd vrij hoog en toen we een Klebsiella uitbraak kregen, moest er echt
wat veranderen. Sinds we vlas-kalk van Berg Fourage strooien, houden we bacteriegroei goed in de
hand en is ons celgetal flink gedaald tot rond de 100.’’

Strooiselkosten 1,5 cent p/liter

Meer info in de stand van Berg Fourage

‘‘Dat gaat prima, het stuift niet en verdeelt mooi.
En nu we eenmaal een goede basislaag hebben,
hoeven we maar weinig bij te strooien.’’ Op
jaarbasis verbruikt Maatschap Helder zo’n 6-7
vrachten, wat neerkomt op een kostprijs van
1,5 cent per liter melk.

de vlasvariant met kalk te zien in de ligboxen van
familie Helder. Voor meer informatie over dit en
ander strooisel, bent u van harte welkom in de stand
van Berg Fourage. Op een later moment bellen
(0341-768222) of mailen (verkoop@bergfourage.nl)
kan natuurlijk ook.

Instrooien doet Arno met een grote instrooibak.

Tijdens de Landbouwvakdagen West-Nederland is

Braas & Partners is ook uw partner als het gaat om verzekeringen voor de
agrarische sector. Een groot deel van onze expertise ligt juist in deze bedrijfstak.

Wij doen zaken met de belangrijkste agrarische verzekeraars in Nederland zodat wij u
altijd een goede oplossing kunnen aanreiken die is afgestemd op uw situatie.
De agrarische markt is volop in beweging:
brancheverbreding, veranderende wetgeving,
nieuwe trends, dierziekten, duurzame
oplossingen, automatisering. Zaken die om
hedendaagse oplossingen vragen. Niet alleen van
u als ondernemer, maar ook van Braas & Partners
als uw tussenpersoon en natuurlijk de verzekeraar.
Wij voelen ons nauw betrokken bij uw
maatschappelijke risico’s en agrarische
vraagstukken. En met de kennis die wij dagelijks
onderweg en op uw bedrijven opdoen, houden wij
ons aanbod actueel. Zodat u verzekerd bent van

de beste adviezen bij het beperken van uw risico’s
en een optimale dekking krijgt op uw agrarische
verzekeringsproducten. Wij bieden u graag
oplossingen op maat. Binnen een polis op maat.
Die u zelf, samen met ons samenstelt.

Neem vrijblijvend contact met ons op via
info@braasenpartners.nl of 0229-544333.
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De Jong & Tump assurantiebemiddeling is 70
jaar geleden begonnen als tussenpersoon voor

agrarische verzekeringen. Inmiddels zijn wij uitgegroeid
tot assurantie makelaar voor agrarische en zakelijke
relaties, MKB en Pensioenen.
Wij blijven groeien en zijn actief in het
volmachtkanaal om onze klanten sneller en
beter van dienst te zijn. Onze samenwerking
met het Centraal Volmacht Bedrijf biedt
automatiseringsontwikkelingen waardoor we
snel kunnen schakelen. Ons team bestaat uit 12
medewerkers.

Versterk jij ons team?

We zijn op zoek naar medewerkers met
daadwerkelijke interesse in mens en bedrijf, die
agrarisch en zakelijk bedrijven willen adviseren
over hun verzekeringen en/of pensioenen.
Heb je een economische HBO-opleiding en

De Heus Voeder produceert wereldwijd een
compleet assortiment mengvoeders, premixen,
concentraten en speciaal voer. Met onze

voedingsconcepten zijn veehouders verzekerd van
maximale prestaties en een optimale gezondheid van
hun dieren, zodat ze hun dieren dag in, dag uit kunnen
voeden. Wij investeren in de hele toeleveringsketen en
steunen zo de ontwikkeling van de agrarische sector.
Recycle

Vers gras maximal omzetten in melk: dat is het
doel van beweiding en zomerstalvoeren. Onze
innovatie Recycle helpt je hierbij. De unieke
mix van plantextracten in Recycle verbetert de
penswerking en verhoogt de benutting van eiwit
uit weidegras. Met als resultaat meer melk, een
hoger melkeiwit-gehalte, een lager melkureum
en een efficiënte kringloop. Voor een goed en
duurzaam rendement!

PMR+

Wil je besparen op de aankoop van eiwit?
Of melk produceren met meer melkeiwit? Dat
kan met het innovatieve PMR+, een natuurlijke
toevoeging aan het rantsoen van je melkvee.
PMR+ verbetert de microbacteriële eiwitefficiëntie
in de pens. Met als resultaat lagere voerkosten
bij dezelfde melkopbrengst. Of bij nagenoeg
dezelfde voerkosten een hoger melkeiwit. Kortom:
een hoger voersaldo per koe per dag.

ervaring of ben je juist op zoek naar die ervaring,
graag komen we met je in gesprek. Heb je een
agrarische HBO-opleiding en ben je op zoek naar
een switch in je carrière, misschien kun je bij ons
terecht.

Kom eens van gedachten wisselen. Ben je op
zoek naar een HBO-stageplek, ook dan hebben
we mogelijkheden. Kijk op onze website: www.
dejongentump.nl of kom langs bij onze stand.

Wij zijn een modern familiebedrijf uit Ursem,
gemeente Alkmaar. Wij zijn gespecialiseerd in de

productie van zaagsel en houtvezel voor veehouderijen,
openhaardblokken voor de Retail (binnen en buiten
Europa) en pellets voor particulieren en bedrijven.
Alle drie de producten nemen ongeveer 1/3 van
de productie in beslag. De 100% natuurlijke
houtpellets worden steeds populairder in
Nederland. In Oostenrijk, Duitsland en Scandinavië
zijn pellets al langer ingeburgerd, omdat ze daar
geen aardgasnetwerk hebben. Ons terrein is
ongeveer 50.000m² groot, waarvan 15.000 m²
bebouwd is. Wij halen het zaagsel en houtvezel op
bij meer dan 1.000 fabrieken in Nederland en de

omringende landen en brengen onze producten
weg met 7 vrachtauto’s. In totaal hebben wij 500
containers in gebruik. Alles wat wij maken komt
voort uit zaagsel en resthout. Al meer dan 40 jaar
bestaat het personeel van De Lange B.V. uit loyale,
vakkundige medewerkers met verstand van zaken.
Het team bestaat uit 30-35 vaste medewerkers.
De meesten zijn al jaren in dienst en zij kennen de
producten door en door.

12

Beursjournaal LANDBOUWVAKDAGEN WEST NL

Beursjournaal LANDBOUWVAKDAGEN WEST NL

Dik Janssen. Handel in Voedingssupplementen te Lunteren.

Uw adres voor alle soorten lik emmers e.o. blokken, kobalt, vloeibare vitaminen,
jodium 10 procent voor de navels en zere bekjes, kunstbiest en lammeren melkpoeders.

Perfecte Geleiding & Optimaal Comfort De ultieme
ligplaats voor uw koeien met de perfecte geleiding van
Ster ligboxen en het optimale comfort van het Aquastar
Ultimate Combi Waterbed!
Het model van de Ster® ligboxen geeft een
perfecte geleiding langs de korte ribben. De
ligplaatsbreedte wordt maximaal benut en
koeien liggen recht in de ligbox. Door de open
zijdelinkse kopruimte kan de koe bij het opstaan
vrij alle kanten uitdraaien. Met een licht verende
onderbuis en scharnierende opstelling is de
boxafscheiding comfortabel voor koeien.

Dik Janssen

06 12 26 94 27
Wij van Di….vers on the road willen jou de
smaaksensatie laten beleven die dit biologische

ijs geeft en scheppen dit ijs uit op locatie, vanuit een
originele ‘’Piaggio Ape Car’’
Het ijs is koemelk-én glutenvrij. Daarnaast is het
vrij van geur-, kleur- en smaakstoffen. Kortom een
mooi en puur product!
Omdat Di….vers on the road er wil zijn voor
iedereen, ook voor mensen met een glutenallergie
of koemelk-intolerantie, biedt schapenijs dé
uitkomst! Het smaakt niet naar ‘’schaap’’, iets wat
veel mensen denken, het is juist veel smaakvoller
en romiger van smaak. Wij bieden een keuze uit 6
overheerlijke smaken, dus laat je verrassen…
De Piaggio is zelfvoorzienend en hoeft geen
gebruik te maken van elektriciteit. Buiten het feit
dat dit duurzaam is, is je zorgen maken over de
plek waar je de Piaggio plaatst ook niet nodig.
Op deze manier kan er altijd worden gekeken
naar de leukste en beste plek om de Piaggio

neer te zetten. Zeker is; onze ijskar is een echte
blikvanger voor iedere gelegenheid!!!
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70 mm. Bekroond met een hoog scorend DLG test
rapport en geleverd met 15 jaar garantie.
Voor meer informatie; www.dsd-stalinrichting.nl

Het Aquastar Ultimate Combi waterbed heeft een
uniek ontwerp; een latex onderlaag, met daarboven
op een waterbed met een zachte top structuur
gecombineerd met een waterknierol. Totale dikte

Engeldot Technische Groothandel is specialist,
adviseur en totaal-leverancier op het gebied van

een groot scala aan technische producten en systemen.
Bovendien hebben wij de kennis, materialen en
expertise in huis om oplossingen te ontwikkelen voor
(vak)specifieke problemen.
Dergelijke problemen inspireren ons om te
innoveren. Wij hechten dan ook veel waarde aan
nauw contact met de klant; zo kunnen wij altijd
tot de beste oplossing komen en blijven wij op
de hoogte van wat er speelt bij de bedrijven in de
sector. Zo kunnen wij het verschil maken en blijven
wij een relevante partner voor alle agrarischeen technische bedrijven in heel Nederland en
omstreken.
Naast de grote betrokkenheid bij de sector en
de persoonlijke samenwerkingen, onderscheidt

Engeldot zich met unieke systemen om de
melkveehouderij te rationaliseren. Zo zijn
wij pionier en marktleider op het gebied van
Roosterbevochtiging, een systeem dat bijdraagt
aan het kunnen blijven functioneren van de
mestrobot of mestschuif wanneer de mest
te snel droogt. Daarnaast leveren wij eigen
ontwikkelde pompsystemen voor het vullen van
de voermengwagen en waterslangen om de kuil
mee af te dekken. Voor meer informatie over onze
systemen en producten ga je naar www.engeldot.nl.
Voor vragen zijn wij te bereiken op 085 - 487 46 04.
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Het familiebedrijf van de fa. Evenboer bestaat sinds 1936 en timmert dus
al ruim 85 jaar aan de weg. Begonnen als dorpssmit aan de Broekermeerdijk te

Watergang, is het bedrijf ondertussen uitgegroeid tot een middelgroot mechanisatie/
constructiebedrijf met ca. 20 medewerkers.

Na de overname in 2019 van mechanisatiebedrijf
Smit en Alles Uitgeest zijn we actief in het gebied
van IJsselmeer tot Noordzee. De mechanisatietak
vertegenwoordigt gerenommeerde merken zoals
Claas, Kaweco, Strautmann, Veenhuis, Kioti,
Amazone, Tjalma en Mammut. Voor de complete
stalinrichting zijn we dealer van het merk De Boer.
Sinds 2022 produceren en leveren wij ook DWM
8-wielige tandems om onder oa opraapwagens te

monteren, om zo een betere bodemdrukverdeling
en minder insporing te verkrijgen. Ook zijn we actief
in de bouwwereld met het dealerschap van Magni
roterende verreikers. Kortom: fa. Evenboer is een
veelzijdig bedrijf, thuis zowel in landbouw, bouw en
constructie. Bezoek ons eens in Broek in Waterland
of in Uitgeest, de koffie staat klaar!
PS: de voorverkoop van de Claas hooibouwlijn 2023 is
gestart, profiteer, en vraag naar de scherpe prijzen!

Farmel is een snelgroeiend bedrijf dat actief is
op de internationale zuivelmarkt. We verzorgen

de volledige melkvoorziening voor diverse fabrieken en
daarnaast handelen we in diverse zuivelproducten.
Sinds 2007 zijn we actief als afnemer van
koeienmelk. We hebben inmiddels meer dan
200 melkvee-houders waar wij de melk ophalen
door middel van onze eigen opvallende RMO’s.
Deze melkafname willen we vergroten vanwege
groei bij klanten waar we al jarenlang een relatie
mee hebben. We zouden graag ons netwerk van
melkveehouders uit willen breiden. U kunt geheel
vrijblijvend contact met ons opnemen om te kijken
wat wij voor u kunnen betekenen. Wij bieden:
• Zekerheid van melkafname voor lange termijn
• Geen belemmering op groeiambities
• Geen inschrijfgeld/ starttarief/ aanmeldkosten
• Melkprijs op basis van vet, eiwit en lactose met
daarbovenop toeslagen
• Heldere afspraken en voorwaarden

Naast rauwe melk handelt Farmel in zuivelproducten
zoals boter, kaas en diverse soorten melkpoeder.
Doordat we diverse zuivelproducten leveren,
verspreiden we het risico in de fluctuerende markt.
Hierdoor en door het aangaan van langdurige
contracten met afnemers kan Farmel een stabiele
melkprijs bieden. Daarnaast kunnen we door
de jarenlange ervaring van onze medewerkers
perfect advies geven over de aan- en verkoop van
productie- en fosfaatrechten. Farmel Agrarisch
Advies is een pure specialist in productierechten.
De afgelopen jaren hebben wij met betrouwbaar
advies, deskundige begeleiding en een correcte
afhandeling een omvangrijk bestand van tevreden
klanten opgebouwd.
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Op de Landbouwvakdagen West-Nederland in Middenbeemster zijn wij als
Finish Profiles Group natuurlijk aanwezig. Het is immers onze thuismarkt! Op
de beurs vindt u ons op het buitenterrein op standnummer B126.

Heeft u bouwplannen voor een nieuwe loods of wilt u uw bestaande bedrijfsruimte renoveren? Op
onze stand vindt u een complete loods van 4 meter breed, 6 meter lang met een goothoogte van 3
meter. U herkent ons aan de blauwe en de rode vlag.

We hebben een groot scherm hangen waarop
onze 3D configurator draait waarmee uw
loods op maat samengesteld kan worden. U
ontvangt direct in uw mailbox een op maat
gemaakte offerte inclusief 3D tekeningen en een
plattegrond. Wilt u uw bedrijfsruimte renoveren?
Profiteer dan van de kennis en ervaring van ons
team. Laat u informeren over de voordelige en
ruime keuze in mogelijkheden van Finish stalen
dak- en wandbeplatingen.

Finish Building en Finish Profiles zijn onderdeel
van de Finish Profiles Group. Wij hebben al
meer dan 40 jaar ervaring in bouwen met staal.
Service en persoonlijk advies vinden we heel
belangrijk. Wij zijn pas tevreden als u het bent.
Als totaalleverancier volgen we de laatste
ontwikkelingen en zo spelen we in op de laatste
trends. Kom langs en test ons!
Lees ook alles nog even na op onze websites:
www.finish-profiles.nl en www.finish-building.nl

Boer en coaching. Als boer of boerin krĳg je
tegenwoordig veel te verduren. Naast de “normale”
bedrĳfsrisico’s als, oogst, melkopbrengst, veevoer,
prĳzen, kosten, personeel etc.
Je hebt als ondernemer ook te maken met steeds
veranderende regelgeving, verduurzaming,
grondgebruik voor windmolens en zonneparken,
toekomst perspectief voor je bedrĳf, financiële
vraagstukken bĳ opvolging, verkoop of stoppen.

te nemen. Steeds meer mensen komen langs
voor een “Goed Gesprek” of wat meer intensieve
professionele ondersteuning. Zowel zakelijk als
privé, omdat het toch vaak gaat om de balans
tussen Werk, Privé en Persoonlijkheid.

En daarbovenop heeft eenieder zo zĳn of haar
privéproblemen over bijvoorbeeld ouders, relaties,
kinderen en ziekten. Er wordt van je verwacht altĳd
maar te kunnen omgaan met dit soort zaken. Dat
lukt vaak wel, maar soms is het fĳn om eens met
iemand te overleggen. Iemand die begrĳpt wat je
bedoelt zonder direct te zĳn betrokken. Een van
de mogelĳkheden is dan een coach in de hand

Onze persoonlijke aanpak zonder zweverig gedoe
spreekt veel mensen aan.
Wil jĳ weten of coaching iets voor jou is, kom dan
naar onze stand. Je kunt natuurlijk ook even bellen
of mailen met Peter
tel 06-20712438 of info@futuraesperanza.com
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Zorg voor meer aandacht en ruimte voor
innovatie in de stikstofaanpak.

De stikstofreductiedoelen die het kabinet heeft
voorgesteld, hebben een grote impact op de toekomst
van agrarische bedrijven, gezinnen en het platteland.
Wat de gevolgen van het beleid zijn, is nog
onduidelijk. Het is wachten op de uitwerking van
dit beleid door de provincies en het Rijk.
Flynth is zeer betrokken bij de sector en heeft
daarom een inhoudelijke reactie en advies
gegeven aan stikstofminister Van der Wal en
landbouwminister Staghouwer. In deze reactie
geeft Flynth advies over hoe de ministers aan deze
plannen anders uitvoering kunnen geven. Flynth
brengt twee punten onder de aandacht:
•	Creëer meer ruimte voor innovatie en technische
oplossingen;
•	Verbeter het prijs- en verdienmodel voor
agrariërs door een passende beloning te geven
voor natuur-, landschaps- en klimaatdiensten.

Flynth vraagt dus ruimte om de agrarisch
ondernemer meer te steunen om de doelen die we
als maatschappij willen bereiken in te vullen op een
manier die het beste past bij concurrentiekracht,
boer, gezin, bedrijf en platteland. Flynth ziet al 100
jaar dat het aanpassingsvermogen en de dynamiek
in de agrarische sector groot is en vertrouwt dan
ook op die kracht van de sector voor de opgaves
die voor ons liggen.

Flynth agro

Flynth is thuis in de agrosector en ondersteunt
ondernemers met strategisch en praktisch
advies. Zoekt u ondersteuning op administratief,
fiscaal of juridisch gebied of hebt u vragen
over grondgebruik, fosfaatrechten of
liquiditeitsmanagement? Wat uw vraag ook is,
onze adviseurs staan voor u klaar. www.flynth.nl
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In Lochem, aan de Hanzeweg is het bedrijf van de familie Greutink
gelokaliseerd. Op deze plek huisvest de onderneming Greutink Staltechniek en

Greutink Kunststof Panelen, tevens is er een Agri Shop waar een ieder terecht kan om
uit een breed assortiment je benodigdheden te kiezen.
Daarnaast zijn er 2 routeverkopers die wekelijks
hun route door de achterhoek rijden met hun
herkenbare vrachtwagen om bij de diverse klanten
hun bestelde materialen af te leveren en op locatie
een ruim aanbod in hun vrachtwagen te tonen aan
de veehouder, en een afspiegeling van de Agri
Shop beschikbaar te hebben voor iedere klant.
Één van de expertises van het bedrijf is het
fabriceren van kalverhokken, voetbaden
en robotruimtes voor de diverse melkrobot
leveranciers. Ruim 10 jaar geleden gestart met
de eerste exemplaren, zijn er inmiddels meer
dan 100 melkveehouders die gekozen hebben
voor onze robotruimte, gebouwd en geplaatst
door de mannen van Greutink. Op locatie worden

kunststofpanelen van 51 mm dik aan elkaar gelast
waardoor een compleet naadloze, eenvoudig
te reinigen, robotruimte ontstaat. De kunststof
robotruimtes zijn volledig op maat gemaakt
voor uw situatie en geschikt voor alle merken
melkrobots. De kunststof panelen zijn leverbaar in
de kleuren zwart, wit, grijs, rood, blauw en groen.
Het kunststof materiaal is ook uitermate geschikt
om te gebruiken voor een technische ruimte,
kantoorruimte, hygiënesluis, afscheidingswand en
als eindwand op een boxdek.

BK-box

De unieke constructie van de BK-box zorgt
er voor dat de ligtijden van uw koeien

worden gemaximaliseerd. Door een hogere
bewegingsvrijheid en een stressvrije boxopstelling verbetert het koecomfort. Dit verlaagt
de kans op verwondingen en verhoogt de
gezondheid status van uw dieren waardoor er een
natuurlijke productiestijging ontstaat. Voordelen:
• Flexibele box afscheidingen verhogen de
bewegingsvrijheid en verminderen het risico op
letsel.
• De box afscheidingen sturen op een
natuurlijke manier.
• Een variabele box-samenstelling houdt
rekening met de kuddehiërarchie, resulterend
in een verbeterd welzijn voor uw dieren.
• Houten box afscheidingen en een veerbelaste
halsketting met rollende PVC beschermbuis
zorgt voor stressvrij opstaan.
• Dankzij de royale hoofdruimte kunnen uw
dieren optimaal naar voren bewegen
• De constructie is geschikt voor
hoge- en diepstrooisel boxen

Greutink
Hanzeweg 10, 7241 CR Lochem
0573-254983 www.greutink.nl
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Hanskamp – CowToilet Wij van Hanskamp werken

Happy Solar Zonnepanelen zijn hedendaags niet meer

sinds 2016 aan een revolutionair systeem waarmee
wij emissie voorkomen en daarmee meer nutriënten
behouden voor de melkveehouder.
Bemest met precisie en voorkom emissie! Dat
doet u met dit RAV gecertificeerde automatische
urineersysteem voor koeien!
Het CowToilet wekt een plasreflex op bij de koe.
De koe begint te plassen en het toilet vangt direct
de urine op onder de staart van de koe.
Want, door de urine niet in aanraking te laten
komen met de mest in de mestkelder, ontstaan er
geen emissies maar behouden we de waardevolle
nutriënten in zowel de mest als de urine.
De urine die opgeslagen wordt in een luchtdichte
silo blijft stabiel in waarde, namelijk:
Stikstof
6 kg/m³
Fosfaat
0 kg/m³
Kali
12 kg/m³

Precisie bemesting

Paul Galama, die zich bij namens Wageningen
Livestock Research bezighoudt op DairyCampus

te Leeuwarden met innovatieve melkveesystemen
- niet direct betrokken bij de ontwikkeling van
het CowToilet –, vertelt aan de Volkskrant het
volgende: ‘In de urine zit stikstof en kalium, en
in de dikke mest zit fosfaat en organische stof.
Door de zuivere manier van scheiding met het
CowToilet kunnen veehouders en akkerbouwers
veel gerichter bemesten, wat ook weer goed is
voor het milieu.’
Nu kunnen verschillende sneden gras beter
bemest worden met de urine, mest of een
combinatie van urine en mest. Urine kan zelfs
gebruikt worden als vervanging van kunstmest,
voor het opwekken van ‘gele’ stroom of dienen
als bron voor waterstof. Naast dat het goed in de
kringloop past, heeft het ook andere potenties.
Kom het CowToilet met eigen ogen bekijken,
we zijn te vinden op standnummer 420.

Hardeman | van Harten is dé specialist in daken wandbeplating. Recent hebben wij ons 25-jarig

Hardeman | van Harten
Dak & wandbeplating

jubileum mogen vieren. In al die tijd hebben wij tal van
ervaringen opgedaan in het montage vak waardoor wij
dé specialist zijn geworden.

Voor 25 jaar terug begonnen wij met name
op boerenschuren, -stallen en -loodsen.
Later hebben wij dit uitgebreid met grote
distributiecentra en bedrijfshallen. Zit u er aan
te denken om de dak- en wandbeplating van
uw gebouw te renoveren? Ook daar kunnen we
u mee helpen. Bij het renoveren van stallen en
andere agrarische gebouwen moet rekening

gehouden worden met wettelijke eisen en met
bestaande situaties.
Bevat uw stal bijvoorbeeld nog asbest?
Wij regelen het verwijderen hiervan zonder
problemen. Nieuwsgierig geworden naar wat wij
voor u kunnen betekenen? Neem een kijkje op
onze website: hardeman-vanharten.nl
of bel naar 0318-461551.
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weg te denken uit het agrarische landschap. Echter raken
de panelen ook vervuild door stof, fijnstof, stuifmeel en
vogelpoep. Hierdoor gaat zowel de levensduur als het
rendement van uw installatie achteruit.
Wij van Happy Solar hebben hier een oplossing
voor, doordat wij de zonnepanelen reinigen gaat
de pv-installatie terug naar de oorspronkelijke
opbrengst. Onze robot reinigt de panelen snel,
efficiënt en veilig.
Bent u ook geïnteresseerd? Kom dan langs bij
onze stand of neem een kijkje op de website
www.happysolar.nl, vul de gratis offertecalculator
in en krijg direct een offerte op maat.

geld te investeren. Met een return on investment
(ROI) voor zonnepanelen van tussen de 17 en
28% is deze investering de laatste jaren erg
aantrekkelijk gebleken.
Het financieel rendement hangt af van:
•	Investering (totale aanschafprijs van het systeem
+ installatie)
• Opbrengst (kWh/jaar)
•	Elektriciteitsprijs (€/kWh)

Samen Solar

Onze team van adviseurs en installateurs helpen u
graag van A-Z:
•	Advies op maat. Wij begrijpen dat u druk bent,
maar het voorwerk doen wij online. Liever een
advies bij een kop koffie? Onze adviseurs drinken

Zonnepanelen in de agrarische sector
Klimaatdoelen, wie durft dat woord nog hardop
te zeggen. De agrarische sector wordt extra hard
getroffen. Samen Solar steunt de daadkracht van

de agrarische bedrijven die investeren, zich hard
maken voor innovatieve ideeën en die zich in rap
tempo ontwikkelen, zodat zij een antwoord hebben
op de klimaatcrisis.
Zijn zonnepanelen dan het antwoord op alle
klimaatproblemen? Nee.
Maar zonnepanelen zijn wel een interessante
groene investering, die u wat oplevert.

Wat is het rendement van zonnepanelen?
Veel banken hebben de spaarrente afgeschaft,
waardoor het interessanter is geworden om uw

de koffie zwart.
•	Aanschaf van het gehele PV-systeem. Bij ons
liggen de meeste systemen gewoon op voorraad.
•	Installatie. Maatwerk en kwaliteit, dat is wat we
leveren.
•	Monitoring van uw zonnepanelensysteem. Wilt u
actief online meekijken? Dat is geen probleem,
wij zorgen dat u altijd en overal toegang heeft
tot uw systeem, zodat u het rendement van uw
zonnepanelen zelf in de gaten kan houden.

Samen Solar. Geen loze beloftes,
wel een betrouwbare investering.

K&L verkoopt sperma VikingJersey en ProCROSS.
Beide concepten gaan zuiniger om met voer en
verbeteren de gezondheid.

Steeds meer veehouders verbeteren hun saldo en arbeidsplezier
met deze concepten.

20

Beursjournaal LANDBOUWVAKDAGEN WEST NL

Beursjournaal LANDBOUWVAKDAGEN WEST NL

Healthy Soil BV staat voor unieke bodemkennis
met praktisch toepasbare tools en inzichten. Het

leidt tot een evenwichtige bodem en de visie van Healthy Soil
is dan ook de behoefte invullen vanuit een ‘helikopterview’,
een ecologische of zelfs holistische kijk op de bodem en zijn
interacties met de gewassen die er op groeien.
We delen ‘hands on’ kennis en begeleiding en
zien dat zo de verbanden tussen de verschillende
processen in de bodem gaan leven voor een boer.
Veel bedrijven, producten of diensten richten zich
op symptoombestrijding (focus op het probleem)
zonder de onderliggende processen van het
probleem goed te begrijpen. Healthy Soil begint
letterlijk aan de basis door de samenhang tussen
de verschillende bodemaspecten in kaart te
brengen. Het hanteert daarbij het natuurprincipe
dat een chemisch evenwicht leidt tot de optimale
fysische condities, waardoor de biologie zich
optimaal kan ontwikkelen. Dus niet gefocust
op één enkel individueel probleem, maar een
integrale, systeemgerichte benadering.
Op deze manier is er een sterke integrale aanpak
ontstaan vanuit Kennis (Soil Services) gevoed
met (bewezen werkend) juiste producten (N-xt
Fertilizers) en onderbouwd met praktisch data
(SoilMasters).

Een tweetal unieke tools die we ontwikkeld
hebben willen we ook laten zien tijdens de
Landbouwvakdagen West-Nederland:
1. D
 e Bodemscanner die EC (variatie)kaarten van
al uw percelen kan maken. Deze basis data leidt
tot..
2. ..een praktisch advies vanuit de Kinsey-Albrecht
Bodemanalyse per EC klasse van uw percelen.
Dit bodemmanagementplan geeft de actuele
verhoudingen van nutriënten in uw grond weer
en daarmee wordt inzichtelijk gemaakt hoe het
gesteld is met uw ”huis voor de bodembiologie”.
Wat kunt u verwachten van dit systeem:
• Meer watervasthoudend vermogen
• Betere doorlaatbaarheid (als dit nodig is)
• Meer bodemleven activiteit
• Betere benutting van in de bodem aanwezige
mineralen
• Minder input van buitenaf (m.n. stikstof)
• Betere opbouw van humus

Stikstof(ammoniak)emissie is voor u, als boer,
een grote verliespost. Maak zoute kunstmest (KAS)
overbodig, werk samen met het natuurlijk systeem,
optimaliseer het bodemleven.
Het bodemleven geeft de plant de toegang naar
mineralen/apotheek om een gezonde en sterke
plant te zijn. Gezonde planten zorgen voor een
gezonde veestapel. Een gezonde veestapel
bepaalt uw inkomen en werkplezier.

Voor nadere uitleg en advies bezoek ons op de
stand of neem anders contact met ons op.
www.dekoolstofkring.nl

Betere opbouw van humus
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Dieren presteren beter in een gezonde leefomgeving.

Met HyCare pakken we hygiëne en verzorging op een
veehouderij aan op basis van vijf pijlers; optimale verzorging,
kiemvrije leefomgeving, optimaal drinkwater, poriëndichte
oppervlakte en ongediertevrije stallen.
Elke pijler heeft zijn eigen programma’s, welke
bedrijfsspecifiek worden opgesteld om de beste
resultaten te behalen.
Onze methode richt zich op het verhogen van
de leeftijd van de koeien bij afvoer en daarnaast
wordt er ingezet op de diergezondheid,
melkkwaliteit en winstgevendheid.
Gedurende het gehele proces wordt uw team
door onze specialisten ondersteund.
Om te beginnen voorzien wij u niet alleen van
de beste hygiëneproducten, maar zorgen we
dat deze op een efficiënte manier toegepast
kunnen worden dankzij trainingen en de juiste

begeleiding.
Daarnaast zijn onze HyCare-specialisten breed
betrokken bij uw bedrijf en komen ze maandelijks
langs om de resultaten te meten en u te adviseren
in procesoptimalisatie.
Zo wordt bedrijfsblindheid voorkomen en kan
er continu gestreefd worden naar de beste
resultaten.
We vertellen u er graag meer over in onze stand!
Standnummer 405 HyCare
Meer informatie?
Kijk op www.hycare.eu of neem contact op via
info@hycare.eu

MS AutoHoofClean
• Agressief klauwbad is verleden tijd
• Eenvoudig te monteren
• Automatisch systeem
• 24/7 operationeel
• Gebruik van natuurlijke producten
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Met “Fermentgetreide” houdt u Clostridia buiten
de deur. Wat gebeurt er als koeien permanent last hebben

Wederom is Klaver Agrarisch Vastgoed aanwezig
tijdens de Landbouwvakdagen West-Nederland
in de Beemster. Klaver Agrarisch Vastgoed is met haar

van Clostridia en hoe “Fermentgetreide” in deze strijd kan
helpen, heeft de familie Kothe ervaren.
De dierenarts stelde via mestanalyse vast dat de
kudde besmet was met de bacterie clostridium
perfringens, ofwel haar gifstoffen. Bij runderen
behoort Clostridium perfringens eigenlijk tot de
normale darmbewoners, de bacterie kan in bijna
elke koe worden aangetroffen. Indien echter de
bovengenoemde co-factoren worden bijgevoegd,
is het mogelijk dat de dieren aspecifieke
ziektesymptomen vertonen zoals bij de familie
Kothe is gebeurd. Als directe behandeling heeft
de dierenarts gedurende enkele dagen penicilline
toegediend. Dit stabiliseerde de kudde, maar
elimineerde het gevaar van de Clostridia niet.
Hennes Kothe zocht daarom naar een manier om
grip te krijgen op deze subliminale last.
Tijdens een lezing van de Landbouwkamer
hoorde hij over het positieve effect van Kanne
Fermentgetreide op de stofwisseling, die
gebruikt wordt voor darmstabilisatie en tegen
ziekteverwekkende kiemen. Het Fermentgetreide
van Kanne bevat speciale melkzuurbacteriën die
een positief effect hebben op het darmslijmvlies
en deze stabiliseert. Daarnaast kunnen de
melkzuurbacteriën bacteriocines vormen die
ziekteverwekkende kiemen in de groei remmen.
Het hele organisme bereikt daardoor een betere
immuunstatus. Nog een pluspunt: het melkzuur
uit Fermentgetreide wordt op een basische

manier gemetaboliseerd, wat leidt tot ontzuring
en voorkomt dat er acidotische omstandigheden
ontstaan. Dit effect is gunstig, omdat acidose de
verspreiding van clostridia in de darm bevordert.

25-jarig bestaan een gevestigde naam, met een breed
aspect aan dienstverlening voor de agrarische sector.
Wij behartigen 1 belang, en dat is het belang
van de boer, hetgeen we ook uitstralen met onze
slogan ‘No Farmers No Food’.

Het gebruik van Kanne Brottrunk is ook
economisch rendabel, vooral omdat Hennes
Kothe als bijkomend positief neveneffect heeft
berekend dat hij ongeveer 16 ton krachtvoer per
maand bespaart, omdat de speciale stammen
van melkzuurbacteriën in staat zijn om eiwitten
en zetmeel gemakkelijker beschikbaar te
maken. Dit betekent een betere opname van het
voer en lagere voerkosten. “Kanne Brottrunk
Fermentgetreide flüssig” bevat aminozuren,
vitamine B12 en andere vitaminen maar vooral
melkzuurbacteriën en melkzuur. Melkzuurbacteriën
maken deel uit van de normale bacteriële
kolonisatie van de darm, omdat ze nodig zijn voor
de microbiële vertering van het voer.

‘Wij spreken uw taal’

Contact:
Willem Lammerink (Verkoop Nederland)
+49 176 566 175 26
willem.lammerink@kanne-brottrunk.de

gaat ons om de mensen en dat zij, wanneer ze het
traject volledig hebben doorlopen, tevreden zijn.”

Bron: Der Hoftierarzt, Diergezondheidsmagazine voor de
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Er komt veel op de agrarische sector af, en wie
kan dan beter deze belangen behartigen dan
mensen die afkomstig zijn uit de sector zelf. Alle
werknemers bij Klaver Agrarisch Vastgoed hebben
een agrarische achtergrond.
“Bij agrarisch vastgoed komt zoveel kijken;
van grote financiële vermogens, tot soms
hoogoplopende emoties bijvoorbeeld bij
gedwongen verkoop aan de overheid, van
verschillende familiebelangen tot juridische
knooppunten. Wij kennen de vraagstukken en
de moeilijkheid van beslissingen plus de emoties
bij familiebedrijven. Het gaat ons niet om het
verkopen van een perceel of agrarisch bedrijf. Het

no farmers
no food
Wij wensen u een mooie
Klaver Agrarisch Vastgoed Landbouwshow
en ontmoeten u graag op onze stand!
0226 - 414 008 • www.klaveragrarischvastgoed.nl

Kijk op de website van Klaver Agrarisch
Vastgoed voor mooie klantverhalen, die dit ook
ondersteunen.

conflicten, taxaties, én voor de beste deal en
contracten bij verkoop van uw warme grond (grond
met ontwikkelingsperspectief).

U kunt bij ons terecht voor bemiddeling bij aan-en
verkoop, advies en begeleiding bij herontwikkeling,
mediation ter voorkoming van hoog oplopende

Wij heten u natuurlijk van harte welkom op onze
stand op de Landbouwvakdagen West-Nederland
en wensen u een hele mooie dag!

veehouderij - uitgave december 2020. Vertaling van het artikel “Mit
Fermentgetreide Clostridien in Schach halten” - Dr. Heike Engels
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Wie plannen heeft voor de renovatie van een
bestaande schuur, nieuwbouw van stallen of
bedrijfshallen én geheel ontzorgd wil worden is
bij Kok Dak & Wand aan het juiste adres. Kok Dak
& Wand is een familiebedrijf dat zich gespecialiseerd heeft
in het leveren en monteren van daken en gevels.
Of het nu gaat om renovatie van een bestaande
schuur, asbestsanering, nieuwbouw van stallen of
bedrijfshallen; Kok Dak & Wand levert haar klanten
een oplossing op maat.

Als totaalleverancier kunnen wij u volledig
ontzorgen, van de asbestsanering tot
zonnepanelen. Hiermee bespaart u niet alleen tijd
maar ook geld.

Gratis advies bodem- en waterkwaliteit. Al meer
dan 1.500 agrarische ondernemers doen mee aan het
Landbouwportaal Noord-Holland.
Zij hebben na een gratis coachbezoek
maatregelen getroffen om toekomstbestendig
te kunnen ondernemen op het gebied van
bodem en water. Het portaal biedt kennis,
informatie en een overzicht van maatregelen en
subsidiemogelijkheden die bijdragen aan een
duurzame bedrijfsvoering en een klimaatrobuust
watersysteem.
De coaches adviseren over vijf thema’s:
• Erfafspoeling van mineralen en nutriënten
• Duurzaam bodemgebruik
• Gewasbeschermingsmiddelen
• Perceel- en oeverinrichting & beheer
• Zoetwatermaatregelen

Bij Kok Dak & Wand bent u verzekerd van een
goed advies. Wij luisteren naar uw wensen en
bieden u vervolgens de verschillende (product-)
mogelijkheden aan.

Met een jong team van enthousiaste vakmannen
zijn wij dagelijks door heel Nederland onderweg.
Doordat we een eigen machinepark hebben
kunnen wij snel en efficiënt werken.
Ook heeft u altijd één vast aanspreekpunt, dit
zorgt voor korte lijntjes! Geïnteresseerd?
Bezoek ons op de Landbouwvakdagen
West-Nederland!
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“Het bezoek van de coach heb ik als positief
ervaren. Hij komt op veel bedrijven, ziet veel en
kan daardoor goed adviseren.”
(akkerbouwer Leo Sturm)

“Het contact met de coaches vond ik heel
plezierig. Zij denken in oplossingen en niet in
problemen. Daar houd ik van.”
(melkveehouder Ad Baltus)
“De erftips die ik kreeg vond ik ook heel
waardevol. En hoe we dat binnen ons bedrijf gaan
inrichten, is nu aan ons.”
(biologische tuinbouwer Joris Kollewijn)
Benieuwd hoe u toekomstbestendig kunt
ondernemen op het gebied van bodem en water?
Kom langs bij onze stand voor meer informatie.
Daarna kunt u zich via de website aanmelden
voor een kosteloos bedrijfsbezoek. Tijdens het
bedrijfsbezoek krijgt u advies op maat, waarbij
het verkrijgen van meer inzicht centraal staat.
Een bezoek hoeft niet per se te leiden tot
investeringen. Via het Landbouwportaal NoordHolland is subsidie beschikbaar voor het nemen
van maatregelen.
Landbouwportaal Noord-Holland
Telefoon: 088 – 8886630
info@landbouwportaalnoordholland.nl
www.landbouwportaalnoordholland.nl
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BEKIJK HET VOLLEDIGE PROGRAMMA OP WWW.LANDBOUWVAKDAGEN.NL
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Van ammoniak naar circulaire meststof met de
Lely Sphere. Lely speelt met de Lely Sphere in op het

scheiden van mest en urine én gaat nog een stapje
verder. De ammoniak uit de mestkelder wordt afgezogen
en omgezet in een meststof, waardoor de stikstof
circulair kan worden ingezet op het eigen bedrijf.
‘Dit systeem werkt significant anders dan een
luchtwasser’, zegt Ellen Schmeitz van Lely
International om een veelgehoord misverstand te
ontkrachten. ‘Bij ons systeem hoeft de stal niet
te worden afgesloten en blijft ook weidegang
mogelijk. Ons systeem richt zich specifiek op
de lucht in en vlak boven de mestkelder. Die
wordt afgezogen en de ammoniak hieruit wordt
omgezet in een meststof die de veehouder weer
kan gebruiken voor zijn bemesting. Daarmee
kan hij de mineralen uit de eigen mest efficiënter
gebruiken en kunstmest besparen.’

die de lucht onder en vlak boven de roosters
afzuigen. De ammoniak in deze afgezogen lucht
wordt gebonden met een zuur en omgezet in een
vloeibare meststof. Een veehouder kan kiezen
uit zwavelzuur of salpeterzuur, al naar gelang de
behoefte aan een zwavel- of stikstofmeststof.
Deze vloeibare meststof wordt opgeslagen in een
aparte tank en is de derde mineralenstroom.

Naar aanleiding van de eerste metingen is
het systeem beoordeeld met een voorlopige
emissiefactor op de RAV-lijst van 3,6 kg NH3 per
dierplaats per jaar.’
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lucht wordt aangezogen door de gaatjes.
Het afzuigen van de ammoniak zorgt bovendien
voor een gezonder klimaat in de stal, stelt Lely.

Voor een stal met 120 melkkoeien en een
roostervloeroppervlakte van 600 m2 is de
investering tussen de € 150.000 en € 170.000. Dit
omvat de aankoop en installatie van het gehele
systeem bij de klant, bestaande uit vloerstrips,
mestrobot, afzuigunits en opslagtank.
Een gescheiden afvoersysteem van urine en
mest is niet per sé nodig, maar zorgt wel voor
een hogere ammoniakbinding en gerichter
gebruik van de mest. ‘Uit een urinekelder kun
je meer ammoniak terugwinnen dan uit een
drijfmestkelder’, legt Schmeitz uit. Het dichtslibben
van de gaatjes in de vloer wordt voorkomen
door urinerende koeien, de collector die de mest
regelmatig opzuigt en afvoert en het feit dat er

Er draaien inmiddels zo’n vijftien Lely Sphere
systemen. Lely is nu nog vooral in Noord-Brabant
actief met de introductie van het systeem. Het is
de bedoeling dat het systeem binnenkort wordt
uitgerold naar de rest van Nederland.

Mayo koematrassen worden sinds 1987
geproduceerd in Ierland. Het hoogwaardige EVA

schuim zal nooit hard worden wat een lange levensduur
garandeert en altijd een comfortabel bed voor uw koeien.

De Lely Sphere, door de fabrikant ‘circulair
mestverwaardingssysteem’ genoemd,
‘produceert’ drie mineralenstromen die gericht
kunnen worden ingezet bij de bemesting. Het
systeem scheidt vaste mest en urine door middel
van strips met gaatjes in de roostervloer. De urine
loopt hierdoor in de mestput en de vaste mest
blijft op de roosters liggen. Deze mest wordt
opgezogen en afgevoerd door een mestrobot
en - indien mogelijk - in een aparte mestkelder
gestort. Dit resulteert in twee verschillende
mineralenstromen: mest met vooral fosfaat en
urine met vooral kalium en stikstof.
Buiten de stal staan de N-capture afzuigunits

Door deze indrukbaarheid geven deze matrassen
altijd grip of deze nu nat of droog zijn. De
matrassen passen in elke stal of box. Of het nu
om een paddenstoel box gaat of een zwevende,
dit matras past altijd. MAYO levert altijd uit
voorraad en is eenvoudig zelf te monteren

De Lely Sphere zorgt voor een ammoniakreductie
van meer dan 70 procent, aldus de producent.
Schmeitz: ‘Dat is gebaseerd op metingen op drie
van de vier testbedrijven. De resultaten van het
vierde bedrijf verwachten we binnenkort.

met de meegeleverde montage materialen en
handleiding. Probeer onze matrassen eenvoudig
uit per box of bezoek onze website voor meer
informatie en de 1000+ referenties.
WWW.KOEMATRAS.EU
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Melktechniek Noord-Holland toont aantal
noviteiten op de beurs! Melktechniek Noord-Holland
toont aantal noviteiten op de beurs!
Dit jaar viert Melktechniek Noord-Holland alweer
zijn 10-jarig jubileum. Begin juli werden er een
tweetal open dagen gehouden op ons bedrijf in
Middenmeer. Tijdens deze open dagen was er
veel te zien waaronder ook een aantal noviteiten.
Met een aantal van deze noviteiten staat
Melktechniek Noord-Holland op de beurs op
een gezamenlijke stand met onze dealermerken;
DeLaval, Spinder, Hanskamp, Abbi Aerotech en
Agrilight. Onderstaand een tweetal noviteiten die
op de beurs te zien zijn!

Urine in de kunstmestruimte

Wij hebben als dealer van Hanskamp een
uniek systeem in handen die urine direct
onder de staart van de koe separaat opvangt.
Het CowToilet, door deze oplossing in te

zetten in melkveestallen kunnen we urine en
mest gescheiden opvangen. Dit resulteert
tot wel 50% emissiereductie. Een bijkomend
voordeel is dat urine uitstekend inzetbaar is als
kunstmestvervanger, dat maakt mest afvoeren

en kunstmest aankopen verleden tijd! Op deze
manier gaat stikstof reduceren geen geld kosten
maar opleveren.

Model Fitbox: de flexibele, robuuste
ligbox van glasfiber

De naam Fitbox vertelt in één woord het verhaal
van de flexibele ligbox van Spinder. Fit zijn is
belangrijk; ook voor een koe. De veehouder die
kiest voor de Fitbox zal ontdekken dat zijn dieren
meer comfort ervaren. De Fitbox helpt daardoor
de productieve levensduur van de veestapel te
verbeteren.
Glasfiber ligboxen zijn net als ligboxen van staal
functioneel, eigenzinnig en robuust, maar hebben
daarnaast méér sterke eigenschappen. Deze

eigenschappen lichten wij graag persoonlijk aan u
toe tijdens de beurs!
We zien u graag tegemoet op onze gezamenlijke
stand 420!

Niets is zo veranderlijk als de arbeidsmarkt.

In deze markt staan wij bekend als een HR-dienstverlener
die soepel meebeweegt met deze veranderingen.
In de afgelopen dertig jaar is het ons steeds weer
gelukt om passende oplossingen te vinden. En
daar zijn we eerlijk gezegd best trots op. We doen
dit door ons gezonde verstand te gebruiken met
een deskundig team van 70 medewerkers dat
altijd voor iedereen klaar staat.
En zo recruiten wij.
Nedflex beschikt over een eigen vacaturebank.
Onze recruiters matchen de juiste persoon met de
juiste functie. Daarbij is werkervaring alleen niet

meer het belangrijkste, wij kijken voornamelijk
naar competenties. Met de jarenlange ervaring
van onze HR specialisten weten we altijd snel de
juiste kandidaat te vinden. Ons landelijk netwerk
helpt ons hierbij.
Wij zijn gespecialiseerd in de agrarische sector.
Wij zijn bovendien ervaren in het werven van
seizoenspersoneel en hebben Pools en Engels
sprekende medewerkers in dienst.

U wordt blij van gezonde koeien die optimaal
presteren en melk produceren van eersteklas
kwaliteit. En wij doen er alles aan om u plezierig te
laten boeren.
Melktechniek West is een full-line GEA dealer
voor Noordwest Nederland. Onze activiteiten
voeren wij uit vanuit onze hoofdvestiging
in Alphen aan den Rijn. Daarnaast hebben
wij een vestiging in Obdam. Wij leveren,
monteren en onderhouden alle techniek in de
stal die betrekking heeft op melken, voeren,
diermanagement en stalinrichting. Met de
producten van GEA bieden we technisch
hoogwaardige oplossingen en innovatieve
producten, die zorgen dat u met de beste
resultaten kunt werken. Daarnaast werken wij
met leveranciers als Royal De Boer stalinrichting,
Hanskamp en Airpress om het productenpakket
voor u compleet te maken.
Ons team van specialisten heeft als passie om
u zoveel mogelijk te ontzorgen. We doen dat op
verschillende terreinen:
Onze monteurs staan 24/7 voor u klaar. Door
preventief onderhoud laten we uw machines
optimaal werken en als er een storing optreedt,
lossen we die direct voor u op. Dit doen we
met een team van twaalf monteurs. Veel kan op
afstand worden opgelost. Dit wordt verzorgd door
onze planner op kantoor.
Onze routeverkopers staan voor u klaar met
advies en producten. Hun missie is om samen
met u het beste uit de koeien, schapen of geiten
te halen. Met hun grote kennis van dieren en
producten helpen ze u graag verder.
En over productkennis gesproken, onze mensen

van het goed gevulde magazijn helpen u graag!
De specialisten van het team Dairy Management
Support ondersteunen u in het management
rondom koeien en de melkmachine, zodat u het
beste uit uw tijd en koeien haalt. Dit doen we
zowel bij robotklanten als bij klanten met een
melkstal. U kunt denken aan consultaties of een
natte meting, waarbij we de instellingen en type
tepelvoeringen afstemmen op uw koeien en uw
manier van werken.
Natuurlijk staan onze vertegenwoordigers altijd
voor u klaar met advies over oplossingen die het
beste passen bij uw wensen. Zij hebben veel
ervaring in de diverse producten, waardoor er
altijd een concept kan worden aangeboden dat
het beste bij uw situatie past.
U bent van harte welkom op stand 408, en bij
onderstaande dagen, voor het laatste nieuws!
De komende maand organiseert Melktechniek
West een 2 tal GEA robot inloopdagen. Deze
staan gepland op zaterdag 17 september bij:
• Familie Vriend-Rolle
Zittend 21 1696 BZ Oosterblokker
• Familie Dekker-Boonstra
Lagerweg 6a 1697 GK Schellinkhout
En op zaterdag 1 oktober bij:
• Familie van Leeuwen		
Rijksstraatweg 275 2245 AB Wassenaar
• Familie Schep-Oudschoorn
Geerweg 6 2971 VS Bleskensgraaf
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Rehydratie redt levens. Selekt is het merk van Nimrod Nederland en is helemaal
gericht op rehydratie van herkauwers en paarden.
Met duurzaam en robuust materiaal en

hoogkwalitatieve producten met een
wetenschappelijke achtergrond werken wij samen
met dierenartsen en brengen wij het belang van
rehydratie onder de aandacht.
Wij ondersteunen de veehouders met het
onderhouden en vervangen van onderdelen van
de Selekt drench-pompen, zodat men nooit
meer een nieuwe pomp hoeft aan te schaffen.
Alle onderdelen, behalve de slang, vervangen
wij kosteloos voor veehouders die de Selekt
drenchproducten gebruiken! Tevens maken
wij veehouders bewust van het (economisch)
belang van de juiste ingrediënten bij specifieke
aandoeningen, zodat met iedere behandeling het
best mogelijke resultaat behaald kan worden.

Wilt u meer leren over rehydratie of veilig

drenchen? Of heeft u vragen over dierziektes en
drench-behandelingen. Kom naar onze stand 413
en vraag meteen naar onze beursaanbieding!

Nimrod Nederland B.V.
Doetinchemseweg 59
7007 CB Doetinchem
+31 314 848809
nimrod@nimrodvet.eu
www.nimrodvet.eu

“Noodzaak schadebestrijding en faunabeheer”

Jagers en schadebestrijders helpen boeren schade aan
akkers en grasland te beperken.
Net als boeren zijn zij professionals met kennis en
ervaring in het omgaan met biodiversiteit. Natuur
moet actief beheerd worden om biodiversiteit
te behouden. Afschot van ganzen, aanleg van
akkerranden, samenwerken met boswachters
en boa’s, beschermen van de zwakkere soorten,

tellen en bewaken van de wildstand. Jagers
nemen net als boeren verantwoordelijkheid voor
de keuzen die in onze democratie gemaakt zijn,
op deze mensen moet je zuinig zijn.
220723 / Roderik Benoist

Kom vrijblijvend kennismaken met het brede

assortiment van de STIHL tuingereedschappen, SECO
zitmaaiers en BOBCAT zeroturn maaiers op onze stand of
demoveld.
Kom gerust een stukje grasmaaien en laat u
overtuigen door het handige van én het mooie
maaibeeld van een BOBCAT zeroturn maaier.
Tijdens de Landbouwvakdagen West-Nederland

kunt u profiteren van de speciale beursacties op de

BOBCAT zeroturn maaiers, vraag hier naar op onze
stand. U kunt ons vinden op standnummer B139.
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Aangenaam! Obdam Mechanisatie BV, gevestigd op
De Veken in Opmeer, midden in het groene hart van
West-Friesland.
Wij staan bekend als betrouwbaar en solide en
hebben flexibiliteit, persoonlijk contact en service
hoog in het vaandel staan. Als prominent dealer
van Fendt, Kuhn, Yanmar en diverse andere
merken bent u bij ons aan het juiste adres voor
goed advies alsmede vakkundige reparatie en/
of onderhoud van uw tractoren, landbouw- en
tuinbouwwerktuigen, grondverzetmaterieel
en al uw tuin- en parkmachines. Wij zijn VCA/
VA-keur gecertificeerd, RDW erkend en APK
keuringsstation voor de tractoren.
Het uitgebreide magazijn is bevoorraad met de
meeste onderdelen van de door ons geleverde

machines en algemene onderdelen. Mocht iets
onverhoopt niet voorradig zijn, dan stellen wij
alles in het werk om binnen 24 uur te leveren.
Naast het magazijn bieden wij u ook een winkel
voor divers handgereedschap.
Zowel Noord- als Zuid-Holland is ons werkgebied
voor verkoop en service .
Maak kennis met onze nuchtere (Noord-)
Hollandse mentaliteit en vakkundige manier van
werken en bel ons! Op ons bedrijf in Opmeer bent
u natuurlijk altijd welkom voor een lekkere kop
koffie en een goed gesprek.
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De provincie Noord-Holland is eigenaar van circa
2100 hectare landbouw-en natuurgrond. Deze

grond is tijdelijk in eigendom en uiteindelijk bestemd voor
de realisatie van diverse provinciale doelen of verkoop.
Een deel van de grond is onderdeel van het Natuur
Netwerk Nederland (NNN) en/of ligt in gebieden
met een weidevogeldoelstelling. In afwachting
van de eindbestemming, geeft de provincie haar
gronden tijdelijk in pacht uit. De provincie hanteert
diverse gebruiksvoorwaarden bij de verpachting
van de grond. Zo zet de provincie zich samen met
haar pachters in voor de realisatie van provinciale
doelen op het gebied van duurzame landbouw,
natuur & biodiversiteit en water.

Interesse in pachtgrond van de provincie
Noord-Holland?
De provincie geeft haar grond uit via een
openbare inschrijving, tenzij er een uitzondering
van toepassing is. De inschrijving vindt jaarlijks

plaats in de periode mei tot en met november. De
inschrijving wordt aangekondigd via advertenties
in lokale en agrarische media. De pachtgrond
wordt aangeboden via openbare inschrijving op
www.pachtgrond.nu. U kunt op deze website een
account aanmaken, waarmee u kunt inschrijven
op de gewenste pachtgrond. Ook wordt u via
www.pachtgrond.nu op de hoogte gehouden van
het actuele aanbod.

Voedselvisie

Om tot een duurzaam voedselsysteem te komen
is het nodig dat alle partijen in de voedselketen
een steentje bijdragen. Niet alleen de agrarische
sector en de voedselverwerkers zijn aan zet, maar
ook bijvoorbeeld de detailhandel, afvalverwerkers
en consumenten.
(zie www.boerenbusinessinbalans.nl )

Quality Calf levert ‘private label’ kalvermelk en
kalverbrokken van eigen receptuur, die uitsluitend
de meest hoogwaardige ingrediënten bevatten.
Deze en al onze andere producten leveren een
belangrijke bijdrage aan de gezondheid, groei en
weerstand van het kalf. Wij zetten ons in voor een
duurzame, antibioticavrije kalveropfok waarmee
kalveren uitgroeien tot hoogwaardige melkkoeien.

In stand 417 kunt u meer info over provinciegronden,
verpachting en de voedselvisie vragen.

De toepassingen in de praktijk zijn een continu
proces van bijsturen en optimaliseren. Zo hebben
we het afgelopen jaar vele positieve ervaringen
opgedaan met ons nieuwe product AuraCalf; een
natuurlijk, smaakvol, ‘preventief’ vloeibaar middel

dat eenvoudig toe te voegen is aan kunst- of
koemelk. Door de precieze samenstelling van de
ingrediënten in AuraCalf krijgt de Crypto-parasiet
geen kans zich te nestelen in de darmwand van
het pasgeboren kalf. AuraCalf is ontwikkeld
door Ierse wetenschappers en laat onder ruim
350.000 kalveren in Ierland al jarenlang geweldige
resultaten zien.
Inmiddels hebben wij als exclusief distributeur in
Nederland al honderden melkveehouders kennis
laten maken met AuraCalf.
Met succes: de resultaten zijn veelbelovend! Wil
jij net als deze melkveehouders ook profiteren
van de voordelen van AuraCalf of wil je meer

weten over onze producten, visie, werkwijze
en nog veel meer interessante ontwikkelingen
in de kalveropfok? Neem dan contact met
ons op. Of kom langs voor een vrijblijvend
beursgesprek! We staan je graag te woord op de
Landbouwvakdagen West-Nederland.

Een gezonde koe zonder stress presteert beter
en leeft langer, dat noemen wij koe-welzijn.

leverancier van bouwproducten, voor alles op het gebied
van dak & gevel systemen.

beste oplossing is onze standaard. Door onze

Oprichter en eigenaar Jurgen Verheijen begon eind 2016
en inmiddels bestaat het team uit vijf gemotiveerde
kalveropfok-adviseurs.
Dagelijks zijn we door heel het land actief om
service op maat te verlenen aan onze klanten.
Onze aanpak richt zich op een duurzame
samenwerking voor optimaal rendement; geen
quick fixes, maar maatwerkoplossingen voor de
lange termijn.

Qwinpro dak- en wandpanelen is uw allround

Daarnaast voert Qwinpro renovaties uit, van
asbestsaneringen, tot vervangen van daken en
gevels en leveren en aanbrengen van zonneenergie systemen en dakgoten. Een enthousiast
team zorgt voor het juiste advies, doordat we alle
kennis in eigen huis hebben. Meedenken met
onze opdrachtgevers, en samen gaan voor de

Een kennispartner die letterlijk naast de boer in
de stal staat, dat is Quality Calf in een notendop.

De provincie streeft naar een schone en veilige
productie van gezond, betaalbaar en smaakvol
voedsel voor iedereen. Dat betekent: gezonde
verdienmodellen voor ondernemers, maar ook
doen wat goed is voor mens en dier, het klimaat,
bodem, water en biodiversiteit.

Het hele voedselsysteem is complex en het kost
tijd om dat te veranderen. De provincie wil dit
stimuleren en financieel ondersteunen met een
subsidie. Zie www.noord-holland.nl voor de
nieuwste subsidies.

grote voorraad zijn wij in staat snel de benodigde
materialen desgewenst op locatie te leveren.
Daarnaast hebben wij een bouwshop met een
ruime sortering producten, waarmee wij een
totaalpakket kunnen leveren. Ons motto is dan
ook; “alles onder één dak!” Qwinpro staat voor:
Quality (kwaliteit), Wellness (welzijn), Innovative
(innovatief), Products (producten).
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Met onze, door de jaren heen opgebouwde,
expertise in het uitwerken van stal-ontwerpen
en een efficiënte stalinrichting kunnen wij ervoor
zorgen dat koe en mens zich thuis voelen.
Dat doen we niet alleen, dat doen wij als team,
samen met de veehouder en de Royal de Boerdealer. Tevreden zijn we pas als alle koeien zich
thuis voelen in de stal.

U zoekt een partner voor uw project? Wij
maken graag kennis met u en bespreken de
mogelijkheden voor uw specifieke stal.
Bezoek ons op standnummer 310
Wij zijn:
Royal de Boer; stalinrichting waar koeien zich
thuis voelen.
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Verzekeren…! Eigenlijk iets waar u niet graag veel tijd
De eerste flexibele ligboxen van Spinder “de
Fitbox” zijn gemonteerd in NH bij familie
Praat in Oude Niedorp

aan besteedt. Toch is het voor de continuiteit van uw
bedrijf belangrijk om de risico’s die u loopt goed in beeld
te hebben.
Pas dan kunt u goed afwegen wat u wel of niet
wilt verzekeren. Wij helpen u hier graag bij. Een
Topteam adviseur heeft een directe band met de
agrarische wereld. De adviseur kent de risico’s
die u als ondernemer loopt én weet met welke
verzekeringsproducten u deze risico’s het beste
afdekt. Als onafhankelijke verzekeringsadviseur

doen wij zaken met vrijwel alle agrarische
verzekeraars in ons land. Wij helpen u de
verzekeringen zo samen te stellen dat deze perfect
aansluiten bij uw wensen tegen een scherp tarief.
Topteam Agrarische Verzekeringen, adviseurs met
verstand van verzekeren en de agrarische sector!
Wij zien u graag in onze stand, nummer 305.

Van Laar Techniek is importeur van de GrassTechnology landbouwmachines. Grass-Technology
is de grootste fabrikant van zero-grazers van Europa.
De grazer is de meest ideale machine om vers
gras te voeren op stal. De Grass-Tech grazer
is voorzien van een PZ trommel maaier die het
gras zonder beschadigingen maait en invoert. Dit
gebeurt zonder pick-up of rotor maar juist met
een hoge elevator die er voor zorgt dat het gras
niet samengedrukt wordt. Vers gras voeren heeft
vele voordelen ten opzichten van kuilgras:
• lagere loonwerkers kosten.

• h
 ogere eiwitbenutting van eigen ruwvoer, dus
lagere voerkosten.
• forse besparing op krachtvoerkosten.
Ook is het beweiden heel goed te combineren
met het zomerstalvoeren!
Als u meer wilt weten over de voordelen van het
verse gras, of van de Grass-Tech grazer, kom ons
dan opzoeken. Wij staan u graag te woord.

Op onze robuuste ringdijk na, kent De Beemster
geen grenzen. Want de trots van De Beemsterling en
haar inspirerende, duurzame verhaal delen we met de
wereld ten behoeve van het behoud daarvan.
De Beemsterling verrast, verleidt en verbindt. De
Beemsterling is een ontmoetingsplek voor iedereen
die zich op wat voor manier dan ook verbonden
voelt of meer wil weten over de Beemster. Een
polder waar agrariërs generaties lang voedsel
produceren. En dit voedsel heeft een hele
bijzondere waarde. Niet alleen is het “top of the
market” op gebied van duurzame teelt, maar ook de
smaak van onze producten is meer dan bijzonder

te noemen. Dit komt door de oude zeeklei. Deze is
al meer dan 400 jaar oud en geeft haar smaak mee
aan onze producten. En dit alles op maar liefst 3,5
meter onder zeeniveau! Samen met de boeren en
bedrijven laten we het waardevols van De Beemster
polder zien en delen ons duurzame doel. Met elkaar
dragen we bij aan de bewustwording van de burger,
het verkorten van de voedselketen en het laten
genieten van gezond, lokaal voedsel.
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Clusius College en ROC Kop van Noord-Holland
verder als Vonk Het Clusius College is per 1 augustus

Wind Energy Solutions BV (WES) is een Nederlandse
fabrikant van de middelgrote windturbines WES50,
WES80, WES100, WES34/100 en WES250, en is
voortgekomen uit het ‘oude’ Lagerweij.

2022 samen met het ROC Kop van Noord-Holland verder
gegaan onder de nieuwe naam: Vonk.
Een krachtige naam met een duidelijke betekenis:
de vonk bij de start van een opleiding, de start
naar werk, de start van nieuwe kansen.

Vonk is vmbo, mbo en bedrijfsopleidingen
en -cursussen

Vonk is een brede onderwijsorganisatie die
mensen helpt groeien. Met een breed, compleet,
aansluitend en eigentijds onderwijsaanbod, talrijke
mbo-opleidingen in verschillende branches,

acht vmbo-vestigingen, voortgezet algemeen
volwassenenonderwijs (vavo) en een breed scala
aan cursussen en avondopleidingen.
Hoogwaardig en kleinschalig onderwijs met een
praktische insteek en dicht bij huis. Onderwijs
dat passend is bij de persoon en arbeidsmarkt.
Verankerd in de regio. Vonk is dé (beroeps)opleider
van Noord-Holland-Noord.
Voor meer informatie over Vonk en het
opleidingsaanbod, kijk op www.vonknh.nl.

W&H Smedes is Manitou dealer van Noord Holland,
Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder.
Samen met ondersteunende sub-dealers in
deze gebieden, kunt u bij ons terecht voor
verkoop, onderhoud en verhuur van Manitou
(knik)verreikers, hoogwerkers en heftrucks voor
een oplossing op maat. Wij doen ongeveer 120

Manitou machines per jaar en hebben een grote

voorraad van zowel machines als onderdelen om
voor u een passende oplossing te bieden. Hebben
we uw interesse gewekt komt dan langs voor een
kop koffie of neem geheel vrijblijvend contact op
met één van onze vertegenwoordigers.
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Stukje geschiedenis

Waarom een WES turbine

Waar vindt u onze turbines

Het WES doel

U herinnert zich vast de robuuste, 2-blads
windmolens van Lagerweij. Al vanaf 1980 sieren
deze molens boerenerven in Nederland en
produceren zij groene elektriciteit. In 2003 nam
WES de patenten van deze 2 bladige turbines over
van Lagerweij en sindsdien prijkt de naam WES op
de nacelle.

Onze WES turbines, en zeker ook de Lagerweij
turbines, staan in Nederland op (agrarische)
bedrijven, in het buitenland bij boeren, bij
communities, op eilanden en in havens.

WES in Nederland

Al vanaf 1980 bewijzen onze turbines zich in het
agrarische segment. Ook in deze tijd is onze
turbine uitermate geschikt voor deze doelgroep:
eigen opwek, verduurzaming, onafhankelijk van
de stijgende energieprijzen. Veel gemeenten in
Nederland staan een boerderijmolen toe. Onze
WES50 molen met een ashoogte van 15, 18 of
24 meter past in de geldende provinciale en/of
gemeentelijke verordeningen. Bij een gemiddelde
windsnelheid van 5 m/s produceert deze WES50
ruim 124.000 kWh per jaar, met een levensduur bij
goed onderhoud, en bewezen, tot wel 40 jaar.

WES-windturbines zorgen voor fors lagere
en constante energiekosten van ca. 10 tot 12
eurocent per kWh ook op de goede momenten
van de dag. En natuurlijk voor verduurzaming van
de energie productie, en een forse besparing op
de CO2-uitstoot. En daarnaast bezorgt het uw
onderneming natuurlijk een groen imago.

Het doel van WES is een brede inzet van een eigen
turbine voor de opwek van elektriciteit. Wij willen
wereldmarktleider blijven in de groeiende markt
voor middelgrote windturbines. Om dit te bereiken
ontwikkelen wij enerzijds projecten in binnen- en
buitenland, en aan de andere kant blijven wij onze
specifieke technologie ontwikkelen op basis van
zijn WES50, WES80, WES100, WES34/100 en
WES250 windturbines. Voor specifieke netten,
markten en/of regio’s worden ontwikkelingen en
verfijningen doorgevoerd.
Meer informatie?
I:
www.windenergysolutions.nl
M:
info@windenergysolutions.nl
T:
0226-425150
M:
06-83523856
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Wildkamp, al 50 jaar partner van de agrarische
sector! Wildkamp is een technische groothandel,
dienstverlener en specialist op het gebied van
watertechniek.
Wij helpen de agrarische sector, hoveniers,
installateurs, de recreatiesector, de bouw, de
industrie en andere sectoren oplossingen te
vinden voor hun technische uitdaging.

De 45 vestigingen, een uitgebreide webshop en
slimme logistiek maken ons altijd dichtbij. Een
technische uitdaging? Kom verder!
Ons veelzijdige assortiment bestaat uit diverse

We bieden een breed en diep assortiment,
maar onze mensen maken het verschil. Dat
zijn onze kenners die verstand hebben van de
verschillende sectoren en weten waar ze over
praten. Door het uitwerken van een installatieplan,
berekeningen maken of simpelweg het juiste
product vinden helpen we onze klant verder.
Met diepgaande technische kennis zorgen we
elke dag dat onze klanten kunnen versnellen,
verbeteren en verduurzamen.

productgroepen, deze vind je op wildkamp.nl
en in de vestigingen. Ruim 100.000 artikelen uit
voorraad leverbaar én maatwerk oplossingen, we
helpen je graag bij jouw project!
•	De juiste producten én advies bij technische
vraagstukken.
• Ruim assortiment voor agrarische sector.
• Altijd & overal online bestellen.
• Ondersteuning op maat bij projecten.
•	Direct iets nodig? Altijd een vestiging in de
buurt.
Kom verder op wildkamp.nl/agro
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De veestapel vormt het fundament van elk
melkveebedrijf. Met bedrijven die steeds meer variatie
vertonen in bedrijfsvoering en doelstelling is fokkerij
meer en meer maatwerk geworden.
World Wide Sires (WWS) heeft het programma
ULTIMATE ontwikkeld om fokkerij voor
melkveehouders succesvoller – en gemakkelijker
– te maken. Hierbij werken veehouders in zes
stappen naar een meer rendabele veestapel.
Fokkerij is bedoeld om koeien te verbeteren. Een
volgende generatie is gezonder, vruchtbaarder,
duurzamer en productiever. Tenminste, dat is de
bedoeling.
Echter de fokkerij is ingewikkelder geworden en
de bedrijven oneindig divers. De verschillende
(dna)technieken en paringsprogramma’s helpen
om uit het snel veranderende stierenaanbod de
stier te kiezen die het beste past. Maar dat vraat
nogal wat kennis, tijd en energie. Bovendien
zijn het allemaal ‘losse’ acties. Ben je er als

veehouder zeker van dat je de juiste keuze voor
de toekomst maakt?
Het is dus tijd om structuur aan te brengen in de
veeverbetering op het boerenerf. Met ULTIMATE
heeft WWS een antwoord op de vraag: hoe
fok ik een betere koe? In ULTIMATE wordt
deze vraag teruggebracht naar zes duidelijke
keuzemomenten die met elkaar samenhangen
voor het beste resultaat. Uiteindelijk komt er een
genetisch ondernemingsplan met een doel, een
duidelijk plan en een evaluatie. Om eruit te halen
wat erin zit!
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Met SenseHub® direct zien welke koe tochtig
is. Om je koeien op tijd en bij de eerste inseminatie of

embryotransplantatie drachtig krijgen, is het van belang
de tochtigheid goed te signaleren.
Met het oog waarnemen is een optie, maar in een
groot koppel is het vrijwel onmogelijk elk tochtig
dier te ontdekken. Bovendien laten lang niet alle
koeien duidelijk tochtigheid zien. Voor een goed
bedrijfsresultaat moeten koeien op het juiste
moment geïnsemineerd worden.

embryotransplantatie is de drachtscore verhoogd
van 60 naar 90 procent. Dat is economisch
natuurlijk aantrekkelijk, maar het heeft het werk
ook veel aangenamer gemaakt.”
*oorspronkelijke publicatie Vakblad Elite Augustus 2020.

Melkveehouder Willem Looijen uit Hoornaar
(ZH) melkt 120 koeien en wilde beter gaan
scoren op vruchtbaarheid: “Op ons bedrijf is
vruchtbaarheid nooit een sterk punt geweest. Een
koe insemineerden we gerust 10 keer voordat ze
drachtig werd. En bij een embryotransplantatie
was het drachtpercentage 60 procent. Toen ik
twee jaar geleden naast het werk op de boerderij
ook in mijn eentje de zorg voor de kinderen op
me moest nemen, vond ik het tijd om het bedrijf
minder arbeidsintensief te maken. Een van de
zaken waar we dus op konden winnen is de
vruchtbaarheid en daarbij de tochtdetectie.”
Sinds januari 2020 gebruikt Looijen SenseHub®.
Het systeem geeft de melkveehouder realtime
informatie over de gezondheid van de koeien.
Het detecteren van activiteit en tochtigheid is een
van de features van het systeem. Via tablet, gsm
of pc wordt alle data die SenseHub® verzamelt
overzichtelijk weergegeven. “Ik kan direct zien
welke koe wanneer tochtig is. Aan de hand van
die informatie kan ik veel gerichter het juiste
moment van insemineren bepalen. Dat heeft er
in het eerste half jaar toe geleid dat ik nu een half
rietje per inseminatie minder nodig heb. En bij een

Kom naar de stand van SenseHub®. Zie wat
SenseHub® voor jou kan betekenen en profiteer
van de speciale beursaanbieding. De koffie staat
klaar, stand nr. 605 (in de tent).
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Op donderdagavond 1 september vieren we
The Young Farmers Party 2022. De jeugd heeft de

toekomst en de volgende generatie zorgt ervoor dat het
voortbestaan van de agrarische sector gewaarborgd is.
Dat vinden we zeker een feestje waard! De bekende
Noord-Hollandse band. De Woudrukkers haalt alles
uit de kast om er een spetterend feest van te maken.

Zin in een feestje? De entree na 21:30 is gratis,
maak kennis met de deelnemers aan de beurs en
overtuig jezelf dat er muziek zit in het boerenbedrijf.

Het bier op de tap is koud en het broodje
Boeren Bal niet te versmaden!

Aanvang: 21.30 uur
Einde: 01.00 uur
Consumptiemunten verkrijgbaar bij de kassa.

Y
T
R
PA

1 september 2022 - 21:30 uur

Exclusief op de Landbouwvakdagen wordt er op
donderdagavond naast de standhoudersborrel,
The Young Farmers Party georganiseerd. Op deze party
kunt u genieten van o.a. live muziek en veel gezelligheid.

Noord-Hollandse Jongvee Keuring
Wij zijn de Firma Groenewegen in Warmenhuizen.

N
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Importeur van onder andere ELHO, Ferri, Frandent
en Palmse.

Maatschap Helder
Hobrederweg 41
1462 LK Middenbeemster
Noord-Holland

WWW.LANDBOUWVAKDAGEN.NL
Landbouwvakdagen West-Nederland

Wij richten ons op de in en verkoop van
landbouwmachines nieuw en gebruikt. We zijn
niet merk gebonden en luisteren naar wat de
klant wilt, maar verkopen wel het liefst alleen
maar machines waar we zelf achter kunnen
staan. Inmiddels hebben we een leuk netwerk
opgebouwd met eindgebruikers en mechanisatie
bedrijven. Onder het motto van met elkaar en niet
tegen elkaar! Het merk ELHO maakt voornamelijk
hooibouwmachines zoals maaiers, zwaders en
trommelschudders. Op het moment zijn ze in de
eindfase van een getrokken grashakselaar die tot
een 500pk trekker aan kan. Die hopen we volgend
jaar in Nederland te hebben. Het merk Ferri
staat wereldwijd bekend om de klepelmaaiers,
klepelarmen en bosfrezen die zij maken. Ze
hebben verschillende series van hobbymatig

tot zwaar professioneel. Zo is er voor ieder wat
wils, maar wel met de geborgde kwaliteit waar
Ferri voor staat. Het Italiaanse Frandent is iets
minder bekend, veel van hun machines worden
onder andere merken verkocht in de Benelux.
Zelf hebben wij ons gericht op hun schudders en
harken met een goede prijs/kwaliteit verhouding.
De schudder met de welbekende Lely haaktand
en vakwerk frame voor sterkte. Volgend jaar
komt er een 13,8m schudder op een getrokken
frame uit. Deze machine zal zeker interessant
zijn voor de Nederlandse markt. En dan hebben
we Palmse nog, zij maken kippers, haakarmen,
oprij- en balenwagens die zich in de jaren aardig
bewezen hebben in Nederland! Op de stand zult
u voornamelijk ELHO en Ferri machines van ons
zien, we staan u graag te woord!
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NIJBORG AGRI: 40 jaar waarborg in kwaliteit.

NIJBORG AGRI, in 1982 begonnen als Landbouwcentrum
De Nijborg, viert dit jaar zijn veertigjarig jubileum.
De silo’s, vijzels en stalinrichtingen van het
Renswoudse bedrijf zijn niet meer weg te denken
uit de landbouwwereld.
Bedrijfsleiders Wilco van de Glind (links op de
foto) en Erik Kampert lopen ieder al zo’n 25
jaar mee binnen NIJBORG AGRI en hebben
alle veranderingen van het bedrijf van dichtbij
meegemaakt. “We zijn echt onderdeel van het
bedrijf geworden. We ademen NIJBORG AGRI.”
In 2003 koppelde oprichter Dirk Verbeek de
beide mannen aan elkaar. “Een collega-bedrijf op

het gebied van silo’s en voervijzels had bij hem
aangeklopt met de vraag of hij interesse had in
overname. Dirk vroeg aan ons of wij het zagen
zitten om dat samen op te pakken. Daar waren we
allebei enthousiast over.”
Het personeelsbestand verdubbelde al snel van
vier naar acht medewerkers. Nu zijn dat er dertig
in totaal. “Doe maar gewoon, dat werkt het beste.
Daar is NIJBORG AGRI groot mee geworden
en zo werken we zelf ook graag. We hebben
ontzettend veel plezier in ons werk en kijken nu al
uit naar het vijftigjarig jubileum.”
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Het Hollands Particulier Grondbezit (HPG)
vertegenwoordigt ruim 11.000 ha van zo’n 140
particuliere eigenaren in Noord- en Zuid-Holland.

Een zeer gevarieerd gebied met landgoederen en
buitenplaatsen in de binnenduinrand, kleipolders in ZuidHolland en de Zuid-Hollandse eilanden en eigendommen in de veenpolders van het
Groene Hart en de gebieden boven Amsterdam.
Het HPG is de provinciale vereniging van de
landelijke Federatie Particulier Grondbezit met
haar 1.600 leden. Deze bestaan ook uit eigenaren
en beheerders van landbouw- en natuurgronden,
doorgaans als onderdeel van een landgoed,
boerderij of ander maatschappelijk waardevol
bezit. Gezamenlijk bezitten ze meer dan 200.000
hectare in het landelijk gebied.
Zij voelen zich vanuit liefde voor natuur, cultuur
en landbouw met hart en ziel verbonden met hun
grond en de streek. Onze leden zijn zich daarbij
bewust van hun eigen verantwoordelijkheid
en zetten zich er voor in om het buitengebied
in goede staat door te geven aan de volgende
generatie waarvan we ons bezit te leen
hebben. Duurzame instandhouding en goed

rentmeesterschap staan daarbij centraal, met
aandacht voor economische, maatschappelijke,
ecologische en culturele waarden.
De leden van het HPG vervullen vele
maatschappelijke functies zoals het beschermen,
onderhouden en herstellen van de bodem,
natuur en biodiversiteit en de instandhouding
van het landschap en cultureel erfgoed. Vaak
al vele generaties achtereenvolgend, waardoor
zij met passie historisch verbonden zijn met de
omgeving en haar natuur. Samen met onze leden
willen we graag dat volgende generaties hier ook
van kunnen blijven gebruiken en genieten, dat er
zorgvuldig omgegaan wordt met de bodem en
het landschap, en dat juist beschermd wordt wat
kwetsbaar is.

De Beemster Kaaswagen is onze boerderij
winkel. De melk van onze koeien gaat naar de CONO in
West Beemster waar ze er in de kaasmakerij de heerlijke
smedige Beemster kaas van maken.
Vanaf ons erf verkopen wij vol trots ‘vers afgesneden’ Beemster
kaas van jong tot een zeer oude extra overjarig, maar ook de
speciale ‘Beemster Vlas’ kaas en de ‘Royaal Gran Cru’ een heerlijke
kaas met een zoetige smaak die alleen verkrijgbaar is in de winkel
van CONO en de boerderij winkels!
Naast de kaas verkopen wij ook chocolade, Beemster knoflook,
heerlijke kaas dips, kaaspakketten, kaaskoekjes, wijn, bier van
Leeghwater en onze eigen Beemster Borrel!
Tot ziens bij de wagen!!
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Deelnemerslijst

NAAM

BRANCHE

STAND

ABAB Accountants en Adviseurs

Accountants & Adviseurs

410

Abbi Aerotech

Melk- & Staltechniek DeLaval

420

ABZ de Samenwerking

Diervoeding

411

Agridek BV

Afdeksystemen

B104

Agrifirm NWE BV

Diervoeding

513

Agriprom "Totaalkoe Comfort"

Stalinrichting - Koematrassen

512

Agritop (For Farmers)

Veevoeding

505

Alb. Groot BV

Gewasbescherming - Kunstmest

511

Alfa Accountants

Advies & Accountancy

304

Allflex SenseHub koe monitoring

Diermonitoring

605

Anema Technische Groothandel

Technische Groothandel

508

Atelier Wiebe van der Zee

Schilderwerken

306

Berg Fourage

Veevoeders, Ruwvoeders & Strooisel

312

Bflex Livestock ID

Oormerken

320

BioAg Europe BV

Voedermiddel

307

BlaarCop v.o.f.

Klauwverzorging

B123

Blaauw Melk- en Staltechniek BV

Melk- & Staltechniek Bouwmatic

310

Braas & Partners

Financieel Advies & Assurantie

318

Bunt Asbestsanering BV

Asbestsanering

B102

Combi-West Mechanisatie

Mechanisatie Claas

B111

Comfort Solutions

Diergezondheid

321

CONO Kaasmakers

Zuivel

B122

Dairy Solutions / Cowshopping

Diergezondheid- en meer

719

CRV

Fokkerij

403

De Beemster Kaaswagen

Beemsterkaas & Delicatessen

B199

De Heus Voeders BV

Veevoeding

300

de Jong & Tump Assurantiebemiddeling B.V.

Financieel Advies & Assurantie

314

De Koolstofkring BV

Voedingssupplementen

313

De Lange BV

Zaagsel & Strooisel

B103

De OVSC Noord-Holland

Stichting

B144

Di….vers on the road

Biologische schepijs

B302

Dik Janssen Handel in Voedingssupplementen

Voedingssupplementen

B101

DiTOIL BV

Hoogwaardige Smeermiddelen

412

DSD Stalinrichting BV

Stalinrichting & Ventilatie

309

EAZ Wind

Windenergie

B113

Engeldot

Pomp- & Leidingsystemen

301

ESL-Agri

Mest-Schuiven, Mest-Robot JOZ

419

Evenboer

Mechanisatie Claas

B111

NAAM

BRANCHE

Farmel Livestock B.V.

Aan- en verkopen van rauwe melk en diverse zuivelproducten 607

Finish Profiles

Dak- & Asbestrenovatie

B126

Finish Building

Zelfbouwloodsen

B126

Flynth

Accountants & Adviseurs

501

Futura Esperanza

Boer & Coaching

705

Gebr. Heemskerk BV

Mechanisatie Claas

B111

Greutink Staltechniek BV

Stalinrichting & Techniek

302

Hanskamp

Melk- & Staltechniek DeLaval

420

Happy Solar

Milieu / Zonnepanelen

507

Hardeman van Harten BV

Dak- & Gevelsystemen

B142

Healthy Soil BV

Bodem & Bemesting

B105

Hoekenga Mechanisatie

Mechanisatie Claas

B111

Hollands Particulier Grondbezit

Belangenbehartiging

714

Holland-Utrecht BV

Melk- & Staltechniek SAC

718

Hycare (MS Schippers)

Agrarische benodigdheden

405

Imkerij Polderbijen

Bijenteelt

B802

Kanne Brottrunk GmbH

Biologische voeding

317

Klaver Agrarisch Vastgoed

Makelaardij

503

Koenis Diervoeders

Aanvullende Diervoeders

403

Kok Dak & Wand

Dak- & Wandsystemen

701

Koole & Liebregts BV

Stieren Sperma

601

Fa Groenewegen v.o.f.

Mechanisatie

B801

Firma Laan Wielservice

Wielservice Landbouw

B803

Kraakman Prefors BV

Mechanisatie John Deere

B114

Landbouwportaal Noord-Holland

Erf- en Bodemscans, Subsidies

502

LMB Haan

Mechanisatie Deutz Fahr

B136

Lely Center Zevenberg

Melk- en Staltechniek Lely

322

Mechanisatiebedrijf A.C.A. de Jong

Mechanisatie SaMASZ

B125

Melktechniek Noord-Holland

Melk- & Staltechniek DeLaval

420

Melktechniek West

Melk- en Staltechniek Gea

408

Middendorp Montage

Dak- & Gevelsystemen

316

Moduulbouw BV / Mayo

Koematrassen

418

Nedflex Agrarisch

HR- Dienstverlener

610

Nijborg Agri

Silo's, Vijzels, Stalinrichting & Voederinstallaties

315

Nimrod Nederland BV

Diergezondheid

413

NOJG & Jagersverenigingen

Jagersverenigingen

B197

Obdam Mechanisatie

Mechanisatie Fendt

B138

Oliecombinatie Van der Veen

Oliehandel

308

Poortman Techniek

Technische Groothandel

B112

Provincie Noord-Holland

Overheid

417
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NAAM

BRANCHE

STAND

Purmerendse Machinehandel

(Tuin) machines & Onderhoud

B139

Quality calf

Kalveropvok

401

Quotamel / De Dijken Makelaardij

Fosfaatrechten

505

Qwinpro

Dak- & Wandpanelen

509

ReHeat BV

Heetwatersystemen

B128

Remon Waterbehandeling BV

Waterbehandeling

504

Rijkhoff Mechanisatie BV

Mechanisatie Case/Steyr

B130

Rinagro BV

Drijfmest Toevoegingen

402

Royal De Boer

Staltechniek

310

RumiVar BV

Aanvullende Diervoeders

403

SaMASZ b.v.b.a.

Mechanisatie SaMASZ

B125

Schipper Bemiddeling en Veehouderij

Bemiddeling & Advisering

B141

Schrama Agro

Fourage & Stalstrooisel

404

Smit & Alles

Mechanisatie Claas

B111

SMPL Battery B.V.

Energie

609

Spinder Dairy Housing Concepts

Melk- & Staltechniek DeLaval

420

Technisch Handelscentrum Asjes BV

Mechanisatie Massey Ferguson

B138

Toekomst dak BV

Dakrenovatie & Zonnepanelen

409

Topteam Agrarische Verzekeringen BV Noord

Dienstverlener / Financieel Advies

305

Testritten

Landbouwmechanisatie

B800

Van Benthem Vollenhove BV

Veevoeding

416

Van Dam Mechanisatie BV

Mechanisatie Kubota

B124

Van den Berg Mechanisatie

Mechanisatie Claas

B111

Van Laartechniek

Landbouwtechniek

B100

Van Mook Klauwbekapboxen

Klauwbekapboxen

B198

Visit Beemster

Stichting Promotie Beemster Werelderfgoed

B401

Vonk College

Onderwijs

303

W&H Smedes NV

Mechanisatie Manitou & JCB

B106

W.N. Kramer

Mechanisatie SaMASZ

B125

Wind Energy Solutions BV (WES)

Windenergie

602

Wildkamp BV

Technische Groothandel

516

World Wide Sires B-NL

Fokkerij

506

WPA-Robertus Zeker & Vast

Toeleverancier Akkerbouw & Veehouderij

511

CNO-Expo BV

Organisatie

100

Demoterrein LVD West-Nederland

Demo

B200

EBG Verhuur

Verhuur

101

Eerste Hulp Bij Ongevallen

EHBO

102

Bekedam Food en Events

Horeca

201

Kassa (A)

Landbouwvakdagen.nl

103

Receptie LVD West-Nederland

Landbouwvakdagen.nl

104

Toiletten (A)

Facilitair

B099
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