Voederbouw, een wereldse verkenning
We nodigen u mee op reis om de wereld van voederbouw te verkennen. Met zevenmijlslaarzen stappen we van
land naar land, van continent naar continent en doorkruizen zo verschillende klimaatzones. In het reisschema zijn
onder andere België, Zwitserland, Nieuw Zeeland en Texas opgenomen. In elk land dat we bezoeken, proberen we
de lokale situatie op het gebied van voederbouw in beeld te krijgen. De nadruk ligt op gewasproductie op
melkveebedrijven. Goed ingevoerde gidsen, leiden u ter plaatse rond.
Het doel is om u samen met uw reisgenoten te inspireren door te laten zien en te bespreken hoe voederbouw zich
elders in de wereld heeft ontwikkeld. We trachten verbanden te leggen tussen verschillende regio’s en we gaan na
wat we van de reis kunnen gebruiken in ons werk in Nederland/Vlaanderen. Tijdens de reis gaan we in op:
• Hoe functioneert de gewasproductie in het gebied (denk aan: bedrijfsstructuur, teeltplan, rantsoenen)
• Wat valt op en wat is karakteristiek?
• Kunnen we de huidige situatie begrijpen tegen de achtergrond van zaken zoals klimaat, cultuur,
technische ontwikkeling?
• Welke problemen worden ervaren?
• Welke ontwikkelingen zijn te verwachten?
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Voor we vertrekken…
Herman van Keulen en Koos Verloop, Plant Research International
Een korte reiswijzer voor onderweg
(Oost)Duitsland
Jochem van Halteren, Manager Spezialitätenservice, Hendrix Illesch GmbH, Bardenitz
Continentaal klimaat, grootschalige bedrijven
Zwitserland
Jenifer van der Maas, Landwirtschaftliches Bildungs- und Beratungszentrum Arenenberg
Hoge prioriteit aan behoud van landschap
Nieuw Zeeland
Ina Pinxterhuis
Nadruk op melkkwaliteit, bescheiden bedrijfsomvang, jaarrond grazen
Verenigde Staten
Locale voorlichter (onder voorbehoud)
Omgaan met droogte, grote bedrijven
La Réunion
Herman van Keulen
Intensieve bedrijven, tropisch klimaat, boeren op een vulkaaneiland
China
Frans van Bohemen, WUR
Land in opkomst, confrontatie met mest- en milieuproblemen
België
Alex DeVliegher, ILVO Vlaanderen
Intensieve bedrijven, zeeklimaat, maar toch altijd weer verrassend anders dan Nederland
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