
uitnodiging voor boeren

Op donderdag 17 en vrijdag 18 
september zijn boeren welkom bij 
vier collega’s. Op donderdag bij twee 
vollegrondsgroententelers: bij Ted en 
Nicoline Vaalburg (Zuidschermer) en 
bij Peter Appelman (Stompetoren). 
Op vrijdag bij twee melkveebedrijven: 
bij boerderij Ter Coulster (Heiloo) 
en bij mts Kregel Van der Helm 
(Zuidschermer). 

Zij laten niet alleen zien wat zij doen 
aan innovatie en duurzaamheid; het 
gaat ook om de ervaringen, plannen 
en ideeën van de bezoekende 

collega’s. Sparren en ervaringen 
delen; daar gaat het om. Welke 
problemen kom je zoal tegen; 
welke oplossingen zijn er en wat 
levert het op? Allerlei thema’s en 
praktijkvoorbeelden komen aan bod. 
Je kunt deelnemen aan één of meer 
bezoeken. Tussen de middag lunch. 
Deelname is kosteloos. 

Opgeven verplicht i.v.m. Corona: 
mail naam, adres, telefoonnummer, 
bedrijfstype aan info@voorboeren.nl. 

#voorBoeren

Boeren weten heel goed hoe zij hun bedrijf en de sector kunnen 
verduurzamen. Velen zijn daarmee bezig. Van elkaars ervaringen 
leren en met elkaar sparren, dat is wat -voorBoeren- wil stimuleren. 

Alleen voor boeren/boerinnen!! 
Opvolgers en medewerkers zijn ook welkom.



10:00 - 12:00 uur
Ted en Nicoline Vaalburg, 
Zuidschermer
230ha zware klei gangbaar en 40% biologisch; 
Knolselderij, pootaardappelen, pompoenen, 
grasklaver en graszaad. 

Ted en Nicoline werken tegelijkertijd aan 
verbetering van rendement en aan een 
gezond gewas met producten zonder residu. 
Zij benutten de natuurlijke processen 
zoveel mogelijk en ondersteunen die met 
oa agrarisch natuurbeheer. Zij hebben veel 
aandacht voor de bodem, vermindering 
gbm en kunstmest. Ook communiceren zij 
nadrukkelijk met de maatschappij. 

12:15 - 13:15 uur
Lunch bij cafe De Vriendschap, 
Driehuizen

13:30 - 15:30 uur 
Peter Appelman, Appelman 
Vegetables, Zuidschermer
250 ha, klei en zand; Broccoli, sluitkool, 
bloemkool.

Peter Appelman schenkt veel aandacht 
aan de bodem: aanvoer van organische 
stof met compost, championmest, bokashi, 
groenbemestermengsel, ecoploegen in het 
voorjaar. Ook hij verzamelt gretig kennis. 
En hij meet inhoudsstoffen van zijn product. 
Hij streeft voortdurend naar een efficiënte 
bedrijfsvoering en een goed saldo.

Bekijk de volledige bedrijfsprofielen op 
de website: www.voorboeren.nl

    #voorBoeren

10:00 - 12:00 uur
Boerderij Ter Coulster, Wilco 
en Gijsbert Brouwer de Koning, 
Heiloo 
175 koeien, 90 jongvee, op 126 ha 

Twee boerderijen, één bedrijf. Een gangbaar 
melkveebedrijf met zorg voor biodiversiteit: 
plasdras voor weidevogels, bloemenranden, 
beheersland van Landschap Noord-Holland. 
Ook hier weer veel aandacht voor 
de balans tussen bedrijfsvoering en 
biodiversiteitsherstel. Wilco was als LTO-
bestuurder betrokken bij het Deltaplan 
biodiversiteitsherstel. Kruidenrijk grasland, 
vaste mest, later maaien: een paar van 
de maatregelen. En communicatie met 
burgers.

12:15 - 13:15 uur
Lunch bij cafe De Vriendschap, 
Driehuizen

13:30 - 15:30 uur 
Maatschap Kregel Van der Helm, 
Zuidschermer
173 hectare, gangbaar; 320 melkkoeien en 
180 jongvee; 10250 kg/mk

Twee ouderparen en twee zoons in één 
maatschap. Een bedrijf met twee locaties, 
zes maten en een heldere taakverdeling. 
Voortdurend bijleren en innoveren om 
het bedrijf toekomstbestendig te houden. 
Een veterinaire eenheid met vrijstatus 
voor lepto, BVD en IBR. Fosfaatuitstoot 
verlaagd door eigen krachtvoer te maken. 
Nieuw Nederlands weiden. Proefstalstatus 
voor emissie-arme vloer. Mestscheiding 
en droging, eigen strooisel. Vergister. 
Stalautomatisering.

Donderdag 17 sept Vrijdag 18 sept

http://www.voorboeren.nl

