
 
 

LEZINGEN DLV ADVIES 

De specialisten van DLV Advies zijn actief op zes adviesgebieden: financieel management, energie, 

bouw, mest, makelaardij en schade-expertise. Op al deze gebieden verzorgen we graag een 

interessante bijeenkomst. Hieronder een greep uit de mogelijkheden. 

 

Samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij – slim bouwplan en grondruil  

Samenwerking tussen akkerbouwers en veehouders biedt veel kansen. Wat zijn de gevolgen voor 

kringloop, bodem, gewas en bedrijfsvoering? Met een slim bouwplan kun je op bedrijfsniveau onder 

andere het organische stofpercentage verhogen. Dit leidt tot hogere opbrengsten en minder kans op 

nitraatuitspoeling. Voordelen, nadelen, knelpunten en tips voor het bouwplan worden uitgewisseld.  

 

Quickwins in verminderen gedwongen afvoer dieren 

Samen werken aan een verbeterde stalhygiëne, in het belang van dier, boer en samenleving. Met het 

verlagen van de infectiedruk door een hygiënischere werkwijze verbetert het dierenwelzijn, vermindert 

de gedwongen afvoer van koeien, en neemt het gebruik van antibiotica af. In samenwerking met de 

Gezondheidsdienst voor Dieren en MS Schippers adviseert DLV Advies de Quickwins bij stalhygiëne. 

De focus ligt op een duurzame melkveestapel en het beheer van de productierisico’s. 

 

CO2 footprint van het bedrijf 

Akkoord van Parijs, nationaal klimaatakkoord, klimaatverantwoorde zuivelsector, dashboard milieu en 

klimaat. De kranten en vakbladen staan er tegenwoordig vol van. Allemaal hebben ze het over de 

CO2 footprint. Maar wat gaat dit nu eigenlijk betekenen voor onze sector? En nog meer specifiek wat 

betekent het voor uw onderneming? Is het een bedreiging of juist een kans? Hoeveel invloed hebben 

we als ondernemer zelf? Waar staan we nu en welke maatregelen kunnen we treffen als het gaat over 

CO2? Daar zullen we het over hebben op deze bijeenkomst.  

 

Duurzaamheidsprogramma melkstromen 

Planet Proof, weidemelk, Albert Heijnmelk, biologische melk, VLOG-melk en ga zo maar door. In de 

loop van de jaren komen er steeds meer verschillende melkstromen met een eigen verdienmodel. 

Welke eisen er aan de verschillende melkstromen gesteld worden, wat er voor nodig is om aan de 

eisen te voldoen en welke gevolgen het heeft op uw bedrijfsresultaat wordt besproken in deze 

bijeenkomst. De thema’s die behandeld worden zijn onder andere voorwaarden op het gebied van 

voer en grasland, natuur, stikstofbodemoverschot, ammoniak en eiwit van eigen land en natuur. 

 

Van basisbemesting naar perceel- en plaatsspecifiek bemesten 

Elk jaar een hoge kwaliteit en kwantiteit gras en mais van het land halen. Makkelijker gezegd dan 

gedaan in de droge en natte periodes die we de laatste jaren kennen. Eiwit, energie en zetmeel van 

eigen land, passend bij je dieren. Wat moet je dan bemesten op welk perceel om binnen te halen wat 

je nodig hebt? Afhankelijk van de bodemcondities en gestelde doelen is daar scherp op te sturen met 

verschillende mestsoorten maar ook met najaarsbekalking of een keer extra compost. Welke gronden 

hebben meer of minder aandacht nodig? Diverse (innovatieve) technieken en strategieën zijn hierbij 

toe te passen. 

 

Vanggewassen 

Een vanggewas moet je niet alleen telen omdat het verplicht is, maar moet je ook zelf willen telen. Het 

is een onmisbare schakel in de bodemvruchtbaarheid. Er zijn verschillende opties en mogelijkheden 

met allemaal hun eigen do’s en don’ts. Ervaringen van demonstratievelden helpen de veehouders bij 

het maken van de keuze in de teeltwijze van de vanggewassen van moment van inzaaien t/m 

onderwerken.  Deze presentatie kan zowel op een locatie met vanggewassen plaatsvinden als in een 

zaal.   

 

 

 



 
 

65% eiwit van eigen land 

De term ‘grondgebondenheid’ speelt in de huidige en toekomstige regelgeving een belangrijke rol. Het 

percentage eiwit van eigen land is een kengetal geworden in de KringloopWijzer dat de teelt van gras 

stimuleert omdat het meer eiwit oplevert dan mais. Kun je sturen op eiwit in gras? Bijvoorbeeld door 

meer of minder stikstof bemesten? Of door eerder of net later maaien? Geeft een zware snede een 

betere opbrengst dan een lichte? DLV Advies heeft hier onderzoek naar gedaan waaruit  vuistregels 

zijn gekomen voor ruw eiwit in gras op zand, klei en veen.  

 

Weidegang 

Weiden vanzelfsprekend, net begonnen of twijfel om daar aan te beginnen? Mag de voerefficiëntie 

beter of moet de kwaliteit van het gras omhoog? In deze workshop staan verschillende 

weidesystemen in combinatie met graslandmanagement centraal, waaronder Nieuw Nederlands 

Weiden (NNW). Met NNW  wordt een hogere vers grasopname met een goede melkproductie 

gecombineerd in een overzichtelijk systeem. Afhankelijk van de wensen nemen de Weidecoaches je 

mee op FarmWalk of leren ze u uw eigen beweidingsplan te maken.  

 

KringloopWijzer  

De KringloopWijzer is het instrument om de mineralenstromen op een bedrijf in beeld te brengen. 

Mineralenbenutting en economie gaan hand in hand. Door de kringloop op uw bedrijf verder te sluiten, 

zal ook het economisch resultaat verbeteren. Vaak is een analyse van de KringloopWijzer de eerste 

stap om de bedrijfsvoering te analyseren en een verbeterplan op te stellen. Daarnaast zien we een 

toenemend belang van de KringloopWijzer bij de zuivel. Zij benutten de KringloopWijzer als 

verantwoording van een duurzame melkproductie. Dit vertaalt zich dan ook in de uitbetaling van een 

hogere melkprijs (Planet proof, AH-melk etc.). Aan de hand van bedrijfseigen cijfers en eigen 

groepsgemiddelden worden de thema’s uit de KringloopWijzer besproken. 

 

De bodem als basis voor succes 

De bodem is de duurste productiefactor van het bedrijf. Het is van groot belang dat deze goed 

functioneert. Werken aan de bodem betekent werken aan organische stof, bodemchemie, 

waterhuishouding, beworteling, bodemstructuur en bodemleven. Diverse maatregelen zijn te nemen 

die een positief effect op de bodem hebben. Hoe vaak steekt u de schop in de grond om te kijken wat 

daar gebeurt? 

 

Bacteriën en schimmels: een zegen of een plaag? 

Al eens een bakje rijst een week onder de graszode gestopt om te zien wat in de bodem gebeurt? 

Bacteriën en schimmels zijn onlosmakelijk verbonden aan dier, mest en bodem. Soms zijn ze 

schadelijk maar vaak ook leveren ze een bijdrage aan dier- en bodemgezondheid. DLV Advies heeft 

veel expertise op dit gebied vanuit diverse projecten. Tijdens de lezing wordt ingegaan op praktische 

zaken rond deze microfauna en -flora, zaken  als bijvoorbeeld inkuilmanagement, bodembacteriën en 

pens-darmflora. Aan het einde van de lezing weet de boer op welke manier bacteriën en schimmels 

een bijdrage kunnen leveren aan het bedrijfsrendement. 

 

Economie & Strategie 

Wat levert de laatste koe u nog op? Wat is het effect van lagere melkprijzen op bedrijfs- en 

marktniveau? En welke invloed kunt u hier op uitoefenen? Bij deze themabijeenkomst gaan we met 

elkaar in gesprek over dit soort vragen. Vragen die van belang zijn voor het bepalen van de 

bedrijfsstrategie. We doen dit aan de hand van bedrijfseconomische analyses en voorbeelden uit de 

dagelijkse praktijk van onze financiële specialisten.  

 

Energie als nieuwe melkkoe 

Door energie te besparen en door te investeren in duurzame energie ligt er geld voor het oprapen. 

Investeringen in duurzame energie zoals zonnepanelen, warmteterugwinning of windenergie kunnen 

zorgen voor extra inkomsten. In deze presentatie bespreken we aspecten die van belang zijn om het 

rendement van investeringen in duurzame energie te kunnen berekenen zoals investering, 



 
 

opbrengsten, subsidies en fiscale regelingen. Tevens bespreken we de top 5 maatregelen om het 

energieverbruik omlaag te brengen.   

 

Verbouw of nieuwbouw, rondleiding over een bedrijf  

Inspiratie opdoen, het verhaal horen achter een bedrijf van een collega, keuzes voor verbouw of 

nieuwbouw op het erf, met toelichting van een projectleider Bouw. Afhankelijk van de interesses van 

de groep wordt u meegenomen in de keuzes in de bedrijfsontwikkeling, milieu- en ruimtelijke 

voorwaarden en de wensen van de ondernemer en het eindresultaat. 

 

Stal op maat voor koe en boer 

Tijdens deze presentatie ontdekt u hoe u meer rendement uit uw stallen kunt halen. Bij de continue 

ontwikkeling van het bedrijf is het goed om van tijd tot tijd te kijken in hoeverre de huisvesting nog 

voldoet aan de eisen en behoeften van u en uw dieren. Efficiënter werken, koecomfort, licht, ventilatie 

en ruimte zijn een aantal onderwerpen om onder de loep te nemen. Na deze presentatie kijkt u met 

een frisse blik naar uw bedrijf en heeft u praktische handvatten om uw huisvesting te optimaliseren.  

 

Risico’s bepalen financieel resultaat 

Welke risico’s kunt en wilt u lopen als het gaat om melk, voer, geld en mest? Elke ondernemer loopt 

risico’s. Financiële en juridische risico’s door bijvoorbeeld de afhankelijkheid van één afnemer, een 

bedrijfsongeval, incomplete of incorrecte aangiftes, dierziekten, ongevallen met personeel, brand etc.. 

Met weloverwogen risicomanagement krijg je als ondernemer meer controle op de bedrijfsresultaten. 

In deze workshop gaan we aan de slag met thema’s die voor u relevant zijn en diepen we dit uit. Zo 

bent u zich bewust van de risico’s die er zijn en kunt u een goede overweging maken welke risico’s u 

als ondernemer wilt nemen en welke u aan wilt pakken.  

 

Heeft u interesse in een van deze thema’s? Neem dan voor meer informatie en reserveringen contact 

op met een van de onderstaande rundveeadviseurs:  

 

Ap van der Bas  Adviseur Rundvee, specialist mest & mineralen  06 51 40 94 48 

Albert-Jan Bos  Adviseur Rundvee, specialist mest & mineralen   06 22 99 32 50 

Jelle Broersma  Adviseur Rundvee, makelaar, taxateur   06 51 07 37 10 

Sytze Waltje  Projectaccountmanager , specialist micro-organismen 06 20 43 91 09 

Stijn Haarhuis  Adviseur Energie, specialist duurzame investeringen 06 83 90 50 99 

Ids van der Ploeg Adviseur Rundvee, met als specialisatie o.a. KLW 06 20 42 38 97 

Michiel Meindertsma Adviseur Rundvee, specialist rundveeverbetering 06 13 32 71 52 

Niek Groot Wassink Adviseur Rundvee, specialist financiën   06 13 37 91 07 

Jarco van den Brand Projectleider Bouw     06 26 51 86 85 

 

of via het secretariaat: 0512 74 83 40. Staat het onderwerp van uw interesse er niet bij? Neem ook 

dan contact op, wij denken graag met u mee voor een op maat verzorgde bijeenkomst.  
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