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Onze aanpak
Tijdens deze tweedaagse cursus zal er aandacht 
besteed worden aan een diversiteit aan onderwerpen, 
aangevuld met een case study en een rondleiding op 
een melkveebedrijf. De onderwerpen worden door 
verschillende specialisten ingeleid, waarbij ruime 
gelegenheid zal zijn voor discussie. 

Een greep uit de onderwerpen betreft:
• Eiwitverwerking
• Op nutriënten gebaseerde voederwaardering
• Vetmetabolisme en melkvetzuurpatroon
• Management tijdens transitiefase
• Voeding en gezondheid
• Vruchtbaarheid in vroege lactatie
• Effecten van voeding op vruchtbaarheid
• Verminderen methaanuitstoot
• Rondleiding praktijkbedrijf en case study

Locatie: Wageningen

Data:  26 en 27 november 2019

Cursusleider:  Dr. ir. J. (Jan) Dijkstra,  

Wageningen University & 

Research

Het voeren van melkvee is een jaarlijks terugkerende 
uitdaging. Een goed advies gebaseerd op relevante 
en de nieuwste kennis is van belang om tot een goed 
productie rantsoen te komen. Wilt u het aanspreek-
punt zijn op het gebied van rundveevoeding? Volg 
dan de cursus rundveevoeding. 

In deze cursus wordt aandacht besteed aan de stofwisse-
ling van de koe, de energie- en mineralenhuishouding en 
de excretie van broeikasgassen door de koe. Er wordt 
gekeken naar het effect van voeding op de gezondheid 
van het dier en diverse voeding strategieën komen aan 
bod. Een bezoek aan een melkveebedrijf is ook 
inbegrepen.

Doelgroep
De cursus Rundveevoeding is samengesteld voor profes-
sionals (wo- en hbo niveau) die werkzaam zijn in de 
rundveesector en aanverwante voerindustrie, het onder-
wijs en onderzoek, of als dierenarts. Ook deelnemers uit 
de (toeleverende) industrie of overheid zijn van harte 
welkom.

Resultaat
De cursus biedt u een extra verdiepingsslag en nieuwe 
inzichten in het voeren van melkkoeien. De inzichten op 
het gebied van melkveevoeding in relatie tot gezondheid, 
vruchtbaarheid en uitstoot ongewenste stoffen (met name 
stikstof en methaan) worden gedoceerd met een duide-
lijke link naar de praktijk. Daardoor bent u in staat de 
opgedane kennis toe te passen in uw dagelijkse werk.

Cursus

Rundveevoeding



Today’s knowledge, 
tomorrow’s business

Ons aanbod
Wageningen Academy verzorgt ook in company  
trainingen, distance learning modules en summer 
schools. Kijk voor meer informatie op de website.

 
Contact

Programmamanager 
Inge Nijhoving
T 0317 48 43 35
E inge.nijhoving@wur.nl 

Praktische informatie

Kosten 
De cursusprijs bedraagt € 1195,- per persoon. De prijs
is inclusief cursusmateriaal, koffie/thee, lunch en een
netwerkborrel na elke cursusdag.

Inschrijven
De inschrijftermijn loopt tot 26 oktober 2018.
Na 26 oktober ontvangen deelnemers een email
met informatie over de locatie, betalingswijze, het
programma en de deelnemerslijst. Inschrijven kan
op www.wur.nl/academy

Algemene voorwaarden

Op alle programma’s van Wageningen Academy 
zijn onze algemene voorwaarden van toe passing. 
Kijk voor deze voorwaarden op de website. 

Programma

Dag 1 – Dinsdag 26 november 2019
• Inleiding 

Dr.ir. J. (Jan) Dijkstra, Wageningen University and 
Research

•  Eiwitverwerking door herkauwers 
Dr.ir. W.M. (Wilfried) van Straalen, Schothorst Feed 
Research

•  Kalvervoeding 
M. (Mariska) van de Vosse, Denkavit

•  Op nutriënten gebaseerde voederwaardering 
Dr.ir. B.M. (Bart) Tas, ForFarmers

•  Management gedurende de meest kritische periode van 
de introductiecyclus I  
Drs. C.A.M. (Kees) Peeters, Diergeneeskundig Centrum 
Bornerbroek-Wierden 

•  Management gedurende de meest kritische periode van 
de introductiecyclus II 
Drs. C.A.M. (Kees) Peeters, Diergeneeskundig Centrum 
Bornerbroek-Wierden

•  Voeding en gezondheid bij melkkoeien  
Drs. D. (Dick) de Lange, Advee Dierenartsen 

Dag 2 – Woensdag 27 november 2019 
•  Voeding en fosfor benutting: hoe gaan we om met een 

fosfaatoverschot? 
Ir. H.T.C. (Harry) Kager, Schuttelaar & Partners

•  Verminderen van methaanuitstoot op melkveebedrijven  
Dr.ir. J. (Jan) Dijkstra, Wageningen University and 
Research

•  Vetmetabolisme en melkvetzuurpatroon bij rundvee  
Prof.dr.ir. V. (Veerle) Fievez, Universiteit Gent

•  Rondleiding praktijkbedrijf 
•  Case study (Rantsoen melkvee) en discussie 

J.T. van Zwieten Msc, Dairyconsult


