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INNOVATIEVE GEITENHOUDERS
IN FOODVALLEY REGIO GEZOCHT!
Binnen het thema Circulair Veevoer zijn we op zoek naar een aantal geitenhouders die
mee willen werken aan onderzoek naar het vervangen van soja-eiwit door co-producten.
Binnen het thema voeren we pilots uit met als doel zo weinig mogelijk grondstoffen
in het diervoer te gebruiken die ook direct geschikt zijn voor menselijke voeding. Deze
manier van werken draagt daarnaast bij aan toename van biodiversiteit en daling van
de productie van broeikasgassen.
Over Boer aan het Roer
Boer aan het Roer is onderdeel van de Regio Deal Foodvalley. Binnen Boer aan het Roer wordt
een Proeftuin ingericht op het gebied van Emissiereducerende Maatregelen, Circulair Veevoer,
Bodem- en Waterkwaliteit en Nieuwe Verdienmodellen. In de Proeftuin worden pilots uitgevoerd,
proeven en onderzoek gedaan en cursussen georganiseerd. Kijk op www.boeraanhetroer.nl
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Heeft u interesse om deel te nemen aan een pilot? Op onze website vindt u uitgebreide
informatie over deze proeven. Kijk op https://boeraanhetroer.nl/circulair-veevoer/
U kunt ook mailen: info@boeraanhetroer.nl of bel naar Agroloket Regio Foodvalley:
088 888 6633
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JABRONNEN
PILOT: VERVANGEN SO
CTEN
DOOR NATTE CO-PRODU
Wat:
Als geitenhouder ben je dagelijks bezig met de gezondheid van je dieren en van je eindproduct. Bij Boer
aan het Roer zijn we op zoek naar een aantal geitenhouders die willen meewerken aan een onderzoek
naar het vervangen van soja-eiwit door co-producten in het voer.
Doel:
Met deze proef willen we onderzoeken of we het voeren van geiten meer circulair kunnen maken en
daarbij de diergezondheid kunnen verhogen. In het project proberen we zo weinig mogelijk grondstoffen in het diervoer te gebruiken die ook direct geschikt zijn voor menselijke voeding. Voerleverancier
Duynie wil graag testen of tarwe- en sojabronnen vervangen kunnen worden door natte co-producten
afkomstig uit voormalige levensmiddelen. Een van de aandachtspunten is de maag- en darmgezondheid en het welzijn van geiten die natte co-producten krijgen.
Betrokken partijen: LTO Noord (coördinatie), Wageningen UR (onderzoek), Duynie (productleverancier)
Voordelen:
Er zijn voordelen te verwachten op de volgende vlakken:
• lagere voerkosten;
• betere opname en smakelijkheid;
• minder selectie
• meer flexibiliteit met voeren
• lagere CO2 waarde van het rantsoen.
Opzet:
Na een intakegesprek wordt een proefplan opgesteld en kan in september 2022 gestart worden met
de proef, die twee jaar duurt. Iedere paar weken komt een onderzoeker langs voor waarnemingen van
technische resultaten, diergezondheid en dierwelzijn.

We zoeken geitenhouders die:
- voerverbruik, melkgift en uitval goed (digitaal) kunnen registreren;
- een aantal identieke afdelingen hebben of over mogelijkheden beschikken om delen
van afdelingen af te scheiden waarin geiten apart gevoerd kunnen worden;
- een voermengwagen hebben;
- met ruimte voor een extra opslagtank/silo;
- een aantal maanden lacterende geiten kunnen volgen.
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Stappenplan pilots
- Selectie bedrijven
- Opzetten proefplan met mogelijkheid per bedrijf en afspraken
- (Wetenschappelijk) monitoren gezondheidskenmerken en productiegegevens
- Verzamelen resultaten en bespreken voortgang
- Eindrapportage met conclusie

Wat betekent deelname aan een pilot?
Je krijgt de kans om een innovatie te testen op je eigen bedrijf en krijgt direct inzicht
in de (wetenschappelijke) resultaten van de proef en het effect daarvan op je eigen
bedrijfsresultaten.
Kosten
Voor het openstellen van het bedrijf, voor de kosten van beperkte werkzaamheden en
voor de ontvangst van de onderzoeker(s) is een vergoeding beschikbaar.
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