Routebeschrijving Griendweg 1, 3612 AS Tienhoven
Vanaf de A27

- Neem afslag 31 en voeg in op de Ring Utrecht /
N230 richting Maarssen, daarna volg route vanaf de
A2 vanaf *(is punt A op het kaartje)

Uitnodiging

Vanaf de A2

Avond van de Utrechtse Melkveehouderij
rond het thema Energie

-

Neem afslag 6 t/m 8 Maarssen
Neem afslag 6 Maarssen naar Zuilense Ring / N230
Sla linksaf naar N230
* Neem afslag Maarsseveen
Voeg in op Maarsseveense Poort
Sla linksaf naar Herenweg
Sla rechtsaf naar de Maarsseveensevaart
Sla linksaf naar de Looijdijk
Sla linksaf naar de Middenweg
Sla rechtsaf naar de Griendweg

Datum

8 oktober 2014

Tijd

19:00 - 23:00 uur

Locatie

Boerderij de Bethune - Griendweg 1 te Tienhoven

“Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling: Europa
investeert in zijn platteland”

Programma
19.00 - 20.00 uur

Inloop en beurs met toeleverende en
adviserende bedrijven

20.00 - 21.15 uur

Opening door dagvoorzitter
Henk Davelaar Federatie van Verenigingen voor
bedrijfsvoorlichting (FVVB)
Kleine windmolens op het veehouderijbedrijf
Willem van der Linden Boerderij de Bethune
Energie in de provincie Utrecht
Bart Krol Provincie Utrecht
Energie actueel
Cor van der Vaart Alfa Accountants en Adviseurs
Workshops:

Energie uit Mest
Harm Wientjes DLV Dier
óf
Energie en dieselbesparing
Sjon de Leeuw PPP-Agro Advies
21.15 - 23.00 uur

Beurs met toeleverende en adviserende
bedrijven

Graag nodigen wij u uit voor de Avond van de Utrechtse
melkveehouderij rond het thema Energie. Deze avond wordt
georganiseerd door LaMi in samenwerking met de FVVB en
het demoproject ‘de Wind Eronder’, begeleidt door DLV Dier.
U kunt op deze jaarlijkse bijeenkomst ervaringen uitwisselen en
hoort welke mogelijkheden er zijn voor uw bedrijf op het gebied
van energiebesparing, -opwekking en -opslag. Een aantal
sprekers vertellen vanuit verschillende invalshoeken over deze
thema’s. Ook is er een beurs georganiseerd waar adviserende
en toeleverende bedrijven hun kennis en kunde aan ondernemers laten zien.
We hopen u daar te ontmoeten!
Hartelijke groet,
Henk Davelaar (FVVB)
Harm Wientjes (DLV Dier)
Linda van der Weijden (LaMi / programmabureau Utrecht-West)
en Jolande Schuurman (LaMi / gebiedscoöperatie O-gen)
Als u vragen heeft kunt u bellen met Linda van der Weijden
(06-33835765)

