Programma
Dinsdag 16 december
Tijd

Bedrijf

Spreker

Onderwerp

12.00 uur

TCE GoFour

Dhr. Van der Klok

13.00 uur

LandRent

Mevr. Leeuwerik

14.00 uur

OneFinanceAgro

Dhr. M. Doornbos

15.00 uur

Planth Health Cure

Dhr. Floris

15.30 uur

TCE GoFour

17.00 uur

Het Drents Collectief

Dhr. Van der Klok &
Dhr. Van de Boer
Dhr. Wiekema

Bio Product Processor (BPP)
Boerderij van de toekomst
Pacht en verhuur onder nieuw GLB
Nieuw EU beleid zorgt voor verandering
Alternatieve financiering
Introductie nieuwe dienstverlening
Bodemkwaliteit
Over actieve bodembiologie
In werking stellen Bio Product Processor
Live onthulling & demonstratie BPP
GLB en vergroening pijler 1 en 2
Gevolgen en kansen

Woensdag 17 december
Tijd

Bedrijf

Spreker

Onderwerp

09.30 uur

LTO Noord

Ledendag (besloten)

13.00 uur

LandRent

Mevr. Leeuwerik

14.00 uur
15.00 uur

OneFinanceAgro
Planth Health Cure

Dhr. M. Doornbos
Dhr. Floris

16.00 uur
17.00 uur

Dairy Master
Het Drents Collectief

Mevr. Roessen
Dhr. Wiekema

Ruimbaan voor de Drentse boer
Kansen voor bedrijfsontwikkeling
Pacht en verhuur onder nieuw GLB
Nieuw EU beleid zorgt voor verandering
Alternatieve financiering
Bodemkwaliteit
Over actieve bodembiologie
Hoe goed kent u uw koeien?
GLB en vergroening pijler 1 en 2
Gevolgen en kansen

Donderdag 18 december
Tijd

Bedrijf

Spreker

Onderwerp

10.00 uur
11.00 uur

ING
BioBased Economy

(besloten)
Prof. Dr. Euverink

12.00 uur

TCE GoFour

Dhr. Van der Klok

13.00 uur

LandRent

Mevr. Leeuwerik

14.00 uur
15.00 uur

OneFinanceAgro
Planth Health Cure

Dhr. M. Doornbos
Dhr. Floris

17.00 uur

Het Drents Collectief

Dhr. Wiekema

Ronde tafel gesprekken
BioBased Economy
BPP en kansen van een groene economie
Bio Product Processor (BPP)
Boerderij van de toekomst
Pacht en verhuur onder nieuw GLB
Nieuw EU beleid zorgt voor verandering
Alternatieve financiering
Bodemkwaliteit
Over actieve bodembiologie
GLB en vergroening pijler 1 en 2
Gevolgen en kansen
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Boerderij van de toekomst
Over de Bio Product Processor
Door: Peter van der Klok van TCE GoFour
Tijd:

dinsdag 16 december om 12.00 uur
dinsdag 16 december om 15.30 uur (Persconferentie)
donderdag 18 december om 11.00 uur (door Prof. Dr. Euverink)
donderdag 18 december om 12.00 uur

Het internationaal opererende bedrijf TCE GoFour is de ontwikkelaar en fabrikant van de Bio Product
Processor. Deze uitvinding kan omschreven worden als een mini-biodieselfabriek. De installatie ter grootte
van een zeecontainer wordt bij een boer op het erf geplaatst en kan tot 65 hectare koolzaad verwerken tot
100.000 liter kant-en-klare Advanced Pure Plant Oil (APPO) oftewel biodiesel. Een eigen brandstofproductie
voor landbouwvoertuigen biedt natuurlijk enorm veel voordeel. Daarnaast produceert de Bio Product
Processor ook elektriciteit, warmte, perskoek wat als veevoer gebruikt kan worden en een aantal andere
grondstoffen voor de (voedings)industrie. Peter van der Klok legt in deze lezing uit hoe een Bio Product
Processor werkt en hoe TCE GoFour de boer begeleid en ondersteunt in het financieren en gebruik van de
installatie.
Op dinsdag 16 december wordt tijdens een persconferentie om 15.30 uur, de werking van de Bio Product
Processor gedemonstreerd door fabrikant en ontwikkelaar TCE GoFour. Dit zal plaatsvinden onder
begeleiding van de heer Van de Boer, gedeputeerde van de provincie Drenthe.
Op donderdag 18 december om 11.00 uur geeft prof. dr. Euverink een presentatie over de werking van de
Bio Product Processor en de kansen van een BioBased Economy (groene economie).
De lezingen en de persconferentie zijn voor alle bezoekers van AgroExpo vrij toegankelijk.

Pacht en verhuur onder nieuw GLB
Nieuw EU beleid zorgt voor verandering
Door: Gerty Leeuwerik van LandRent uit Assen
Tijd:

dinsdag 16 december om 13.00 uur
woensdag 17 december om 13.00 uur
donderdag 18 december om 13.00 uur

LandRent is letterlijk gespecialiseerd in grondig advies. Als rentmeester, een zelfstandig adviseur, geeft
Gerty Leeuwerik uitleg over de veranderingen met betrekking tot pacht en verhuur, door het nieuwe
Gezamenlijke Landbouw Beleid (GLB) van de EU.
Deze lezingen zijn voor alle bezoekers van AgroExpo vrij toegankelijk.
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Alternatieve financiering
Introductie nieuwe dienstverlening One Finance Agro
Door: De heer Marcel Doornbos van One Finance Agro
Tijd:

dinsdag 16 december om 14.00 uur (persconferentie)
woensdag 17 december om 14.00 uur
donderdag 18 december om 14.00 uur

Financiering geeft ruimte om te ondernemen. Een optimaal gefinancierde onderneming is daarom van
groot belang. Banken financieren nog steeds goede plannen, al stellen zij wel steeds zwaardere eisen. One
Finance Agro heeft daarom een nieuwe dienstverlening ontwikkeld op het gebied van alternatieve
financiering. Deze wordt tijdens de AgroExpo op de eerste beursdag in een persconferentie gepresenteerd.
Op de daarop volgende beursdagen geeft One Finance Agro uitleg over deze nieuwe vorm van financieren.
De lezingen en de persconferentie zijn voor alle bezoekers van AgroExpo vrij toegankelijk.

Bodemkwaliteit
Over actieve bodembiologie
Door: Pius Floris van Plan Health Cure
Tijd:

dinsdag 16 december om 15.00 uur
woensdag 17 december om 15.00 uur
donderdag 18 december om 15.00 uur

Elke akkerbouwer en tuinder heeft te maken met bodemkwaliteit. Er komt een steeds beter inzicht in
bodemkwaliteit en bodembiologie. Door zorgvuldig met de grond om te gaan kunnen de elementen beter
en makkelijker beschikbaar komen voor gezonde plantengroei. Hierdoor kan ook worden bespaard op
bestrijdingsmiddelen. Kortom, een gezonde grond levert veel meer op dan alleen gezondere planten. In
deze presentatie krijgt u uitleg over de verschillen tussen bodembiologie en wortelbiologie.
Pius Floris is directeur en adviseur van Plant Health Cure, wereldwijd marktleider op het gebied van
mycorrhiza-technologie en bodembiologie. Als ware ‘bodemdokter’ zet Pius bodemvruchtbaarheid op de
kaart. Hij werkt met een combinatie van plantaardige meststoffen en mycorrhiza’s (schimmels) die het
bodemleven verbeteren en ervoor zorgen dat planten voedingsstoffen beter opnemen. Plant Health Cure
werkt aan het voorkomen van plantenziekten door omstandigheden rond de plant te creëren voor een
optimale gezondheid. Het bedrijf levert nuttige bodemschimmels en bodembacteriën en andere middelen
die planten weerbaar maken en beter laten functioneren. Daarmee is het mogelijk drastisch te besparen op
bestrijdingmiddelen, maar ook op meststoffen. De gebruiker haalt minstens dezelfde productie tegen
lagere kosten en het gewas is gezonder. De producten van Plant Health Cure dragen daarmee in belangrijke
mate bij aan de verduurzaming van de groensectoren. Niet voor niets behoort Plan Health Cure tot de top
20 van ’s werelds meest duurzame bedrijven.
Deze lezingen zijn voor alle bezoekers van AgroExpo vrij toegankelijk.
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GLB en vergroening pijler 1 en 2
Gevolgen en kansen van nieuw GLB beleid
Door: Bert Wiekema van ANV Drenthe en Het Drents Collectief
Tijd:

dinsdag 16 december om 17.00 uur
woensdag 17 december om 17.00 uur
donderdag 18 december om 17.00 uur

De voorwaarden voor uitbetaling van bedrijfstoeslag gaan flink veranderen in het GLB. Nieuw in het beleid
zijn de vergroeningseisen. Ieder bedrijf krijgt ermee te maken. Welke gevolgen heeft het voor uw bedrijf?
Bert Wiekema beschrijft in zijn lezing de gevolgen en kansen van dit nieuwe beleid.
Volgens het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), dat vanaf 1 januari 2016 in zal gaan,
moeten boeren een dienst aan de maatschappij leveren om subsidie te ontvangen. Agrarisch
natuurlandschapsbeheer is bijvoorbeeld zo’n dienst. Met de start van het nieuwe GLB, krijgen agrarische
natuurverenigingen (ANV) een nieuwe rol toebedeeld binnen het agrarisch natuurbeheer: contracten voor
agrarisch natuurbeheer die deelnemers nu rechtstreeks hebben met de overheid, zullen via het ‘collectief’
verlopen. Het collectief voor Drenthe bestaat uit ANV Drenthe en LTO Noord, samen vormen zij ‘Het Drents
Collectief’.
Deze lezingen zijn voor alle bezoekers van AgroExpo vrij toegankelijk.

LTO Ledendag afdeling Drenthe
‘Ruim baan voor de Drentse boer’
Kansen voor bedrijfsontwikkeling in Noord-Nederland
Tijd:

woensdag 17 december inloop vanaf 9.15 uur aanvang 10.00 uur.

Alle leden en relaties van LTO Noord, het DAJK en Rabobank Assen, hebben onlangs een uitnodiging
ontvangen voor de ‘Dag van LTO Drenthe’. Tijdens deze bijeenkomst komen een aantal sprekers aan het
woord en is er ruimte voor discussie. Na afloop heeft u de gelegenheid om AgroExpo te bezoeken.
Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk op uitnodiging. Leden kunnen zich voor deze inspirerende dag
aanmelden tot en met 10 december. Hoe u dat kunt doen, leest u in de uitnodiging. Daarin leest u ook het
exacte programma en meer informatie over de sprekers en onderwerpen.
Deze Dag van LTO Noord Drenthe wordt georganiseerd in samenwerking met DAJK en mede mogelijk
gemaakt door Rabobank Assen en Noord-Drenthe.
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Hoe goed kent u uw koeien?
Over precision farming, good farming practice en sensor technologie
Door: Jiska Roessen van Dairy Master
Tijd:

woensdag 17 om 16.00 uur

Jiska Roessen van het bedrijf Dairy Master geeft op woensdag 17 december om 16.00 uur, de lezing ‘Hoe
goed kent u uw koeien?’. In de presentatie komt het volgende aan bod:








Precision Farming: Beheer je bedrijf met oog voor detail.
GFP (Good Farming Practice)
o Incl. optimaliseren van het gezondheidsprofiel van je veestapel
o Gezondere dieren, verbeterde vruchtbaarheid, meer melk.
Monitoren voor gezondheidsparameters
Tochtdetectie
Gebruik van sensor technologie voor het managen van je bedrijf
Toekomst

Deze presentatie is voor alle bezoekers van AgroExpo vrij toegankelijk.

ING Rondetafelgesprek
Besloten bijeenkomst - onderwerp onbekend
Door: ING
Tijd:

woensdag 18 december aanvang 10.00 uur

Geen nadere informatie bekend.
Deze bijeenkomst is besloten en uitsluitend op uitnodiging toegankelijk.
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BioBased Economy
Noord-Nederland biedt veel mogelijkheden voor groene economie
Door: Prof. Dr. Gert-Jan Euverink - Rijksuniversiteit Groningen
Tijd:

woensdag 17 om 11.00 uur

Onderzoek toont aan dat de groene economie springlevend is, zeker in Noord-Nederland. Er zijn daar veel
groene bedrijven en organisaties gevestigd. De groei van de groene economy, of biobased economy, biedt
kansen voor de ontwikkeling van de Noord-Nederlandse economie. Hierin gaat het over het gebruik van
biomassa voor niet-voedsel toepassingen in de farmacie, chemie en energie. Dit biedt perspectief voor het
ontstaan van innovatieve bedrijvigheid en biedt enorme kansen voor agrariërs. De ontwikkeling van de Bio
Product Processor is hier een onderdeel van. Prof. Dr. Gert-Jan Euverink , hoogleraar biotechnologie en
microbiologie, legt uit hoe de Bio Product Processor werkt en legt uit wat een BioBased Economy kan
betekenen voor de agrarische sector.
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