
Bekijk vloersystemen 
op locatie

Tour de Vloer

Melkveehouders met een stal ouder dan 20 jaar moeten de 

stalvloer laten aanpassen of een nieuwe vloer laten leggen om 

in 2022 aan de aangescherpte uitstooteisen te voldoen. Zelf op 

locatie kunnen kijken naar een vloersysteem dat al in gebruik 

is? Met eigen ogen zien hoe de koe en de ondernemer de vloer 

ervaren? Dat is waar Tour de Vloer voor bedoeld is. 



Contact
Neem voor meer informatie contact op met:

Tijdens Tour de Vloer gaan we gezamenlijk 
op pad met een bus vanaf een afgesproken 
verzamelplaats waar de dag ook weer eindigt. 
Onder begeleiding van Femke Klomp en 
Paul Balemans, of een andere ZLTO adviseur, 
bezoeken we een viertal melkveebedrijven, 
allen met een andere vloer.

Een tour bestaat uit vier locatiebezoeken. 
Bij elke locatie zijn de ondernemer en een 
vertegenwoordiger van de vloerfabrikant 
aanwezig om vragen te beantwoorden. In de 
bus wordt uitgebreid uitleg gegeven over het 
vergunningen- en bouwtraject. 
Halverwege de dag is er een gezamenlijke 
lunch en tijdens de bezoeken is er ruimte 
en tijd om wat te drinken en de innovaties 
uitgebreid te bekijken. 
Pluspunt is dat deelnemers met collega boeren 
kunnen sparren, ideeën kunnen uitwisselen en 
een gezellige dag beleven. 
Andere ondernemers stellen vragen waar je 
zelf soms nog niet aan gedacht hebt.

Praktische Informatie
Een Tour dag start om 9u (verzamelen) en 
duurt tot 16u. De dag is geheel verzorgd.

Kosten bedragen €75,- per deelnemend 
lid en € 35,- voor een tweede aanmelding 
van hetzelfde bedrijf. Niet-leden betalen 
€ 150,- per persoon en € 70,- voor een tweede 
aanmelding. Alle genoemde bedragen zijn 
exclusief BTW. 

Aanmelden
Heb je als studieclub interesse of wil je je 
aanmelden voor een excursie Tour de Vloer? 
Neem dan contact op met Bas Westerveld.

Daarnaast bieden we ook tours die openbaar 
zijn voor alle melkveehouders, deze vinden 
eind augustus plaats in Noordoost-Brabant 
en eind september in Zuidoost-Brabant. 
Aanmelden voor een van deze tours kan ook 
via Bas Westerveld.

Elke tour heeft ruimte voor maximaal 
20 deelnemers, wacht dus niet te lang 
met aanmelden. Vanwege de verwachte 
belangstelling is de aanmelding pas definitief 
zodra de eigen bijdrage voldaan is, hier 
ontvang je spoedig na het aanmelden een 
factuur voor.

Bas Westerveld
06 832 384 50
bas.westerveld@zlto.nl

Paul Balemans
06 212 124 27
paul.balemans@zlto.nl

Femke Klomp
06 212 326 19
femke.klomp@zlto.nl 170
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