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Dit keer een speciale 
jubileumeditie van de Lely 
Center Info waarin we onder 
andere terugblikken op ons 
jubileumfeest.

Wat was het fijn om 23 september 

jongsleden met elkaar samen te 

zijn. In deze editie een uitgebreide 

terugblik op dit feest. Daarnaast 

staan er een aantal prachtige 

reportages in deze editie. De familie 

Peltjes die is overgestapt van twee 

Lely A2's naar één A5. Door het 

gebruik van een prefab vloer is het 

overstappen eenvoudig. Daarnaast 

is Mts. Loman onlangs opgestart met 

twee Lely Astronaut A5 melkrobots 

en een Lely Vector, hoe gaat het nu? 

Wij gingen in gesprek. Tot slot het 

verhaal van Marcel Meijer over Farm 

Management Support. Wij wensen u 

veel leesplezier en hopen u te mogen 

begroeten op de RMV in Hardenberg.

Arend Harink

Lely Center Manager Zuidwolde

Op de hoogte blijven van Lely Center Zuidwolde?
Volg ons Facebook en Instagram 
@lelycenterzuidwolde

‘Omwisselen van melkrobots
levert echt voordeel op’
In één dag overstappen met een prefab vloer.
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De melkrobots renderen beter
In gesprek met Marcel Meijer over FMS.
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Het begon allemaal net voor de paasdagen, 

waar we de Lely Astronaut & Lely Vector-

klanten hebben getrakteerd op een 

'paaspakket'. Dit was het eerste moment 

waar we ons jubileum bekend hebben 

gemaakt. 

Betrokken medewerkers

Naast onze klanten was het voor ons team 

ook een bijzonder jaar. We zijn gestart met 

een 'betrokken medewerkersdag' in april. 

Een betrokken team is een sterk team. 

Tijdens deze dag waren er verschillende 

sessies waar we elkaar beter leren kennen. 

Het was een zeer waardevolle dag! 

Familiedag

De steun van de thuissituatie is belangrijk, 

om elkaar ook hierin te leren kennen, 

hebben we in mei een familiedag 

georganiseerd. We hebben samen diverse 

activiteiten gedaan van solexrijden tot 

goochelen en van het maken van een 

stofslinger tot springen op een grote 

trampoline. De dag is afgesloten met een 

heerlijk buffet. 

De reis naar het jubileumfeest

De organisatie van het jubileumfeest vergt 

veel voorbereiding en tijd. We hebben een 

speciale werkgroep opgesteld en het doel 

van de avond opgezet: "Samenzijn met onze 

klanten".

'Een feest waar we nog jaren 
op terug kunnen kijken '

Bekijk de aftermovie

LELY CENTER ZUIDWOLDE - 15-JARIG JUBILEUM

Het is alweer even geleden, maar het jubileumfeest van afgelopen 23 september staat nog vers op ons netvlies. Samen met 
ruim 600 klanten mochten we ons 15-jarig jubileum vieren in het buitengebied van Rouveen. 

Wat we willen vertellen was al snel 

duidelijk... Wij zijn Lely Center Zuidwolde, 

onze producten en diensten zijn onmisbaar 

op ons event. Het beursplein is dan ook 

een speciale tent geworden, waar we 

de verschillende producten en diensten 

tentoonstellen. Van Farm Management 

Support tot een compleet gereviseerde A2 

en van een Lely Astronaut A5 tot de Lely 

Juno.

Innovatietent

Lely is constant bezig met de uitdagingen 

van de toekomst. Productontwikkeling 

met aandacht voor de diergezondheid, 

duurzaamheid en winstgevendheid van de 

agrarische sector. De nieuwste innovaties, 

zoals de Lely Sphere verdienen een speciale 

plek, hiervoor hebben we de innovatietent 

opgezet. De eyecatcher bij binnenkomst.

Officiële programma

In de grote tent vond het officiële 

programma plaats. Henk Lassche trapte 

als avondvoorzitter af met een oefening, 

waarbij we dichtbij, naar voren en naar 

'boven' keken. Arend Harink, Lely Center 

manager vervolgde en gaf de visie van het 

Lely Center kort weer. Speerpunten voor 

het komende jaar. André van Troost, CEO  

Lely was te gast en nam ons mee in 'de 

pijlers waar Lely zich de komende jaren op 

gaat richten'. 

Door het podium zakken

Afsluitend haalde Arend het team naar 

voren, terwijl zij zich op het podium 

verzamelden begaf de vloer onder het 

podium het. Tot slot gaf het team al haar 

klanten een groot applaus. Na het officiele 

gedeelte was er tijd om na te praten onder 

het genot van een hapje en een drankje en 

elkaar te ontmoeten.
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Profiteer van onze jubileumacties
Dit jaar viert Lely Center Zuidwolde haar 15-jarig jubileum. Zonder onze klanten kunnen we dit jubileum niet vieren. 
Daarom hebben we speciaal voor jullie een aantal jubileumacties opgesteld. Profiteer tot 31 december 2022 van deze acties.*

*Vraag uw verkoper naar de voorwaarden

Aesculap Econom Scheermachine cadeau
bij aankoop van een Lely Discovery of 
Lely Juno

15x gratis Lely Farm Management 
Support

10% korting op MQCC-2 celgetalmeeting 15% korting op een Lely Discovery S en 
SW Slijtstrip

Ervaar zelf de voordelen van automatisch 
voer aanschuiven. Probeer de Lely Juno 
1,5 maand op proef

20% korting op de installatie van een 
Lely Voorkoeler

15% korting op een Lely Foamunit i.c.m. 
Lely robotics foam

10% korting op een 'messenset' van de 
Lely Vector

De Lely Discovery mestrobot en de Lely Juno voerschuif zorgen 

voor een optimaal dierwelzijn in de stal. Tot 31 december 2022 

ontvang je een Aesculap Econom CL GT806 scheermachine bij 

aankoop van een Lely Discovery of Lely Juno.

Bij een FarmScan optimaliseren wij de melk-, voer-, attentie-, en 

automatische route instellingen. Er volgt een advies op maat welke 

wij met je bespreken en monitoren. Onder de aanvragen tot 31 

december 2022 verloten wij de gratis FMS-bezoeken.

Start met het optimaal managen van de uiergezondheid door het 

dagelijks monitoren van het celgetal per individuele koe. Met de 

MQCC-2 heb je meer grip op de celgetalmeting.

Het regelmatig vervangen van de siliconen slijtstrip onder de Lely 

Discovery zorgt voor een optimaal schuifresultaat en de schoonste 

vloer. Bestel hem nu met extra voordeel.

De voordelen van regelmatig voerschuiven zijn duidelijk. Echter, 

vaak is tijd een beperkende factor als het gaat om het voer dag en 

nacht binnen het bereik van koeien te houden. Ervaar nu zelf het 

gemak van de Lely Juno en probeer deze 1,5 maand uit!

Bespaar op energiekosten, investeer nu in een Lely voorkoeler. De 

voorkoeler zorgt ervoor dat de melk met water alvast voor gedeelte 

afgekoeld wordt, alvorens het naar de melktank gaat. Bij aanschaf 

ontvang je nu 20% korting op de installatie.

De Lely Foam Unit is een stevig, compact schuimsysteem. De 

concentratie van het reinigingsmiddel is gemakkelijk in te stellen 

met de draaiknop. Zo is het mogelijk om voor elke soort vervuiling 

en te behandelen oppervlak de juiste concentratie te kiezen.

Investeer in een nieuwe messenset voor jouw Lely Vector. Versleten 

messen hebben een negatief effect op de homogeniteit van het 

rantsoen en verhogen het energieverbruik.

Meld je direct 
online aan 
voor één van 
deze acties.
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Al in 2020 raakten Marcel, zijn vrouw 

Mirjam en zoons Arjan en Paul overtuigd 

dat automatiseren goed paste bij hun 

toekomstplaatje. Beide jongens studeren in 

Wageningen. Ze willen allebei door met het 

bedrijf, maar zeker de eerste jaren ook nog 

gedeeltelijk buiten de deur werken. ‘Ik had 

al langer last van m'n schouder en mede 

daarom elke ochtend een melker’, vertelt 

Marcel Loman. ‘Om die reden was ik ook 

wel klaar voor melkrobots.’

Ze oriënteerden zich op verschillende opties 

en merken. ‘Het managementprogramma 

van Lely sprak ons het meeste aan’, vertelt 

Paul over de keuzes die ze maakten. Om 

in één keer te kunnen doorpakken, werd 

besloten ook het voeren te automatiseren.  

Voorheen deden ze dat met een blokken-

doseerwagen, maar het laatste jaar werd 

dit al uitbesteed. Dat maakte de stap naar 

een Lely Vector toe kleiner. 

Productie duidelijk hoger

‘Bij de Lely Vector wordt het voer in 

blokken klaargezet. Als de kwaliteit van 

het voer goed is, blijft het zo ook wel enkele 

dagen fris en goed opneembaar voor 

de koeien. Dat vinden wij een voordeel 

van dit systeem ten opzichte van andere 

automatische voersystemen’, licht Paul toe. 

De combinatie van gemiddeld drie 

melkingen door de robots en het 

automatische voeren resulteerde de laatste 

maanden al in een productieverhoging 

van circa 27 kilo per koe per dag naar 

nu gemiddeld 34 kilo per koe. En dat in 

een periode dat ze ook weidegang bleven 

toepassen. ‘Juist bij weidegang past het 

automatisch voeren goed’, vertelt Marcel. 

‘De koeien gaan 6.00 uur ‘s ochtends naar 

buiten nadat ze door de melkrobot zijn 

geweest. We stellen de porties via de Lely 

Vector lager in op de uren voordat ze naar 

buiten gaan. Zo willen ze graag de wei in én 

nemen ook echt voldoende weidegras op.’ 

Paul vult zijn vader aan: ‘Natuurlijk was 

het een uitdagende zomer qua grasgroei en 

warmte, maar toch werkte dit systeem vrij 

goed om de productie en opname van gras 

op peil te houden.’

Wennen

Nu de systemen volop in gebruik 

zijn, besteedt Marcel meer tijd in de 

vleesvarkensstal en zijn zonen meer tussen 

de koeien. ‘Dat maakt ook dat ik nog het 

meeste moet wennen’, geeft Marcel toe. 

‘Inmiddels gaat het al een stuk beter, ik 

ben niet zo’n computerman en moest 

erg wennen aan alle informatie die de 

automatische systemen verschaffen. Ik was 

een erg simpele bedrijfsvoering gewend 

en dan is dit even aanpassen. Maar dat 

lukt ook en bovendien hebben de jongens 

er geen enkele moeite mee. Ik kan ook 

gerust vaak bij de varkens zijn om die tak 

te runnen, zij redden zich prima met de 

koeien en de geautomatiseerde systemen.’

‘Automatiseren past in ons 
toekomstplaatje’

‘Ik had al langer last 
van m'n schouder 
en mede daarom 
elke ochtend 
een melker’, vertelt 
Marcel Loman. 
‘Om die reden was 
ik ook wel klaar 
voor melkrobots.’

LOMAN - SLAGHAREN

Marcel Loman uit Slagharen molk tot dit voorjaar zelf zijn ruim 100-koppen tellende veestapel in de melkstal. Nu beide 
zoons bij in het bedrijf komen, en meer en meer thuis meewerken, is bewust gekozen voor de komst van twee Lely A5-
melkrobots en een Lely Vector. ‘Door te automatiseren zijn we beter klaar voor de toekomst.’

Oktober 2022

Marcel Loman en zoon Paul

Marcel Loman en zoon Paul
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Eigenlijk wist Ruben Kamphuis al op 

jonge leeftijd dat hij aan het werk wilde 

in de agrarische sector. De inmiddels 

21-jarige Ruben kwam als kleine man al bij 

boeren op het erf. 'Ik ben in Hellendoorn 

opgegroeid en kwam veel bij vriendjes op 

de boerderij. Machtig vond ik dat.' Zijn 

vervolgopleiding zou echter niet agrarisch 

worden. 'Eigenlijk trok mij de techniek 

nog meer.' Hij ging MBO Mechatronica 

studeren, niveau 4. 'Op een beurs kwam 

ik Lely tegen en vroeg wat je nodig hebt 

om bij Lely aan de slag te gaan. Vooral 

technisch dus.' En zo kwam hij bij Lely 

terecht om stage te lopen: agrarisch én 

met techniek. 'Ik heb in totaal een jaar 

stagegelopen bij Lely en kon daar ook aan 

de slag. Mooier kon het gewoon niet.'

Van stage naar vast werk

Inmiddels is hij één jaar servicemonteur 

bij Lely Center Zuidwolde. Tijdens zijn 

stage heeft hij ervaring opgedaan met 

melkrobots, als servicemonteur Feed 

en Barn vond hij werk wat nog beter bij 

hem paste. 'Ik weet van mezelf dat ik 

wel wat variatie nodig heb in het werk, 

anders ben ik er gauw op uitgekeken.' 

Binnen het Feed en Barn team heeft hij 

afwisseling en variatie. 'Ik spreek heel veel 

verschillende mensen en dat maakt het 

leuk. Dat ik weet wat er op een agrarisch 

bedrijf speelt helpt wel.' Zo heeft hij binnen 

Feed en Barn een heel gevarieerd pakket 

van kennis en vaardigheden in huis: van 

voerrobots en mestrobots tot en met 

voeraanschuifrobots. 'Op maandag doe ik 

onderhoud aan een mestrobot, dinsdags 

installeer ik een Juno aanschuifrobot, elke 

dag is weer een nieuwe uitdaging', noemt 

hij als voorbeeld van zijn werkzaamheden.' 

Servicebus met werkplaats

Ruben heeft zijn eigen servicebus met 

eigenlijk een hele werkplaats aan boord. 'Ik 

ben een persoon die heel goed alleen kan 

werken, dan kan ik lekker mijn eigen ding 

doen. Maar er zijn ook dagen dat ik met een 

collega op pad ben. Die afwisseling dat je 

dan weer met zijn tweeën bent, maakt het 

ook weer leuk.' Alleen is hij eigenlijk nooit. 

'We bellen elkaar onderling met vragen. Ik 

heb een mentor waar ik altijd terecht kan 

als ik er even niet uitkom, dat werkt heel 

plezierig.' De jonge servicemonteur hoopt 

later zelf ook mentor te kunnen worden 

voor nieuwe collega's. 'Het is mijn plan om 

eerst bakken ervaring op te doen en later 

een stap te maken in de organisatie om 

mijn ervaringen te delen met beginnende 

monteurs.' Naast het werk heeft Ruben ook 

storingsdiensten. 'Eens in de maand, dat 

is prima te overzien', ervaart hij. 'Af en toe 

een keer 's avonds een storing oplossen is 

heel dankbaar werk, je helpt de klant weer 

verder.'

 

In zo'n groot bedrijf als Lely zijn de 

doorgroeimogelijkheden ook groot en dat 

spreekt Ruben aan. 'Het is een wereldwijd 

opererend bedrijf en daarmee zijn er ook 

veel mogelijkheden om door te groeien', 

geeft hij aan. 'En ja, ik sta er ook open voor 

om ervaring op te doen in het buitenland.'

Meijer melkt in Holthone 240 melkkoeien 

en kalfskoeien. Omdat van die groep er 

telkens ruim 200 bij de drie melkrobots 

lopen, worden die melkrobots momenteel 

goed benut. ‘We begonnen tien jaar 

geleden met honderd koeien op twee 

melkrobots. Steeds zijn we doorgegroeid 

en nu denken we al serieus na over een 

vierde melkrobot’, vertelt Meijer die 

met zijn veestapel een melkproductie 

van 9.800 kilo met 4,63% vet en 3,60% 

eiwit noteert. ‘Eerlijk gezegd had ik na 

de start met robotmelken niet gerekend 

op doorlopende steun vanuit Lely. 

Installeren, opstarten en daarna moeten 

we ons maar redden, dat was mijn idee’, 

vertelt Meijer. ‘Niets was minder waar. 

Vanuit FMS komt Harmen ter Schure 

van Lely Zuidwolde regelmatig langs. 

Dat is echt een welkome steun en brengt 

ons veel. Ik heb vaak wel in mijn hoofd 

hoe ik zaken in bijvoorbeeld de routing 

kan optimaliseren, maar kan dat niet 

altijd vertalen in de finesses van het 

managementprogramma. Harmen kan 

dat wel. En daar blijft het niet bij. Hij 

fungeert echt als sparringpartner; kijkt 

kritisch mee en wijst mij op punten die ik 

wellicht niet voldoende benut of over het 

hoofd zie.’

Aan de juiste knoppen draaien

Omdat Meijer van een situatie met 100 

koeien naar ruim 200 koeien en drie 

melkrobots doorontwikkelde, werkte zij 

zowel in situaties die met lage als hoge 

bezettingsgraad. Dit vraagt elke keer om 

de juiste werkwijze om de beste resultaten 

te halen, beaamt FMS-adviseur Harmen 

ter Schure. ‘Bij een lagere bezetting 

creëer je meer vrije tijd waar je met de 

juiste sturing gebruik van kunt maken 

om de resultaten de optimaliseren. Bij 

een hoge bezettingsgraad geldt dat net 

zo. Je moet op de juiste momenten aan 

de juiste knoppen zien te draaien. Als 

Marcel er inderdaad voor kiest een vierde 

melkrobot te installeren dan verandert de 

situatie opnieuw en gaan we die uitdaging 

ook weer graag met hem aan.’

‘Horizon biedt echt veel kansen’

Marcel Meijer is met zijn bedrijf steeds 

verder geautomatiseerd. Hij stond er 

dan ook direct voor open om mee te 

draaien in een pilot van Lely Horizon, de 

vervanger van managementprogramma 

T4C. ‘Dit nieuwe programma is nog veel 

uitgebreider’, vertelt de melkveehouder 

enthousiast. ‘De meeste mensen weten het 

denk ik nog niet, maar de mogelijkheden 

zijn echt enorm. Ik benut dat ook nog niet 

allemaal, maar ook hierin stimuleert en 

ondersteunt Harmen mij weer. Dat is een 

fijne wisselwerking.’

Hij beaamt dan ook ten volle dat FMS hem 

veel heeft gebracht. ‘Onze melkrobots 

hebben duidelijk een hoger rendement 

gerealiseerd door deze ondersteuning.’

'Elke dag brengt een nieuwe uitdaging'

‘Door FMS renderen mijn   
 melkrobots veel beter’

SERVICEMONTEUR RUBEN KAMPHUIS: 

Voor Ruben Kamphuis is geen dag hetzelfde. De éne dag doet hij onderhoud aan de Lely Discovery  mestrobot, de andere 
dag installeert hij een Juno voeraanschuifrobot. Met zijn eigen servicebus is hij 'eigen baas', maar hij geniet er ook van om 
samen te werken met collega's. 'Er zijn binnen een wereldbedrijf als Lely ook nog genoeg mogelijkheden om door te groeien.'

Marcel Meijer uit Holthone wordt ondersteund vanuit Lely Center Zuidwolde 
door FMS. Ofwel: Farm Management Support. ‘Ik wist eerst niet eens wat het 
was, maar met deze begeleiding hebben mijn melkrobots veel beter gerendeerd 
dan ik ooit zelf had gekund’, zegt de enthousiaste melkveehouder. 

Bekijk onze 
actuele 
vacatures

Meer weten over de mogelijkheden van Farm 
Management Support? Plan geheel vrijblijvend een 
afspraak met één van onze fms'ers.
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‘In 2018 kochten we een tweede 

gereviseerde A2-melkrobot erbij met het 

idee te groeien van 75 naar 100 koeien. 

Maar we besloten grondgebonden te 

blijven en de koppel toch niet uit te 

breiden’, zegt Gerhard die met zijn vrouw 

Gineke en zoon Arjan in maatschap boert. 

‘We konden echter steeds vaker merken 

dat de melkrobots ouder werden, hierdoor 

was er vaker een storing en liepen de 

onderhoudskosten op. Daarop besloten 

we opnieuw te investeren, dit keer in één 

nieuwe melkrobot.’

Peltjes vroeg drie offertes op bij 

verschillende robotleveranciers. ‘Lely 

Center Zuidwolde kon goed meekomen en 

zij boden een Master serviceovereenkomst 

aan, zodat wij de maximale kosten direct in 

beeld hebben.’ De maatschap koos derhalve 

ervoor de oude melkrobots, die beiden uit 

2004 stamden, te vervangen voor één Lely 

Astronaut A5. ‘Natuurlijk heb ik wel een 

paar keer gedacht: als dit maar goed komt. 

Helemaal omdat wij ook nog dag en nacht 

weiden. Maar het loopt echt erg goed.’

De gemiddelde melkproductie per koe, ook 

in combinatie met de vele uren weidegang, 

ligt nog steeds op 34 kilo gemiddeld per 

dag. ‘Dat één melkrobot dat goed aankan, 

komt doordat we bijna nooit meer een 

mislukte melking tussen zit. Ook sluit 

de nieuwe melkrobot erg snel aan. Het 

hele proces gaat gewoon veel vlotter’, 

constateert Peltjes. ‘De ruimte rondom de 

melkrobot heen hebben we ook uitgebreid. 

Dat helpt zeker. Koeien laag in rangorde 

voelen zich veel zekerder. Het is moeilijk 

voor te stellen, maar bij de twee oude 

robots liep het veel minder dan nu bij één 

nieuwe.’

Mest opzuigen in plaats
van schuiven
De Collector schuift de mest niet voor zich 

uit, maar zuigt deze met behulp van een 

vacuümpomp in een tank. De opgezogen  

mest kan op één plek in de stal gedumpt 

worden. Waarna de verse mest eventueel 

verder verwerkt kan worden.

Water sproeien voor een
schoner resultaat 
De Discovery Collector kan aan de voor 

en achterkant van de machine water 

sproeien. Sproeien aan de voorkant zorgt

voor een betere mestinname en sproeien

aan de achterkant maakt de vloer nat

voor extra grip.

De maatschap Peltjes in Bergentheim ruilde afgelopen maart twee Lely 
Astronaut A2-melkrobots in voor één nieuwe Lely Astronaut A5. Dezelfde koppel 
koeien wordt erdoor gemolken, maar het loopt veel beter. ‘Het valt mij 100% 
mee, we hebben bijna nooit meer een mislukte melking’, vertelt Gerhard Peltjes 
opgetogen.

In één dag over

De prefab betonvloer die geplaatst is 

bij de familie Peltjes is beschikbaar 

voor het concept: ‘omwisselen in 

één dag’. Dit geldt voor diverse 

melkrobots, waaronder de Lely 

Astronaut A2 en A3. Dit is bij de 

maatschap Peltjes toegepast 

door ’s ochtends eerst één van de 

oude melkrobots te ontmantelen. 

Vervolgens werd een prefab 

betonvloer gelegd in de robotruimte 

waar eerder de Astronaut A2 stond. 

Op de prefab vloer is vervolgens de 

nieuwe Astronaut A5-robot geplaatst. 

‘Door een goede gezamenlijke 

voorbereiding liep het team als een 

goed geoliede machine. Eén team 

haalde de oude roosters eruit, één 

team legde de nieuwe prefab vloer en 

een ander team installeerde de nieuwe 

melkrobot. Dat was volledig op elkaar 

afgestemd. Erg mooi om te zien en 

het liep zo gesmeerd dat alles voor 

het einde van de dag helemaal weer 

up and running was’, licht Gerhard 

Peltjes toe.  

Ontdek de Lely Discovery 120 Collector
Regelmatig mestschuiven is belangrijk voor een goede stalhygiëne. In het verleden konden dichte vloeren alleen met 
een mestschuif of machinaal gereinigd worden. Machinaal reinigen met bijvoorbeeld een shovel of trekkertje kost veel 
tijd. Ook de vaste mestschuif heeft veel nadelen. De kettingen, touwen en hoekwielen vormen obstakels op de looppaden. 
Wachtruimtes worden niet gereinigd en telkens wanneer de schuif voorbij komt, staan de koeien tot aan hun bijklauwen 
in de mest. Daarom heeft Lely de Discovery 120 Collector ontwikkeld - een revolutionaire mestrobot voor het reinigen van 
dichte stalvloeren.

Geen obstakels en maximale
flexibiliteit
De Discovery Collector navigeert

zelfstandig met behulp van ingebouwde

sensoren. Er zijn bovendien geen kabels, 

hoekwielen of randen/verhogingen nodig, 

zoals bij gebruik van een vaste mestschuif. 

Arjan Peltjes

‘Omwisselen van melkrobots 
levert echt voordeel op’ 



Lely Center Zuidwolde
www.lely.com/zuidwolde

Lely Center Zuidwolde is dit jaar aanwezig op de Rundvee & Mechanisatie Vakdagen (RMV) in Hardenberg. 

Kom je langs op de stand van Lely? 

Datum: 25, 26 en 27 oktober  Tijd: 13.00 - 22.00 uur Adres: Energieweg 2, Hardenberg

Bezoek ons in Hardenberg tijdens de 
Rundvee & Mechanisatie Vakdagen op stand 654

RUNDVEE & MECHANISATIE VAKDAGEN HARDENBERG

Slim boeren is een keuze

Bestel je gratis vrijkaarten via 
bit.ly/rmvhardenberg


