
Tegenwoordig kunt u ons 
tegenkomen in heel Zuid-
Oost Utrecht. Belangrijkste 
argument van onze 
klanten om voor deze 
“uitbesteding” te kiezen is 
het technisch beter 
voeren, vooral omdat de 
huidige wijze van voeren 
het lastig maakt om extra 
structuur te voeren. Bij 
gemengd voeren is dit wel 
goed mogelijk.  Verder 
kan voeren uitbesteden 
een oplossing zijn van een 
(tijdelijk) arbeidstekort.   

Beste collega -  
melkveehouder,

Sinds voorjaar 2006 zijn wij 
bezig om met onze 
zelfrijdende 
voermengwagen bij 
melkveehouders te 
voeren. Wij willen u graag 
op de hoogte brengen 
van enkele nieuwe 
ontwikkelingen. 

In diverse artikelen in de 
vakpers is het gemengd 
laten voeren regelmatig 
vergeleken met zelf voeren. 
De resultaten zijn zo dat 
economisch gezien voeren 
in loonwerk in de meeste 
gevallen minder kost dan 
zelf voeren. Vooral bij 
mogelijke vervanging van 
uw huidige machine is het 
een goed idee om dit eens 
kritisch na te rekenen. Of 
om bij plotselinge stilstand 
tijd te creëren om een 
verstandige keuze te 
maken. Wat is uw keuze als 
reparatie van de huidige 
machine meer kost dan dat 
de machine nog waard is? 
En daarbij: een korte 
periode uitproberen met 
laten voeren kan altijd, dan 
kunt u daarna een goede 
keuze maken! 

Heeft u al eens achter de 
voermengwagen gereden? 
Om voor willekeurige 
weggebruikers duidelijk te 
maken dat het gaat om 
een machine die bij   
melkveehouders wordt 
ingezet, staat er een 
afbeelding op van een koe 
met de tekst No farmers no 
food. Iets om over na te 
denken voor hen. Heeft u 
ook nog een goede plaats 
voor deze tekst?

Met vriendelijke groeten, 

Walter & Jacqueline 
Roubos

Zandweg 2
3956 NJ Leersum
tel 06 5122 3809

Website? Ja, sinds kort 
hebben we een eigen 
website. Naast algemene 
informatie zijn er foto's te 
vinden. De gedachte is om 
per kwartaal het kopje 
'nieuws' van nieuwe 
informatie te voorzien. Dit 
kan gaan om technische 
tips, maar ook praktische 
tips om efficiëntie van de 
voermengwagen (en dus 
ook de kosten) op een 
positieve manier te 
beïnvloeden. Kijk eens op 
www.voertechniek.nl 


