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Dagelijks nieuwe items van zes veehouders over hun strategische
beslissingen op weg naar het quotumloze tijdperk

Melkweg2020.nl van start
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Boerenpagina’s
Elk van de zes veehouders heeft op www.
melkweg2020.nl een eigen pagina, gemakshalve de boerenpagina geheten.
Daarop is alle informatie van de betref-

fende veehouder te vinden. Handig voor
als u een bepaalde veehouder heel specifiek wilt volgen. Naast de laatste blogs,
tweets, forumtopics, foto’s en films is

ook het volledige archief van eerdere updates op de boerenpagina terug te vinden. Ook staan eerder verschenen artikelen over de veehouder online.

De website www.melkweg2020.nl vormt het knooppunt van het project Melkweg 2020 waarin
Accon avm, CRV en Veeteelt zes veehouders volgen op weg naar het quotumloze tijdperk. Op de
site zorgen blogs, Twitter-berichten, forumtopics en foto- en filmreportages van de deelnemende
boeren voor de dagelijkse dynamiek.

Homepage
De homepage van de website www.
melkweg2020.nl is het snelzicht van
alles wat zich op de site afspeelt. In
één oogopslag zijn de laatste blogs,
tweets en forumtopics van de zes
verschillende veehouders te zien.
Ook updates van de foto- en filmpagina zijn direct zichtbaar. Op de
homepage zullen dagelijks nieuwe
items te vinden zijn.

Highlights
Twitter
De dagelijkse bezigheden van de zes veehouders zijn te volgen via Twitter en Veeteeltforum.nl. Via de link www.twitter.com/melkweg2020 zijn alle zes de veehouders te
volgen. Ook reageren? Sluit de tweet dan af
met #melkweg2020 zodat de reactie ook
voor anderen zichtbaar is.

Het highlightsblok toont
in een aantal flitsen drie
actuele of opvallende items
op de boerenpagina zoals
een update van de blog
of een interessante discussie op Veeteeltforum. Het
highlightsblok verandert
regelmatig van samenstelling.

Kengetallen vergelijken
In de te nemen beslissingen voor de toekomst zijn kengetallen onmisbaar. Daarom geven de deelnemers volledige openheid van cijfers. Via de banner op de
homepage zijn de meest belangrijke kengetallen van alle zes de bedrijven overzichtelijk naast elkaar gezet en daardoor
vergelijkbaar.

Bedrijfskengetallen
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Reageren

Nieuws

Op vrijwel alle items van
Melkweg2020.nl
kunnen
lezers reageren. Discussie
kan zowel lezers als de zes
veehouders helpen bij het
bepalen van de te varen
koers. Op de homepage zijn
de laatste reacties per sitetopic (zoals blog en film)
zichtbaar.

Aan Melkweg 2020 gerelateerde nieuwsitems over
bijvoorbeeld economie of
wetgeving staan op de
homepage weergegeven en
zijn vanaf daar doorklikbaar. Ook de artikelen over
Melkweg 2020 die in Veeteelt hebben gestaan, staan
op de homepage.
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Als aanvulling op het overzicht met de meest
belangrijke kengetallen op de homepage,
staat op de boerenpagina een ruimere opsomming van bedrijfskengetallen. Onder andere
algemene, financiële en foktechnische cijfers
worden opgesomd en zijn te vergelijken met
gemiddelden. Ieder kwartaal komen er nieuwe cijfers online.
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