Hoofdnavigatie
De hoofdnavigatie van Melkvee.nl bestaat uit zeven categorieën waaronder alle onderwerpen die
spelen binnen de sector te bundelen zijn: Melken, Economie, Gezondheid, Fokkerij, Huisvesting, Voer
en Mechanisatie. Klik je als bezoeker door op een categorie, dan kom je op een nieuwe homepage
terecht. De redactie heeft daar alle informatie gebundeld speciﬁek gericht op de betreffende
categorie. Deze categoriehomepage biedt voor een deel andere informatie dan op de homepage staat
weergegeven. En de bezoeker kan vanaf deze pagina steeds dieper de site in.

Melkvee.nl: startpagina
voor veehouders

Nieuws
De redactie brengt dagelijks melkveenieuws in
de vorm van artikelen, foto’s en ﬁlmpjes in een
nieuwscarrousel. Het nieuws schuift gedurende
de dag automatisch door naar de nieuwscarrousel
van de zeven categorieën en is daardoor altijd
terug te vinden voor bezoekers. Ook is er nog een
overzichtspagina met al het nieuws.

Melkvee Magazine heeft sinds deze week een volwassen
digitale broer: Melkvee.nl. De meest complete website
voor melkveehouders vervangt de huidige website van
Melkvee Magazine en biedt dagelijks een overzicht van het

Marktprijzen
De belangrijkste
marktprijzen voor
veehouders staan op
de homepage van
Melkvee.nl. onder de
categorie Economie/
marktprijzen.

laatste melkveenieuws. Daarnaast bundelt het de kennis
uit de onderzoekswereld en werkt de site samen met
tal van participanten, zoals het veelbezochte forum van
Nieuwsgrazer.nl. De redactie van melkvee.nl werkt ook
samen met commerciële participanten als Alfa accountants
en Agrifirm en kennispartners als Groenkennisnet. Die
bundeling van kennis en informatie zorgt ervoor dat
melkveehouders voor alles over de melkveehouderij op de

Meest gelezen
De populairste artikelen van
de afgelopen twee weken
op Melkvee.nl staan in een
apart overzicht.

site terecht kunnen.

Poll
De redactie van Melkvee.nl plaatst wekelijks een
nieuwe poll om de mening van de bezoekers
te peilen over een actueel onderwerp. Na
het stemmen ziet u direct de tussenstand en
de eindstand wordt later gepubliceerd in de
nieuwsbrief.

Doe mee met Melkvee.nl
Melkvee.nl is een platform voor melkveehouders en agribusiness. Naast nieuws en
achtergrondinformatie biedt de site de mogelijkheid aan melkveehouders en werknemers
werkzaam in de agribusiness om te participeren. Dat kan op verschillende manieren.
Twitter
Op Melkvee.nl komen alle twitterberichten binnen met de code #melkvee. Een aantal veehouders
twittert al enige tijd over wat ze beroepsmatig meemaken. Die berichten verschijnen op het
platform, zodat iedereen kan volgen wat er waar gebeurt in de sector. Wilt u zelf ook met anderen
delen wat u als veehouder tegenkomt? Maak dan een twitter-account aan op www.twitter.com
en zet in berichten de code #melkvee. Melkvee.nl twittert zelf onder de naam MelkveeTweet.
Weblog
Vindt u het leuk om uw eigen ervaringen over de melkveesector op te tekenen en te voorzien van
een eigen visie? Of denkt u met enige regelmaat interessante informatie te kunnen bieden voor
(collega)veehouders? Dan kunt u zich opgeven voor het schrijven van een weblog door een mail
te sturen naar redactie@melkvee.nl.
Foto’s en ﬁlmpjes
Maakt u regelmatig foto’s of ﬁlmpjes van melkveehouderij gerelateerde onderwerpen of wilt u dat
gaan doen? En wilt u die foto’s en ﬁlmpjes delen met de rest van de sector? Neem dan contact
op met de redactie van Melkvee.nl door het sturen van een mail naar redactie@melkvee.nl.
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Nieuws van buitenaf
Melkvee.nl brengt naast
eigen nieuws ook het
belangrijkste melkveenieuws
van andere media in zowel
binnen- als buitenland. Al het
melkveenieuws overzichtelijk
bij elkaar.

Dossier
Actuele onderwerpen waar
veel over wordt bericht,
krijgen binnen de site een
dossier. Dat bundelt alle
artikelen overzichtelijk bij
elkaar.

Video’s
Melkvee.nl produceert met enige
regelmaat video’s. De meest actuele
worden op de homepage getoond.
Ze komen ook terug binnen de
site per categorie en op een
overzichtspagina met alle video’s.

Over de grens
In de rubriek Over de grens komen geëmigreerde
melkveehouders aan het woord die vertellen over
hun ervaringen in het buitenland.

Snelservice
Voor het gemak van de bezoeker biedt Melkvee.nl ook
een aantal snelkoppelingen naar websites die vaak
gebruikt worden door melkveehouders. Bezoekers
kunnen direct doorklikken. Deze service biedt
Melkvee.nl ook per categorie.

Highlights
Vijf artikelen die door de redactie als zeer de moeite waard
worden beschouwd, worden aangemerkt als highlights.

Melkvee.nl
Logo
Het logo van Melkvee.nl. Het beeldmerk is overgenomen van
de krachtige printuitgave Melkvee Magazine. Ondanks het logo
ontwikkelt Agrio uitgeverij de site en het magazine als twee
verschillende producten die elkaar aanvullen en versterken.

Banners
Ruimte voor commerciële
partners van Melkvee.nl.

Zoeken
Voor speciﬁeke informatie kun je als
bezoeker op trefwoord(en) zoeken.

Beeld
Een groot beeld
versterkt het
karakter van
Melkvee.nl. Het
onderwerp op het
beeld sluit binnen
de site aan op de
categorie.

Video of tool
De laatst geproduceerde video op
Melkvee.nl kan op deze plek staan. Maar
ook andere onderwerpen zoals tools die
samen met de kennispartners worden
ontwikkeld. De redactie bepaald de keuze
op basis van actualiteit.

Logolinks
Naast banners kunnen bedrijven
ook kiezen voor logolinks om bij
bezoekers in beeld te komen.

Agenda
De agenda wordt verzorgd door
Landbouwagenda.nl. Iedereen binnen
de sector die een evenement, open dag
of een bezoek organiseert, kan door het
aanmaken van een account agendapunten
toevoegen op Landbouwagenda.nl. De
melkveehouderijonderwerpen verschijnen
vervolgens op de site.

Kennispartnerartikel
De meest recente artikelen van
de commerciële kennispartners
worden hier getoond, maar ook
op de eigen microwebsite en
bij redactionele artikelen met
relevantie.

Tekst: Robert Ellenkamp
Beeld: Hans Hegman
Forum
Melkvee.nl werkt
samen met
het forum van
Nieuwsgrazer.nl.
Op de homepage
verschijnen alle
actuele discussieonderwerpen
automatisch. Net
als het nieuws worden alle onderwerpen ook ingedeeld
naar categorie,
zodat bijvoorbeeld
onderwerpen
over huisvesting
alleen op de categoriehomepage
huisvesting terug
komen.

Weervoorspelling
Weersomstandigheden bepalen in
het groeiseizoen
wat de sector doet.
Melkvee.nl werkt
daarom samen met
Weerplaza voor een
actuele voorspelling
voor de komende vijf
dagen.

Kennispartners
Melkvee.nl werkt
samen met
commerciële
kennispartners.
Deze partners
hebben een eigen
microwebsite
binnen Melkvee.
nl en brengen daar
vakinhoudelijke
informatie in de
vorm van artikelen.

Nieuwsbrief
Button om je aan te melden voor de wekelijkse
Melkvee.nl-nieuwsbrief.

Uitgelicht
Een bijzonder of belangrijk artikel voor
bezoekers krijgt in Uitgelicht een prominente
plek op de site.

Twitter
Melkvee.nl is ook hét podium voor Twitter binnen de sector. Onder de
naam MelkveeTweet twittert de redactie zelf belangrijk melkveenieuws
rond. Daarnaast verschijnen alle berichten met de term #melkvee
automatisch op de homepage.

Wekelijkse nieuwsbrief

Subnavigatie
Per categorie is er binnen de site een onderverdeling in
subcategorieën. Hier staan ze overzichtelijk weergegeven.

Melkvee.nl brengt op woensdag wekelijks een nieuwsbrief.
Deze nieuwsbrief komt in de plaats van de huidige maandelijkse
nieuwsbrief van Melkvee Magazine. In de nieuwsbrief bundelt de
redactie de belangrijkste ontwikkelingen op melkveehouderijgebied
die op de site zijn verschenen. Daarop zullen ook de onderdelen
zijn terug te vinden die rond de uitgave van Melkvee Magazine
op Melkveemagazine.nl werden geplaatst. De nieuwsbrief biedt
nu alleen veel meer informatie en verschijnt wekelijks. U kunt zich
aanmelden voor de nieuwsbrief op www.melkvee.nl/nieuwsbrief.
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