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Het project Verdere Verduurzaming Veehouderij bevat de onderdelen “Het Nieuwe 

Veehouden” en “MIJN Duurzaamheid”. In 2013 werken we samen aan verschillende 

activiteiten. Via deze nieuwsmail informeren we alle betrokkenen en geïnteresseerden.  

 

Meine Nachhaltigkeit 

Het project Mijn Duurzaamheid gaat de grens over. Voor 

FrieslandCampina is in Duitsland een netwerk gestart onder de 

noemer: Meine Nachhaltigkeit. Dit betekent wat aanpassingen in het 

programma en onze expertfilms voorzien van Duitse voice over. 

Meer lezen  

 

 

Tweede bijeenkomst Mijn Duurzaamheid voor 

FrieslandCampina rondom ‘wat kan ik?’ 

Voor FrieslandCampina worden Mijn Duurzaamheidsbijeenkomsten 

georganiseerd. Netwerkbegeleider Bert Philipsen beschrijft de tweede 

bijeenkomst. Meer lezen 

 

 

 

Henk Roefs: “Creatieve geesten en ik, als nuchtere boer” 

Varkenshouder Henk Roefs uit Woensdrecht nam eind oktober vanuit 

Het Nieuwe Veehouden deel aan Agri meets Design in Eindhoven. De 

sessie met boeren en designers leverde veel inspiratie voor de 

stadshoeve die Henk en dochter Sandra ontwikkelen. Een showroom 

voor de landbouw, met activiteiten die voor profit zorgen. Meer lezen 

  

 

Familie Uijttewaal integreert recreatie op varkensbedrijf 

Op het Eiland van Schalkwijk gaat de familie Uijttewaal een deel van 

de Hollandse Waterlinie integreren met hun varkensbedrijf. Deze 

deelnemers uit Het Nieuwe Veehouden 1 gaan dit doen middels de 

bouw van twee duurzame stallen. Meer lezen  

 

 

 

 

De melkveehouderij ratrace 

Rob Denissen, deelnemer aan Het Nieuwe Veehouden, schreef voor 

The Milk Story een column over de melkveehouderij ratrace. Lees 

hier deel 1. 

 

http://www.hetnieuweveehouden.nl/nieuws/meine-nachhaltigkeit
http://www.hetnieuweveehouden.nl/nieuws/tweede-bijeenkomst-mijn-duurzaamheid-voor-frieslandcampina-rondom-%E2%80%98wat-kan-ik%E2%80%99
http://www.hetnieuweveehouden.nl/nieuws/henk-roefs-%E2%80%9Ccreatieve-geesten-en-ik-als-nuchtere-boer%E2%80%9D
http://www.hetnieuweveehouden.nl/nieuws/familie-uijttewaal-integreert-recreatie-op-varkensbedrijf
http://www.hetnieuweveehouden.nl/nieuws/de-melkveehouderij-ratrace
http://www.milkstory.nl/artikel/de-melkveehouderij-ratrace
http://www.milkstory.nl/artikel/de-melkveehouderij-ratrace
https://www.facebook.com/BlokhovensLinievarken
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Adviseurs en Verdere Verduurzaming Veehouderij 

In het voorjaar van 2014 is er extra aandacht voor het delen van de 

ervaringen rond innoverende ondernemers die willen verduurzamen. De 

ondernemers geven aan dat het zeer belangrijk is dat de adviseurs uit het 

agrarische bedrijfsleven ook de functie van mogelijkmaker proberen op te 

pakken. Meer lezen  

 

 
 

Magazine over Agri Meets Design 

De organisatoren van Agri Meets Design hebben quotes, portretten en 

informatie verzameld van deelnemers en bezoekers tijdens Agri Meets Design 

in oktober. De eerste resultaten staan in een Agri Meets Design Magazine. 

Hierin zijn ook de bijeenkomsten met Het Nieuwe Veehouden-deelnemers 

Henk Roefs en Rob Denissen vermeld.  

 

 

Afronding in 2014 

Het project Het Nieuwe Veehouden loopt nog tot 1 mei 2014. Er 

wordt de komende maanden nog hard gewerkt om zoveel mogelijk 

van de individuele plannen te realiseren. Daarom gaat elke 

ondernemer voor 21 januari 2014 met een coach een gesprek 

voeren volgens de tijdlijnmethode. Hierin wordt samen vastgesteld 

hoe het tot nu toe loopt en waar aanknopingspunten liggen om op 

korte termijn nog concrete stappen te zetten tot realisatie. Meer 

lezen  

Twitter mee 

Over de projectactiviteiten wordt getweet via @VVVeehouderij. Volg dit account en 

attendeer ons ook op jouw tweets over dit project door #VVVeehouderij op te nemen in 

je tekst. 
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