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Het project Verdere Verduurzaming Veehouderij bevat de onderdelen “Het Nieuwe 

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

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

 

 
 

Pluimveehouder zoekt retailer met lef 

Pluimveehouder en Het Nieuwe Veehouden-deelnemer Jeroen van 

Eerd uit Alphen is op zoek naar een retailer met lef. “Al enige tijd 

praten we over ‘Kip van morgen’, maar nog steeds ligt deze kip niet in 

de schappen. Wij staan te popelen om te beginnen met levering van 

broedeieren voor deze vleeskippen.” 

Meer lezen  

 

 

 

 

 
 

Adviseurs getraind in ‘klantgericht adviseren in 

duurzaamheid’ 

In twee bijeenkomsten voor de Vereniging van Agrarisch 

Bedrijfsadviseurs (VAB) traint Harry Kortstee van Het Nieuwe 

Veehouden/Mijn Duurzaamheid adviseurs op het gebied van 

duurzaam ondernemen. De eerste bijeenkomst is nu afgerond. De 

12 deelnemers zijn strategisch adviseurs uit het bedrijfsleven, 

bijvoorbeeld werkzaam bij een bank of accountantskantoor. 

Meer lezen  

 

 
 

Derde bijeenkomst Mijn Duurzaamheid voor  

FrieslandCampina rondom ‘Wat wil ik?’  

Voor FrieslandCampina worden Mijn Duurzaamheidsbijeenkomsten 

georganiseerd. Netwerkbegeleider René van den Oord beschrijft de 

derde bijeenkomst. 

Meer lezen  
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Publieksprijs ZLTO voor familie Ansems 

De familie Ansems won deze week de publieksprijs voor hun 

innovatieve Cholfittykaas. Mooi resultaat voor deelnemer van Het 

Nieuwe Veehouden 1: Corné Ansems. 

Meer lezen  

 

 

 

 
 

Boeiende Boeren: Erik Stegink  

Het Nieuwe Veehouden-deelnemer Erik Stegink is één van de 

Boeiende Boeren die LTO Nederland in december via film naar 

voren brengt. In de film beschrijft Stegink zijn duurzame stappen 

zoals de houtkachel voor verwarming, de luchtwasser en de 

zonnepanelen, maar benadrukt vooral de innovaties waar hij aan 

werkt. 

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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