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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.  

 
Er zelf in geloven en er echt voor gaan! 

Op 9 april was de laatste bijeenkomst voor deelnemers van 

Het Nieuwe Veehouden 2. In deze bijeenkomst zijn de 

opgedane ervaringen, resultaten en lessen gedeeld. 

Meer lezen  

 

 

Het Nieuwe Veehouden 2 afgesloten, 

Mogelijkmakers-netwerken van start 

Het Nieuwe Veehouden 2 is afgesloten, maar er blijven nog 

enkele uitdagingen om te realiseren. Met name 

vraagstukken op regime-niveau: hoe kan het regime ruimte 

maken voor meerdere nieuwe innovatieve en duurzame 

veehouderijconcepten? Onder regime wordt verstaan het 

huidige systeem van spelers in de agrosector, die dit 

systeem in stand houden. Niet met opzet, maar vanuit hun 

doelstelling. Meer lezen

De mogelijkmakersradar geeft overzicht van het 

netwerk 

Veehouders die een duurzaam en innovatief concept willen 

realiseren, lopen soms tegen belemmeringen op. 

Belemmeringen op het gebied van financiering, vergunning, 

techniek of markttoegang. 

Meer lezen  
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Geslaagde bijeenkomst over energieproductie  

Het nieuwe Veehouden organiseerde een bijeenkomst voor 

deelnemers over energieproductie op het agrarisch bedrijf. Ruud 

Koornstra, vanuit zijn bedrijf Tendris oprichter van OXXIO energie 

en bekend van de Pharox LED-lampen, is gevraagd om zijn 

deskundigheid en ervaringen te delen met de deelnemende 

veehouders van Het Nieuwe Veehouden. Meer lezen  

 

 

Deelnemers Mijn Duurzaamheid presenteren hun plan 

De melkveehouders van FrieslandCampina die deelnemen aan Mijn 

Duurzaamheid hebben in hun vierde bijeenkomst hun eigen 

integraal duurzame plan gepresenteerd. Hierin zijn de doelen 

opgenomen die zij willen realiseren op hun bedrijf om de 

duurzaamheid te vergroten. Meer lezen  

 

 

Melkveehouders BEL Leerdammer werken aan Mijn 

Duurzaamheid 

Twaalf melkveehouders van BEL Leerdammer hebben op Rondeel 

Ewijk aan hun eerste netwerkbijeenkomst Mijn Duurzaamheid 

deelgenomen. Deze bijeenkomst kende een vol programma waarin 

duurzaamheid centraal stond. Meer lezen  

 

Werken aan het ideale buitenverblijf 

Het Nieuwe Veehouden-deelnemer Alexander van der Schans 

vertelt in Nieuwe Oogst over de wijze waarop hij met zijn vrouw 

werkt aan maatschappelijke acceptatie en het versterken van de 

economische levensvatbaaheid van hun melkgeitenbedrijf.  

Klik hier voor het gehele artikel (Nieuwe Oogst, zaterdag 25 

januari 2014). 

 

Vierde bijeenkomst Mijn Duurzaamheid voor FrieslandCampina rondom ‘Wat ga 

ik doen?  

Voor FrieslandCampina worden Mijn Duurzaamheidsbijeenkomsten 

georganiseerd. Netwerkbegeleider Judith Poelarends beschrijft de 

vierde bijeenkomst van het netwerk in Zuid-Nederland. 

“Tijdens de laatste en vierde bijeenkomst van Mijn Duurzaamheid 

heeft iedereen zijn eigen duurzaamheidsplan definitief gemaakt en 

gepresenteerd. Deelnemers waren trots op hun eigen plannen en 

ik was trots op mijn deelnemers! 

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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