
 
 

Contactgegevens gebiedscontactpersonen 

Geertje Enting – Anderen - 0655766883  
Jan Roelof Jalvingh - Ruinerwold - 0651749359   

Jappie Riedstra - Veenhuizen - 0611441279 

Martijn van Mensvoort - Emmer Compascuum - 0629091759 

Reind Katerberg - Diphoorn - 0622788783 
Rudi Hooch Antink - Koekange - 0651740251 

Tijmen Nagel - Beilen - 0625434987 
Ynze Oenema - Wapse - 0612984186 

 
 
  

  

 

 

 

 

 

 

Voor u ligt een nieuwsbrief van Duurzame Melkveehouderij Drenthe. Er kwamen veel positieve 

reacties op de papieren uitgave van de nieuwsbrief in juni, vandaar dat we dat nu nog eens doen. Deze 

keer een korte nieuwsbrief met daarin info over enkele cursussen en een financieringsmogelijkheid van 

LNV.  

Cursus: Sturen met uw Kringloopwijzer 

Wilt u ook meer halen uit uw kringloopwijzer? Schijf u dan in voor de ‘cursus kringloopwijzer’ van 

Kringloopwijzer.nl! Er is een basiscursus en een cursus voor de gevorderde gebruiker. Inschrijven 

kan tot en met 30 augustus. 

Hoe leest u de resultaten, wat zijn de verbanden tussen de cijfers en aan welke knoppen in de 

bedrijfsvoering kunt u draaien om uitkomsten te verbeteren? U krijgt inzicht en handvatten om 

vervolgens zelf te sturen op mineralenbenutting. Meer informatie en AANMELDEN: 

www.mijnkringloopwijzer.nl/kennis-opdoen  

 

Gratis studiegroep: Meer melk uit je gras - stichting weidegang  

Stichting weidegang biedt gratis deelname aan studiegroepen van het project ‘Grip op Gras’. Het 

doel? Ruimschoots meer weidegras omzetten in melk. Maar niet alleen dat. Grip op Gras gaat ook 

over scherp sturen en vooruitdenken in beweiding. een goed afgestemd aanvullend rantsoen, over 

het eiwitgehalte in gras & rantsoen, graslandmanagement en optimale inrichting van de huiskavel. 

Kortom: meer grip op de bedrijfsvoering, verder sluiten van kringlopen en besparen van kosten. 

Meedoen? Aanmelden kan via www.stichtingweidegang.nl/gripopgras 

Elk melkveebedrijf kan meedoen. De enige voorwaarde is dat de veehouder een graslandgebruikskalender wil bijhouden en 

kengetallen wil delen. De gratis studiegroep duurt twee jaar en start najaar 2021, zodat in de winter plannen kunnen 

worden gemaakt. Het project wordt gefinancierd door het ministerie van LNV. 

NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2021 

www.duurzamemelkveehouderijdrenthe.nl 

http://www.mijnkringloopwijzer.nl/kennis-opdoen
http://www.stichtingweidegang.nl/gripopgras


 
 

Contactgegevens gebiedscontactpersonen 

Geertje Enting – Anderen - 0655766883  
Jan Roelof Jalvingh - Ruinerwold - 0651749359   

Jappie Riedstra - Veenhuizen - 0611441279 

Martijn van Mensvoort - Emmer Compascuum - 0629091759 

Reind Katerberg - Diphoorn - 0622788783 
Rudi Hooch Antink - Koekange - 0651740251 

Tijmen Nagel - Beilen - 0625434987 
Ynze Oenema - Wapse - 0612984186 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsfonds Duurzame Landbouw – LNV 

Boeren en tuinders lopen soms tegen financieringsproblemen aan 

bij investeringen die nodig zijn voor een stikstofarme, meer 

extensieve en duurzame bedrijfsvoering. Om boeren hierin 

tegemoet te komen heeft het ministerie van Landbouw, Natuur 

en Voedselkwaliteit het Omschakelprogramma Duurzame 

Landbouw in het leven geroepen. Hiervoor is 175 miljoen euro 

beschikbaar gesteld. 

Onderdeel hiervan is het Investeringsfonds Duurzame Landbouw. 

Hiermee zorgt LNV voor aanvullende financiering om de 

omschakeling mogelijk te maken.  

U kunt financiering aanvragen via www.nationaalgroenfonds.nl/fondsen/investeringsfonds-duurzame-landbouw  

Daarnaast biedt LNV nog een aantal regelingen: 

• Subsidieregeling Bedrijfsplan voor omschakeling: Ondersteuning voor het maken van een solide 

bedrijfsplan voor omschakeling. 

• Subsidieregeling Demonstratiebedrijf: Ondersteuning voor inspirerende praktijkvoorbeelden van reeds 

omgeschakelde agrariërs om hun kennis en ervaring uit te wisselen met collega agrariërs om verdere 

verduurzaming te stimuleren. 

• Werkkapitaalregeling: LNV staat borg voor de financiering van de overbrugging van de periode van lagere 

kasstroom tijdens de omschakeling. 

Meer informatie op www.aanpakstikstof.nl/themas/landbouw/maatregelen/omschakelprogramma 

http://www.nationaalgroenfonds.nl/fondsen/investeringsfonds-duurzame-landbouw
http://www.aanpakstikstof.nl/themas/landbouw/maatregelen/omschakelprogramma

