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Nieuwsbrief Agrifood 
Gelderland

Boerenbedrijven zijn belangrijk voor Gelderland: voor de leefbaarheid 
van het platteland, voor de economie en voor het produceren van ons 
voedsel. Want zij dragen bij aan de energietransitie, een gezonde 
leefomgeving en verbeterde biodiversiteit. De provincie zet daarom 
in op duurzame land- en tuinbouw met een goed verdienmodel. 

In deze nieuwsbrief onder andere: 
• Spreekuur Agrifood: meld uw onderwerp aan!
• Vergoeding bedrijfsadvies natuurinclusieve kringlooplandbouw
• Stichting Agroforestry Netwerk Gelderland opgericht
• Provinciale subsidie ‘aanleg Agroforestry’ opnieuw beschikbaar
• Symposium over circulaire landbouw en gezondheid
• Klei-in-zand-methode in beeld
• Start van Calf Expertise Centre
• Cursus voor jonge boeren
• Mestverwerking en mestverwaarding

Hebt u vragen over de kadernota Agrifood?  
De uitvoering van dit beleid? De financiële 
instrumenten of concrete projecten? 

Vanaf september 2022 organiseert het programma–
team Agrifood van provincie Gelderland spreekuren 
voor alle betrokkenen uit de Gelderse agrarische 
sector. Wij organiseren deze spreekuren op 4 locaties 
in Gelderland:

• ‘agro-innovatiecentrum De Marke’ in Hengelo (GLD);
• het ‘Poultry Expertise Centrum’ in Barneveld; 
• het ‘Laanboomhuis’ in Opheusden; 
• en op de ‘FruitTechCampus’ in Geldermalsen.

Wees van harte welkom bij één van de spreekuren. 
Wij gaan graag in gesprek. Lees hier het hele bericht.

Spreekuur Agrifood: meld uw onderwerp aan!

https://www.gelderland.nl/nieuws/spreekuur-agrifood-meld-uw-onderwerp-aan


Vergoeding bedrijfsadvies natuurinclusieve kringlooplandbouw

Stichting Agroforestry netwerk Gelderland opgericht

In 2020 gaf gedeputeerde Peter Drenth het startschot 
voor een Gelders agroforestry netwerk.  
Inmiddels zijn meer dan 100 boeren, landeigenaren 
en kennisleveranciers aangesloten, is voorlichting 
gegeven en zijn er agroforestry-plannen in uitvoering.

Het netwerk heeft zich op 17 september verenigd  
in de stichting ‘Agroforestry netwerk Gelderland’. 
Hiermee wordt het netwerk de komende jaren  
verder uitgebouwd en wordt een stevige basis gelegd 
voor kennisontwikkeling en het uitvoeren van 
agroforestry-initiatieven bij boeren. Het bestuur van 
de stichting wordt gevormd door Theo Nieuwenhuis, 

Vanaf 5 september 2022 kunnen agrarische onder–
nemers tot €1.500,- vergoed krijgen voor advies over 
de omslag naar een natuurinclusieve onderneming 
en/of kringlooplandbouw. Er is budget voor  
180 adviezen. Provincie Gelderland ontwikkelde 
hiervoor een voucher-regeling. Het advies moet gaan 
over onderwerpen binnen de natuurinclusieve en/of 
kringlooplandbouw.  

Het advies van een deskundig adviseur, moet 
voldoen aan voorwaarden. Lees hier het hele bericht. 

Meer informatie
De voucher en meer informatie over de voorwaarden 
en het aanvragen van deze vergoeding vindt u op de 
subsidiepagina op onze website.

Sarah Westerburg en Suzan Klein Gebbink.  
Zij brengen kennis binnen vanuit de praktijk maar 
ook op gebied van bodem biologie, ecosysteem–
diensten, landbouwbeleid en korte ketens. 

Agenda
De stichting organiseert met regelmaat workshops 
en excursies naar voorbeeldbedrijven. 
• 12 oktober studiemiddag / symposium 

voederbomen in Midden-Brabant
• 3 november boeren agroforestry bijeenkomst op 

locatie

Meer informatie
Op de hoogte blijven van de excursies? Aanmelden 
kan bij het Agroforestry netwerk Gelderland: 
agroforestry@hetbuitenburo.nl.
Geïnteresseerd in wat agroforestry kan betekenen op 
jouw bedrijf of wanneer je info wil over activiteiten, 
neem dan contact op met Piet Rombouts  
Piet@RomboutsAgroeco.nl.

https://www.gelderland.nl/nieuws/vergoeding-bedrijfsadvies-natuurinclusieve-kringlooplandbouw
https://www.gelderland.nl/subsidies/adviezen-voor-natuurinclusieve-kringlooplandbouw
mailto:agroforestry@hetbuitenburo.nl
mailto:Piet@RomboutsAgroeco.nl


Klei-in-zand-methode in beeld

Het is de afgelopen zomers wel duidelijk geworden 
dat klimaatverandering lange periodes van droogte 
of juist overvloedige regenval veroorzaakt. Boeren op 
zandgronden hebben daar veel last van. Kleigrond 
vergroot de veerkracht van een zandbodem waardoor 
deze beter bestand is tegen extreme weersomstandig–
heden. Klei kan zandgrond ook vruchtbaarder 
maken. Met het project LIFE CO2SAND brengen 
Rijkswaterstaat en provincie Gelderland vraag en 
aanbod van klei bij elkaar.

Demovelden en filmpje
In samenwerking met boeren en grondeigenaren 
wordt het ‘klei-in-zand’-principe toegepast op  
5 demovelden, 4 in Gelderland en 1 in Noord-Brabant. 
De ambitie is 700 hectare verbeterde landbouwgrond 
in 2027. Hoe we dit aanpakken met het project  
LIFE CO2SAND ziet u in dit filmpje: Met klei naar 
robuuste landbouwgrond. Heeft u als agrariër 
interesse in verspreiding van kleigrond op uw 
perceel, kijk dan hier: Klei op mijn landbouwgrond 
(gelderland.nl).

Meer informatie
Algemene informatie over LIFE CO2SAND vindt u op 
de pagina: LIFE CO2SAND (gelderland.nl).

Provinciale subsidie ‘aanleg Agroforestry’ 
opnieuw beschikbaar

Agrariërs in Gelderland konden vanaf 2 mei 2022 
subsidie aanvragen voor het aanplanten van bomen 
en struiken op een perceel dat ze ook gebruiken voor 
akkerbouw, groenteteelt of veeteelt.  
Negentien agrariërs hebben gebruik gemaakt van 
deze provinciale regeling. De regeling was een succes. 
Daarom werken we aan nieuwe openstelling per 
1-11-2022. 

Meer informatie
Bezoek op onze website de subsidieregeling Aanleg 
Agroforestry.

Symposium over circulaire landbouw en 
gezondheid

Datum en tijd: vrijdag 14 oktober 2022, 10:00 – 17:30 
Locatie: Huis der Provincie Gelderland (Markt 11, Arnhem)

Het Kennisplatform Veehouderij en humane 
gezondheid organiseert 14 oktober een symposium 
over circulaire landbouw en gezondheid in het  
Huis der Provincie. Experts en ervaringsdeskundigen 
gaan in op wetenschappelijke en maatschappelijke 
vraagstukken over circulaire landbouw met 
betrekking tot veehouderij en de gezondheid 
van mensen. Dit wordt een dag voor professionals 
van agrarisch bedrijfsleven, omgevingsdiensten, 
GGD’s, kennisinstellingen en overheden. Maar ook 
vertegenwoordigers van inwoners en bestuurders 
met interesse in het onderwerp zijn van harte 
uitgenodigd. Naast centrale lezingen kan iedereen 
deelnemen aan interactieve workshops over 
verschillende onderwerpen binnen dit thema. 
Enkele voorbeelden zijn: mestverwerking, meten in 
de omgeving van veehouderijen en het organiseren 
van maatschappelijke dialoog. 
Onderlinge uitwisseling is een belangrijk doel van 
deze dag. In de workshops en tussen de verschillende 
programmaonderdelen is daarom voldoende 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Informatie en aanmelden:
Meer informatie over en de mogelijkheid voor 
aanmelden volgt binnenkort op de website van  
het Kennisplatform. 

Over het Kennisplatform:
Het Kennisplatform Veehouderij en humane 
gezondheid wil vragen van overheden en onder–
nemers over veehouderij en de gezondheid van 
mensen beantwoorden. In het Kennisplatform 
werken GGD-Nederland, Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM), 
Omgevingsdienst, Universiteit Utrecht, Wageningen 
University en Research en Zon MW samen. 

https://www.youtube.com/watch?v=FdR4F9PVbDo
https://www.youtube.com/watch?v=FdR4F9PVbDo
https://www.gelderland.nl/projecten/life-co2sand/klei-op-mijn-landbouwgrond
https://www.gelderland.nl/projecten/life-co2sand/klei-op-mijn-landbouwgrond
https://www.gelderland.nl/projecten/life-co2sand
https://www.gelderland.nl/subsidies/aanleg-agroforestry
https://www.gelderland.nl/subsidies/aanleg-agroforestry
https://www.kennisplatformveehouderij.nl
https://www.kennisplatformveehouderij.nl


Start van Calf Expertise Centre

Op 1 september start op initiatief van de Stichting 
Brancheorganisatie Kalverhouderij (SBK) in Barneveld 
het Calf Expertise Centre (CEC) haar activiteiten.  
In het CEC werken branche organisaties, bedrijfsleven, 
overheid en kennisinstellingen in de kalversector 
samen. Het CEC functioneert als kennisloket, 
stimuleert en coördineert praktijkonderzoek en 
innovatie, kennisoverdracht naar en door o.a. 
onderwijs en bedrijfsleven. Het zorgt voor advisering 
over regelgeving en subsidieregelingen en is een 
aanspreekpunt voor kalverhouders met vragen.  
Het CEC is gevestigd AERES Barneveld waar ook het 
Poultry Expertise Centre is ondergebracht. Het heeft 
een landelijke functie, met daarbij extra focus op  
die regio’s waar de kalversector geconcentreerd is. 
Prioriteiten zijn:
• Emissievraagstukken, emissiereductie (o.a. stikstof )
• Toekomstperspectief in een ruimtelijk 

gebiedsgerichte aanpak
Inhoudelijk ligt de focus op milieu, mest en ammoniak. 
Prioriteit heeft ook het met elkaar verbinden en 
versterken van initiatieven en organisaties in de 
kalversector.

Meer informatie
Op dit moment wordt nog gewerkt aan de website 
van het CEC maar wie nu al vragen heeft kan contact 
opnemen met businessmanager Eltjo Bethlehem,  
e.bethlehem@calfexpertisecentre.com

DLV: ‘Onderneem nu actie voor 
hectaretoeslag 2023’

Melkveebedrijven die in 2023 in aanmerking willen 
komen voor een hectaretoeslag uit het nieuwe 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) doen  
er verstandig aan om nu al te kijken naar wat de 
mogelijkheden zijn. Dat raadt DLV Advies aan. 
Een bedrijf in 2023 dat recht wil hebben op een 
hectaretoeslag van 60 euro tot 200 euro in het 
nieuwe GLB, moet mogelijk dit najaar al keuzes 
maken. Om voor de toeslag in aanmerking te komen, 
moeten ondernemers per hectare minimaal  
vijf punten scoren in de categorieën: klimaat, bodem 
en lucht, biodiversiteit en water en landschap.

Meer informatie
Ga voor het hele bericht naar de  
website van Nieuweoogst.
Alles over de eco-regeling vind je op deze  
pagina van RVO.

Cursus ‘BOER’ voor jonge boeren 

Plattelandsjongeren Gelderland organiseert in 
samenwerking met het Gelders Agrarisch Jongeren 
Kontakt (GAJK) de cursus BOER. Dat staat voor 
Bewust Ondernemen En Realiseren. Hieraan 
deelnemende jongeren krijgen inspiratie bij hun 
zoektocht op de vraag welk bedrijf het beste bij  
hem/haar past. 

Steun vanuit de Provincie
Provincie Gelderland ondersteunt dit initiatief en 
gedeputeerde Peter Drenth zal de deelnemers bij de 
aftrapbijeenkomst op 15 oktober kort toespreken.  
Een kort verslag van het werkbezoek dat Peter Drenth 
onlangs bracht aan het bedrijf van bestuurslid 
Michel Woestenenk vind je op de website van PJG.  
Hij gaf toen aan ervoor te willen zorgen dat jonge 
boeren een duidelijke toekomstvisie krijgen van de 
provincie en nodigde de jonge boeren uit om actief 
betrokken te blijven bij de nadere invulling van het 
beleid.

Meer informatie
Meer informatie over deze cursus en een aanmeld–
link zijn hier te vinden: PJG Gelderland- projectboer.

mailto:e.bethlehem@calfexpertisecentre.com
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/08/30/dlv-onderneem-nu-actie-voor-hectaretoeslag-2023
https://www.rvo.nl/onderwerpen/glb/het-nieuwe-glb/eco-regeling
https://pjgelderland.nl/2022/07/20/overleg-landbouwgedeputeerde-peter-drenth-gajk/
https://pjgelderland.nl/projectboer/


Samenwerkingsproject:  
Betere stal, betere mest, betere oogst

Provincie Gelderland doet mee in de stuurgroep en 
draagt financieel bij aan het samenwerkingsproject 
‘Betere Stal, Mest, Oogst’. Onderzoekers en agrarische 
ondernemers zoeken naar algehele oplossingen voor 
het zo doeltreffend en milieuvriendelijk omgaan  
met mest. Dat moet leiden tot minder uitstoot van 
stikstof en broeikasgassen, het opwekken van duur–
zame energie, een gezondere bodem met betere 
waterkwaliteit en circulaire landbouw.  
De technieken zijn er al, zoals in dit filmpje van het 
Nederlands Centrum Mestverwaarding ‘PPS NL next 
level mestverwaarden’ op Youtube is te zien. 
Het project wordt uitgevoerd door Wageningen Plant 
Research (projectleiding) en Wageningen Livestock 
Research en kent zowel publieke en private partners.   
Voor meer informatie zie ook de projectbeschrijving 
van de WUR.

Symposium en bezoek 
mestverwaardingslocatie Twence

Provincie Gelderland is ook co-financier van het 
Nederlands Centrum van Mestverwaarding (NCM). 
Dit is een onafhankelijk, landelijk werkende, 
stichting en kenniscentrum op het gebied van 
mestverwerking en verwaarden van mest.
NCM organiseert op 6 oktober van 10.30 tot 15.30 uur 
in Hengelo (Overijssel) een symposium over nieuwe 
ontwikkelingen op het gebied van mestverwaarding. 
Die middag is het mogelijk om de nieuwe 
mestverwaardingslocatie Twence te bezoeken.  
In deze fabriek wordt varkensdrijfmest uit de regio 
met opgewaardeerd tot een vaste organische 
meststof, een geconcentreerde kaliummeststof, 
groen gas, en ammoniakwater. Het ammoniakwater 
wordt gebruikt om rookgassen van andere fabrieken 
van Twence te reinigen. 

Meer informatie en aanmelden
Het symposium is in het bijzonder bedoeld voor 
belangstellenden uit het netwerk van mestverwaarding 
maar ook andere geïnteresseerden zijn welkom.  
U kunt zich hier aanmelden. 
NCM is betrokken bij meerdere projecten op het 
gebied van mestverwaarding en fungeert als een 
verzamelpunt van kennis daarover. Het wordt 
gefinancierd door LNV en diverse provincies.  
Ga hier naar de website van NCM

Colofon 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het team Agrifood 
van provincie Gelderland. Aan deze nieuwsbrief 
kunnen geen rechten worden ontleend.
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je eerder hebt 
aangegeven hiervoor belangstelling te hebben. Wil jij 
ook een abonnement op de nieuwsbrief, of deze 
beëindigen? Mail dan naar agrifood@gelderland.nl.
Heb je vragen over een onderwerp? Of een suggestie 
voor een volgende nieuwsbrief? Die ontvangen wij 
graag.

Afmelden Aanmelden
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Provincie Gelderland
Markt 11
6811 CG Arnhem
Postbus 9090
6800 GX Arnhem
026 359 99 99
provincieloket@gelderland.nl
www.gelderland.nl

https://www.youtube.com/watch?v=-6GjN_lPJLU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=-6GjN_lPJLU&t=1s
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http://www.mestverwaarding.nl/bijeenkomst
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