
Uitnodiging masterclass ‘Stikstof als verdienmodel: Aanpak 

Nieuwkoopse boeren’ 

Roermond, 15 april 2021 

 

Beste ondernemer, 

De LLTB is betrokken bij het project ‘Integraal Aanpakken’, meer informatie hierover vindt u 

op www.integraalaanpakken.nl. De onderzoeken die uitgevoerd worden binnen dit project en 

geven ons inzicht in de kansen en mogelijkheden waarop melkveebedrijven kunnen 

verduurzamen. Samen met de onderzoekers en de beleidsmakers willen we in de 

‘masterclass bijeenkomsten’ met u sparren over rendabele reductieopties. Zoals meer eiwit 

van eigen land, minder gebruik van krachtvoer of het verwaarden van behaalde 

emissiereducties.   

In het kader van het verwaarden van behaalde emissiereducties willen wij u graag uitnodigen 

voor  de online masterclass ‘Stikstof als verdienmodel: Aanpak Nieuwkoopse boeren’ 

op 28 april as. aanvang 20.30 uur.  

Tijdens deze bijeenkomst vertellen leden van de coöperatie “Boeren met Perspectief” over 

hoe zij omgaan met het krachtenveld van emissiereductie (stikstof, methaan, CO2) en 

opkoop van boerenbedrijven. In tegenstelling tot opkoop, onderzoeken zij de 

reductiemogelijkheden van stikstof, methaan en CO2 door maximaal in te zetten op 

innovatieve technieken en management en hoe zij hier een verdienmodel aan kunnen 

koppelen. Daarnaast onderzoekt de coöperatie wat er nodig is om deze aanpak verder uit te 

rollen naar andere provincies en andere sectoren dan de melkveehouderij. In de volgende 

link treft u meer informatie aan over deze aanpak:  

Nieuwkoopse aanpak: “innoveren, reduceren en verleasen” 

Programma: 

• Welkom 

 

• Aanleiding/ beleidscontext/ belang en doel van de bijeenkomst door Iwan Gijsbers 

(LLTB) 

 

• De Nieuwkoopse aanpak – presentatie door Paul Rijken 

Paul Rijken, adviseur en penvoerder voor de uitwerking van de plannen geeft een 

toelichting op de Nieuwkoopse aanpak 

 

• Waarom de Nieuwkoopse aanpak door Bert-Jan Verboom en Cees van der Wel 

Bert-Jan Verboom en Cees van der Wel zijn voorzitter en secretaris van de 

coöperatie Boeren met Perspectief en leggen u uit waarom zij tot deze aanpak zijn 

gekomen 

 

• Stellen van vragen 

 

• Sluiting 

 

http://www.integraalaanpakken.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=5sFDAJFZsyM


 

 

Informatie + aanmelden 

 

Datum: 28 april 2021 

Tijd: 20:30 – 22.00 uur 

Online bijeenkomst via teams 

 

Aanmelden 

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar wlemmers@lltb.nl met onderstaande 

gegevens: 

Deelname aan deze masterclass is kosteloos. Ook niet leden kunnen zich aanmelden voor 

deze online bijeenkomst. 

• Datum bijeenkomst 

• Naam deelnemer 

• Adres, Postcode, Woonplaats 

• E-mailadres 

• Telefoon nummer  

 

Na uw aanmelding ontvangt u een link per email voor deelname via teams. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Willemien Lemmers (LLTB) 

E: wlemmers@lltb.nl / T: +31 6 53955666 

 

 

Deze bijeenkomst is mogelijk gemaakt door het ministerie van LNV. 
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