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>

Ontbijtsessie LLtL
een groot succes

>

LLtL ondersteunt
project zorgeieren

Op 13 juni jl. heeft de tweede

Voor zorgboerderij Wienes vormt

ontbijtsessie LLtL plaatsgevonden in de

het legpluimvee de basis van haar

Innofabriek in Reuver. In het eerste deel

kleinschalig bedrijf. Deze zorgboerderij

van deze ochtend is er teruggeblikt op

wil zich onderscheiden van de

welke belangrijke stappen het afgelopen

grootschalige intensieve veehouderij

jaar zijn gezet. Hierbij hebben een aantal

en in de toekomst overleven.

ondernemers een pitch gehouden

Daarom wil de zorgboerderij een

over een voorbeeldproject.

strategie ontwikkelen waarmee

Kunnen wij je
verder helpen
met jouw idee?
Al ruim
50 projectaanvragen
ingediend

meerwaarde uit de eieren gehaald
Tijdens de aansluitende workshops zijn

kan worden. Het concept “zorgeieren”

de deelnemers geïnformeerd over

van het Pluimhuis biedt hiervoor goede

een aantal recente ontwikkelingen.

perspectieven. Onder het motto

In het najaar zullen wederom een aantal

combinatie van zorg voor mens en dier,

bijeenkomsten voor de agrarische sector

worden kippen door de kleinschalige

en overheden worden georganiseerd

zorgboer nog diervriendelijker gehouden.

om hen te informeren over de

Op die manier wordt beoogd om

ontwikkelingen van LLtL.

het Beter Leven kenmerk van de
Nederlandse Dierenbescherming
te verwerven en deze unieke

>

Aanmelden
LLtL nieuwsbrief

Wilt u geïnformeerd blijven over:
•

Themabijeenkomsten LLtL

•

Subsidiemogelijkheden LLtL

•

Projectvoortgang LLtL

zorgeieren rechtstreeks te
verkopen aan supermarkten.

Meldt u dan aan voor de
digitale nieuwsbrief en mail
naar lltloont@prvlimburg.nl onder
vermelding van aanmelding
nieuwsbrief.

www.lltloont.nl

>

Meerwaarde in de
voedselketen door co-creatie

Novipig ’s werelds
meest innovatieve
biggenstal

Tijdens dit werkatelier staat de vraag
centraal: ‘Hoe kunnen we door

Wij willen ’s werelds meest innovatieve

samenwerking in de keten processen

biggenstal in Limburg bouwen. Waar

optimaliseren en producten verbeteren,

emmissies van fijnstof, geur, ammoniak

of blijven we alleen ons eigen bedrijfs-

en ziektekiemen vergaand worden

onderdeel verbeteren?’. Wordt door

gereduceerd, aldus Diederik Nijenhuis

de ketenpartners de kennis over de

van NoviPig Merselo.
Vanaf eind 2013 heeft een groep

Conceptontwerp met veel aandacht

consument en nieuwe producten

voor architectuur en ruimte voor

voldoende en efficiënt ingezet om de

innovaties in de stal.

keten nog sterker en flexibeler te maken?

experts uit het bedrijfsleven en van de
Meer informatie: www.limburgenco.nl

universiteiten gewerkt aan het ontwerp
van ’s werelds meest innovatieve
biggenstal. De experts hebben een

> Limburg & Co

keur aan maatregelen beoordeeld.
Hierbij zijn de nieuwste inzichten en
ontwikkelingen op het gebied van
energie, diergezondheid, ammoniak,
geur, fijnstof, geluid en landschappelijke

InnovAward

inpassing meegenomen. Bij het

Ook in 2015 komen de beste

afwegen van de in te passen

Limburg & Co Meerwaarde in

uitgewerkte voorstellen in aanmerking

onderdelen is rekening gehouden

de voedselketen door co-creatie

voor de InnovAward. Dit is een financiële

met technische en finaciele haal-

Datum: 9 oktober 2014, 15 - 20 uur

bijdrage van 30.000 euro. Naast Limburg

baarheid, effectiviteit, passend bij de

Locatie: Innofabriek Reuver

& Co zijn er meerdere initiatieven in de
provincie Limburg die een impuls geven

maatschappij en ondernemer, mate
van praktijkrijp zijn en bijdrage aan

Limburg & Co wil tijdens het werk-

om innovaties extra te stimuleren en te

omgevingskwaliteit. Verschillende

ateliersvertegenwoordigers van het

ondersteunen. De inschrijving voor de

duurzame en innovatieve maatregelen

bedrijfsleven ertoe aanzetten ideeën

InnovAward is geopend.

zijn geselecteerd en weergegeven in

op te doen die kunnen leiden tot een

een opgestelde scoretabel.

start van de ontwikkeling van nieuwe

Meer informatie: www.innovaward.nl

producten en toepassingen. In het
Tijdens de zoektocht naar ’s werelds

werkatelier wordt zowel inhoudelijk als

meest innovatieve varkensstal zijn de

procesmatig een verkenning uitgevoerd

verschillende puzzelstukjes in elkaar

naar nieuwe toepassingen,

gelegd. Bestaande technieken

product-ontwikkelingen en

worden in de stal op een slimme

samenwerkingsvormen.

manier gecombineerd tot een
daadwerkelijk integraal duurzame stal.

www.lltloont.nl

