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nen leden PE-punten verzamelen om 
leven lang leren inzichtelijk te maken. Via 
de website van Agrivaknet krijgen 
bedrijfsadviseurs de mogelijkheid om 
zich te profileren.
Het afgelopen jaar zette Agrivaknet een 
netwerk van AgriCoaches op. “Zij zijn 
een welkome gesprekspartner voor agrari-
sche ondernemers op het sociale 
domein,” zegt Janssen. “De keukentafel-
gesprekken kunnen leiden tot het uitzet-
ten van de juiste koers voor het boerenbe-
drijf. Resultaat kan zijn dat de onderne-
mer samen met een erkende BAS-geregi-
streerde adviseur een duurzaam plan rea-
liseert met toekomstperspectief.” 
Daarnaast organiseren de verschillende 
stuurgroepen van Agrivaknet al jaren the-
mabijeenkomsten 
voor de leden 
bedrijfsadvi-
seurs.
 
De impact van 
een ‘ster’ op 
ventileren
Zo was er op 5 
oktober een 
themamiddag 
over ventileren 
en 1 Ster Beter 
Leven-stallen in 
het Pluimvee-
museum. Veel 
pluimveebedrijven, zowel vlees- als leg-, 
gaan het komende jaar de stap zetten 
naar uitloop binnen of buiten. Dit heeft 
veel impact op de klimaatregeling. Spre-
ker Wilbert Boon, eigenaar van Boon 
Agrosystems in Barneveld, komt vele 
dilemma’s tegen bij de omschakeling 
naar 1 Ster Beter Leven vleeskuikens of 
legkippen. “Je hebt te maken met 
bestaande stallen en vergunningen. Ligt 
het dak vol met zonnepanelen bijvoor-
beeld, dan is inblaas op het dak niet 
mogelijk. Een ander voorbeeld: bij een 
droogtunnel is een warmtewisselaar geen 
mogelijkheid. Doel is een milieuneutrale 
aanpassing en een goed klimaat bij open 
luiken”, aldus Boon. Spreker Victor van 
Wagenberg, ventilatiespecialist bij Venco-
matic, gaf een toelichting op het gebruik 
van de Eco-Unit, de vernieuwde warmte-
wisselaar van Agro Supply. Deze unit kan 
zorgen voor een totale beheersing van het 
klimaat, met de mogelijkheid van koeling 

op een zomerdag.
De middag werd afgesloten met een 
bezoek aan legpluimveehouder Arnoud 
Verbeek. “Ventileren en uitloop is een 
nieuwe uitdaging en zeker geen automa-
tisme. Het is alsof je de klimaatregeling 
weer opnieuw uitvindt,” vindt Verbeek.
 
‘Durf eens harder te ventileren’
De 55 deelnemers aan de themabijeen-
komst Stalklimaat bij kalveren kregen op 
29 september praktisch gerichte verhalen 
te horen. “Er is vraag naar de juiste venti-
latie bij kalveren”, weet kalverhouder en 
rayonbeheerder bij Alpuro Evert Ver-
woert, die als een van de leden van de 
stuurgroep Herkauwers deze middag 
mede-organiseerde. “Er zijn veel verschil-

lende methodes, ventile-
ren is complex en er is 
niet per se één deskun-
dige. De meeste proble-
men zie ik door een 
verkeerd ingestelde 
maximaal en minimaal 
van de begintempera-
tuur, verkeerde wind-
sturingen of geleidbaar-
heid van de wind.” 
Eelke van der Wal is 
onderzoeker bij Van-
Drie Group en keek in 
zijn presentatie vanuit 
het kalf naar ventilatie. 

Hij vertelde dat het bij hele jonge kalveren 
15 graden mag zijn en dat mag zakken 
naar 5 graden als ze ouder zijn. “Het mag 
best koud zijn. Kalveren hebben van 
ammoniak meer hinder dan van kou. 
Durf eens harder te ventileren, probeer 
eens over je grens heen te gaan, dat kan 
best goed uitpakken”, was zijn advies. 
“Mits de wind niet te snel de stal binnen 
komt.” Wilbert Boon liet tijdens zijn ver-
haal veel foto’s zien en wees op veel venti-
latie-feitjes. 
Tot slot konden de deelnemers een rond-
leiding volgen over Drieveld, het nieuwe 
onderzoekscentrum van VanDrie Group 
dat in het voorjaar van 2021 geopend 
werd. 

 Klimaat
Goede ventilatie in een stal is nog niet zo gemakkelijk. Foto: Noud Janssen

Overheid herontdekt 
agrarische adviseur

Ruim 10 procent van de agrarische ondernemers 

heeft via Rijksoverheid subsidie aangevraagd voor 

een bedrijfsplan duurzame landbouw. “De Neder-

landse overheid heeft de agrarische bedrijfsadvi-

seur herontdekt.” Dat zei Noud Janssen, voorzitter 

van Agrivaknet, op de themabijeenkomst voor 

bedrijfsadviseurs pluimvee in Barneveld.

 

Jaren geleden was er de Rijksvoorlichtings-
dienst voor landbouwers, het zogenaamde Con-
sulentschap met haar bedrijfsadviseurs. Dat is 
afgebouwd en geprivatiseerd. De Nederlandse 
overheid heeft nu een subsidieregeling openge-
steld, de Subsidiemodule agrarische bedrijfsad-
visering en educatie (Sabe), waar agrarische 
ondernemers vouchers konden aanvragen. “Via 
een BAS-geregistreerde adviseur zijn de Sabe 
vouchers te verzilveren,” weet Janssen. “Er zijn 
ruim 5.000 vouchers aangevraagd voor advie-
zen of cursussen omtrent duurzamer werken 

Noud Janssen, Wilma Wolters

Samen emissie te lijf!
Kennisevent pluimveehouderij. Mogelijk 
gemaakt door Agrivaknet, Pluimveeweb, Prak-
tijkcentrum Emissiereductie Veehouderij, Boer 
aan het Roer, Van Westreenen.

Datum 16 november 2021
Tijd 19.00 uur
Locatie Barneveld
 
Meer informatie: www.pluimveeweb.nl

Tweede netwerksessie De Kempen, 
echt samen

Datum 18 november 2021

Waterkwaliteit
In samenwerking met kennispartner Trouw 
organiseert de stuurgroep Pluimvee een bij-
eenkomst over waterkwaliteit, zowel voor leg- 
als voor slachtpluimvee. Een rondleiding door 
het vernieuwde laboratorium van Trouw is 
onderdeel van de dag.
 
Datum 30 november 2021
Locatie  Masterlab Trouw Nutrition, 

Veerstraat 38 in Boxmeer

Masterclass klimaat en gezondheid 
(vleeskuikenhouderij)

Datum 16 december 2021
Locatie  Boerderij De Pol, Brinkkan-

terweg 39 in Scherpenzeel
Kosten  € 495,- voor leden en € 

549,- voor niet-leden
 
Meer informatie www.agrivaknet.nl

Meer aandacht 
voor de rol van 

bedrijfsadviseurs

en toekomstplannen.” Vijfduizend vouchers 
betekent meer dan 10 procent van de agrarische 
ondernemers, voor wie dus de overheid de 
adviezen betaalt. “Er staat dus wel wat te gebeu-
ren,” concludeert Janssen. "Zowel in Nederland 
maar ook Europees als onderdeel van het nieu-
we GLB 2023 komt er meer aandacht voor de 
rol van de agrarische bedrijfsadviseur. Het reali-
seren van deze plannen en adviezen vraagt een 
samenspel tussen vaktechnische adviseur en 
agrarische ondernemer.” De regeling loopt tot 
en met 2023. De Sabe-regeling fase 1 is afgeslo-
ten waarbij een bedrag van 6,3 miljoen euro 
beschikbaar was. Binnenkort wordt Sabe weer 
geopend voor een drietal aandachtsgebieden.
 
Kwaliteitsborging en educatie
Agrivaknet denkt mee over kwaliteitsborging 
en educatie van haar leden. Via het volgen van 
erkende vaktechnische bijeenkomsten kun-

Masterclass klimaat en 
gezondheid
Op 16 december organiseert Agrivaknet 
samen met Dineke Rietveld een Master-
class voor de vleeskuikenhouderij over kli-
maat en gezondheid. Klimaatspecialist 
Henk Rodenboog vertelt hoe vleeskuiken-
houders ook in het lastige voor- en najaar 
het stalklimaat goed kunnen houden. Wil-
lem Dekkers van GD gaat in op gezond-
heidsproblemen en richt zijn verhaal met 
name op Coli; hoe kun je dit ondervangen.

Vanaf 1 november 2021 kunt u 
subsidie aanvragen voor  
3 onderdelen van de SABE.


