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voor een eff iciënter gebruik van diervoedergrondstoffen

Succesvol subsidieverwervingsproces
Onder initiatief van de bedrijven Feed Innovation 
Services B.V., ASQA Subsidies B.V. en de Stichting 
Centrum voor Landbouw en Milieu (Stichting CLM) 
is in juni 2013 een subsidieaanvraag ingediend bij 
Agentschap NL voor het project ‘Efficiënt gebruik 
van diervoedergrondstoffen’. Dit project beoogt 
via collectieve innovaties met een groot aantal 
bedrijven uit de grondstoffen-, additieven-, 
diervoeder-, veterinaire en dierhouderij-industrie 
een belangrijke impuls te geven aan het creëren 
van een praktische efficiëntieslag van het gebruik 
van grondstoffen voor diervoeders in de inten-
sieve veehouderij. De positieve beschikking is 
inmiddels ontvangen van de subsidieverstrekker, 
waardoor 19 betrokken ondernemingen binnen de 
diervoedersector een bijdrage tegemoet kunnen 
zien voor het project. Agentschap NL heeft de 
kwaliteit van de aanvraag van het project als 
‘sterk bovengemiddeld’ beoordeeld, zowel op het 
vlak van innovatie als op het vlak van samen-
werking. Het project is door Agentschap NL 
gerangschikt op nummer 5 van in totaal 70 
ingediende projectaanvragen.

9 collectieve innovaties
Binnen het project gaan 19 MKB bedrijven samen-
werken. Stichting CLM treedt op als penvoerder 
voor dit project en begeleidt samen met ASQA 
Subsidies B.V. de deelnemers bij de uitvoering van 
de innovatieplannen en de collectieve activiteiten. 
De subsidieregeling InnovatiePrestatieContracten 
sluit naadloos aan bij de innovatieve ambities van 
de deelnemende MKB-bedrijven. Het project is 
een sprekend voorbeeld van innovatieve samen-
werking binnen de diervoedersector. Deelnemers 
zijn aanwezig uit verschillende schakels van de 

De consumptie van producten van dierlijke 
oorsprong neemt wereldwijd toe door een groeiende 
wereldbevolking en stijging van de welvaart. Om deze dieren te voeden is 
een enorme hoeveelheid grondstoffen benodigd. Er is een hoge urgentie om de 
schaarse grondstoffen zo efficiënt mogelijk te laten benutten door de dieren en 
zo op een meer duurzame manier dierlijk eiwit te produceren. 

diervoederketen en dierlijke productieketens. 
Binnen het project zal door de MKB bedrijven in 
negen collectieven samengewerkt worden aan 
innovaties binnen twee deelgebieden die de dier-
voederefficiëntie beïnvloeden, te weten: nutriënten/
voedingsbestanddelen en diergezondheid. De 
collectieven werken aan innovaties die een basis 
leggen voor een verdere duurzame ontwikkeling 
van dier-voeding en dierlijke productie.

Partners gezocht voor samenwerking
De planning is in de nabije toekomst vaker 
soortgelijke samenwerkingsprojecten op te zetten. 
Mogelijke thema’s hiervoor kunnen o.a. zijn:
•  Vermindering van methaanemissie door 
melkkoeien;

•  Innovaties ter vermindering van ammoniakemissie 
op veehouderijbedrijven;

•   Biobased economy; innovatieve ontwikkelingen 
om meerwaarde uit grondstoffen, reststromen en 
producten te krijgen en sluiten van kringlopen.

Meer informatie
Voor meer informatie over dit project of partici-
patie in een toekomstig project kunt u contact 
opnemen met de volgende personen:
•  Carin Rougoor van Stichting CLM;  
0345 470769 crougoor@clm.nl

•  Klaas Zijlstra van ASQA Subsidies B.V.  
06 14383857 zijlstra@asqasubsidies.nl

•  Arjan van der Kolk van Feed Innovation Services B.V.  
0317 465570 arjan@feed-innovation.com
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