
EEN VERNIEUWEND IDEE
VOOR JOUW BEDRIJF

WAARMAKEN?
Doe mee met de Dutch Dairy Challenge 2021.

Aanmelden kan tot en met 14 februari.
         

www.dutchdairychallenge.nl >

http://www.dutchdairychallenge.nl


DUTCH DAIRY CHALLENGE 2021

 
‘Houden van koeien in 2050’
Dat is het centrale thema voor deze eerste regio-editie van in 2021. ‘Hoe zorgen we ervoor 
dat we in de toekomst nog steeds koeien houden én van koeien houden?’ De antwoorden 
op deze vraag zijn heel divers. Er is niet één oplossing, strategie of scenario. Diversiteit is een 
kracht van de Nederlandse melkveehouderij en dat moeten we blijven koesteren. Stap even uit 
de waan van de dag en focus je op nieuwe plannen door goed in en om je bedrijf te kijken. 

> een nieuw verdienmodel?
> een plan voor de veehouderij van de toekomst?
> het structureel verbeteren van de bodem?
> een slimme technische vernieuwing?
> een nieuw zuivelproduct?
> het realiseren van een positieve milieubijdrage?
> het sluiten van kringlopen?
> een systeeminnovatie die de sector helemaal op z’n kop zet?
> het verwaarden van ecosysteemdiensten in de regio?
> het versterken van de relatie tussen boer en burger?
> een verrassende samenwerking met andere partijen in de keten?

Ga er maar aan staan. Melkveehouder zijn 
in deze tijd. Er komt veel op je af, waardoor 
het soms onmogelijk lijkt om na te denken 
over de toekomst van je bedrijf en welke 
keuzes daarbij passen. Daarom is er de 
Dutch Dairy Challenge, speciaal ontwikkeld 
voor melkveehouders.

De Dutch Dairy Challenge helpt je om 
‘handen en voeten’ te geven aan een eigen 
vernieuwend en ondernemend idee voor 
de toekomst van jouw melkveebedrijf. Als 
je goed kijkt, ligt de toekomst vol kansen. 
De uitdaging zit in het succesvol toetsen en 
uitvoeren van deze ideeën in de praktijk. De 
Dutch Dairy Challenge helpt hierbij.

Zo doe je mee
Alle melkveehouders uit regio Noord-
Limburg & Oost-Brabant kunnen zich tot en 
met 14 februari online aanmelden met een 
vernieuwend idee of mooie ambitie voor hun 
eigen bedrijf. 

Een jury selecteert de 10 beste ideeën voor 
deelname aan het innovatieprogramma, 
waarbij je met hulp van een coach jouw idee 
in een periode van drie maanden verder 
uitwerkt tot een goed doordacht plan. 
Aanmeldingen die buiten deze selectie vallen, 
worden altijd op een andere manier geholpen 
om stappen te zetten in de realisatie van het 
idee. 

MELD JE AAN OP
www.dutchdairychallenge.nl 

WE KIJKEN UIT NAAR 

JOUW IDEE!

http://www.dutchdairychallenge.nl

