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ICaRE4Farms exposeerde op FPC Future
conferentie en Careers Area
Lincoln Institute for Agri-Food Technology (LIAT),
aan de University of Lincoln, VK, organiseerde in
samenwerking met het Fresh Produce Consortium
(FPC) op 4 november 2021 een FPC Futureconferentie en Careers Area, gericht op toekomstige
technologie, waaronder robotica en automatisering
en in de tuinbouw.

Lees verder
Locatiebezoeken aan boerderijen met STEinstallaties

FengTech presentatie op de Innov’Action open dag op de
pilotsite

Welkom bij de 3e
IcaRE4Farms nieuwsbrief
Tot nu toe is 2022 een druk jaar geweest. Het
projectteam gaf details van proeflocaties 2 en 3,
conferenties bijgewoond, open dagen op boerderijen
gehouden en nog veel meer. In deze nieuwsbrief
zullen we enkele gebeurtenissen uitlichten.

“Met mijn zonne-energiecentrale bespaar
ik 66% propaan”
In november 2021 bezocht La France Agricole de
proeflocatie voor het project en interviewde de
eigenaar van de locatie die aankondigde dat hij in
de eerste 6 maanden van exploitatie 66% van zijn
propaangasverbruik had bespaard.

Lees verder

Op 7 en 8 april hielden het team van IcaRE4farms
en eigenaren van boerderijen met STE-installaties
open dagen om mensen die de installatie van STE
overwogen, hun boerderij te laten bezoeken en
informatie te verzamelen die hen kon helpen bij het
nemen van beslissingen.

Lees verder
Pilootsites 2 & 3 zijn gekozen
Pilootlocatie 2 komt te staan bij een agrarisch
innovatiecentrum, tevens werkende boerderij, waar
een aantal nieuwe technieken worden getest. Het
centrum is gelegen nabij de stad Hengelo in de
provincie Gelderland in Nederland.

Lees verder
Pilootsite 3 ligt in België. Het gaat om een kalveropfok
bedrijf met vier stallen waar ze zo’n 3500 kalveren
grootbrengen. De stal die is gekozen om te worden
uitgerust met thermische zonne-energiesystemen is
een stal met 850 kalveren..

Lees verder
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Hoe begin ik met de productie van warm
water?
Voor onze partner AC3A is door AGRObjective een
nieuwe video gemaakt over de pilootsite in Frankrijk.

Lees verder
Trainingen rond thermische zonne-energie
in België
Sinds begin dit jaar heeft Boerenbond
13 trainingen gegeven voor boeren
in Vlaanderen. De trainingen gingen
over het stappenplan om een
energiezuinige boerderij te worden
en een van de mogelijkheden voor boeren is het
gebruik van thermische zonne-energie.

Lees verder
ICaRE4Farms was op de TR2i
FengTech en de Universiteit van Zuid-Bretagne
vertegenwoordigden
het
ICaRE4Farms-project
tijdens het Scientific Consortium TR2I in Saint-Malo
op 9 en 10 juni 2022. Op vrijdag 10 juni presenteerde
Liqun Feng het ICaRE4farms-project, het Fengtechsysteem, de toepassing ervan op de Franse pilootsite
en details van de energiebesparings.

Lees verder

Innov’Action week
De Innov’Action-week werd georganiseerd door de
landbouwkamer van Pays de la Loire. Er werden open
dagen gehouden op zeven boerderijen in de regio
die ofwel zonnepanelen (voor elektriciteitsproductie)
ofwel thermische zonnepanelen hebben geïnstalleerd.
Vertegenwoordigers van het project waren beschikbaar
om vragen te beantwoorden van bezoekers die
duurzame energieoplossingen op hun boerderijen
overwegen.

Lees verder
Agri72 Video
Tijdens de Innov’Action-week
maakte Pierrick Gillet van de
landbouwwebsite Agri72 een
video over thermische zonneenergie en interviewde hij
Gilles Beuajean van AC3A.

Watch the Video
5e Consortiumbijeenkomst in Deventer
Onze 5de consortiumbijeenkomst vond plaats in
Deventer, Nederland, op 21 en 22 juni. Het evenement
was hybride, met ruimte voor persoonlijke en virtuele
ontmoetingen.

Lees verder

Presentatie voor ICSREE-conferentie
Promovendus Julien Gambede, van de Universiteit
van Zuid-Bretagne, presenteerde zijn onderzoek
over thermische zonne-energie aan ISCREE.

Lees verder
Presentatie over STE voor functionarissen
van de Ierse regering
Op 30 mei gaven leden van drie van de ICaRE4Farmspartners
een
online
presentatie
aan
Ierse
regeringsfunctionarissen over de volgende generatie
thermische zonne-energiesystemen..
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