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Vertegenwoordigers van Fengtech en LMT op de Agri-Food 
Convention in Laval afgelopen Oktober. 

Welkom bij de 4e nieuwsbrief 
van ICaRE4Farms
2023 Gelukkig nieuwjaar. 2022 was een druk jaar voor 
het project. Op pilotlocaties 2 en 3 is eind november 
gestart met de bouw van de nieuwe installaties. De 4e 
en laatste pilot is gekozen, nieuws daarover volgt later. 
En de oproep voor kandidaten voor de volgende fase 
van het project is gelanceerd.

Oproep voor kandidaten 

Heeft u een boerderij met een hoge warmwaterbehoefte? 
Is uw energiefactuur het afgelopen jaar gestegen? Wilt u 
die kosten verlagen door de zon te gebruiken om water 
te verwarmen? 
Klik op onderstaande link om te solliciteren.

Lees verder

Onze nieuwe Companion-website is 
gelanceerd
Na maanden  van  ontwikkeling  is ons frisse  en 
aanvullende alternatief voor de officiële Interreg 
Noordwest-Europa (NWE) website voor het ICaRE4Farms-
project nu online beschikbaar.

Lees verder

Landbouwdagen in Someren
Op 17 en 18 september 2022 stond CCS met een 
stand op een Nederlandse beurs gericht op agrarische 
innovaties en ontwikkelingen in het mooie Someren. 
De beurs, genaamd ‘’ Agrarische Dagen Someren ‘’ vond 
helaas plaats op een paar regenachtige dagen, maar 
dit kon de moed niet temperen van de bezoekers die 
van heinde en verre kwamen om de nieuwste en beste 
landbouwinnovaties te zien. Tijdens het evenement 
waren een aantal vertrouwde namen te vinden zoals 
Lely, Agrifirm, Alfa Laval en natuurlijk CCS Energie-
Advies.

Lees verder

ICaRE4Farms Haalbaarheidstool
Projectpartners CCS energieadvies heeft een 
haalbaarheidstool ontwikkeld waarmee iedereen die 
geïnteresseerd is in het toepassen van thermische zonne-
energie de mogelijkheid krijgt om een desktopanalyse 
uit te voeren van hun energieverbruik en om te zien hoe 
een thermische zonne-installatie hun energieverbruik 
zou verminderen.

Lees verder

NIEUWS
Januari 2023

nr.4

https://www.nweurope.eu/projects/project-search/icare4farms-increase-the-capacity-of-renewable-energies-re-in-farms-in-the-north-west-europe-region-by-using-solar-thermal-energy/news/call-for-applicants/
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/icare4farms-increase-the-capacity-of-renewable-energies-re-in-farms-in-the-north-west-europe-region-by-using-solar-thermal-energy/news/our-new-companion-website-launched/
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/icare4farms-increase-the-capacity-of-renewable-energies-re-in-farms-in-the-north-west-europe-region-by-using-solar-thermal-energy/news/agricultural-days-someren/
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/icare4farms-increase-the-capacity-of-renewable-energies-re-in-farms-in-the-north-west-europe-region-by-using-solar-thermal-energy/news/icare4farms-feasibility-tool/
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ICaRE4Farms in Vegetal Villages

Op 7 oktober 2022 woonde Gilles Beaujean, een van 
onze partners, van de Landbouwkamer het evenement 
Vegetal Villages in Noyant-Villages, Frankrijk, bij. Deze 
show is een eendaags evenement, gehouden op een 
lokale boerderij, en nodigt alle boeren uit om nieuwe 
technieken , nieuwe ideeën en nieuwe contacten te 
leren. Het evenement was opgedragen aan boeren, 
landbouwstudenten, landbouwadviseurs en lokaal 
gekozen vertegenwoordigers.

 Lees verder

Warme melk voor kalveren dankzij de zon

Jérôme Dutertre is een boer (kalf en varken) in Mayenne, 
Frankrijk. Om zijn energierekening en zijn CO2-
voetafdruk te verminderen, installeerde hij in 2018 een 
FENGTECH-systeem voor thermische zonne-energie op 
zijn boerderij. Meneer Duterte heeft elke ochtend en 
avond warm water nodig om de kalveren te voeden, en 
het verwarmen van dit water vertegenwoordigde 70% 
van de energie die op zijn bedrijf nodig was. Lees een 
artikel over de positieve impact van het thermische 
zonne-energiesysteem na 3 jaar. In het artikel zegt de 
heer Dutertre : “Het was de gasprijs die mij motiveerde 
om het systeem te installeren. Als ik de prijzen nu zie 
stijgen, denk ik dat het een goede beslissing was.”

Lees verder

Wetenschappelijk artikel over thermische 
zonne-energie gepubliceerd door UBS
Een wetenschappelijk artikel getiteld “Modelling of 
“Water-in-glass” Solar Water Heaters Installation” 
geschreven door Julien Gambade , Hervé Noël , Patrick 
Glouanne en Anthony Magueresse van de Universiteit 
van Zuid-Bretagne is online gepubliceerd door IOP 
Publishing Ltd. Het artikel is open source en is gratis 
beschikbaar. 

Lees verder

Britse melkveehouders helpen IcaRE4Farms 
te evalueren voor Engelse omstandigheden

Op 19 oktober organiseerde de lokale (Kendal, Cumbria) 
National Farmers Union een discussie over IcaRE4Farms. 
Cumbria is het graafschap dat het op een na grootste 
melkvolume in Engeland produceert.

Lees verder

Ruimte-evenement Rennes

ICaRE4Farms had een stand op de SPACE internationale 
tentoonstelling voor het fokken van dieren die elk jaar 
plaatsvindt in Rennes, Frankrijk.

Lees verder

ICaRE4Farms op het EU CAP-
netwerkevenement in Porto

Het directoraat-generaal Landbouw en 
plattelandsontwikkeling van de Europese Commissie 
(DG AGRI) en het EU CAP Network Support Facility 
for Innovation & Knowledge exchange | EIP-AGRI 
organiseerde op 6 en 7 december 2022 een seminar 
in Porto, Portugal om innovatieve oplossingen te 
vinden voor de toegankelijkheid en betaalbaarheid van 
energie meststoffen. Hiernaast was er veel aandacht 
voor het opbouwen van veerkrachtige landbouw- en 
voedselsystemen door middel van slimme benaderingen 
van de circulaire economie op boerderij- en lokaal 
niveau om voedselzekerheid en klimaatdoelstellingen.

Lees verder

Belangrijk bezoek en bijeenkomsten in 
Laval
Ten eerste heeft de Franse president, de heer Macron, 
op 10 oktober een bezoek gebracht aan Laval. Dit 
bezoek werd gevolgd door de Agri-Food Convention, 
georganiseerd door de landelijke krant Ouest-France. 
Het evenement werd bijgewoond door de Franse 
minister van Landbouw, Marc Fesneau. Dankzij het 
evenement kon het project een groter publiek bereiken, 
voornamelijk bestaande uit studenten in de landbouw.
Na dit evenement namen Laval Mayenne Technopole & 
Fengtech op zaterdag 15 oktober deel aan een forum 
van lokaal gekozen vertegenwoordigers en publieke 
actoren uit de provincie Mayenne.

Lees Verder

6e Consortiumbijeenkomst in Sligo, Ierland

Onze 6e consortiumbijeenkomst vond plaats in Sligo, 
Ierland op 15 en 16 November. Het evenement was een 
hybride persoonlijke en virtuele ontmoeting.

Bekijk onze social media kanalen

https://www.linkedin.com/company/icare4farms/?viewAsMember=true
https://twitter.com/ICaRE4Farms
https://www.youtube.com/channel/UCrnD-ZTXejCelQUiFVmjjwA
http://www.icare4farms.eu/
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/icare4farms-increase-the-capacity-of-renewable-energies-re-in-farms-in-the-north-west-europe-region-by-using-solar-thermal-energy/news/icare4farms-at-vegetal-villages/
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/icare4farms-increase-the-capacity-of-renewable-energies-re-in-farms-in-the-north-west-europe-region-by-using-solar-thermal-energy/news/hot-milk-for-calves-thanks-to-the-sun/
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/icare4farms-increase-the-capacity-of-renewable-energies-re-in-farms-in-the-north-west-europe-region-by-using-solar-thermal-energy/news/scientific-paper-on-solar-thermal-published-by-ubs/
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/icare4farms-increase-the-capacity-of-renewable-energies-re-in-farms-in-the-north-west-europe-region-by-using-solar-thermal-energy/news/uk-dairy-farmers-help-evaluate-icare4farms-for-english-conditions/
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/icare4farms-increase-the-capacity-of-renewable-energies-re-in-farms-in-the-north-west-europe-region-by-using-solar-thermal-energy/news/a-look-back-at-the-space-rennes-2022/
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/icare4farms-increase-the-capacity-of-renewable-energies-re-in-farms-in-the-north-west-europe-region-by-using-solar-thermal-energy/news/icare4farms-at-eu-cap-network-event-in-porto/
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/icare4farms-increase-the-capacity-of-renewable-energies-re-in-farms-in-the-north-west-europe-region-by-using-solar-thermal-energy/news/busy-times-and-important-visitors/

