
Geachte relatie, 
 
Geen nieuwsbrief dit keer maar een nieuwsflits. Met hierin het laatste nieuws 
over de kringloopwijzer. 
 
En er is onderhoud ingepland in de fabriek van de Heus in Sneek. 
 
Op woensdag 5 augustus staat er onderhoud gepland voor de fabriek in Sneek. Het 
betreft onderhoud aan de transformatoren. Er wordt tevens ander onderhoud 
uitgevoerd. Dit houdt in dat er op 5 augustus niet geproduceerd of geladen kan 
worden. Uiteraard willen wij samen met de Heus ervoor zorgen dat u hiervan zo 
weinig mogelijk hinder ondervindt. Belangrijk is dan een goede planning.  
We vragen dan ook om uw medewerking door tijdig uw bestelling door te geven en 
uw eigen silocapiciteit maximaal te gebruiken.  
Graag doen wij een beroep op uw welwillende medewerking, wij doen dan onze 
uiterste best om uw bestellingen goed 
uit te voeren! 
Namens Fouragehandel Gietema & 
medewerkers van de Heus in Sneek; 
hartelijk dank! 
 
 
 
 
 
 



 
 
KringloopWijzer 
Vanaf begin juli is bekend geworden dat de fosfaatrechten een feit zijn. Ook de 
KringloopWijzer wordt verplicht. 
Dit jaar zijn melkveebedrijven met een fosfaatoverschot al verplicht om de 
KringloopWijzer in de vullen. Vanaf 2016 geldt deze verplichting voor alle 
veehouders. 
Met deze nieuwe regelgeving zet de melkveehouderij zich in om de 
mineralenefficiëntie te verbeteren en zo aan de vastgestelde milieuvoorwaarden te 
voldoen. 
Met de KringloopWijzer brengt u de mineralenefficiëntie op uw bedrijf in beeld. 
Hiermee kunt u beter sturen op de benutting van mineralen en dus besparen op  
voer – en kunstmestaankoop en / of mestafvoer. 
Met een beter efficiëntie kunt u bovendien verdere ontwikkelingsruimte op uw bedrijf 
realiseren. 
De KringloopWijzer dient ingevuld te worden in een centrale database.  
 
Wij van Fa. Gietema Fouragehandel zijn al volop bezig met de voorbereidingen die 
nodig zijn voor het invullen van de KringloopWijzer. Zodat straks de benodigde 
koppelingen mogelijk zijn. 
 
Als melkveehouder kunt u zich alvast aanmelden op www.dekringloopwijzer.nl. Dit 
aanmelden gaat via de eHerkenning, die u al bezit om aan te melden voor het RVO. 
U komt zo aan bij de centrale database, hier kunt u machtigingen verlenen aan 
leveranciers waardoor gegevens automatisch kunnen worden ingelezen. Ook kan er 
op MijnRVO een machtiging worden gekoppeld zodat perceelsgegevens en aan- en 
afvoer van mest automatisch worden geladen. 
 
Onze medewerkers willen u graag helpen om de koppelingen en machtigingen in 
orde te maken. Zodat u goed voorbereid 2016 in kunt gaan. 
 



 
 
 
 
 
 
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met: 
 
 
 Algemeen :   Johannes Gietema  0515-576633 – 06-53838450 
 
 Rundveespecialist:  Johannes Gietema  gietemafourage@home.nl  
 
    Jehannes Fopma  06-13303952   
       jehannes@jfopma.nl  
 
    Jan Vellinga   06-29515347   
       gebr.vellinga@hetnet.nl  
 
    Anne Gietema 06-23452508   
       anne_gietema@hotmail.com 
 
 Winkel :   Anna Gietema  0515-579156   
       info@gietemafourage.nl  


