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Voorwoord
Voor u ligt het rapport "Monitoring in dierlijke productieketens", een rapportage van de
gelijknamige workshop die op 23 september 2003in Wageningen gehouden werd. O p die dag
werd door overheid, onderzoek, bedrijfsleven en veehouders gediscussieerd over de implicaties
en mogelijkheden bij de introductie van moderne technologie op het primaire bedrijfin de
dierhouderij, gezien vanuit de maatschappelijke vragen naar veiligvoedsel en een gezonde
veestapel. Deze workshop werd georganiseerd vanuit het project "diermonitoring" uit het LNV
onderzoeksprogramma nr. 379:"Geavanceerde systemen voor een duurzame agroproductie".
Namens de begeleidingscommissie, voor wie dit rapport primair bedoeld is,heeft dr.ir. A.
Kuipers deelgenomen aan deworkshop. Ik hoop dat deze rapportage ook voor de directie LNVW A heel bruikbaar isbij deinvullingvan het beleidsthema diermonitoring (o.a. I&R). Namens
het ministerie sprak de heer ir. S.J. Beukema over "Meten isweten, de verantwoordelijkheid van
de overheid daarbij". Het bedrijfsleven zal de markt moeten voorzien van relevantie technologie.
De heer ir. S.Hermans bood een goede voorzet met zijn inleiding "Diermonitoring, wensen en
eisen van deverwerkende industrie (o.a.RFID-technologie)". Het aanbod van nieuwe kennis op
dit terrein isgroot en wat dat betreft, "the skyis the limit", aldus prof.dr.ir. D. Berckmans in zijn
inleidingwaarin hij de toekomstige ontwikkelingen binnen het onderzoek schetste.
Deze workshop heeft een thematisch verband en is afgestemd met twee andere initiatieven:
1.de workshop op 16 september 2003 voor het "OCTAAN"-project, waarbij binnen de case
melkveehouderij, de agrarische ondernemer centraal stond bij het verminderen van de
administratieve lastendruk en
2. een geplande workshop in het kader van het AKK-project: "Duurzame Data- en
informatiestromen in de keten", met als doelgroep de hele dierlijke keten, van voerproducent tot
consument, en nadruk op transparante keteninformatiesystemen en duurzaamheid.
Aan de totstandkoming van dit rapport hebben in eerste instantie de 46 workshopdeelnemers
bijgedragen. Alhoewel bij dit aantal niet van een "representatieve steekproef' gesproken mag
worden, overtrof de opkomst in ieder geval onze verwachtingen, wat aangeeft dat diermonitoring
een levendig onderwerp is.Namens de organiserende medewerkers ir.J. Balendonck
(projectleider), ir.A.H. Ipema,ing.P.H. Hogewerf en ing. M.A.. Bruins wilikgraag alle
deelnemers bedanken die aan de totstandkoming van dit rapport hebben bijgedragen. De heer ir.
S.J. Beukema van L N V - W A , de heer ir. S.Hermans van Dumeco, prof.dr.ir. D. Berckmans en
dr. E. Vrancken van de KU-Leuven, dr.ir.A. Kuipers van stichtingAgro Management Tools en
de discussieleider dr.ir.J.W.G.M. Swinkels wilik bedanken voor hun levendige en stimulerende
bijdrage aan inleidingen, de brainstorms en de discussies.
Ik hoop dat dit rapport een belangrijke bijdrage mag leveren in de te nemen beslissingen over de
introductie van nieuwe technologieën in de toekomstige dierlijke productieketens.
Dr. ir. Kees van 't Klooster
Directeur Business Unit Agrisystems and Environment

Samenvatting
Nationale en internationale overheden en maatschappelijke organisaties vragen
voedselproducenten om openheid te geven omtrent hun productiewijze, vaak vastgelegd in
nieuwe regelgeving. Daarnaast heeft de overheid de taak om diergezondheid en welzijn te
monitoren. Er komen nieuwe technologieën beschikbaar voor "tracking & tracing", internet,
elektronische identificatie, gegevensverwerking en monitoring. Deze ontwikkelingen zullen ook
gevolgen hebben voor de administratieve druk bij de veehouder. De extra benodigde arbeid en
investeringen in innovatieve technologie staan mogelijk op gespannen voet met de economische
rentabiliteit bij alle ketenspelers.
Vanuit het project "diermonitoring" uit het LNV-programma "Geavanceerde systemen voor een
duurzame agroproductie"is op 23 september 2003 een workshop georganiseerd over de
mogelijkheden van technologische innovaties voor monitoring in dierlijke productieketens,
bezien vanuit de maatschappelijke vragen naar veiligvoedsel en een gezonde veestapel.
Veehouders en vertegenwoordigers van overheid, onderzoek en bedrijfsleven bogen zich over de
vragen: 1)welke innovaties hebben meerwaarde, 2) in welke richting moeten we ontwikkelen, 3)
wat moeten we daarvoor doen en 4) is er bij allebetrokkenen daarvoor een draagvlak? In een
drietal inleidingen werd eerst de toekomstige ontwikkeling van diermonitoring geschetst vanuit
het perspectief van respectievelijk de overheid, het bedrijfsleven en het onderzoek. Dit gaf de 46
deelnemers voldoende stof om in een viertal sessies gericht op de thema's informatiestromen en
datanetwerken, monitoringstechnieken en sensoren1, identificatie en registratie en elektronische
identificatie middelen (transponders1 en metende RFID-tags 1 ) van gedachten tewisselen. De
resultaten van de brainstormsessies waren telkens vijf stellingen welke voor de hele groep
gepresenteerd werden.
Uit de brainstormsessies kwam het volgende naar voren:
De keten heeft behoefte aan betrouwbare en objectieve informatie (ketengarantiesystemen) die
zonder extra inspanning verkregen wordt met behulp van geautomatiseerde data-analyse al dan
niet geïntegreerd met informatie van sensoren of on-farm monitoringssystemen. De overheid
heeft behoefte aan informatie waarmee dierziekten in een vroegtijdig stadium gedetecteerd
kunnen worden. Daartoe moeten gestandaardiseerde en transparante keteninformatiesystemen
ontwikkeld en stapsgewijs ingevoerd worden. Automatisering, elektronische identificatie en
koppelingvan databases vormen daarin een essentieel onderdeel.
Monitoring van individuele en dierspecifieke kenmerken kan op het primaire bedrijf, maar vooral
verderop in de keten voordelen opleveren, mits de informatie gekoppeld kan worden aan het
I&R1 of UBN^nummer en de administratieve lastendruk daarmee verlaagd kan worden. Hiermee
ontstaan o.a. nieuwe mogelijkheden voor monitoring van diergezondheid. Technologie moet
daarbij waarborgen dat de data betrouwbaar zijn. Overleg met alle betrokken partijen, en de
coördinatie daarvan, is daarom nodig om tot een goede balans te komen en de kosten van
'Zieverklarendewoordenlijst

monitoring binnen de keten af te stemmen. Zo kan er een verantwoorde keuze komen voor de
inhoud van, en de eventuele koppeling tussen, de verschillende databases.
Het gebruik van RFID bij het uitvoeren van diergerichte observaties of metingen wordt gezien
als een vanzelfsprekende nieuwe I&R-techniek door alle schakels van de keten. Er is daarom veel
draagvlak voor elektronische I&R, onder de voorwaarde dat het een duurzaam en betrouwbaar
systeem is dat gedurende de gehele productiecyclus van het dier gebruikt kan worden. De
kwaliteit (elektronisch), duurzaamheid (mechanisch) en prijs van de oormerken 1 wordt daarom als
zeer belangrijk ervaren. Toepassing daarvan kan voordelen opleveren in verschillende segmenten
van de keten waardoor de kosten in de keten verdeeld kunnen worden. Er moeten daarom
onafhankelijke testgegevens beschikbaar komen van de RFID-apparatuur. Aan de hand hiervan
kan de keten bepalen welke apparatuur het best qua performance en prijs past bij een bepaalde
diersoort en/of applicatie. De wil om hierin samen tewerken is er, maar de bottlenecks zijn de
regievan de transitie en de verdeling van de kosten.
Het gebruik van sensoren in combinatie met elektronische identificatie is een interessante
mogelijkheid. De metende transponder kan individuele en objectieve informatie leveren voor onfarm management,monitoring van dierwelzijn, ketencertificering, en het vroegtijdig onderkennen
van dierziekten bij de grotere diersoorten. Een fysieke integratie van sensoren met RFID-tags
(ieder dier naast zijn oormerk een eigen sensor) lijkt op dit moment nog een stap te ver. Op de
korte termijn zijn er goede alternatieven voor de kleinere diersoorten zoals in de pluimveesector.
Na een analyse zijn de volgende aanbevelingen gemaakt:
Aanbeveling I:Bestaande initiatieven van overheid, onderzoek en bedrijfsleven om te komen
tot een transparant diermonitoringssysteem moeten versterkt worden, waarbij inhoud, informatie,
verdeling van de kosten en implementatie centraal moeten staan.
Aanbeveling II:Initiatieven steunen om in internationaal verband uniformering en
standaardisering te regelen en het toepasbaar maken van technologie te stimuleren.
Aanbeveling III: Initiatieven steunen voor de verbetering of ontwikkeling van
monitoringstechnieken en -systemen die betrouwbare en vertaalde informatie voor de keten
genereren.
Het iswenselijk om initiatieven centraal te laten coördineren vanuit een "platform
diermonitoring" onder leidingvan L N V - W A . Dit platform, waarin alle spelers uit de dierlijke
productieketen zijn vertegenwoordigd, kan dan activiteiten gaan sturen die gericht zijn op het
ontwikkelen van scenario's en standaarden, het harmoniseren en begeleiden van de invoering van
I&R en het initiëren van innovaties ten behoeve van monitoring. De opzet van dit platform sluit
aan bij het LNV-programma (414) 'Nieuwe Veehouderijsystemen' en het project "Monitoring
Diergezondheid" onder leidingvan de VWA 1 samen met EC-LNV 1 en Wageningen-UR.
'Zit verklartndtwoordenlijst
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1 Inleiding
De moderne veehouder, als schakelin de dierlijke productieketen, kent als geen ander de
consumentenvraag naar veilige en smaakvolle producten en de maatschappelijke eis van een
duuT2ame en diervriendelijke productie. Van hem wordt in de toekomst gevraagd om openheid te
geven omtrent zijn productiewijze (license to produce). In de gehele veehouderij ontstaat een
gevoel dat we aan de vooravond staan van een grote verandering (transitie). In de nabije
toekomst zullen we zaken anders gaan doen omdat nieuwe technologieën zoals "tracking &
tracing", internet, e-commerce, gegevensverwerking en sensortechnologie toegepast gaan
worden. Mogelijk zal de ackninistratieve druk bij deveehouder daarmee nog meer gaan
toenemen. De extra benodigde arbeid en investeringen in nieuwe technologieën, staan mogelijk
op gespannen voet met de economische rentabiliteit van zijn bedrijf. Voor technologie geldt "the
skyis the limit": maar hoever moet je daarin gaan? De overheid bepaalt de regels:maar in
hoeverre zijn die reëel?Terwijl grote ketenspelers steeds meer invloed krijgen, dalen de marges,
en stelt deveehouder zich terecht devraag: "Hoe kan ik overleven?".
Alhoewel het voor deveehouder lijkt alsof deze technologische innovaties een grote bedreiging
vormen, kunnen ze de veehouder wellicht ook nieuwe kansen opleveren. Door toepassing van de
resultaten uit het diermonitoring onderzoek kunnen veehouders mogelijk efficiënter gaan
produceren, beter inspelen op consumentwensen, meerwaarde aan hun producten geven door
borging, hun lastendruk verlagen door de centralisering en uniformering van gegevensinvoer en
beheer, en hun risico's op dierziekten verkleinen. Vanuit dit licht bezien zouden technologische
innovaties wel eens een voorwaarde kunnen zijn voor een gezonde en economisch rendabele
dierhouderij in Nederland.
Er is een krachtenspel waarbij verschillende ketenspelers betrokken zijn. Dit zijn de veehouders,
het bedrijfsleven, de overheid alsmede het onderzoek. Naast specifieke vragen die ketenspelers
hebben, zijn de centrale en meest belangrijke vragen waar het omgaat:
-

Welke innovaties leveren daadwerkelijk meerwaarde op voor de veehouder en de keten?
Welk draagvlak is er bij de ketenspelers om een transitie te bewerkstellingen?
In welke richting moeten we gaan ontwikkelen?
Wat moeten we doen om een transitie daadwerkelijk succesvol te bewerkstelligen?

LNV heeft via het programma "Geavanceerde systemen voor een duurzame agroproductie"
gevraagd of binnen het kader van het project diermonitoring het mogelijk is om een workshop te
organiseren, waarin nader verkend wordt wat de mogelijkheden zijn voor innovatieve
technologische oplossingen in het kader van bovenvermelde vraagstukken. Het specifieke doel
van deze workshop was om samen met veehouders en vertegenwoordigers uit het onderzoek, het
bedrijfsleven en de overheid gewenste ontwikkelingsrichtingen te identificeren voor toepassing
van monitoring in toekomstige dierlijke productieketens met name op en rond het primaire
bedrijf. De uitdrukkelijk vraag daarbij was om de mogelijke knelpunten en kansen te benoemen, ,.
evenals de meerwaarde van toepassingen voor de veehouder te identificeren, zodat op juiste wijze

richting gegeven zou kunnen worden aan het innovatiebeleid in de dierhouderij en de
onderzoeksprogrammering. Deze vragen sluiten nauw aan bij een aantal innovatiedoelen zoals die
verwoord zijn in de eindrapportage van LNV-programma 414:'Nieuwe Veehouderijsystemen'
(Spoelstra, 2003).Voor deze workshop zijn deze specifieke doelen:
Transparantie: Het bereiken van maximale transparantie in de keten;
Welzijn: Het verbeteren van het dierwelzijn en devoedselveiligheid met een factor 20;
Meerwaarde: Het verkrijgen van dierlijke voedselproducten met een meerwaarde; en
Veehouder: Het afstemmen van diersystemen op dierhouders.
Tijdens de voorbereiding van de workshop is een lijst van mogelijke deelnemers samengesteld.
Ruim 100 uitnodigingen zijn verstuurd. Ter introductie op de workshop zijn in de uitnodiging
een aantal stellingen (zie Bijlage 4) opgenomen om de deelnemers de mogelijkheid te geven zich
voor tebereiden op deworkshop. Op de uitnodigingen hebben 46 personen voor deelname
gereageerd.
Aan deworkshop hebben vertegenwoordigers van onderzoek, overheid, bedrijfsleven en
veehouderij deelgenomen (zie Bijlage 2).De respons bij het bedrijfsleven was hoog met 16
deelnemers. Vooral de (toe) leveranciers van elektronische identificatie middelen waren goed
vertegenwoordigd. De overheid (LNV-WA, I&R-bureau, Gezondheidsdienst) en het
Productschap Zuivel waren vertegenwoordigd met 9personen. Op het laatste moment konden
een tweetalvertegenwoordigers van het Expertise Centrum LNV (EC-LNV) niet deelnemen aan
de workshop. Vanuit het onderzoek waren 17 deelnemers aanwezig, met name afkomstig van
Agrotechnology & Food Innovations (Wageningen) en de Animal Science Group (Lelystad). Van
de tien uitgenodigde veehouders hebben er, na telefonische benadering, een viertal meegedaan
aan de workshop. Uiteindelijk hebben alleen melkveehouders deelgenomen. Hierdoor is het
mogelijk dat de andere sectoren (o.a.varkens,pluimvee, schapen) vanuit veehoudersperspectief
onderbelicht kunnen zijn in de uiteindelijke conclusies.
De opzet en het programma van de workshop isweergeven in Bijlage 1 (Dagprogramma).
Het programma werd geopend met een drietalinleidingen waarin de toekomstige ontwikkeling
van diermonitoring geschetst zijn door de overheid (S.J.Beukema), het bedrijfsleven (S.Hermans)
en het onderzoek (D.Berckmans). De samenvatting van deze presentaties is opgenomen in
Hoofdstuk 2.Vervolgens zijn een viertal brainstormsessies gehouden, elk gericht op een van de
volgende specifieke thema's:
A. Informatiestromen en datanetwerken,
B. Monitoringstechnieken en sensoren,
C. Identificatie en Registratie, en
D. Elektronische identificatie middelen (transponders en metende RFID-tags).
In hoofdstuk 3 isper thema een introductie (van de hand van de auteurs van dit rapport) en een
zo objectief en nauwkeurig mogelijke weergave gegeven van de brainstorm, de plenaire discussies
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en de stellingen. Deze weergave isgeanonimiseerd en gegroepeerd naar de
ketenspelercategorieën: overheid, bedrijfsleven, veehouders en onderzoek.
Hoofdstuk 4 geeft vervolgens een analyse per thema welke isgemaakt door de auteurs.
De conclusies zijn per thema weergeven in Hoofdstuk 5,alwaar ook een aantal aanbevelingen te
vinden zijn voor mogelijke toekomstige acties en ontwikkelingsrichtingen.
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2.1

Presentaties
Overheid: Meten isweten. De rolen verantwoordelijkheid
van de overheid daarbij.

ir. S.J. Beukema, Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit,
Directie Voedings- en Veterinaire Aangelegenheden,
Clustercoördinator Ketens en Monitoring
In onze huidige informatiemaatschappij is het
technisch mogelijk vrijwel alles te meten, vast te
leggen en gegevensbestanden aan elkaar te koppelen.
Een aantal belangrijke vragen voorafgaand aan iedere
investering op het gebied van informatievoorziening
zullen moeten worden beantwoord, zoals:Wat is het
doel van die informatieinwinning en -vastlegging?
Voor wie is die informatie van belang? Daarna komt
pas de vraag hoe doen we dit.
De doelen zullen per belanghebbende verschillend
zijn. Belanghebbende kan de overheid, het primaire
bedrijf of een combinatie van ketenpartners zijn.
Op zowel het primaire bedrijfsniveau als op
sector/keten niveau zullen de doelen anders liggen
dan de doelen die de overheid nastreeft met
monitoring.

"Meten isweten.De rol en verantwoordelijkheid
van de overheid blijft beperkt". Aldus Sikko
Beukema van het Ministerievan LNV—directie
WA.

Voor de overheid is het doel van monitoring op het gebied van dierziekte vooral het vastleggen
van gegevens om ontwikkelingen op sectorniveau te kunnen volgen. Door regelmatig te meten is
het mogelijk na te gaan of het ingezette beleid ook de gewenste resultaten heeft opgeleverd.
Daarnaast wil de overheid een uitbraak van een dierziekte op bedrijfniveau zo snel mogelijk
onderkennen. Dit kan alleen via zeer regelmatige controles van de veestapel. Nu gebeurt dat
vooral door een fysieke beoordeling van de veestapel. Een verfijning van de techniek om
veranderingen in de gezondheidsstatus van een dier op bedrijfsniveau te signaleren voordat de
ziekte zich klinisch toont zou mogelijk kunnen leiden tot een eerder opsporing van een uitbraak
van een besmettelijke dierziekten. Overschrijding van een bepaalde grens betekent dan dadelijk
actie.
De overheid wordt in een aantal gevallen gedwongen om bepaalde informatie te verzamelen. Dit
isveel algebaseerd op Europese regelgeving en soms op nationale afspraken op politiek
gevoelige onderwerpen. Zo isvia de motie Waalkens/Ter Veer toegezegd een systeem te
ontwikkelen die de mogelijkheid biedt om ontwikkelingen in de gezondheidsstatus van de
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