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Verslag bijeenkomst Stuurgroep Innovatie Varkensvleesketen
Datum:
Plaats:
Aanwezig:

15 juni 2010, van 13.00 tot ca. 16.30 uur
Wageningen (Zodiac)
André van Straaten (LNV), Annechien ten Have (LTO), Paul Jansen (Vion), Jos
Jongerius (PVE), Wyno Zwanenburg (NVV), Geert van der Peet, Paul Vriesekoop en
Nico Verdoes (Wageningen UR Livestock Research)
Onno van Eijk en Mart Smolders (Livestock Research), agendapunt 7

1. Opening
Geert van der Peet opent de vergadering.
2. Verslag vergadering 7 april 2010
-

-

-

-

Meegroeihuis. LNV was akkoord met financiering 1e deel. Project komt voor de volgende
fasen terug in deze vergadering, omdat de intentie was dat het PPV ook zou meebetalen.
Gevraagd wordt welke criteria bij de beoordeling van projecten worden bedoeld. Deze criteria
zijn nog niet opgesteld. Actie voor: Alfred van Lenthe en Geert van der Peet.
e
Stand van zaken SBIR. Projecten zijn nu met de 1 fase bezig (haalbaarheid). Gepleit wordt
voor koppelingen tussen SBIR en het onderzoek via de innovatiegroep. Dit wordt beaamd.
SBIR heeft wel een concurrentieclausule. Ook als de kennis niet direct openbaar komt, is het
wel goed te weten wat er speelt. Deze projecten dienen ook op de website van de
innovatiegroep te komen.
De bio-aerosol detector is gepresenteerd bij het CVI. Tevens zijn afspraken gemaakt om het
apparaat te vullen met data van besmettelijke ziekten zodat detectie mogelijk is. Het apparaat
is inmiddels gebouwd in een busje en daarmee mobiel. Geert volgt de stand van zaken.
Bij communicatie wordt geconstateerd dat “varkensflats” steeds terugkomen in de discussie,
terwijl dat geen voorkeur heeft bij de leden van de innovatiegroep.
T.a.v. van P terugwinning via struviet wordt de stand van zaken gemeld. Er is nog geen plan
beschikbaar. Wel is afgelopen week hierover een themamiddag georganiseerd door de
Grontmij. Dit project moet in een groter kader worden geplaatst van P schaarste. Zie verder in
agenda. Rendac is hier ook mee bezig. Paul Jansen (actie) maakt een afspraak tussen Vion
en Rendac en met Geert van der Peet en Nico Verdoes.
Het project bij Nyrstar is inmiddels goedgekeurd en opgestart.
Er is contact geweest tussen Vernooij (Livestock Research) en Dijkhuizen (PVV) over de
projectvoorstellen inzake scholing agrarisch personeel en het voorstel is akkoord bevonden.

3. Mededelingen
-

-

Op 20 mei is er een symposium geweest over stallen in het landschap. Er vindt een
vervolggesprek plaats tussen Yttje Feddes (rijksadviseur voor het landschap) en Annechien
ten Have. LNV steunt dit thema door:
o Het in 2011 op te nemen in MDV.
o Een ontwerptraject voor de buitenkant van de stal op te starten.
Ook hier zou een koppeling met SBIR moeten komen.
De opening van de stal in Meerlo (ENS Europe systeem) wordt voor kennisgeving
aangenomen. Ook bij SBIR zijn er projecten met stof afvangen en lichttype.
Vion, Topigs, Agrovision en Henri Holster (Livestock Research) zijn verkennend bezig over
een netwerk inzake individuele dierherkenning via RFID.
Op 10 juni heeft een minisymposium plaatsgevonden “Fosforterugwinning: feit en fictie”. Geert
zal informatie hierover aan de leden van de stuurgroep mailen (actie).

4. Mest
-

Visie sectoren. De kennisdag Mest is voorlopig uitgesteld omdat de visie van de sector dan
bekend moet zijn. LTO is bezig om bij de leden te inventariseren. Verwacht wordt in
augustus/september een visie te hebben. Kerncontouren van de visie zijn hoe de
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-

-

-

-

-

-

mestverwerking aan te jagen is. Er is inmiddels ook met Nevedi gesproken dat er actie
gewenst is. NVV wil vooral de voorlopers belonen (b.v. via een heffing). Ook moeten andere
sectoren erbij betrokken worden. Men is beducht voor inleveren op gezondheid en welzijn bij
het voerspoor. Ook moet vermeden worden dat er dure mestproductierechten zijn en daarbij
dure mestafzet. Uitgegaan wordt van de verantwoordelijkheid van de ondernemers met een
mestoverschot. Voor de zomer komen NVV en LTO bij elkaar aangaande deze materie.
Visie innovatiegroep. Behalve een visie op het beleid en de instrumenten, is ook visie nodig
op de technieken die langskomen in de innovatiegroep (teveel ad hoc projecten). In het
verleden is er een notitie opgesteld over mestverwerkingonderzoek (+ voor- en nadelen, witte
vlekken). Deze zal worden geactualiseerd (actie Nico Verdoes en Geert van der Peet).
Voor de innovatiegroep staan drie sporen centraal: de afzet (economie moet anders gaan
werken, markt voor herwonnen stoffen), de P terugwinning (mest tot waarde brengen) en de
regelgeving (om doorbraken mogelijk te maken).
In september zal in opdracht van LNV een workshop Mest worden gehouden waar een
overzicht wordt gegeven van de mestinnovatieprojecten van LNV. Geert wil dit breder
insteken door ook bestuurskundigen te laten spreken, opdat er beweging zou komen. Gepleit
wordt om ook goede projecten voor het voetlicht te brengen, veel te doen aan communicatie
en stakeholders erbij te betrekken. Geert zal André de voorzet van deze dag sturen (actie).
Er is een bijlage toegevoegd als samenvatting van de haalbaarheidsstudie over
nutriëntenterugwinning. Er resteren nog enkele vragen. Ook wordt aangegeven dat de fase
over de afzet van de eindproducten nu eerst onderzocht moet worden. Dit wordt behandeld in
de klankbordgroep van het PVV, waar tevens een vervolgvoorstel aan de orde zal komen.
Het voorstel over de LGL stripper wordt positief ontvangen, omdat het een alternatief kan zijn
voor omgekeerde osmose en kan passen bij andere sporen van mest verwerken. Er dient
echter scherper aangegeven te worden dat het een nieuwe techniek is. Men mist ook het
totaalplaatje: hoe kan deze techniek passen in de mestverwerkingopties. Er is behoefte om
eerst 2 technische mensen ernaar te laten kijken en dan het voorstel (aangepast) in de cie
varkenshouderij van eind augustus te brengen. Paul Jansen geeft 2 namen van technische
mensen door (actie).
Nico Verdoes meldt de voortgang van het project Demowater uit mest. De perspectieven lijken
niet groot.
Nico stuurt Jos Jongerius (actie) een overzicht met de innovatie agenda projecten + budget
van 2009 en een doorkijk voor 2010.

5. Stand van zaken Tussensegment
Paul Jansen meldt de voortgang van het Tussensegment, als initiatief van DB, AH en Vion. Het
strategisch belang is groot, omdat er bij AH geen producten meer “onder het tussensegment”
voorkomen. De criteria en met name eerste afleidingsmaterialen zijn op 6 bedrijven uitgeprobeerd. Nu
zijn er met 35 bedrijven contacten. Vooral het afleidingsmateriaal en de hoeveelheid licht moeten in de
communicatie naar voren komen. Afleidingsmateriaal is echter nog niet breed geaccepteerd in de
praktijk. Het onderzoeksvoorstel is vooral gericht op het toepassen van afleidingsmateriaal in de
praktijk. Dit betreft niet het Starconcept van Vion, maar is breder (Beter Leven concept). Het raakt ook
aan de discussie over staarten couperen. LNV heeft 50% financiering toegezegd. Het voorstel moet
vooraf herschreven worden (actie voor Marion Kluivers i.o.m. Mart Smolders). NVV vraagt zich af
waarom dit uit collectieve middelen moet worden gefinancierd. Wyno zal nog met het standpunt van
de NVV komen binnen 2 weken of zoveel eerder. Indien een go wordt gegeven, dan kan het project
op korte termijn starten en wordt de financiering in de cie varkenshouderij in augustus 2010
geformaliseerd.

6. Communicatie
-

-

Op 9 april is er een bijeenkomst geweest om af te tasten of anderen behoefte zouden hebben
aan het keurmerk van de innovatiegroep op hun projecten. Die behoefte bleek niet te bestaan.
Wel werd aanbevolen de thema’s sterk te profileren, opdat anderen zich zouden aansluiten.
Media exposure in september is OK met de kanttekeningen over het budget (indicatie was 70
k euro) en de datum (Prinsjesdag wellicht minder geschikt).
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7. Innovatie in de vleesvarkensketen
Mart Smolder en Ono van Eijk houden een presentatie, resp. over Innovatie en inspiratie in de
varkenshouderij en het project Varkansen. De presentaties worden rondgestuurd.
N.a.v. deze presentaties wordt gediscussieerd over de thema’s die de innovatiegroep zou moeten
oppakken. Genoemd worden:
- dierenwelzijn
- volksgezondheid (mens/dier)
- kringlopen (locaal of breder)
- geurhinder
- brongerichte aanpak i.p.v. end of pipe technieken
Waarbij als hoofdthema wordt geformuleerd: Integraal verantwoorde stalsystemen (kapstok).
8. Rondvraag
De volgende vergaderingen zijn op 22 september en 17 november, beide om 13.00 uur.

9. Sluiting
Geert sluit de vergadering.

