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Verslag bijeenkomst Stuurgroep Innovatie Varkensvleesketen
Datum:
Plaats:
Aanwezig:

Afwezig:

22 september 2010, van 13.00 tot ca. 15.00 uur
Wageningen (Zodiac)
André van Straaten (LNV), Annechien ten Have (LTO), Jos Jongerius (PVE), Wyno
Zwanenburg (NVV), Geert van der Peet en Nico Verdoes (Wageningen UR Livestock
Research)
Paul Jansen (Vion), Paul Vriesekoop (Wageningen UR Livestock Research)

1. Opening
Geert van der Peet opent de vergadering. Helaas zijn Paul Jansen en Paul Vriesekoop niet aanwezig.
Annechien ten Have zal beide heren opbellen.
2. Verslag vergadering 15 juni 2010
- T.a.v. stallen in het landschap. Vervolggesprek tussen Yttje Feddes (rijksadviseur voor het
landschap) en Annechien ten Have moet nog plaatsvinden. Actie: Annechien
- Het voorstel over de LGL stripper is in de cie varkenshouderij besproken. In principe akkoord.
- Project + vervolg Nutriëntenterugwinning wordt a.s. vrijdag met de sector besproken.
- De NVV heeft Nyrstar bezocht. Het kennisniveau en de houding van de zinkfabriek waren wat
teleurstellend. Geert zal die zorgen overbrengen en om een rapportage naar de
innovatieagenda vragen. Actie: Geert.
- Tussensegment: het project is nu gestart met 100% financiering van LNV. Het gaat om het
zoeken naar afleidingsmateriaal dat wel acceptabel is voor de varkenshouder.
- De uitzending van de Keuringsdienst van Waarden was niet sterk, vooral de AH bijdrage.
N.a.v. hiervan wordt de nieuwe actie over kiloknallers van Wakker Dier kort besproken.
3. Mededelingen
- In het verleden is in deze groep gesproken over kennis en kenniscirculatie. Er komt nu een
nieuw programma Dier van het GKC. De wens van de innovatiegroep uit het verleden is
hiermee ingevuld.
- De Summerschool (Sterksel) van afgelopen zomer was een groot succes.
- Ook de cursus in Sterksel voor AOC leerlingen loopt goed: 28 leerlingen.
- Leertraject Herontwerpen: LTO en LNV zijn bezig om dit vorm te geven voor pluimvee,
varkens en melkvee. Varkansen was een herontwerp traject. Nu gaat het om bewust bouwen
bij nieuwbouw. Er komt een cursus i.s.m. melkvee academie, varkensnet en pluimveenet.
- LNV wil ook gaan werken aan KGO traject Herontwerpen Duurzame Veehouderij. Het gaat
eind 2010/begin 2011van start.
- In het kader van Varkensnet komen er flexplekken in Sterksel voor netmentoren.
- De Investeringsregeling Duurzame Stallen is nu open (15M euro).
- Half oktober gaat de regeling Plattelands ontwikkelplan nieuwe uitdagingen open (6M euro)
t.a.v. waterbeheer, mestverwerking, energie).
- VPB Sterksel werkt in het kader van BO onderzoek aan innovatie en ontwikkelingsgericht
onderzoek, gericht op systeemfouten, zoals gesignaleerd in Varkansen.
4. Criteria voor beoordeling projecten
Jos Jongerius deelt een A4 uit, waar de opzet in staat. Commentaar graag doorgeven aan Jos,
die het stuk vervolgens in de cie varkenshouderij aan de orde zal stellen. In de volgende
vergadering van de innovatiegroep kan het dan worden afgetikt. Jos (actie) stuurt het document
ook naar Paul Jansen voor commentaar. De vergadering vindt dat in ieder geval toegevoegd moet
worden: het vernieuwende aspect.
5. Mest
stand van zaken visie mest LTO, NVV en LNV
Na de zomer is er overleg geweest tussen de vakgroep Varkenshouderij van LTO en NVV.
Het concept is klaar. LTO zoekt vooral nog draagvlak bij rundveehouders in extensieve
gebieden. Op 5 oktober is er een bijeenkomst met melkveehouders. Het gaat om een
verplichting om mest te verwerken boven een bepaalde norm. Wie dat gaat verplichten, moet
nog nader uitgewerkt worden.
Workshop mestinnovaties 4 november 2010
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Dit wordt georganiseerd door Wageningen UR en het Innovatienetwerk samen. Input: wat zijn
de ontwikkelingen, we willen de leerstoelgroep van C. Termeer erbij betrekken, beelden
neerzetten voor de toekomst, Geert Boosten houdt verhaal over markten, er moeten positieve
arrangementen vanuit de markt gaan ontstaan, de rol van de overheid zal mogelijk door EZ
worden toegelicht. De doelgroep is: varkenshouders, beleidsmakers. Het gaat er niet om alle
Wagenings onderzoek te presenteren, maar om vergezichten en positieve voorbeelden te
schetsen, zodat er arrangementen gaan ontstaan, die dan weer kennis kunnen betrekken
vanuit het Wageningse. André vraagt zich af waarom EZ de rol van de overheid t.a.v. mest
zou moeten vertolken. In overweging wordt gegeven om de workshop te verplaatsen i.v.m. cie
varkenshouderij en workshop NZV.
Geactualiseerde notitie mestverwerkingsonderzoek
Wyno Zwaneburg voegt toe aan de notitie dat we wel een sterk georganiseerde “voorkant”
hebben in de gehele keten van grondstoffen naar mest, dus de toeleverende bedrijven, maar
dat de achterkant, de afnemers van mestproducten/mineralen, een zwakke schakel is.
Opgemerkt wordt dat de website mestverwerken.wur.nl ook een paar jaar bestaat. Binnenkort
zal die doorgelinkt worden naar Agrimedia. André van Straten zal Henri Bos vragen de notitie
aan te vullen. De vraag wordt gesteld wat wij als innovatiegroep nu voor meerwaarde kunnen
geven. Er blijft wel innovatie nodig. We hebben niet zozeer een rol in de innovaties t.a.v.
structuren (dat doet de markt), maar meer bij de technische vragen.
Stand van zaken vervolg LGL stripper
Nico Verdoes licht de stand van zaken toe. Er is overleg met bedrijfsleven. Livestock
Research is bezig met patentaanvraag. Komen we op terug.
6. Nieuwe project voorstellen
„Mijn varken‟, Proeftuin elektronische dierherkenning, sprongen in management en bedrijf
„Mijn varken‟, Gebruik van injectaten
Annechien ten Have licht de voorstellen toe. Hierin wordt samengewerkt met Topigs, Agovision en
WUR. Opgemerkt wordt dat Schippers Bladel op de Eurotier met een oormerk op de markt komt.
In Sterksel heeft een proef met injectaten gelopen. De voorstellen worden nog uitgewerkt met een
begroting. Het doel van de bespreking nu was: draagvlak vergroten. Voorgesteld wordt om Geert
van der Peet als overall projectleider aan te stellen. De voorstellen moeten vooral in
ketenperspectief geplaatst worden. LNV heeft wel belang bij dit project (grote groepen, ingrepen)
maar zal niet meefinancieren. Annechien zal nog een overkoepelende notitie rondsturen (actie).
Men wil op 4 november in de cie varkenshouderij besluiten nemen. Het project over injectaten zal
nog besproken worden met Paul Jansen. Uitleesapparatuur en export zijn in dit project belangrijke
aandachtspunten.
7. Communicatie
Website zie http://www.pve.nl/innovatievarkensvleesketen is bijna klaar
Stand van zaken lancering website: media exposure op de beurs in Hardenberg. Er
worden flyers gemaakt (kosten PVV) die op de verschillende stands zal komen te liggen.
Gepleit wordt voor een ludieke, innovatieve actie bij deze lancering.
8. Herijking innovatieagenda
-De vorige keer zijn genoemd de volgende thema‟s: dierenwelzijn, volksgezondheid (mens/dier),
kringlopen (locaal of breder), geurhinder, brongerichte aanpak i.p.v. end of pipe technieken.
Hieraan wordt arbo en stalklimaat toegevoegd . Mest blijft een punt, idem volksgezondheid, duurzame
stallen en landschappelijke inpassing. Waarbij als hoofdthema wordt geformuleerd: Integraal
verantwoorde stalsystemen. Geert en Nico maken een voorzet / notitie wat de rol van de
innovatiegroep hierin kan zijn. Dit stuk eerst bediscussiëren via de mail. Actie Geert en Nico.
9. Rondvraag
-

De volgende vergaderingen op 17 november wordt verplaatst van s‟ middags naar 9.30 uur.
Jos Jongerius peilt de meningen over een proef van Elshof/DLV????????

10. Sluiting
Geert sluit de vergadering.
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