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Dairy Campus in Leeuw arden krijgt vorm
Dairy Campus begint vorm te krijgen. Nog niet in gemetselde bouwstenen, maar in projecten en op papier.
Sinds maart dit jaar heeft dit nieuwe melkvee-innovatiecentrum van Wageningen Universiteit en Research
Center een manager: Kees de Koning.

Geesje Rotgers

D

airy Campus wordt hét nationale
en internationale centrum voor
onderzoek, innovatie, educatie
en training op het gebied van de
melkveehouderij. De huidige
melkveeproefbedrijven Nij Bosma Zathe (bij
Leeuwarden) en de Waiboerhoeve (Lelystad)
zullen opgaan in dit nieuwe concept. Kees de
Koning is als kersverse manager belast met de
uitwerking van de plannen. Hij heeft het druk,
erg druk. Zo worden er momenteel volop
gesprekken gevoerd met potentiële partners, in
binnen- en buitenland. “En wij zijn bezig met het
inventariseren van de wensen van het bedrijfs

leven.” Medio 2013 zal Dairy Campus gerealiseerd
moeten zijn op de locatie van het huidige
Nij Bosma Zathe in Goutum, onder de rook van
Leeuwarden.
De organisaties achter Dairy Campus zijn: Live
stock Research van Wageningen UR, Hogeschool
Van Hall Larenstein, AOC Friesland en LTO
Nederland/Melkveeacademie. Verder hoopt
De Koning op een agrarisch bedrijventerrein
naast Dairy Campus. “Daarover zijn wij in
gesprek met de gemeente Leeuwarden.”
Onderzoek en innovatie
Bij het bedrijfsleven is geïnventariseerd aan welk

onderzoek het behoefte heeft. “Het bedrijfsleven
krijgt een grote betrokkenheid bij Dairy Campus,
zowel in het innovatie- als educatieprogramma”,
stelt De Koning. Globaal gaat het om vier thema’s:
duurzaamheid en ondernemerschap (milieu,
mest, emissies en energie, ofwel: people, planet,
profit); huisvesting (hoe maak je stallen duurzaam); het verbeteren van de ketenefficiency;
smartfarming (sensortechnologie). “Wij willen
tevens een innovatieprogramma opzetten, dat het
bedrijfsleven ondersteunt en faciliteert bij onderzoeksvragen.”
Om voldoende onderzoekscapaciteit te hebben,
zijn in totaal zo’n 500 tot 550 melkkoeien nodig.
“Deze aantallen hebben wij nodig voor de diverse
programma’s”, aldus De Koning. “Met name
voor ons onderzoeks- en innovatieprogramma.”
Dit betreft onderzoek dat niet gemakkelijk door
veehouderijbedrijven zelf opgepakt kan worden,
omdat er bijvoorbeeld te veel risico’s aan zitten of
de regelgeving het onmogelijk maakt. Verder zijn
er natuurlijk dieren nodig voor het onderwijs- en
de trainingsprogramma’s.
Dairy Campus krijgt een open karakter: geïnteresseerden kunnen het centrum bezoeken.
“Maar wij zijn nadrukkelijk geen voorbeeld- en
demonstratiebedrijf voor de melkveehouderij”,
benadrukt De Koning. “Wij zijn een onderzoeks-,
innovatie- en opleidingscentrum!” Om de band
met het onderwijs te versterken zal een deel van
het onderwijs verzorgd worden op Dairy Campus
en worden studenten ingezet voor stageopdrachten. Er komt een ‘snelfietspad’ dat Van Hall
Larenstein en de ‘campus’ aan elkaar verbindt.
Het onderwijsprogramma wordt ingevuld door
lectoraten en twee nieuwe opleidingen, waaronder een opleiding Innovative Dairy Management.
WUR-onderzoeker Jelle Zijlstra bijvoorbeeld
neemt het lectoraat Melkveehouderij voor zijn
rekening. Voor de Lectoraten Bio Based Economy
en Duurzaamheid wordt nog invulling gezocht.

de nie u we ‘ c a m p u s ’
in L eeu w a rden
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Internationale ambities
De Koning zou graag zien dat Dairy Campus
onderdeel wordt van een EU-innovatienetwerk
voor de melkveehouderij. “De eerste gesprekken
met Europese relaties hierover zijn gaande.” In
het buitenland wordt met enige jaloezie gekeken
naar het Nederlandse onderzoeksprogramma
voor de melkveehouderij. Nederland wordt
gezien als vooruitstrevend en innovatief. Ook
vindt men de verbinding met de Wageningse
universiteit een pluspunt. “Wij willen de inter
nationale positie die wij hebben uitbouwen”,
aldus De Koning.

“Het bedrijfsleven krijgt een
grote betrokkenheid bij Dairy
Campus, zowel in het innovatieals educatieprogramma.”
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Hoe Dairy Campus er straks uitziet, is nog niet
bekend. Een blauwdruk is er nog niet. Deze
tekening geeft slechts een beeld van wat het
zou kunnen worden.
Artist impression: WUR
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Meer informatie: www.dairycampus.wur.nl
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