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Innoveren in de veehouderij –
schuifelen of springen
Bram Bos, bram.bos@wur.nl
28 november 2013

Innoveren in de veehouderij

! Innovatie = succesvolle vernieuwing in de praktijk
! Innovatie waartoe?
! Kansen en obstakels in de veehouderij
● Commoditymarkt, ingesleten patronen, groot aantal
spelers, waardeconflicten

● Vraag naar duurzamere producten,

maatschappelijke kritiek, globale ontwikkelingen

! Belangrijke driver nu: verduurzaming

Auteur: Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij (UDV)
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Schuifelen of springen

! Breed terrein van duurzaamheidsdoelen
! Integrale benadering nodig " ingrijpender vernieuwing
! Risico van vernieuwing op enkelvoudige aspecten:
● Ongewenste zij-effecten en trade-offs
● Des-investeringen

! Dierenwelzijn speciaal gebaat bij integrale aanpak
● Anders weinig terugverdieneffecten in systeem
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Ontwerpen voor Systeeminnovaties

! Ontwerpen vanuit behoeften, doelen en functies
● Niet vanuit specifieke oplossingen

! Lange termijn doelen, ipv korte termijn belangen
! ‘Trade-offs’ geen wetmatigheid, maar product van
historisch gegroeide structuur

! Vernieuwing op technisch, sociaal en organisatorisch vlak
● Bedrijf, keten, markt, perceptie

! Interactief: kennis uit wetenschap en praktijk verbinden
! NB: geen panacee voor alles!

Ontwerpen voor
Systeeminnovatie

Kracht
van Koeien
Springplank naar een duurzame veehouderij

Hoe dierenwelzijn, milieu en economie elkaar
kunnen versterken in de melkveehouderij

Ontwerpen voor
Systeeminnovatie

Pluimvee met Smaak
Duurzame kip krijgt vleugels

Een verkenningstocht naar duurzame
vleeskuikenproductie èn -consumptie.

Ontwerpen voor
Systeeminnovatie

Well-Fair Eggs

Samenwerken voor duurzame eieren
biedt kansen!

Ontwerpen voor
Systeeminnovatie

Varkansen

Springplank naar een duurzame veehouderij

Varkenshouderij met neus voor dier, ondernemer,
milieu en burger-consument.

Ontwerpen voor
Systeeminnovatie

Konijnen op Koers

Bouw mee aan een duurzame konijnenhouderij

Een expeditie naar duurzame eierproductie met hart
voor dier, ondernemer, milieu en burger-consument.
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Lankerenhof (www.lankerenhof.nl)

Rondeel® BV

Vencomatic,
Dierenbescherming

Roundel

•

Top-notch animal
welfare; no beak
trimming!

•
•

Energy-efficient

•

A-brand eggs with
added value

Direct delivery to
retail - Farmer has
stronger position in
chain
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Duurzame varkensstal krijgt certificaat uitgereikt van
staatssecretaris Bleker
Op 11 april 2011 heeft staatssecretaris Henk Bleker van het ministerie van Economische
zaken, Landbouw en Innovatie een SBIR-certificaat uitgereikt voor het ‘Starplus *** 4 PPP- P’project, de integraal duurzame varkensstal.
De drie sterren geven het nagestreefde hoge niveau van dierenwelzijn weer,
de 4 P’s staan voor het zorgvuldig omgaan met People, Planet, Profit en Pigs.
Starplus *** 4 PPP-P is welzijnsvriendelijk, vermindert de uitstoot van ammoniak, geur en
methaan, produceert duurzame energie en een hoogwaardige kunstmest.
Deze innovatieve stal is ontwikkeld door een consortium van de bedrijven HoSt BV,
Kempfarm BV en Wopereis Staalbouw BV, samen met kennispartner Wageningen UR
Livestock Research. De komende 2 jaar wordt via deze SBIR-ondersteuning het Starplus *** 4
PPP-P-concept op Varkens Innovatie Centrum Sterksel en bij varkensbedrijf Kempfarm op
praktijkschaal getest.

Star Plus (People, Planet, Profit, Pigs)

Met het natuurlijke gedrag en de behoeften van het dier als vertrekpunt is een welzijnsvriendelijk
hokontwerp ontwikkeld. Deze duurzame varkensstal heeft verschillende binnen- en buitenruimtes waar de
varkens hun natuurlijk gedrag vrij kunnen vertonen. Zo is wroeten een elementaire behoefte van varkens en
door toepassing van het Kempfarm-mestbandensysteem is het aanbieden van wroetmateriaal zoals stro of
maïs geen enkel probleem. Ook voorziet de stal in de behoefte van varkens om te mesten op een aparte plek.
De ontworpen stal laat veel daglicht toe en de lucht wordt ververst door het natuurlijke ventilatiesysteem van
Wopereis. Daarmee wordt bespaard op energie voor ventilatie en verlichting en verblijven dier en mens in een
frisse en gezonde omgeving wanneer zij in de stal zijn. Doordat de mest direct uit de stal wordt verwijderd,
zullen de emissies van ammoniak, geur en methaan uit de stal lager zijn. De mest wordt in een Microfermvergister van HoSt omgezet naar duurzame energie en warmte. Een groot voordeel is dat de mest op het
bedrijf kan worden benut voor energieopwekking zonder toevoeging van grote hoeveelheden van andere
biomassa of van mest van andere bedrijven.
Het unieke stalconcept bestaat verder uit de integratie van:
1) de directe scheiding van mest en urine op mestbanden onder het rooster van de mestplekken en
afzonderlijke afvoer ervan uit de stal;
2) het vergisten van mest en de resten van het wroetmateriaal (zonder co-producten) en een
ammoniakarme urinefractie;
3) het opwerken van het urineconcentraat tot een goedgekeurde kunstmestvervanger.

Star Plus: minerals & energy

StarPlus (Sterksel)

! Natural Ventilation
! Faeces and urine kept
separate

! Lower emissions
! Better climate
! Healthy fattening pigs
! Lower energy use
! Better mineral streams
! Mono fermentation of

faeces (no co-products)
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Varkenstoilet (Sterksel)

Het Kwatrijn (kwatrijn.com)
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! Much more space per cow
! Manure and urine kept
separate

! Much better application of
minerals, no artificial NKfertilizers needed

! Energy neutral
! Milking on location (solar

-.

9)0,'#0"#%#0

powered)

! Quality of the landscape

Windstreek (windstreek.org)

Windstreek
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Cardinal Point (Windstreek)
!
!
!
!
!
!
!

Animal Welfare & Health
Natural ventilation
Energy neutral
Very good labor
conditions
Quality of Landscape
Transparant
Flexible in market

Algemene typerende lijnen

Synergie in realisatie van duurzaamheidsdoelen door

! Bronmaatregelen
! Verschillende functiegebieden
! Gebruik maken van diereigen gedrag
! Voldoende en goed ingerichte ruimte
! Opvallend: oude techniek in nieuw jasje
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En er gebeurt natuurlijk nog veel meer!

! Vrijloopstallen (welzijn)
! Koeientuin (welzijn, mineralen, perceptie)
! Andere Courage initiatieven (Amazing grazing,…)
! Familiekudde (dierenwelzijn, kalf bij de koe)
! Antibioticavrije zuivel (bv. Remeker; De Grote Voort)
! Boerderij die bindt (bodem; koolstofcyclus)
! Prodromi (welzijn)
! Patio-systeem / Terra Sea (energie, emissie, gezondheid)
! Etcetera!.....

Innovatie vereist R&D en
marktontwikkeling

! MKB speelt belangrijke rol
! Kip-ei / valley of death
● geen markt – geen product
● geen product – geen markt

! Dierenwelzijn: vaak kostenpost die zich op zichzelf
niet terugverdiend
● Ander marktsegment
● Of terugverdienen via integrale benadering

Verbinding met /rol van het (HBO)-onderwijs

! Vernieuwingen op praktijkniveau in kaart brengen
! Reflectie op innovatie-uitdagingen vanuit lange termijn
ambities UDV " nieuwe kansen identificeren

! Verbinden vernieuwingen aan MKB
! Marktonderzoek vernieuwingen
! Bewustwording en rolopvatting studenten
!… ?
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