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‘De schakel tussen het bedrijfsleven, onderzoek, maatschappij,
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Open innovatie dagen VIC Sterksel
VIC Sterksel organiseert de Open Innovatie Dagen wederom
samen met het Partnership 'Innovators van de varkenshouderij en
varkensvleesketen'. Alle bedrijven en instanties in dit partnership
werken op en om VIC Sterksel aan innovaties voor
varkenshouders, met de ambitie de leidende positie van de
Nederlandse varkenshouderij in de wereld te bestendigen. Tijdens
de Open Innovatie Dagen laten bedrijfsleven, onderwijs en
onderzoek u kennis maken met deze nieuwste innovaties en
inzichten. Alle innovaties groot of klein zijn in de praktijk te
bezichtigen; hiertoe stelt VIC Sterksel haar stallen en biogas- en
mestverwerkingsplein open. Inhoudelijke experts uit bedrijfsleven
en onderzoek zijn aanwezig om bezoekers “on the spot”
toelichting geven over de uitkomsten van onderzoek en
innovaties.
Naast het bekijken van de nieuwste innovaties in en om de stal
kunnen bezoekers deelnemen aan themagerichte seminars op het
gebied van mest en emissie, rendement, gezondheid en voer(en).
De nieuwste inzichten en visies worden hier op innovatieve wijze
gepresenteerd door vooraanstaande personen uit de sector.
Kortom: kom kijken in de etalage van VIC Sterksel tijdens de Open
Innovatie Dagen Varkenshouderij! Wij zien u graag terug op
vrijdag 19 juni vanaf 13.00u tot 19.00u of op zaterdag 20 juni
vanaf 10.00u tot 16.00u.
Bekijk de site voor meer informatie en het promo filmpje:
www.vicsterksel.nl/oid2015
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Nieuwtjes uit de sector.
Vooruitgang zeugenhouderij
Vermeerderaars presteerden het
in 2014 om gemiddeld 29,1 big per
zeug per jaar te spenen. Dit blijkt
uit de kengetallenspiegel van de
zeugen- en vleesvarkenshouderij
van Agrovision. Dat aantal
gespeende biggen is 0,3 big hoger
dan in 2013. Meer informatie

Eerste PED-bedrijf weer
officieel vrij
Het eerste bedrijf in Nederland
waar PED is vastgesteld is weer
officieel vrij van PED. Inmiddels
zijn op het bedrijf een heel aantal
nieuwe biggen opgelegd die niet
meer besmet blijken te zijn.
Meer informatie

April 2015

Nieuwsbrief Kennismaker Varkens
fdf

Boer2Burger Seminar
Op vrijdagmiddag 8 mei organiseert de Stichting Animal Event samen met Netwerk de Peelhorst, Transitieteam
Brabantse Agrofood en HAS Hogeschool het seminar #Boer2burger. Tijdens het interactieve programma wordt aan de
hand van een aantal verrassende verhalen en voorbeelden ingegaan op de relatie tussen boer en burger. Na het
seminar is er de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan de ‘Boerderijpiste’ waar ook de afsluitende borrel
plaatsvindt.
De uitreiking van de #boer2burger award neemt tijdens het seminar een centrale plaats in. De jury is hiervoor
op zoek naar initiatieven van zowel boeren als burgers. Het is belangrijkdat deze initiatieven bijdragen aan
de waardering én verduurzamingvan de veehouderij. Tevens moeten zij vernieuwend zijn en anderen kunnen
inspireren.
Bekijk de site voor meer informatie: http://www.netwerkdepeelhorst.nl/nieuws/seminar-boer2burger-711

Summerschool ‘’varkens houden in 2025’’
Van 6 tot en met 17 juli vindt alweer de 6de editie van de
Summerschool ‘’varkens houden in 2025’’ plaats. De cursus vindt
plaats op VIC Sterksel en is bedoelt voor hogerejaars studenten uit het
hoger agrarisch onderwijs en young professionals.
Gedurende deze cursus komen alle aspecten van de varkenshouderij
aan bod. Vooraanstaande personen uit de varkenshouderij verzorgen
een gastles en ook zijn er enkele interessante excursies. Klik hier voor
meer informatie.
Interesse? Aanmelden kan via kennismakervarken@has.nl

Agenda Varkenshouderij






Vacature bedrijfsleider
Het bedrijf NutriSuin is voor een klant in Duitsland op zoek naar een
een bedrijfsleider/rechterhand voor een bedrijf van 5000 zeugen in de
buurt van Erfurt (450 km van den Bosch). Het bedrijf zoekt iemand die
bereid is om van maandag tot en met donderdag werkzaam te zijn in
Duitsland. Heb je interesse in deze leuke uitdagende baan? Dan kun je
contact opnemen met Luc Willekens:
06-34892827
of
l.willekens@nutrisuin.nl





8 maart 2015 Boer2Burger Seminair
Safaripark Beekse Bergen
8 t/m 10 mei - Animal
Event in Safaripark
Beekse Bergen
13 mei 2015 - PIG
business thema avond
Financiën te Dalfsen
20 mei 2015 - PIG
business thema avond
Financiën te NederweertEind
27 mei 2015 – Symposium
‘’Het varken als kachel’’
te Apeldoorn
4 juni 2015 – Alpe
d’HuZes
19 en 20 juni 2015 – Open
innovatie dagen VIC
Sterksel te Sterksel
26 juni 2015 –
Onderwerpenbeurs ZLTO
te ‘s-Hertogenbosch

Heeft u nog leuke ideeën voor de Kennismaker, laat het de Kennismaker weten!
Deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur een e-mail naar kennismakervarken@has.nl
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