Sfeerimpressie dialoog kennisbehoefte diervoeding
LNV start een dialoog met ondernemers,
onderzoekers en maatschappelijke
organisaties over de kennisbehoefte
diervoeding. Inzet is om te komen tot een
gezamenlijke strategie en
onderzoeksagenda. De veiligheid van
diervoeders moet verder verbeterd
worden, maar er is ook kennisontwikkeling
nodig om ruimte te scheppen voor
innovatie op andere terreinen, zoals
diergezondheid, en dierwelzijn. De dialoog
wordt georganiseerd door Wageningen
UR, in een gezamenlijk project van ASG,
LEI, RIKILT en WING. Op 21 september is
de aftrap gegeven met een diner ‘pensant’

in de Reehorst in Ede. De deelnemers
waren zeer positief over het initiatief en
willen zich gaan inzetten voor een
verdere verkenning van de
mogelijkheden om samen te gaan
werken. Dit najaar volgen nog twee
sessies. Doel daarvan is een
gezamenlijke visie te ontwikkelen op de
toekomst van diervoeding en een
kennisagenda op te stellen.
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Vier quotes van aanwezige stakeholders:
Tonnie Greutink (LNV,
directie kennis):
“Voor LNV is deze dialoog
van grote waarde. Door
meer betrokkenen te
interviewen krijgt het
maatschappelijke belang
meer nadruk. Het is van
belang te weten hoe de sector zich ontwikkeld,
welke innovaties men verwacht. Wat zijn
mogelijke gevolgen van ontwikkelingen in de
biotechnologie, de nano-technologie en de biobased economy voor diervoeding?: Voor
knelpunten die een gezamenlijk belang
hebben, is medefinanciering van LNV
mogelijk”.

Wouter Hendriks (Wageningen UR):
“Energie zal In de toekomst bij diervoeders
een probleem gaan opleveren. Dit wordt o.a.
veroorzaakt door de steeds grotere vraag naar
voeding, vooral in China. Veel kennis die al
beschikbaar is moet uitgedragen en
geïmplementeerd worden. Daarnaast is behoefte
aan methoden om te voorspellen waar
problemen kunnen optreden. Ook wil ik een lans
breken voor de diergezondheid en welzijn.
Voordat wij de producten eten, is het voer
tenslotte al door het dier heengegaan”.
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Ad Merks (De Samenwerking):
“Dit is een goede manier om tot
onderzoeksthema’s te komen. Vernieuwing in
onderwijs en toegepast onderzoek is van
belang. Ik verwacht vanuit het ministerie een
meer pro-actieve houding. Laat LNV een aantal
thema’s neerleggen en minder op de proceskant
actief zijn. En verbreding naar de rest van de
veevoederwereld toe is een must, anders zijn
we teveel op een eilandje bezig!

Machiel Blok (Productschap voor
Diervoeders):
“Het is belangrijk om elkaar in deze setting te
ontmoeten. We komen er achter dat we de structuur
die we in de jaren 80 om zeep geholpen hebben nu
toch nodig hebben. We vragen niet naar ‘veel’
onderzoek, wel naar een goede programmering. Het
gaat om de voeding van dieren,
om dieren goed en optimaal te
laten presteren. Natuurlijk moet
het voedsel veilig zijn, maar dat
onderdeel hebben we al aardig
in de vingers. Voor de
ontwikkeling van nieuwe kennis
zou de nadruk meer moeten
liggen op duurzaamheid”.

