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Korte omschrijving inhoud In het gemeenschappelijke spoor zijn gezamenlijke 

workshops georganiseerd rond thema’s in relatie tot het 

verwaarden en verduurzamen van de voedselketen 

inclusief het in beweging krijgen van ondernemers. 

Daarnaast zijn specifieke vragen binnen beide 

ketenpartijen opgepakt. 

 

 

 

Highlights 

In 2016 zijn drie gemeenschappelijke workshop georganiseerd. In de eerste workshop 

hebben de ketens met het ministerie van EZ hun ervaringen uitgewisseld over 

verduurzamen en verwaarden. EZ benadrukte het belang van het publiek ontsluiten van 

de ervaringen. Daarnaast werd ook stilgestaan bij het beschikbare instrumentarium om 

deze voorlopende ketens te ondersteunen.  

 

In een andere workshop werd aan de hand van een aantal casussen stilgestaan bij de 

mogelijkheden van consumentgerichte productontwikkeling. In de derde workshop is 

aandacht besteed aan smaak en de mogelijkheden om de smaak van zuivel en 

varkensvlees te beïnvloeden en hoe je in kunt spelen op consumentenvoorkeuren op dit 

vlak. 

 

Binnen het KDV spoor is verder gewerkt aan dierenwelzijn (lange staarten) en aan 

mogelijkheden tot reductie van ammoniak emissie. Binnen het CONO spoor is gewerkt 

aan monitoring en evaluatie van het duurzaamheidsprogramma en zijn in diverse 

workshops stappen gezet om naar een directere verbinding van de markt en de 

vermarkting en de activiteiten met de melkveehouders te komen.  

 

Tenslotte is gewerkt aan een publiek product waarin de belangrijkste lessen uit de 

gehele samenwerking zijn opgenomen.  

 

 

 

Aantal opgeleverde producten in 2016  

Wetenschappelijke 

artikelen 
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vakbladen 

Inleidingen/ 

workshops 
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Bijlage: Titels van de producten of een link naar de producten op een openbare 

website  

 

1.  Brochure: Verwaarden van duurzame ketens http://edepot.wur.nl/402697  

Nieuwsbericht Verwaarden van duurzame ketens: 

http://www.wur.nl/nl/Expertises-Dienstverlening/Onderzoeksinstituten/Economic-

Research/show/Hoe-verwaard-je-als-keten-duurzaamheid.htm  

 

2.  KDV/de Hoeve is als spreker uitgenodigd op verschillende 

evenementen/bijeenkomsten om te spreken over ketensamenwerking en de 

verschillende innovatieprojecten.  

Bijeenkomst LIB – 23-03-2016 

Bijeenkomst Groene Brein – 19-04-2016 

Bijeenkomst Ministerie EZ – 15-09-2016 

Spreken op verschillende studieclub bijeenkomsten van varkenshouders. Jaarlijks 

3 avonden 

 

3. KDV Publicaties op internet 

http://www.pigbusiness.nl/nieuws/4260/kdv-introduceert-antibioticavrij-

varkensvlees 

http://www.pigbusiness.nl/nieuws/4654/kdv-zet-antibioticavrije-keten-op 

http://www.boerderij.nl/Varkenshouderij/Nieuws/2016/9/KDV-werkt-aan-borging-

antibioticavrij-leven-2871024W/ 

http://www.pigbusiness.nl/nieuws/5370/kdv---smart-farming-kan-opbrengst-

varken-verhogen- 

 

Hans Verhoeven en Mark van den Eijnden  hebben meerdere blogs gepubliceerd 

over de stal van de toekomst en de bouw van de monovergister. En over 

onderzoek lange staarten en verbouwing van de stal 

http://duurzaamvarkensvlees.nl/author/hansverhoeven/ 

http://duurzaamvarkensvlees.nl/author/markvandeneijnden/ 

 

4.  CONO activiteiten 

- Open dagen op CONO bedrijven “Dagje bij de Boer dag”, voorjaar 2016 

- Duurzaamheid met verschillende kaasformules (prestaties/rondleiding/gesprek 

met veehouder) 

· Stompetoren; 13-9-2016 

· Vereniging kaashandelaren Bodegraven: 27-10-2016 

· Vander Veen Kollum: 11-6-2016 

· Zuivelhoeve: 14-3-2016 

- Overige activiteiten 

· EZ koploper bijeenkomst: 9-5-2016 

· Crowfunding Day Europe: presentatie door Wendy de Koning in Amsterdam 

Arena 25-5-2016 

· Foodcabinet: 14-11-2016 

· Food Film Festival Groningen: 5-6-2015 

· Gastcollege WUR APS Future Livestock System: mei 2016  
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