
 
 
 
 

 

 

 
Algemene gegevens 
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Goedkeuring penvoerder/consortium  
De jaarrapportage dient te worden besproken met de penvoerder/het consortium. De TKI’s 
nemen graag kennis van eventuele opmerkingen over de jaarrapportage. 

De penvoerder heeft namens het 
consortium de jaarrapportage  

 goedgekeurd 

 niet goedgekeurd 

Eventuele opmerkingen over de 
jaarrapportage: 

 

 
Planning en voortgang (indien er wijzigingen zijn t.o.v. het projectplan svp toelichten) 

Loopt de PPS volgens planning?  De planning is herzien in 2018. De activiteiten 2018 en 2019 
zijn herverdeeld over 2018-2020. De looptijd van de PPS is 
daarmee (budgetneutraal) met een jaar verlengd. 

Zijn er wijzigingen in het 
consortium/de projectpartners? 

Nee 

Is er sprake van vertraging 
en/of uitgestelde opleverdatum? 

Zie boven 

Is er sprake van inhoudelijke 
knelpunten, geef een korte 
beschrijving 

Nee 

Is er sprake van afwijkingen van 

het ingezette budget/de 
begroting? 

Nee 

 

 
Korte omschrijving inhoud/doel PPS 

Wat is er aan de hand en wat doet het project daaraan? 
Wat gaat het project opleveren en wat is het effect hiervan? 

In een nauwe samenwerking tussen praktijk en onderzoek wordt aan twee uitdagingen voor de 
konijnenhouderij gewerkt: 1) Verbetering van de diergezondheid met daaraan verbonden 
reductie van het antibioticagebruik en 2) versterken van de positie in markt en maatschappij 
door het dierenwelzijnsniveau in de huidige systemen aantoonbaar op een aanzienlijk hoger 

niveau te brengen dan de Europese standaard. Dit biedt de sector & periferie inzicht in de 
mogelijkheden om gezondheid (en daarmee AB-gebruik), dierenwelzijn en marktpositie te 
verbeteren. M.n. de input op groepshuisvesting heeft al concrete marktinitiatieven (i.c.m. Beter 
Leven erkenning) opgeleverd. 

PPS-jaarrapportage 2018 

 
 
Format PPS-jaarrapportage topsectoren Agri&Food en Tuinbouw en Uitgangsmaterialen 
 



 
Resultaten 2018 

Geef een korte beschrijving van de high-lights van 2018 

• In 2018 is het werk aan part time groepshuisvesting van voedsters verbreed naar een 
vijftal praktijkbedrijven. Hier zijn pilots uitgevoerd met kleinere aantallen voedsters.  

• Vanwege signalen uit Duitsland is monitoring van voetzolen van voedsters en 
vleeskonijnen opgezet en opgestart 

• Het Beter Leven initiatief is verder ontwikkeld. De resultaten van de eerste batch Beter 
Leven zijn begin 2018 geëvalueerd. In de zomer is een tweede ronde geproduceerd. 
Inmiddels lopen er meerdere initiatieven parallel (privaat - buiten bestek van de PPS) 

• Om inzicht te krijgen in mogelijkheden om het aantal afkeuringen aan de slachtlijn te 
verminderen is een nieuwe activiteit gestart. Historische gegevens van ca de helft van de 
konijnenbedrijven worden verzameld, de eerste analyses (op de gegevens van 17 
bedrijven) zijn uitgevoerd 

 

Geef een korte beschrijving van de projectdeliverables 2018 
 
Vakbladen 

• Greef, K.H. de & J.M. Rommers (2018a). Het onderzoek in 2018. Konijnenwijzer 36-1: 

p.7-9 
• Rommers, J.M. & K.H. de Greef (2018). Zijn combi-parken even geschikt als parken voor 

parttime groepshuisvesting van voedsters? Konijnenwijzer 36-1: p.10-13 

• Greef, K.H. de & J.M. Rommers (2018b). Afkeuringen bij vleeskonijnen - oproep aan 
konijnenhouders. Konijnenwijzer 36-2: p.30 

• Rommers, J.M. & M. Kuijpers (2018). Studiemiddag WRSA afdeling Nederland op 11 april 
2018. Konijnenwijzer 36-3: p.11-13 

• H. Arts, K.H. de Greef & J.M. Rommers (2018). Project afkeuringen bij de vleeskonijnen. 
Konijnenwijzer 36-4: p.8-9  

• Greef, K.H. de & J.M. Rommers (2018c). Update vanuit het onderzoek. Konijnenwijzer 

36-4: p.10-11 
 
(semi-)wetenschappelijke bijeenkomsten 

• WRSA-studiebijeenkomst april 2018 
- Verslag buitenlandse onderzoeksdagen: Duitsland (J. Rommers) en Frankrijk (L. 
Maertens) 

- Onderzoek Wageningen Livestock Research door Karel de Greef 

 
Wetenschappelijke artikelen 

• Rommers, J.M. ; Greef, K.H. de (2018). Are combi parks just as useful as regular parks for 
fatteners for part-time group housing of rabbits does? World Rabbit Science 26: 299 - 305. 
 

Enkele presentaties voor konijnenhouders en bedrijfsadviseurs bij projectbijeenkomsten 

 

 
 

Aantal opgeleverde producten in 2018 (geef in een bijlage de titels en/of omschrijvingen van 
de producten of een link naar de producten op de projectwebsite of andere openbare websites) 

Wetenschappelijke 
artikelen 

Rapporten Artikelen in 
vakbladen 

Inleidingen/workshops 

1 0 6 5 

Titels/omschrijvingen van belangrijkste producten in 2018 (max. 5) en hun doelgroepen 

 
• Ondernemers & adviseurs: Rommers, J.M. & K.H. de Greef (2018). Zijn combi-parken 

even geschikt als parken voor parttime groepshuisvesting van voedsters? Konijnenwijzer 
36-1: p.10-13 

• Wetenschap / peers: Rommers, J.M. ; Greef, K.H. de (2018). Are combi parks just as useful 

as regular parks for fatteners for part-time group housing of rabbits does? World Rabbit 
Science 26: 299 - 305. 
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