
 
 
 
 

 

 

 

 
Algemene gegevens 

PPS-nummer AF-17103 
 

Titel Verkenning gezonde dieren MIP 
 

Thema  

Uitvoerende kennisinstelling(en) WLR, zLTO 

Projectleider onderzoek (naam + 
emailadres) 

Annemarie rebel 
Annemarie.rebel@wur.nl 

Penvoerder (namens private 
partijen) 

In deze verkennende fase geen private penvoerder 

Contactpersoon overheid Mark de Bode, Eduard v Beusekom, Annemarie Bouma 

Totale projectomvang (k€) Start met 100.000 Euro 2018 en 100.000  Euro 2019 

Adres projectwebsite nvt 

Startdatum Gunning 15 nov 2018 

Einddatum onbekend 

 
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: 

Doordat dit een verkenning is, zijn gesprekken met LNV, 
als opdrachtgever gaande over eind datum, deliverables en 
sectoren die zullen aansluiten 

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

Loopt de PPS volgens planning?  Na een vertraagde start, om de vraagstelling duidelijk te 
krijgen, heeft op 6 december een start bijeenkomst plaats 
gevonden. Het werkplan voor 2019 is gemaakt 

Zijn er wijzigingen in het 
consortium/de projectpartners? 

De verkenning is gestart met de kalversector, WUR, zLTO en 
LNV zijn de projectpartners. 

Is er sprake van vertraging 
en/of uitgestelde opleverdatum? 

Ja, mede doordat de vraagstelling bij de start niet SMART 
was. Deze is nu voor de kalversector duidelijk geworden 

Is er sprake van inhoudelijke 
knelpunten, geef een korte 
beschrijving 

Op dit moment is het niet duidelijk met welke andere 
sectoren er binnen deze MIP verder gegaan zal gaan worden. 
Er is gestart met de kalversector, maar wat de prioriteiten 

zijn voor uitbreiding naar andere sectoren is onduidelijk. De 
geiten en schapen sector zouden wel graag willen starten. 

Voorts is er vanuit LNV voorgesteld aan te sluiten bij de 
gesprekken die in het kader van de Versnellingsagenda 
Verduurzaming Veehouderij door LNV met de 
veehouderijketens gevoerd worden. Echter de afspraken zijn 
niet SMART. 

Is er sprake van afwijkingen van 
het ingezette budget/de 
begroting? 

Ja, de begroting ging uit van 100.000 euro inclusief BTW, 
maar er is 10.000 euro minder gegund. De topsector 
secretaris Wim Hanekamp heeft hierover contact gehad en dit 
restant budget zou volgens afspraak additioneel in 2019 
gegund worden. 

PPS-jaarrapportage 2018 

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



 
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? 

 
Het veilig houden van dieren, met oog voor gezondheid en welzijn van dier en mens en een 
gezond milieu, en het produceren van veilige dierlijke producten is van belang om in 
hoogwaardig voedsel te voorzien. Op dit moment staat door maatschappelijke druk de 
veehouderij ter discussie vanwege risico’s voor volksgezondheid en suboptimaal dierwelzijn. Het 

is van algemeen maatschappelijk belang en in het belang van ondernemers in de dierlijke 
productieketens, om te werken aan een gezonde veehouderij, met gezonde dieren zonder 
substantieel gebruik van medicijnen of overlast voor de omgeving. Omwonende mogen geen 
additionele neven effecten ervaren bij de vernieuwing van systemen.  
Dit Maatschappelijk Innovatie Programma (MIP) richt zich op integrale oplossingen voor 
houderijsystemen voor de verschillende diersectoren, waarbij de dieren centraal staan. Er wordt 

ingezet op verbetering van diergezondheid en dierenwelzijn en beheersing/wegnemen van de 
nadelige effecten voor milieu en volksgezondheid, het waarborgen van voedselveiligheid. Er 
wordt gestart met de kalversector, doordat deze sector dit programma enthousiast wilde gaan 
oppakken.. 

 

 
Resultaten 2018 
Geef een korte beschrijving van de high-lights van 2018 
Geef een korte beschrijving van de projectdeliverables 2018 

Begin kalveren 
 
In 2018 is na de late gunning gestart met een start bijeenkomst met partijen uit de kalversector. 
In deze bijeenkomst heeft een brainstorm plaats gevonden.  
Hierin is de probleemstelling geschetst, en het doel van dit programma is uitgelegd. 
Het doel: landbouwhuisdieren te houden met aandacht voor de gezondheid en het welzijn van 
dier en mens. Met een maatschappelijk geaccepteerde veehouderij, met gezonde dieren zonder 

substantieel gebruik van antibiotica of overlast voor de omgeving. Met oog voor een gezond 
milieu en minimale mogelijke last voor mens en omwonenden. 
 
Het doel van de brainstorm sessie was de volgende: 
Om vraaggericht te werken wordt een creatieve brainstorm bijeenkomst gehouden gericht op: 

articuleren van de vragen op gebied van dier en humane gezondheid. 
In de brainstorm sessie hebben we met verschillende leden van de kalversector (leden vanuit de 

3 integraties, LTO kalverhouderij, lid van de SBK, 1 lid van zLTO en 4 onderzoekers vanuit WUR 
(WLR en WBVR)) 
In de sessie zijn vragen geprioriteerd, daarna zijn de vragen scherper gemaakt waardoor  
iedereen hetzelfde voor ogen heeft bij bepaalde vragen. Daarna is gedacht over potentiële 
oplossingsrichtingen en is geïdentificeerd waar kennislacunes zijn. 
Uit deze brainstorm sessie is een voorstel voor de aanpak van vraagstukken gekomen. Met de in 

dit voorstel beschreven vraagstukken gaat in 2019 een innovatiegroep verdiepen. 
De benoemde vragen richten zich op: 

1. Melktemperatuur (vooral wens van de sector) 
2. Binnenklimaat in relatie met longproblemen (aanpak maatschappelijk probleem) 

 

 

 

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 

    

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

 

Nvt, vanwege start eind november 
 
 
 

 



Bijlage: Titels/omschrijvingen van alle producten in 2018 of een link naar deze 
  producten op de projectwebsite of andere publieke websites 

 
 

 

 

 

 

 


