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Algemene gegevens 
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Korte beschrijving / doelstelling van het project (deze informatie kan worden gepubliceerd 

op de website van TKI’s/Topsectoren 

Doel van het project is om (internationaal) beschikbare kennis, beschikbaar te krijgen voor de 
praktijk. De betrokken producentenorganisaties (waaronder ZLTO in NL) bepalen jaarlijks met hun 
achterban welke specifieke vragen zij hebben, en waar het project dus mee bezig gaat. De POV 
hecht aan het EU voorstel vanwege het belang voor de varkenshouderij en de aansluiting bij de 
kennis en innovatie waar ze momenteel invulling aan geeft. De betrokken producentenorganisaties 

hebben in de voorbereiding voor een aantal hoofdthema’s gekozen, die ook voor NL actueel zijn: 
1) Dierenwelzijn, 2) Diergezondheid, 3) Vleeskwaliteit/keten en 4) Precisieproductie. De jaarlijkse 
cyclus van vraagarticulatie – kennisverzameling – kennisoverdracht – vraagarticulatie zal er voor 
zorgen dat de vragen en de antwoorden actueel zijn. Een jaarlijkse Grand Prix competitie zorgt 
voor de nodige publiciteit rondom de beste Europese ideeën: voor elk van de 4 genoemde thema’s 
worden jaarlijks 2 winnaars geselecteerd. 
 

 
Planning en voortgang Loopt het project volgens planning? Indien er wijzigingen zijn t.o.v. de 
plannen of indien er knelpunten zijn, geef hierop dan een toelichting 

Het project loopt strak op de planning, geholpen door de vier jaarlijkse cycli die doorlopen worden. 

Een nieuwe overall coördinator (UK) en WP leider Dierenwelzijn (B) zijn inmiddels ingewerkt. 
 

 
Highlights en resultaten in 2018/tot nu toe (deze informatie kan worden gepubliceerd op de 
website van TKI’s/Topsectoren 

EUPiG heeft ook in 2018 8 winnaars van de Innovatie Grandprix opgeleverd, waarbij 2 
Nederlandse inzendingen. De Hoeve BV met dagelijkse ontmesting voor een betere luchtkwaliteit 

en biogasproductie. Varkenshouder Rick Bosgoed met de inzet van slimme weegtechnologie om 
optimaal te kunnen voeren. Ambassadeurs uit andere landen showen diervriendelijkere en 
schonere systemen of een lager antibiotica gebruik. De resultaten zijn te vinden op 
https://www.eupig.eu/. 
 
De wetenschappelijke rapportages voor 2018 die de winnende ideeën evalueren op technisch- en 
bedrijfseconomisch vlak zijn nog in voorbereiding. De derde Grand Prix ronde (2019) is inmiddels 

geopend en te vinden op https://www.eupig.eu/grand-prix   
 

 

Aantal opgeleverde producten in 2018/tot nu toe (geef in een bijlage de titels en/of 
omschrijving van de producten of een link naar de producten op openbare websites) 

Wetenschappelijke 
artikelen  

Rapporten/ 
nieuwsbrieven 

Artikelen in 
vakbladen 

Inleidingen/ workshops/ 
invited lectures 

0 (EUPiG is geen 
onderzoeksproject) 
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2018-jaarrapportage EU cofinanciering en overige projecten anders dan PPS-en 

https://www.eupig.eu/
https://www.eupig.eu/
https://www.eupig.eu/grand-prix
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Bijlage: Titels van de producten of een link naar de producten op een openbare website  
 

EUPiG Technical Report Precision Production 2017. 
https://www.eupig.eu/public/images/Technicalreports/Yr1_Precision.pdf  
 

EUPiG Technical Report Meat Quality 2017. 
https://www.eupig.eu/public/images/Technicalreports/Yr1_Meat_Qual.pdf  
 
EUPiG Technical Report Welfare 2017. 
https://www.eupig.eu/public/images/Technicalreports/Yr1_Welfare.pdf  
 
EUPiG Technical Report Health Management 2017. 

https://www.eupig.eu/public/images/Technicalreports/Yr1_Health.pdf  
 
Van 13 tot 16 november bezocht een groep vanuit Noord-Brabant (LIB) de regio Catalonië in 
Spanje voor innovatie en kennisuitwisseling. 
 
EUPiG Newsletter. Augustus 2018. https://www.eupig.eu/news/newsletters/eu-pig-newsletter-

august-2018  

 
EUPig Newsletter. December 2018. https://www.eupig.eu/news/newsletters/eu-pig-newsletter-
december-2018  
 
Twee Nederlandse EU PiG ambassadeurs. Pig Business, augustus 2018. 
https://www.pigbusiness.nl/artikel/136698-twee-nederlandse-eu-pig-ambassadeurs/  

 
EU Pig 2018 kent twee Nederlandse ambassadeurs. Nieuwe Oogst, juli 2018. 
https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2018/07/05/eu-pig-2018-kent-twee-nederlandse-
ambassadeurs  
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