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Korte omschrijving inhoud The overall objective of EuroDairy is to set up a 

Thematic Network to increase the economic, 

environmental and social sustainability of European dairy 

farming. 

 

 

 

Highlights 

EuroDairy is een nieuw Europees netwerk voor melkveehouders die de prestaties van 

hun bedrijven willen verbeteren en een meer duurzame toekomst aan hun bedrijven en 

gezinnen willen bieden. Dit komt in een tijd van ongekende uitdagingen voor de sector 

na de afschaffing van de melkquota en een dramatisch lage melkprijs. EuroDairy is 

actief in 14 lidstaten, die samen 40% van de melkveehouders, 45% van de koeien en 

60% van de Europese melkproductie omvatten. De twintig partnerorganisaties zijn nauw 

verbonden met de sector en komen uit zowel de opkomende als de oude melk 

producerende regio's van Europa. Verdere samenwerking, met name met de Europese 

melkveehoudersorganisaties en de zuivelindustrie, verhogen de impact van het netwerk. 

 

EuroDairy is toegespitst op de belangrijkste duurzaamheidsproblemen voor de 

toekomst: 

 sociaal-economische veerkracht - met het oog op grote (melk)prijsfluctuaties. 

 efficiënt beheer van hulpbronnen – optimaliseren van het gebruik van inputs, die 

ook een impact kunnen hebben op het milieu. 

 de verzorging van de dieren - innovatieve bedrijfsmanagement praktijken, mede 

ook om het dierenwelzijn en antibioticagebruik te verminderen. 

 biodiversiteit - het combineren van zorg voor het milieu en een rendabele 

melkveehouderij. 

 

In februari 2016 is dit 3-jarige Europese project  gestart. De Nederlandse partners zijn 

ZuivelNL, ZLTO en Wageningen UR. In dit project wordt speciaal aandacht gegeven aan  

het versterken van de binding tussen onderzoek en praktijk. Verwacht wordt dat, door 

internationale kennisuitwisseling en het verbinden van innovatieve groepen 

melkveehouders met elkaar en met projecten die in Europa lopen, innovaties en goede 

landbouwpraktijken sneller kunnen worden toegepast. EuroDairy wil direct voor de 

Europese melkveehouders bruikbare informatie en kennis over toepasbare innovaties 

ontsluiten en leveren via o.a. video's, productinfo bladen, webinars, open learning 

platform, bedrijfsbezoeken. Dit wordt Europa breed ondersteund door 42 zgn. 

operational groups (praktijknetwerken), 120 betrokken, innovatieve voorloperbedrijven, 

een 12–tal uitwisselingsbezoeken met andere landen en een 10-tal technische 

workshops. 

Het jaar 2016 is vooral besteed aan het opbouwen van het netwerk.  

 

 

 



Aantal opgeleverde producten in 2016 

Wetenschappelijke 

artikelen  

Rapporten Artikelen in vakbladen Inleidingen/ workshops/ 

invited lectures 

- - - 5 

 

 

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

website  

 

EuroDairy is in 2016 gepresenteerd op een aantal bijeenkomsten en congressen. Vanuit 

Nederlandse partners waren we betrokken bij: 

 Congres van EDF (European Dairy Farmers) in La Baule, Frankrijk, 28-30 juni  

 EAAP (European Association of Animal Production) in Belfast, 29 aug – 2 sept. 

 EGF (European Grassland Federation) Trondheim, 5-8 sept. 

 IDF (International Dairy Federation) Dairy summit, Rotterdam, 16-21 okt. 

 NVWV (Nederlandse Vereniging voor Weide- en Voederbouw), Reusel, 9 nov.  

 

Voor meer informatie over EuroDairy, zie: www.eurodairy.eu 

 

 

 

http://www.eurodairy.eu/

