
 
 
 

 

 

 
Algemene gegevens 

TKI-Nummer  AF-EU-17008 

Titel SusPigSys 

Topsector (A&F of T&U) A&F 

Projectleider (onderzoek) Hans Spoolder 

Werkelijke startdatum 1 september 2017 

Werkelijke einddatum 31 augustus 2020 

Korte omschrijving inhoud  

SusPigSys beoogt een integrale beoordeling en analyse-tool te 

ontwikkelen voor het vaststellen van commercieel haalbare en 
efficiënte varkensproductie systemen in de praktijk, met een 
hoge maatschappelijke acceptatie.  
 
Specifieke doelstellingen zijn: 
-  Creëren van ‘toolbox’ voor het meten van economische, 

technische, personele en maatschappelijke aspecten op het 

varkensbedrijf 
-  Combineren en doorontwikkelen van bestaande protocollen 

voor het integreren van gegevens met betrekking tot 
economie, de gevolgen voor het milieu, diergezondheid en 
dierenwelzijn in de EU 

-  Ontwikkeling en invulling van een ‘duurzaamheids add-on’ 

aan een bestaande internationale databank (in het 
verlengde van EU-project FLINT) 

-  Ontwikkeling van een beslissingsondersteunende tool (app) 

voor varkenshouders, met bedrijfsspecifieke feed-back en 
‘bench marking’ optie 

 

De Nederlandse bijdrage bestaat o.a. uit data verzameling en 

toetsing van modellen via bedrijfsbezoeken. Daarnaast is WLR 

samen met WEcR leidend in het realiseren van de aansluiting 

met bestaande internationale fora, zoals InterPIG, Agri 

benchmark Pigs en databank FADN. 

 

 
uitvoerende partijen 

betrokken kennisinstellingen Friedrich-Loeffler-Institut (FLI - DE) 
University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU - AT) 

University of Helsinki (HU - FI) 
Fondazione CRPA Studi e Ricerche (FCSR - IT) 
Warsaw University of Life Sciences (SGGW - PL) 

FiBL Deutschland e.V. (FiBL - CH) 
Newcastle University (NU - UK) 

overige partijen  SusPigSys wordt ondersteund door diverse bedrijven in de 
deelnemende panden, waaronder ISN-Project GmbH (DE), 
National Pig Association (UK), Gran Suino Italiano (IT), 
Suomen Sikayrittäjät (FI), Organizzazione Prodotto Allevatori 
Suini (IT), Verband Landwirtschaftlicher 
Veredelungsproduzenten (AT), VzF GmbH Erfolg mit Schwein 
(DE) en Zentralverband der Deutschen Schweineprodukten 

e.V. (DE). Naar aanleiding van de succesvolle aanvraag bij 



ERA-net SusAn wordt ook in Nederland steun en medewerking 
gezocht bij LTO en POV. 

 

 
Planning en voortgang  

Loopt het project volgens 
planning? Indien er wijzigingen 
zijn t.o.v. de plannen, geef 
hierop een toelichting. Indien er 
knelpunten zijn, geef hiervan 
een korte beschrijving 

Het project is op verzoek van andere consortiumpartners niet 
in april maar in september gestart. De doorlooptijd blijft gelijk, 
dus ook de einddatum is 5 maanden opgeschoven. Een 
kasritmewijziging voor 2018-2020 is ingediend en 
gehonoreerd, waarbij het teveel toegekende budget voor 2017 
middels NAPRO is doorgeschoven naar 2018. 
 

Inhoudelijk loopt het project volgens de herziene planning op 
schema.     

 

 
Highlights 

 

Het project is gestart in september 2017 met een kick-off bijeenkomst in Celle (DE). Daar is de 
planning en taakverdeling van het project met het gehele consortium doorgenomen en bevestigt. 

Een website is opgestart (https://suspigsys.fli.de/en/home/), een projectlogo ontwikkeld en een 

(intern) datasharing systeem opgezet.  
 

Alle partners hebben sindsdien een eerste bijeenkomst met stakeholders in hun eigen land gehad 
om het project te introduceren en advies te vragen over ‘typische varkenshouderijsystemen’ en 
‘duurzaamheidsparameters’. In Nederland was dat tijdens een bijeenkomst van het College van 
deskundigen Agro/Food Dierlijk’ van SMK, op 7 december 2017. 
 
WUR is in de eerste maanden van het project met name op zoek geweest naar de juiste 

organisatie of datasysteem om de te ontwikkelen duurzaamheidsapp aan te koppelen. De keus 
lijkt daarbij te gaan tussen een internationale databases die in het kader van projecten of private 
initiatieven zijn opgezet, en databases gekoppeld aan commerciële managementsystemen. Tijdens 
een ‘decision meeting’ van het consortium op 20 december 2017 zijn daarover knopen 
doorgehakt, en WUR is nu gevraagd de beoogde nieuwe partner te benaderen en de 
samenwerking in gang te zetten. 

  

 
 

Aantal opgeleverde producten  

Wetenschappe-
lijke artikelen  

Rapporten Artikelen in 
vakbladen 

Inleidingen/ 
workshops/ 
invited lectures 

Aangevraag-
de octrooien 
/first filings 

Spin-offs 
(*) 

NVT NVT NVT NVT NVT NVT 

 

 (*)  Hiermee wordt  bedoeld: contractonderzoek dat voortkomt uit dit project, aanvullende 
subsidies die zijn verkregen en spin-off bedrijvigheid.  
 

Verwacht u het komende jaar een octrooiaanvraag? Nee 

 
Bijlage: Titels van de producten of een link naar de producten op een openbare website  
 
Link naar samenvatting Kennis Online:  

 

https://www.wur.nl/nl/project/AF-EU-17008-SusPigSys-1.htm 
 

https://suspigsys.fli.de/en/home/
https://www.wur.nl/nl/project/AF-EU-17008-SusPigSys-1.htm

