
 
 

 

 

 
Algemene gegevens 
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Projectleider (onderzoek) Hans Spoolder 

Werkelijke startdatum 1 november 2016 

Werkelijke einddatum 31 oktober 2020 

Korte omschrijving inhoud 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.   
 

 
uitvoerende partijen 

betrokken kennisinstellingen Beta Technology Ltd (BETA - UK)  
Stichting Wageningen Research (WR - NL)  
Institut de Recerca I Technologia Agroalimentaries (IRTA - ES)  
Centro Ricerche Produzioni Animali (CRPA - IT)  
TEAGASC - Agriculture and Food Development Authority 

(TEAGASC - IE)  
Agrifood and Biosciences Institute (AFBI - IE)  
Veterinaermedizinische Vienna (VV - AT)  
Institut du Porc Association (IFIP - FR)  
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW 
- PL) 

overige partijen  Agriculture and Horticulture Development Board (AHDB - UK)  
Zuidelijke Land en Tuinbouworganisatie Vereniging (ZLTO - 
NL)  
Boerenbondvereniging voor Projecten vzw (BBP - BE)  
Interprofession Nationale Porcine (INAPORC - FR)  

SEGES PS (SEGES - DK)  
Deutscher Raiffeisenverband e.V (DRV - DE)  

Vágóállat és Hús Szakmakozi Szervezet és Terméktanács (VHT 
- HU)  
Gran Suino Italiano (GSI - IT)  
Polski Zwiazek Hodowcow (POLSUS - PL)  
Animal Health ETT (ETT - FI) 

 

 

 



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 loopt inhoudelijk op schema. Organisatorisch zijn 

er op dit moment wat uitdagingen omdat de overall 

coördinator afscheid neemt evenals de WP leider van het werk 
pakket Dierenwelzijn. Nederland (WR) werkt met name aan dit 
thema en aan Precision Farming. Naar opvolgers wordt 
gezocht.     

 
Highlights 

Het EU PiG project heeft dit jaar de eerste 8 winnaars van de Innovatie Grandprix opgeleverd. 
Daar zat ook een Nederlander bij op het onderdeel Diergezondheid – reductie antibiotica. De 
winnaar is een Oirschotse varkenshouder en zijn team, die verschillende biosecurity maatregelen 

hebben genomen om gezondheidsrisico's in de veestapel te verminderen, en daarmee het gebruik 
van antibiotica tot een zeer laag niveau wisten terug te brengen.  
De wetenschappelijke rapportages die deze en de andere 7 winnende ideeën evalueren op 
technisch- en bedrijfseconomisch vlak zijn nog in voorbereiding. 
Inmiddels is de tweede Grand Prix ronde in voorbereiding. Deze zal in het voorjaar van 2018 
gelanceerd worden. De voortgang van het project os te volgen op: https://www.eupig.eu/ 

 

 

Aantal opgeleverde producten  

Wetenschappe-

lijke artikelen  

Rapporten Artikelen in 

vakbladen 

Inleidingen/ 

workshops/ 
invited lectures 

Aangevraag-

de octrooien 
/first filings 

Spin-offs 

(*) 

NVT: EUPiG is 
geen onderzoeks-
project 

In 
voorbereiding 

Diversen NVT NVT NVT 

 
(*)  Hiermee wordt  bedoeld: contractonderzoek dat voortkomt uit dit project, aanvullende 

subsidies die zijn verkregen en spin-off bedrijvigheid.  
 
De belangrijkste portal van EU PiG is de website: https://www.eupig.eu/ Daarop zijn de 3 
newsletters voor 2017 te vinden, evenals verslagen van activiteiten die door EUPiG ondersteund 
worden.  
 
De call voor de Grand Prix staat ook op YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=3PUe86o5aQY  
 
De Rapporten van de verschillende winnende ideeën zijn nog in voorbereiding.  
 
Er zijn het afgelopen jaar diverse artikelen in de media verschenen. Een paar voorbeelden: 
https://www.pigbusiness.nl/artikel/31593-oirschotse-varkenshouder-winnaar-eu-pig-grand-prix-

2017/   
http://www.thepigsite.com/swinenews/44321/eu-pig-innovation-group-awards-grand-prix-
winners/ 
http://www.npa-uk.org.uk/EU_PiG_Grand_Prix_Winners_announced.html  
http://www.madeinkempen.be/nieuws/de-wolkenhoeve-geel-wint-grand-prix/ 
 
 

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: Omdat het vanwege inzet van vrij vallend budget vanwege 
kasritmewijzing bij andere PPS-en slechts om de financiering van 1 jaar gaat is er geen info op 
KennisOnline geplaatst. 
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