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De melkveehouderij staat op een kantelpunt. Terwijl de Nederlandse melkvee- en zuivelsector op veel fronten internationaal
furore maakt, doemen in eigen land steeds weer nieuwe issues op. Grondgebondenheid, weidegang, diergezondheid en –welzijn,
biodiversiteit, natuur en landschap, carbonfootprint. Het zijn even zovele uitdagingen voor de sector om groei en ontwikkeling
gepaard te laten gaan met behoud, of liever, groei van haar Maatschappelijke Toegevoegde Waarde (MTW).
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Inleiding

Innovatieagenda
2016 - 2020

In de opkomende ‘Peer-Society’ is een sector als de melkveehouderij kwetsbaarder dan ooit. Iedereen is geïnformeerd, iedereen heeft een
mening, de publieke opinie beweegt razendsnel en bepaalt steeds meer het maatschappelijk en economisch perspectief. De maatschappelijke
kwetsbaarheid van de sector is inherent aan haar zichtbaarheid, aan haar rol als beheerder van de ‘groene ruimte’, als verzorger van een nationale
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mascotte, als beheerder van cultureel erfgoed.
Kortom, aan haar bijdrage aan de kwaliteit van leven. Hoe
houden we dat in harmonie met die andere kwetsbaarheid: de
economische kwetsbaarheid van hoge kosten en fluctuerende
opbrengsten?
De kern van de uitdaging is: breng beide kwetsbaarheden, op
een nieuwe manier en op een hoger niveau met elkaar in balans.
Die balans heet: Maatschappelijke Toegevoegde Waarde. Geld
verdienen door de samenleving te verrijken. Een sector die niet
getolereerd of geaccepteerd wordt maar gewaardeerd, ja zelfs
gewenst is. De uitgangspositie voor zo’n onbetwiste license to
produce is niet slecht. Melkveehouderij is een levenskrachtige
sector, met een positief imago die met leven werkt en langs veel
routes bijdraagt aan de kwaliteit van leven.

Voor de gewenste nieuwe balans op een hoger niveau is
innovatie onmisbaar. Daar wil Courage aan bijdragen. In deze
innovatie-agenda 2016-2020 geven we een aantal ‘snapshots’
van de melkveehouderij in 2040. Ze zijn gebaseerd op interviews,
literatuurstudie, websearch en creatieve sessies met ondernemers,
bestuurders en onderzoekers. Deze beelden geven richting aan
de ontwikkeling van de innovatieprojecten van Courage. Lopende
projecten en nieuwe ideeën zijn aan deze snaphots gekoppeld.

"Het probleem van innovatiemanagement
is niet de inhoud, maar:
• Bijziendheid
• Ontkenning
• Korte termijn belang"
Patrick van der Duin
TU Delft
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Bij bedrijfsanalyse en bedrijfsontwikkeling is dit het
toetsingskader. We zijn anders gaan kijken. Landbouw is geen
industrie. Dat zijn we gaan inzien. Landbouw werkt met leven
en dient zich in haar systeemontwikkeling en bedrijfsvoering te
richten op het in stand houden en versterken van dat leven in
brede zin.
Voedsel is een bijzonder product. Het is het resultaat van een
grondgebonden, traag, circulair productieproces. Voedsel is
een life-essential. Landbouw staat dichter bij de natuur dan
bij de industrie. De boer zit in het verkeerde businessmodel.
Een technocratisch, productgericht, industrieel businessmodel.
Het gevolg van een industrieel landbouwmodel hebben we
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gezien: roofbouw, een race to the bottom, zowel wat betreft
ecologie als humane gezondheid. Dat moest anders. We
zien vers voedsel nu niet langer als een product maar als een
dienst. Een live-support-service. Een dienst waar mensen recht
op hebben, zoals op schoon drinkwater. Het leveren van een
dienst leidt tot een ander businessmodel dan het leveren van
een product. De service die je levert is leven, gezondheid.
Voedsel als leefservice. Het rendement zit bijvoorbeeld in de
reductie van ziektekosten. Gratis vers voedsel gefinancierd met
Health Impact Bonds.
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Life’s principles van de
melkveehouderij
• Toename biodiversiteit
• Zuivelproducten die bijdragen
aan betere volksgezondheid
• Circulair grondstoffen- en
energieverbruik
• Respect voor de intrinsieke waarde
en het natuurlijk gedrag van dieren
• Inspirerende, aantrekkelijke
werkomgeving (‘SLB: Slim en Leuk
Buffelen’)
• Verrijkend voor de ondernemer en
de lokale samenleving
• Continue groei en vernieuwing
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SNAPSHOT 1
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Ideeën
• Analyse van melkvee
bedrijven en
de melkvee sector volg
ens Life’s
Principles van Biomimicr
y.
•	‘Gratis Vers’. Voedse
l als
leefservice. De waarde
van
gezond voedsel gerelate
erd aan
de besparing op zorgko
sten via
‘Health Impact Bonds’.
De Amersfoortse deelt
voedsel ui

t.
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SNAPSHOT 2

Lopende projecten

Efficiënter, intensiever,
maar anders

• Grondloze voerteelt
• Voerraffinage
• Cow Guide 			
er Diesel
• Melkveehouderij zond

Ideeën
er boer.
• Melkveehouderij zond
en
Volledige digitalisering
elkveebedrijf
robotisering van het m

Cow Guide

VIC
Al 8000 jaar bewijst de koe, als landbouwhuisdier, de mens goede diensten. De koe is een trouwe,
lucratieve up-cycle partner. De koe zet plantaardige producten, waar wij niets mee kunnen, om in
hoogwaardige humane voeding. In dit verleden ligt de toekomst. Geld verdienen door waardecreatie.

VIC
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Dierlijke productie die zo min mogelijk concurreert met
plantaardige productie. Op efficiëntie kan dierlijk eiwit niet
concurreren met plantaardig eiwit. Die concurrentie gaan
we niet meer aan. Want efficiënte benutting van schaarse
grondstoffen als vruchtbaar land, zoet water, energie, fosfaat
is het top issue in de worsteling om in 2050 9 miljard mensen
te voeden. Koeien moeten alleen vreten wat mensen niet
kunnen of willen verteren. De efficiëntieslag is vooral te
maken op het gebied van voer- en mestbenutting. Zo gaan
voer- en mestraffinage bijdragen aan het efficiënter sluiten van
kringlopen. En zal grondloze voerteelt, met ledverlichting in
gesloten containers, de nutriëntenbenutting naar een radicaal
hoger plan tillen en het bodemgebruik ontlasten. ‘Intensief’
krijgt een nieuwe definitie.

Die efficiëntieslag helpt om de carbonfootprint van een liter
melk flink te reduceren. Dit kengetal is het belangrijkste
milieucijfer voor de boer. Reductie van fosfaat-, ammoniaken nitraatemissies waren kinderspel vergeleken met het
terugdringen van broeikasgassen. De zon gaat de sector
redden. De benutting van de overvloed aan energie die zij op
het melkveebedrijf laat vallen helpt ons aan klimaatneutrale
melk op een boerderij zonder diesel.

en kwaliteit van het gras en de behoefte van de koeien.
We voeren de koe in de wei net zo nauwkeurig als op stal.
Een mannetje op een rokende dieseltrekker is nostalgie.
Onbemande werktuigen en drones doen het werk.
De arbeidskosten zijn nihil en de arbeidstijd per koe per
dag is gereduceerd tot enkele seconden. Het ‘Internet of
Things’ knoopt de data van een wereld vol sensoren via
een LoRa-netwerk aan elkaar en vertaalt die in pasklare
managementadviezen. Boeren doe je vanuit een control room.

Overigens: de techno-revolutie geeft efficiëntie een nieuwe
dimensie. Na de robotisering van het erf, is nu het land aan de
beurt. Een ‘Cowguide’ maakt fysieke afrasteringen voor het
weiden van koeien overbodig. De omvang van de wei wordt
traploos aangepast aan de automatisch gemeten hoeveelheid
7

SNAPSHOT 3

Cress-melk i.s.m. Dutc h Cuisin
e

Postindustriële
waardecreatie
Efficiëntieverhoging heeft haar valkuilen. Bijvoorbeeld de ‘verdinging van het dier’, het ontkennen van de eigenwaarde van de koe.
Anno 2050 is een dier geen productiemiddel meer, geen gebruiksgoed, maar een levend wezen met een eigen intrinsieke waarde.
Dieren hebben rechten. Die rechten stellen grenzen aan wat we van het dier mogen vragen, aan hoe we met het dier omgaan.
In het verlengde van de ‘verdinging’ van het dier ligt de tweede
efficiëntievalkuil: industrialisering van houderijsystemen.
Chemie, techniek, automatisering, kostprijsleiderschap; het
zijn autonome krachten die de melkveehouderij steeds verder
het industriële, mechanistische systeem in duwen. Mensen
keren zich daarvan af. Voedsel is nog een van de weinige
elementen die ons herinneren aan waar we vandaan komen,
die ons verbinden met wat we zijn: een onderdeel van de
natuur. Voedsel is een life-essential. Industriële veehouderij
vervreemdt ons daarvan. En, eenmaal volstrekt vervreemd,
wordt ‘industriële’ koeienmelk uiteindelijk verslagen door
synthetische melk. De jongens van Muufri hebben het voor
elkaar. Hun slogan: ‘Sustainable animal free milk’. De vleeskiloknallers en de prijsstuntende jerrycans met melk komen
8

niet meer van de boerderij maar uit het laboratorium. In onze
keuken melk, kaas en yoghurt uit de 3D- printer. Producten als
voedselvervanger Soylent zijn de ultieme disconnectie tussen
de aarde en ons voedsel. Het eindstation van een industrieel
voedselsysteem.
We leren de noodzaak tot efficiëntieverbetering op een nieuwe
manier te koppelen aan de essentie van voeding, natuur en
leven. Dat is de ontwikkelrichting: een nieuwe synthese van
natuurlijkheid en hightech. Alle bedrijfsprocessen kunnen
we mechaniseren, automatiseren, digitaliseren. Zelfs de boer
wordt overbodig. Maar de twee belangrijke natuurlijke assets
van het melkveebedrijf koesteren we zorgvuldig: de koe en
het landschap. Natuurlijke echtheid en kwaliteit zijn de USP

van de melkveehouderij. ‘Echte’ melk en het ‘echte’ vlees
komen van de boer. De jerrycan-kiloknaller-markt is voor de
industriële laboratoria; de ‘toegevoegde waarde-markt’ voor
de boer. Waardecreatie is in stadstaat Nederland en in WestEuropa de grote kans. Differentiëren en innoveren op smaak,
gezondheid en beleving zorgen voor een ‘waarde-explosie’. De
mogelijkheden zijn eindeloos. Vierkantsverwaarding is normaal.
Geen melk zonder vlees. Uitstootkoeien en stierkalveren zijn
de verantwoordelijkheid van de melkveehouder. Ze vullen ons
bord. Lekkerder en klimaatvriendelijker dan het ‘hormoonvlees’
uit Zuid- en Noord Amerika.

Ideeën
•D
 utch Dairy Cuisin
e. 		
Zuivelen volgens
de principes
van ‘Dutch Cuisin
e’
•C
 ress-melk. Mix va
n rauwe
(gefermenteerde)
melk met 		
cressen. Honderd
smaken.
•V
 ierkantsverwaard
ing. Drink de
melk van de koe
die je later opeet.
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SNAPSHOT 4

Lopende projecten

Populairder dan de
Nederlandse leeuw
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Mathijs Bouman
Journalist en econoom

Het resultaat is nieuwe informatie, nieuwe kennis, nieuwe
mogelijkheden. Big Data is een vorm van helderziendheid:
het herkent complexe patronen en kan zo diergedrag en
diergezondheid voorspellen.

ers

• Gezonde partn

"Net als Maxima, oranje en tulpen is
de koe het visitekaartje van Nederland.
De sector heeft 1,5 miljoen uithangborden.
Maar wat doet ze ermee? Verstoppen
in een stal!"

Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Uiteindelijk zijn mensen plaatjeskijkers.
Maar wat zien mensen als ze naar de sector kijken? De belangrijkste eyecatcher is de koe.
De knuffelbare, fotogenieke, immer populaire en geliefde
nationale mascotte. De Nederlandse koe is populairder dan
de Nederlandse leeuw. Maar ze bleek ook de valkuil. Met
die nationale mascotte mag je niet sollen. Dierwelzijn en
diergezondheid zijn een publieke zaak. Hoe we met de koe
omgaan bepaalt in belangrijke mate de maatschappelijke
legitimiteit van de sector. Dat begint met zichtbaarheid.
Permanent opstallen is je ambassadeur verstoppen. Dat doen
we dus niet meer. We maken de weidende koeien zichtbaar
op Google Earth.
De biologische behoeften zijn al jaren het eerste
uitgangspunt voor het ontwerpen van melkveebedrijven.
Logisch. Kinderen die in 2040 geboren worden, hebben
een levensverwachting van 125 jaar. Dan is het redelijk dat

een koe zo’n jaar of 15 meegaat. Dat lukt alleen als alles
erop gericht is het de koe naar de zin te maken. Cruciale,
pijnlijke aandoeningen als uier- en klauwinfecties zijn tot een
minimum beperkt en de vruchtbaarheid is probleemloos.
Aan de sprong in verbetering van diergezondheid hebben
ook digitalisering, automatisering en sensortechnologie
belangrijk bijgedragen. Automatische gedragsanalyse door
het analyseren van bewegingspatronen levert veel basale
informatie. Door deze te combineren met analysegegevens
van de melk door optische- en geursensoren en nanosensoren onder de huid, in de pens en in de bloedbaan van
de koe, wordt de boer ‘vertelt’ wat er met welke koe is en
wat hij er aan moet doen. Via Big Data (cijfers, beelden,
tekst) is alle info gekoppeld aan centraal opgeslagen data
van de zuivelfabriek, de voerleverancier, de dierenarts etc.

De ‘lab on a chip’ veroorzaakte een tweede grote verschuiving
in de veterinaire wereld. Bloed- en melkmonsters opsturen
is historie. Ter plekke en direct verricht de boer zelf de
analyse die hem de essentiële informatie verschaft. Digitale
diagnostiek en een digitaal behandeladvies. Sneller dan de
boer, nauwkeuriger dan de dierenarts.
De digitalisering betekent dat de trend richting
koppelmanagement en koppelbehandeling die in grote
bedrijven opgang maakte is gekeerd. Het individuele dier
krijgt meer gerichte aandacht dan ooit. High Tech creëert High
Touch. Precisielandbouw in de stal.
De volgende stap is de robotisering van de individuele
dierverzorging. Robots insemineren de koeien, bekappen de
klauwen, dienen medicijnen toe etc. Rustig, voorspelbaar
en stressloos. De arbeidsefficiëntie, nauwkeurigheid en
diervriendelijkheid van dierverzorging is met sprongen vooruit
gegaan.
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SNAPSHOT 5

Dairyland Stewardship Council

Melkveehouderij = natuurbeheer
Na de koe is de tweede beeldbepalende kwaliteit van de melkveehouderij natuur en
landschap. Het oude schisma tussen die twee kunnen we ons bijna niet meer voorstellen.
Melkveehouderij = natuurbeheer.
De grote belanghebbenden op het platteland: boeren,
terreinbeherende organisaties, drinkwaterbedrijven en
waterschappen zijn nu gezworen partners. Elke veehouder
heeft naast een bemestingsplan, diergezondheidsplan en
mineralenplan, een bedrijfsnatuur- en -waterplan. Logisch
als je 60% van de groene ruimte en het leeuwendeel van de
biodiversiteit beheert. Dat plan bestaat uit een inventarisatie
en een verbeterplan en krijgt elke twee jaar een update. Zowel
op bedrijfs- als sectorniveau wordt hiermee zichtbaar gemaakt
hoe de sector scoort op deze ‘Life-Principal’.
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De inventarisaties gebeuren volautomatisch via drones en
sensoren. Het hebben van zo’n plan en het boeken van
resultaten is lucratief voor de boer. Naast een toeslag op
de melkprijs verschaft het hem toegang tot aantrekkelijke
financiering, grond, ontwikkelfaciliteiten, vergunningen, fiscale
voordelen, kortingen op waterschapslasten etc. Opgeteld
vormen die positieve prikkels voor de boer een serieuze
beloning. Zo serieus dat het bedrijfseconomisch belang van
natuur- en landschapsbeheer voor veel boeren kan wedijveren
met dat van het produceren van melk.

"De 21-e eeuw wordt de eeuw van
de omslag van materiële naar
immateriële welvaart.
Mensen gaan zich niet omringen
met rijkdom, maar met schoonheid.
Het gaat niet meer om hebben,
maar om beleven. Het gaat niet
meer om de juiste antwoorden,
maar om de beste vragen."
Thomas Rau
Architect

Lopende projecten
• Dairyland Stewar
dship Council

Ideeën
• Landschapsdron
e. Automatisering
van de inventarisa
tie van biodiversiteit en landschap
skwaliteit.

13

SNAPSHOT 6

Lopende projecten

Connected to the
real thing

• Floating Farm
• Superboer

Ideeën
-zone. 		
• Melkveehouderij als O
en de sector
Toetsing van bedrijven
Serieuze
door het ‘Instituut voor
opmontering’
elkveehouderij
• De buurtboerderij. M
g. Middels
als sociale ondernemin
dfunding.
een coöperatie of crow
ander besef
• De mentale boer. Een
set.
van tijd. Traagheid als as
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Mentaal boer zijn is een collectief verlangen. Als tegenwicht voor de hockeystick-wereld van de exponentiële versnelling. Veranderingen voltrekken
zich in razend tempo. Sneller dan veel mensen mentaal kunnen bijbenen. De landbouw, de melkveehouderij heeft een ander besef van tijd.

Alles heeft zijn moment en tempo. Het ritme van de natuur.
Je kunt niet anders dan je daaraan aanpassen. De traagheid
van de melkveehouderij bleek haar ‘real thing’, een belangrijke
bijdrage aan een gezonde samenleving. Naast de ‘speed of
life’ is ‘getting disconnected’ voor veel mensen de tweede
‘killing factor’. Ook hier kreeg de melkveehouderij een nieuwe
maatschappelijk-sociale functie. De natuurlijke connectoren
zijn kerk en eten. Middels voeding maken we opnieuw de
connecties die we zijn kwijt geraakt: met ons lichaam, elkaar
en de natuur. Voeding geeft rust. Vers, natuurlijk voedsel,
waaronder zuivel, verbindt ons met onze oorsprong.
De melkveehouderij wordt erkend als O-zone. O staat voor
opmontering. Je kunt je als bedrijf laten certificeren door het
Instituut voor Serieuze Opmontering. Hoe meer positieve
energie aanwezig, hoe groter de O-factor. De melkveehouderij

bleek hoog te scoren. Een serieuze goede grap. De melkveehouderij ontpopte zich als een sector waar heel Nederland blij
van wordt en positieve energie van krijgt.
De uniciteit van landbouw, van melkveehouderij groeit.
Verbindingen met de samenleving worden schaarser en dus
waardevoller. Het internet helpt om verbindingen te leggen,
om contact te leggen met grotere groepen op grotere afstand.
Bijvoorbeeld middels een real time, real live game, met echte
koeien in de hoofdrol. Verbinding kweekt begrip en begrip
geeft de melkveehouderij haar plek in de samenleving.
Een andere manier om nieuwe verbindingen met de uitdijende
steden te maken, is de koeien er naar toe te brengen. Koeien in
de stad. Als attractie, educatie, innovationlab, businesscase of
als kinderboerderij 2.0.

Nieuwe maatschappelijke betekenis werd ook verkregen
door nieuwe ondernemingsvormen. Coöperaties van burgers
bezitten samen een boerderij. Samen investeren, samen
profiteren. Crowdfunding als nieuwe jas voor coöperatief
ondernemen. Met grond als belangrijkste asset: waardevast
en betrouwbaar. Eigen vermogen uit de lokale gemeenschap.
Nieuwe, niet anonieme financiers, met sociale controle als
check-instrument. Boeren is een eenzaam vak geworden.
Nieuwe maatschappelijke verbindingen, bijvoorbeeld door zo’n
nieuwe financieringsvorm, plaatsen het boerenbedrijf weer
midden in de sociale gemeenschap. Dat versterkt het bedrijf en
verrijkt de gemeenschap.
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Koeientuin
van de natuurlijke
Huisvesting van melkvee op basis
n bewegingsvrijheid,
behoeften van de koe. Maximalisere
urlijk gedrag. Een
comfort en mogelijkheden voor natu
kveehouderij als
Mel
.
groene, natuurlijke leefomgeving
en. Optimaliseren
aantrekkelijk kijkspel. Binnen = buit
iseren
landschappelijke inpassing. Minimal
enbenutting en
iënt
nutr
ing
eter
ammoniakemissie. Verb
door gescheiden
mogelijkheden van biogasproductie
opvang van mest en urine.

Lopende projecten Courage 2016
Floating Farm
Met dank aan de geïnterviewden:

De deelnemers aan de creatieve sessies:

Overige bronnen:

Thomas Rau • Ecologisch architect, oprichter Turn Too

Ondernemers, onderzoekers, bestuurders en beslissers van
LTO, NZO en andere ketenpartijen.

• ‘Horizon scan 2050’, Stichting toekomstbeeld der techniek

Paul Iske • Prof. Open innovatie universiteit Maastricht
Mathijs Bouman • Econoom en journalist (FD)

• ‘Van autonome robots tot zilte aardappels’, 			

Stichting toekomstbeeld der techniek
• ‘Trendrede 2015’

Patrick van der Duin • Technologiedeskundige en
trendwatcher TU Delft

• ‘Voorbij Duurzaamheid’, Sam Verwaijen

Saskia van de Muisenberg • Oprichter BiomimicryNL

• Websearch

Sander Duivenstein • IT-trendwatcher en internetondernemer

• Vier creatieve sessies met respectievelijk Rob Baan, 		

Rob Baan • Directeur Koppert Cress
Onno Franse • Programmadirecteur gezondheid en
duurzaamheid Ahold
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Saskia van de Muisenberg, Sander Duivestein en Paul Iske
• Break outs sessies tijdens het LEF-event op 23 april

Een boerderij in het centrum stad, op de
enige plek waar
nog ruimte is: het water. Inwoners van mega
steden direct in
contact brengen met de productie van hun
dagvers voedsel,
in dit geval zuivel. Melkveehouderij en zuive
lverwerking in
het hart van de samenleving. Langs deze
lijn bijdragen aan
de kwaliteit van leven in steden. Voedselpr
oductie met een
minimale footprint door een ultra circulair
productieproces.
Floating Farm Rotterdam is een innovation
lab dat nieuwe
technologie ontwikkelt en nieuwe verbinding
en wil maken
tussen consumenten en producenten, waar
de hele
Nederlandse zuivelketen van profiteert.
Fase: In ontwikkeling. In gebruik name voorz
ien medio
2016. Officiële opening oktober 2016 tijden
s World Dairy
Summit in Rotterdam.
Partners: Beladon, Uit Je Eigen Stad, Natu
urmonumenten,
twee melkveehouders (Duijndam en Van
den Berg),
Lely, Priva, LTO Fondsen, Sofie Fonds, Atlan
tique,
Brightbox e.a.

is gebouwd
Fase: Overdracht. De eerste pilotstal
s zijn in
pilot
we
en wordt geoptimaliseerd. Nieu
brengen het
even
rijfsl
voorbereiding. Partners uit het bed
wordt verricht naar
concept naar de markt. Onderzoek
iak, dierwelzijn,
de eerste gebruikservaringen (ammon
).
levensduur vloer en techniek
vorm, LTO
Partners: ID Agro, Betebe, Pape Crea
Fam. Bomers e.a.

Fondsen,

Dairyland Stewardship Council
Zoektocht naar een nieuw model voor aansturen en
faciliteren van agrarisch natuurbeheer. Dit dossier bevind
t
zich op een kantelmoment. De resultaten van 20 jaar
agrarisch natuurbeheer zijn volgens Wageningen UR
onder de maat. Boeren haken af omdat de regeldruk niet
in verhouding staat tot de vergoeding. De overheid trekt
zich terug en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
zet in de melkveehouderij qua vergroening onvoldoende
zoden aan de dijk. Gezocht is of een verandering van
overheidssturing naar ketensturing een oplossing kan
zijn. Dat lijkt maar gedeeltelijk het geval. We zoeken naar
een multistakeholderbenadering waarbij een optelsom
van uiteenlopende prikkels (status, toegang, invloed,
geld), met grondmobiliteit in de hoofdrol, de power
genereert die kwalitatief hoogwaardig agrarisch natuuren
landschapsbeheer kan borgen.
Fase: Ontwikkeling. Het concept is in ontwikkeling.
Gezocht wordt naar een mogelijkheid om een pilot te
starten in Overijssel.
Partners: ROM 3 D, Ketensief, Landschap Overijssel e.a.
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Superboer

Cow Guide

(voorheen: virtual electric fence)

en
astering. Positiebepaling
Koeien weiden zonder afr
t.
(ev
l
naa
ssig
uid
gel
GPS en
begrenzing doormiddel van
in
els
tak
signaal). Geen obs
gevolgd door een prikkel
g van de wei kan traploos
het landschap. De omvan
voeraanbod in relatie tot
worden aangepast aan het
rijke schakel in de volledige
de voerbehoefte. Belang
ie
gang. Vanuit de technolog
automatisering van weide
r
voo
de drie hoofdredenen
een antwoord geven op
fte,
t weidegang: arbeidsbehoe
boeren om te stoppen me
enstabiliteit.
graslandbenutting, rantso
4 en 2015 zijn proeven
Fase: Ontwikkeling. In 201
van de
derij van WUR. Op basis
gedaan op een proefboer
t.
plannen voor 2016 gemaak
recente proeven worden
Partners: WUR, HAS den

Bosch, Boviguard.

All Electric Farm
(of: melkveehouderij zonder diesel)

Vermindering
van de carbon
footprint van
gebruik van fo
melk door het
ssiele brandsto
ffen in de mel
tot nul te redu
kveehouderij
ceren. Voor de
zuivelindustrie
van de carbon
is reductie
footprint milieu
issue #1. Max
verwaarding va
imale
n de op de bo
erderij zelf op
duurzame ener
ge
wekte
gie (zon, wind,
biogas).
Fase: Verkenni
ng. Consortiu
m in opbouw.
Partners: Trin
ergy, Fotonenb
oer (fam. Borg
Provincie Utrec
man),
ht.

Real life, real time int
eractieve melkveega
me.
Doorsnee consumen
t in contact brengen
me
t het
hart van een melkvee
bedrijf. Zo op een nie
uw
e manier,
heel persoonlijk een
zo groot mogelijke
groep burgers in
contact brengen me
t de sector. Een echte
boer met echte
koeien als object va
n de game. Doelgroe
p:
de casual
gameplayer met tab
let, smartphone en
lap
top
(kinderen,
huisvrouwen e.d.).

Gezonde Partners

Fase: Uitvoering. Ga
me is gelanceerd in
het voorjaar
2016.

ehouder
uw partnership van melkve
Ontwikkeling van een nie
dheid
che verbetering diergezon
en dierenarts. Doel: drastis
eren van
het effectiever implement
en –vruchtbaarheid door
nis.
beschikbare veterinaire ken
tbaarheid
r diergezondheid en –vruch
De analyse is dat in 30 jaa
maar
is wel enorm toegenomen
niet zijn verbeterd. Kennis
odel
tiem
rela
e
dig
sing. Staat het hui
vindt onvoldoende toepas
en
nom
gge
we
n
een drempel worde
toepassing in de weg? Kan
?
gen
krij
l
een gelijk commercieel doe
wanneer boer en dierenarts
lijke
arts een resultaatafhanke
Dit betekent voor de dieren
erd
ule
orm
gezamenlijk gef
beloning op basis van een
rend plan van aanpak. 		
eho
gezondheidsdoel en bijb

het
nt dit een omkering van
Voor de dierenarts beteke
van aan
ats
pla
in
e
nen aan gezond
verdienmodel: geld verdie
zieke dieren.
12
ld over het land hebben
Fase: Uitvoering. Verdee
t en een
ms
nko
ree
artsen een ove
veehouders met hun dieren
n
nne
pla
De
en ondertekend.
plan van aanpak opgesteld
dt
een jaar (medio 2016) vin
worden nu uitgevoerd. Na
vorming over het vervolg.
evaluatie plaats en besluit
nde,
vies, Faculteit Diergeneesku
Partners: Benedictus Ad
12 melkveehouders en
KNMvD, HAS Den Bosch,
.
12 dierenartsenpraktijken

Partners: Gamious,
Mad Multimedia, Nil
s den Besten,
fam. Vermunt (de ‘Su
perboer’), LTO Fond
sen, Buff PR.

Voerraffinage
it van eigen bedrijf
benutting van eiw
Verhoging van de
eel snijmais. Door
van gras en eventu
door het raffineren
eiden, kunnen de
it van elkaar te sch
eiw
en
ap
rss
pe
l,
ze
ve
rden ingezet bij
enten efficiënter wo
on
mp
co
ke
rlij
de
afzon
bedrijf. Hierdoor
en op het melkvee
de diverse diergroep
e worden gevoed,
beter naar behoeft
kunnen de dieren
nutting. Dit zorgt
tere voer- (eiwit-)be
be
n
ee
t
to
dt
lei
t
wa
kringloopwijzer.
P-benutting in de
en
Nre
ge
ho
n
ee
voor
itaankoop in de
len: reductie van eiw
Verwachte voorde
fosfaatoverschot
ot. Mogelijkheid om
vorm van soyaschro
traat uit grassap
rm van een concen
af te zetten in de vo
ntrekkelijker).
st (= economisch aa
en dus niet als me
lkveebedrijven,
Op 7 intensieve me
Fase: Verkenning.
ectief van
d, wordt het persp
verdeelt over het lan
uitkomst positief
rekend. Indien de
ge
or
do
e
ag
fin
raf
gras
en gestart met
aantal pilots word
is, zal in 2016 een
praktijk.
grasraffinage in de
,
BV, PPP-AgroAdvies
Partners: Grassa!
dviseurs.
met hun diervoedera
7 melkveehouders

VIC
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