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90 jarig lustrum “de Veeteler draait door”

Contact NZV

“Het zijn spannende tijden voor boeren in Nederland, ja, zelfs voor boeren in
Europa. Kringlooplandbouw, stikstofuitstoot, Co2 uitstoot, Vega of Vlees, Europese
Green Deal, Farm to Fork strategy. Spannende tijden ook voor
Veetelers/Dierwetenschappers, want Voedsel/Food blijft hoog op de agenda staan,
iedereen heeft er een mening over en laat het niet na deze ook via alle (sociale)
media te laten horen.”

Secretariaat NZV
Postbus 79
6700 AB Wageningen
info@nzvnet.nl
www.nzvnet.nl

Met bovenstaande tekst zijn we als NZV het jaar 2020 gestart….. Het werd nog
spannender door de wereldwijde Corona-uitbraak, die een ongekende impact
heeft op de mensheid. Als NZV zitten we ondertussen niet stil en werken we
achter de “schermen” gewoon door. Alle activiteiten hebben we verschoven naar
het najaar. In deze nieuwsbrief een kort overzicht, met speciale aandacht voor ons
Lustrumsymposium op donderdag 5 november.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Door afbouw van KLV hebben we het afgelopen jaar regelmatig contact met
andere studieverenigingen. Deze contacten hebben geleid tot het maken van een
initiatiefgroep Nieuw Netwerk, een community van professionals in voedsel en
duurzaamheid. Geïnteresseerd? Kijk op LinkedIn: “Netwerk voor duurzaamheid in
voedsel & omgeving.” Binnenkort volgt meer info.
Blijf in goede gezondheid en we vertrouwen erop dat we elkaar in het najaar op
één van onze NZV-bijeenkomsten kunnen ontmoeten!
Don’t forget to make a “save the date” voor ons 90 jaar lustrum op
donderdag 5 november!
Noud Janssen,
Voorzitter

Fries Landbouwmuseum en Nationaal
Veeteelt Museum vanaf 2021 samen verder
De besturen van het Fries
Landbouwmuseum en het
Nationaal Veeteelt Museum
(NVM) in Beers (NB) tekenen
deze week een
intentieverklaring, waarbij
het NVM gaat integreren in
het Fries Landbouwmuseum
(FLM). De planning is om voor
het einde van dit jaar het
integratieproces af te ronden,
zodat het FLM vanaf 2021 een
groot deel van de collectie van het NVM zal kunnen tonen.
Aanleiding
Door verkoop van het gebouw waarin het NVM 20 jaar lang was gehuisvest (het
oude ki-station Land van Cuijk in Beers), moest het bestuur op zoek naar een
nieuwe locatie of samenwerking. Die zoektocht heeft nu dus geresulteerd in
samenwerking met het Fries Landbouwmuseum, waarbij integratie van de beide
collecties het uiteindelijke doel is.
Het Fries Landbouwmuseum krijgt hiermee een mooie en zeer interessante
aanvulling op het onderdeel veehouderij, waarin de historische ontwikkeling van
de melkveehouderij al goed is uitgewerkt. Door toevoeging van de collectie van
het Nationaal Veeteelt Museum kunnen nu ook de onderdelen fokkerij en
voortplanting verder worden uitgediept. Bovendien brengt het NVM veel kennis in
die onder meer kan worden ingezet voor verschillende vormen van onderwijs.
Hierdoor versterkt het FLM haar positie als toonaangevend agrarisch museum in
Nederland.
Sunny Boy komt thuis
De collectie van het NVM ‘behandelt’ de ontwikkeling van de veefokkerij. Het laat
zien hoe Nederland in de tweede helft van de twintigste eeuw dankzij kunstmatige
voortplantings-technieken toonaangevend werd op het gebied van de
veeverbetering. Opvallend is dat veel impulsen hiervoor uit Friesland kwamen,
onder meer op het terrein van de kunstmatige inseminatie. De museumcollectie
telt zo’n 2.300 objecten, ongeveer 25.000 foto’s en ander beeldmateriaal (dia’s,
films en video’s). De gehele collectie is geregistreerd (Adlib) en gedigitaliseerd.
Het heeft naast objecten tevens een fraaie kunstcollectie, waaronder
koeienschilderijen van de bekende kunstenares Marleen Felius en koestudies van
de (Haagse school) schilder Jan de Haas. Bijzonder zijn ook de geprepareerde
koppen van diverse wereldberoemde stieren, zoals Kian uit de fokkerij van het
roodbonte Maas-, Rijn- en IJsselvee. Een ander topstuk is de kop van Sunny Boy,
geboren in Fryslân (Schalsum) en met bijna twee miljoen nakomelingen een
wereldkampioen.
De komende maanden gaan beide musea de integratie vormgeven. Het FLM gaat
voorbereidingen treffen om ruimte te maken voor de integratie van de collectie
van het NVM. Het NVM gaat eerst nog een deel van zijn omvangrijke collectie
kritisch bekijken en ontdoen van overlap. Eind 2020 moet alles zijn afgerond. Dan
is de collectie van het Nationaal Veeteelt Museum veilig gesteld voor de toekomst
en staat er een versterkt Fries Landbouwmuseum in Leeuwarden.
Foto: Sunny Boy

Excursie naar Alltech Coppens
Afgelopen vrijdag 21 februari was
de NZV met een gevarieerde
groep van ongeveer 20 personen
te gast bij het Alltech Coppens
Research Center, onderdeel van
de Alltech Coppens Aqua groep te
Leende. Alltech Coppens is
gespecialiseerd in het ontwikkelen,
produceren en vermarkten van
visvoeders. Zij staan voor innovatief visvoer van hoge kwaliteit en passen de
kennis toe om voor elke vissoort in de specifieke levensfase het beste voer te
ontwikkelen.
Bij het Alltech Coppens Aqua Center was er veel te zien. Na een open welkom van
Frits Berkers en Job van Mil, twee alumni Dierwetenschappers, werd de groep
in tweeën gesplitst. De ene groep startend in het onderzoekscentrum waar zowel
praktisch als meer fundamenteel onderzoek verricht wordt binnen de Aquacultuur.
Het type onderzoek dat gedaan wordt is o.a. de ontwikkeling van nieuwe
producten en de verbetering van bestaande producten, vervangende grondstoffen
voor vismeel en visolie, verteringsfuncties en het energiemetabolisme van de vis,
materialen en additieven, het optimale voederniveau en naar prestatie en
vereisten van verschillende vissoorten. De andere groep startte met een
presentatie over Alltech Coppens, de historie en de toekomst. Naderhand werd
gezamenlijk nog lang geborreld en bijgepraat. De conclusie was dat voor diverse
generaties alumni Dierwetenschappers dit een goede excursie was geweest.
Foto: Alltech Coppens Aqua Center

NZV Ledendag 2020: Lustrumsymposium
Ondanks de realiteit van het
coronavirus en het “nieuwe
normaal”, is de lustrumcommissie
snel online doorgegaan met de
voorbereidingen van het
lustrumsymposium dat vooralsnog
op 5 november 2020 plaats zal
gaan vinden.
Het symposium zal gaan over de
rol van de Veeteler in de
maatschappij. De rol als
voorspeller, wetenschapper,
inspirator, regelgever, uitvoerder
of bedenker van de huidige
agrarische wereld. Denkt u daar
ook geregeld over na?
De locatie van het symposium is reeds bekend. Noteert u alvast een gezellige,
informatieve bijeenkomst in het voor iedereen bekende Wageningen
International Congress Centre (WICC). Enkele andere zaken kunnen we ook
alvast verklappen. De dagvoorzitter is bekend: Gijs Weenink, directeur van de
DebatAcademie, zal het symposium gedurende de dag in goede banen leiden en
afronden met een Lagerhuisdebat. Ook de keynote speaker is bekend: Bas
Haring, volksfilosoof en hoogleraar “publiek begrip van wetenschap” aan de
Universiteit Leiden, zal ons vermaken en inspireren met zijn frisse filosofische
inzichten aangaande ons vakgebied en de uitdagingen waar wij mee
geconfronteerd worden.
Middels boeiende workshops zal, na de inleiding van Bas Haring, gediscussieerd
worden over die uitdagingen, waar we als veeteler voor staan. Sprekers reiken u
de kennis aan om uzelf te handhaven en uw kennis te versterken voor uw rol als
Veeteler. De komende weken verwacht de lustrumcommissie de thema’s en de
sprekers van de verschillende workshops te kunnen melden. Ter afsluiting zal in
het Lagerhuisdebat uw mening worden getoetst en aangescherpt, zodat u met
hernieuwde ideeën huiswaarts kunt keren.
Uiteraard is dit unieke evenement, waar naar verwachting minimaal 250
vakgenoten (Wageningse Veetelers, HAS-ers en veterinairs) aanwezig zullen zijn,
ook een uitstekende gelegenheid om uw organisatie en/of nieuwe activiteiten,
concepten of producten bekend te maken. Neem voor sponsormogelijkheden
a.u.b. contact op met de commissie via nzv.lustrum@gmail.com.
Noteer 5 november dus alvast in uw agenda, en praat en discussieer mee! U kunt
zich reeds aanmelden via deze link. Houd voor meer informatie onze website in de
gaten.
Met de sector áán de knoppen, of náár de knoppen?
Met vriendelijke groet,
De lustrumcommissie 2020
Gerrianne Jansen, Vivienne Huetink, Ellen van Herk, Eline de Boer, Joost Sparla en
Han van der Broek

Inspiration Dinner op donderdag 3
december
Zoönoses zijn infectieziektes die
direct of indirect overgedragen
kunnen worden van dier op mens.
Hoe gaan we in Nederland met
zoönoses om in de veehouderij en
gezondheidszorg?
De NZV (Nederlandse
Zoötechnische Vereniging)
organiseert op 3 december 2020
een Inspiration Dinner waarbij we
kijken naar zoönoses vanuit
verschillende invalshoeken:
De slachterij sector, met Derk Oorburg, Head Quality Assurance van VION,
die ons uitlegt hoe besmettingen in de slachterij voorkomen worden;
De humane sector, met een expert die vertelt over zoönoses in de
gezondheidszorg;
De veevoersector, met een spreker die vanuit de veevoerwereld kijkt naar
preventie van zoönoses.
De locatie is de Gezondheidsdienst voor Dieren in Deventer, en directeur Ynte
Schukken is moderator. Aanvang bijeenkomst om 19.00 uur, inloop 18.30 uur.

Laat je informeren en inspireren om bij te dragen aan oplossingen voor een
toekomstbestendige veehouderij.

De Nederlandse Zoötechnische Vereniging is een vereniging voor iedereen die zich
bezighoudt met vraagstukken op het terrein van dier-mens-omgeving. De NZV
bestaat al meer dan 85 jaar. De NZV hecht niet alleen belang aan alle facetten van
de dierwetenschap, maar vindt ook het maatschappelijke aspect van de
dierhouderij belangrijk.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
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