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Met de veehouderij in the picture, NZV 2020
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.
Onze ledendag op 7 november met Frank Peters “aan of naar de knoppen? De
reputatie van de dierhouderij” gaf een heel mooie inkijk wat er kan gebeuren in
een snel veranderende samenleving. De analyse van de actualiteit van de
boerenprotesten was verhelderend en benadrukte nogmaals dat stil zitten en
duiken geen oplossing is. Als veetelers/dierwetenschappers hebben we de
competenties om aan de knoppen te zitten. Werk aan de winkel dus!
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Het jaar 2020 is voor ons een lustrumjaar. Onze vereniging viert op donderdag 5
november haar negentigste lustrum. De lustrumcommissie is al weer aan de
slag en verderop in deze nieuwsbrief kun je lezen wie daarin aan het roer zitten
en wat het thema wordt.
Met de veehouderij in the picture heeft het bestuur van NZV de programmering
van 2020 vormgegeven. Uiteraard een aantal activiteiten samen met de Veetelers,
waarbij we de Meet en Greet op een “donderdag middag borrel” gaan
voortzetten. De eerste NZV excursie staat alweer in de startblokken en ook ons
altijd succesvol inspiration-dinner is ook al weer gepland! Benieuwd naar de
Brusselse wereld? In de maand mei gaan we er met de NZV naar toe!
Een jaar waarin KLV ophoudt om te bestaan en er nagedacht wordt over een
nieuw netwerk op het domein voedsel met Wageningen overstijgende
onderwerpen. Een jaar waarin Engels of Nederlands als voertaal ook op de agenda
staat. Voorlopig blijven onze bijeenkomsten in Nederlands, maar onze Engelse
naam hebben we al vastgesteld: Dutch Animal Science Association (DASA).
Een jaar waarin onze vereniging springlevend is en kan bijdragen aan een
veranderende samenleving met daarin een plek voor onze vooruitstrevende
veehouderij.
Als bestuur hebben we er zin in om samen met de lustrum-commissie een jaar
van te maken waarin we met veel energie en plezier in de picture komen!
Don’t forget to make a “save the date” voor ons 90 jaar lustrum op donderdag 5
november!
Noud Janssen,
Voorzitter

Met NZV naar Alltech Coppens Aqua Center
Vrijdag 21 februari zijn wij te
gast bij het Alltech Coppens
Aqua Center tijdens onze
excursie. Alltech Coppens is
gespecialiseerd in het
ontwikkelen, produceren en
vermarkten van visvoeders. Ga je
mee?
De excursie start om 14:00 uur en wordt gevolgd door een borrel in het
bezoekerscentrum van het Alltech Coppens Aqua Center. Rond 17.30 uur
verwachten we de activiteit af te ronden.
Klik hier voor meer informatie over de excursie.
Meld je hier aan!

(Bron foto: Alltech Coppens)

Discussieavond met De Veetelers
Niet al te lange tijd geleden is
besloten dat vleeskuikens binnen
36 uur in plaats van 60 uur de
beschikking moeten hebben over
water en voer. Dit alles moet
binnen 5 jaar gerealiseerd zijn.
Broederijen, fokkerijen, maar ook
boeren zijn hier dus veel mee in
de weer. Wat moet er veranderen
aan de broedmachine? Welke
veranderingen moeten er
plaatsvinden qua vervoer? En
de meest belangrijke
vraag: Worden mijn kuikens wel
echt fitter?
Op 20 februari hopen wij op
deze en andere vragen antwoord
te krijgen. De Discuscie, een
commissie van studievereniging
'De Veetelers', organiseert een
avond met als thema 'Early
nutrition: necessary or
overvalued'. Deze avond zal
geleid worden door Henry van den Brand, universitair hoofddocent
adaptatiefysiologie.
Maarten Hollemans zal op deze avond spreken en uitleg geven over de invloed
van het vroege voeren op de fysiologie van het kuiken. Maarten doet zijn PhD in
adaptatiefysiologie en in diervoeding. Daarnaast is hij werkzaam als innovatie
manager bij Coppens diervoeding B.V. Vervolgens zal Jan Wijnen uitleg geven over
de technieken in de broedmachine en voor welke uitdagingen ze staan. Jan doet
ook zijn PhD in adaptatiefysiologie en werkt tevens in het R&D team bij
HatchTech. De derde spreker zal op een later moment bekend gemaakt worden.
Deze zal waarschijnlijk de knelpunten van deze innovatie belichten en aangeven
waarom het niet makkelijk zal zijn om de vroege voeding in vijf jaar te realiseren.
De avond zal plaatsvinden in het universiteitsgebouw Forum (Droevendaalsesteeg
2, Wageningen) in lokaal C0435. Vanaf 19:00 zal er inloop zijn en om 19:30 zal de
avond starten. Nadat de sprekers aan het woord zijn geweest zal er een discussie
plaatsvinden tussen de sprekers en de zaal. De voertaal tijdens deze avond zal
Engels zijn. Afsluitend is er een borrel waar onder het genot van een hapje en een
drankje nog wat nagepraat kan worden.
Je hoeft je niet op te geven, er is een vrije inloop. Voor meer informatie kan je
mailen naar veetelers.discuscie@wur.nl. We hopen jullie allemaal te zien!

Meld je aan voor het Inspiration Dinner
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 18 maart 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.

Excursie naar Brussel in mei
Altijd al eens een kijkje willen
nemen in de keuken van de
Brusselse Politiek? Nieuwsgierig
hoe de belangen van de
Nederlandse agrarische sector
worden behartigd? Twee dagen
op stap met NZV-ers en
Veetelers? Dit is je kans!
De NZV organiseert in mei een
2-daagse studiereis naar het
hart van de Europese
parlementaire democratie in
Brussel. We bieden een
compleet verzorgd programma,
interessant voor eenieder die zich interesseert voor de Europese Samenwerking in
relatie tot de agrarische sector. Op het programma staan o.a. een bezoek aan de
fameuze Landbouwborrel, hét netwerkevent in Brussel en Europa voor mensen
die werken in de agrarische sector. Daarnaast staan diverse
(belangen)organisaties op het programma, zoals EFFAB, Rise Foundation, Copa
Cogeca en een meeting met de DG Agri. Jan Venneman, voormalig directeur van
EFFAB en NZV-lid zal ons gedurende de 2 dagen vergezellen.
De kosten voor deze 2 daagse zullen ongeveer €120 zijn voor leden en €60 voor
studenten. Reserveer de datum alvast in je agenda. Binnenkort komen we met het
volledige programma en kun je je opgeven via de website.

5 november 2020: De Veeteler Draait Door
Negentig jaar Nederlandse
Zoötechnische Vereniging. Een
lustrum dat op 5 november 2020
gevierd zal worden met een
inspirerend lustrumcongres,
waarbij de Veetelers een draai van
360 graden maken om eens om
zich heen te kijken. Dan stellen
we onszelf de vraag ‘waar draait
het eigenlijk allemaal om?’
Draaien we door met al onze
innovatieve oplossingen en
ideeën? Zijn we ondertussen
doorgedraaid door alle
veranderende regelgeving door de
jaren heen? Of vormt de Veeteler
juist de stabiele factor die
onverstoord blijft doordraaien als een trouwe dieselmotor? Hoe hebben wij
bijgedragen aan succes in het verleden en hoe is onze toekomst daarin?
Problemen zoals klimaatverandering, voedselverspilling, vleesvervangers,
stikstofuitstoot, het zijn geen geringe vraagstukken, maar de Veeteler kan of heeft
hierin een belangrijke rol om tot oplossingen te komen en de wetenschap naar de
praktijk te vertalen. Waar we in de productieprocessen altijd meer en meer wilden
produceren, komen we nu tot de conclusie dat het minder minder moet….. of
misschien kan het efficiënter. De wereld heeft een steeds kleiner wordend
agrarisch grondgebied, terwijl het bevolkingsaantal toeneemt, er moet dus steeds
efficiënter geproduceerd worden…… en welk land heeft daar de meeste ervaring
in, Nederland, en welke universiteit staat hoog aangeschreven in de wereld? WUR,
logisch dat de Veeteler met een oplossing moet komen??
Praat en discussieer op 5 november 2020 met ons mee: met de sector áán de
knoppen, of náár de knoppen?
De lustrumcie bestaat uit:
Gerrianne Jansen
Joost Sparla
Han van der Broek
Viviënne Huetink
Ellen van Herk
Eline de Boer

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.
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