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Voorwoord
Het jaar 2021 was een bewogen jaar. Door de COVID-19 epidemie waren fysieke 
bijeenkomsten niet of nauwelijks mogelijk. Het 90 jarige bestaan van de Nederlandse 
Zoötechnische Vereniging (NZV), dat oorspronkelijk in 2020 zou hebben plaatsgevonden, was 
ook om deze reden uitgesteld. Dit vergde voor het NZV bestuur, maar zeker ook voor het 
Lustrum bestuur, een hoge mate van flexibiliteit. Ondanks dat zijn er door het jaar heen 
verschillende (online) bijeenkomsten georganiseerd met zelfs een internationaal karakter.
Toch zijn wij blij u weer fysiek te mogen ontvangen bij onze Algemene Ledenvergadering van 
2021 te Wageningen. Op administratief gebied hebben er enkele wijzigingen plaatsgevonden. 
Vanaf 1 januari 2021 heeft het NZV bestuur de ledenadministratie en de boekhouding in eigen 
beheer genomen, onder leiding van Lenny van Erp (penningmeester) en Céline Huiskamp 
(secretaris). Enkele opstartproblemen en het moeten ‘kennismaken’ met de nieuwe systemen
zorgde ervoor dat de contributie wat later en anders geïnd werd dan u wellicht van ons gewend 
bent. Ook onze nieuwe website, die op de Algemene Ledenvergadering van 2020 aan u is 
gepresenteerd, heeft voor technische vernieuwing gezorgd in het contact met onze leden en 
de administratie. 

Voor u ligt het jaarverslag van 2021 van onze Nederlandse Zoötechnische Vereniging. Hierin 
geven wij u de stand van zaken met betrekking tot het bestuur en de leden en u krijgt een korte 
samenvatting van de activiteiten in 2021. 

Wij zijn trots wat we in dit jaar hebben bereikt!

Namens het NZV bestuur,

Celine Huiskamp - Secretaris NZV



2
Jaarverslag Zoötechnische Verenging 2021

1. Samenstelling bestuur 2021
Jaar van aftreden

Noud Janssen Voorzitter 2024
Celine Huiskamp Secretaris 2024
Lenny van Erp Penningmeester 2021
Marco Bink 2021
Sonja de Vries 2024
Han van der Broek 2023
Kirsten Elzinga 2021

Tijdens de ALV op donderdag 4 november 2021 zal student-lid Kirsten Elzinga haar
bestuursfunctie neerleggen. Per donderdag 4 november 2021 zal student-lid Barbara de Graaf 
namens de Studievereniging ‘De Veetelers’ zitting in het bestuur nemen. De resterende leden 
van het NZV bestuur blijven in het bestuurd zitten. 

Ereleden van de NZV:

• prof.dr.ir. E.W. Brascamp (sinds 2000).

Lid van Verdienste van de NZV:

• Prof.dr.ir. M.W.A. Verstegen (sinds 2013).

• Ir. R. van der Berg (sinds 2015)

De kascontrole-commissie bestaat uit:

• Jos Raaijmakers en Ton Sas

Studievereniging “De Veetelers” werd vertegenwoordigd door Kirsten Elzinga. Secretariële 
ondersteuning werd verzorgd door Susanne van Vliet van Universiteitsfonds Wageningen, 
namens KLV Wageningen Alumni Network. De ondersteuning vanuit KLV Wageningen Alumni 
Network stopt per 1 januari 2022. 



3
Jaarverslag Zoötechnische Verenging 2021

2. Ledenaantal 
Per 1 november 2021 heeft NZV in totaal 491 leden, waaronder 79 studentleden en recent 
afgestudeerde. Door verandering in de administratie, die wij per 1 januari in eigen beheer 
hebben, zijn enkele persoonsgegevens zoals leeftijd verloren gegaan. Hierdoor is er 
momenteel geen overzicht van de verdeling van leeftijdsgroepen van onze leden. Het bestuur 
gaat komend jaar evalueren of dergelijke informatie nog te achterhalen is. 

Ledenverloop
Vanaf 1 januari 2021 tot en met 1 november 2021 waren er 26 opzeggingen, waarvan 2 
overleden. Dit jaar waren er in  totaal 20 nieuwe leden, waarvan 9 studentleden. 

3. Speerpunten jaarplan 2020

Administratie in eigen beheer
Vanaf 1 januari is de ledenadministratie en bijbehorende boekhouding volledig in eigen beheer 
van het NZV bestuur gekomen onder leiding van Lenny van Erp (penningmeester) en Celine 
Huiskamp (secretaris). De reden hiervoor is dat KLV Alumni Network gestopt is. De overdracht 
van de boekhouding en ledenadministratie verliep in het begin moeizaam. Ook het ‘wennen’
aan de nieuwe systemen heeft enige tijdsinvestering gekost. Ook de ondersteuning vanuit 
UFW neemt af en stopt per 31 december 2021. Dit betekent dat de inhoud van enkele 
bestuursfuncties van het NZV bestuurd flink is uitgebreid. De nieuwe website heeft ervoor 
gezorgd dat de aanmeldingen van nieuwe leden en het aanmelden voor evenementen 
gemakkelijker verlopen. 2021 was een overgangsjaar en het bestuur verwacht dat 
administratie en communicatie per 2022 gemakkelijker worden. Het grote voordeel is dat het 
bestuur direct inzage heeft in de financiële- en ledenadministratie, waar dat voorheen bij 
Verenigingen Beheer Nederland BV opgevraagd moest worden. Momenteel is al 60% van de 
contributie succesvol geïnd, waarbij de leden die gedurende het jaar lid zijn geworden nog een 
factuur moeten ontvangen. Wel wordt er per januari 2022 gezocht naar nieuwe ondersteuning 
op het gebied van communicatie & marketing (website & social media). 

Communicatie met leden
De digitale nieuwsbrief is onder redactie van het UFW regelmatig verzonden.
De activiteit op social media is achteruit gegaan en staat voor 2022 hoog op de agenda. Op 
social media is NZV actief; 

• Linkedin; (1) Nederlandse Zootechnische Vereniging | Groepen | LinkedIn
In totaal zijn er 330 leden in november 2021. 

• Twitter; https://twitter.com/NZVnl; 245 volgers in november 2021

• Facebook; (5) NZV | Facebook; 352 volgers. 

Per 2022 wordt er gezocht naar nieuwe ondersteuning op het gebied van communicatie en 
marketing. 

Sponsorbeleid
De huidige PLUS Sponsoren zijn Trouw Nutrition, GD Wagen University en ABN AMRO. De 
huidige basis sponsoren zijn Agrifirm, De Heus, Aviagen en NoMilk2day. 

Nomilk2Day is een nieuwe basis sponsor geworden in 2021. 
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Daarnaast zijn er een groot aantal bedrijven die het Lustrum van het 90 jarig bestaan van NZV 
hebben gesponsord;

• Goud sponsor; Phytobiotics 

• Zilver sponsoren; Hendrix Genetics, Hatch Tech, Lely en Nevedi

• Brons sponsoren; Pancosma, Fransen Gerrits, Denkavit, Nijsen, Vencomatics, Cargill, 
ORFFA, De Heus, AgruniekRijnvallei, Trouw Nutriton, Topigs Norsvin, For Farmers, 
VDDN, Pathway, Nutricontrol, Poultry Research & Innovation Center, GEA, DSM, De 
Molenaar, Coppens, VDB, TLR en Agri Food 

NZV Ledendag donderdag 4 november 2021
De NZV ledendag van 4 november 2021 staat in het teken van ons 90 jarige Lustrum. En 
daarom een goede reden om iets af te wijken van het vaste programma. Dit jaar is er niet één 
spreker, maar worden er maar liefst 6 sprekers uitgenodigd, een dagvoorzitter en een key note 
speaker. Het thema van de dag is ‘De Veeteler draait door’. De (oud)Veetelers gaan tijdens 
het Lustrum een draai van 360 graden maken om eens om zich heen te kijken. En ze stellen 
zichzelf 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?

Tijdens het lustrum evenement worden er 3 verschillende workshops georganiseerd, er vindt 
een Lagerhuisdebat plaats en afsluitend een netwerkborrel en diner. 

Innovation Award
Zoals aangeven bij de Ledendag van 2019 en 2020 is een echte innovatie award geen 
haalbare kaart, door competitie met verschillende grote prijzen en daarnaast is het voor 
inzenders niet zo aantrekkelijk om hun ideeën prijs te geven. Daarom is er in eerste instantie 
gekozen om aan te sluiten bij het Aalt Dijkhuizen fonds. Echter is er in september gebleken 
dat het Aalt Dijkhuizen op korte termijn zal stoppen. Het bestuur van NZV is momenteel nog 
aan het kijken of er mogelijkheden zijn om iets op te zetten zoals de VITAM beurs, waarbij 
verschillende leerstoelgroepen onderwerpen en scripties kunnen aandragen. Het NZV bestuur 
zal de komende tijd deze nieuwe optie onderzoeken. 

Bestemming reserves
NZV heeft een nieuwe poging gedaan om een 2-daagse excursie te organiseren naar Brussel. 
Samen met Jan Venneman hebben we gewerkt aan een leerzaam en interactief programma. 
Helaas hebben we moeten besluiten door Covid-perikelen om het ook ditmaal niet door te 
laten gaan.

Een deel van de reserves is bestemd geweest voor de Meet & Greet en de Innovation Award. 
Ook is er een verbinding aangegaan met Het Nieuwe Netwerk. Het Nieuwe Netwerk is van en 
voor professionals in voedsel en omgeving ondersteunt via actief netwerken de transitie naar 
een duurzamere wereld.

4. Terugblik op de NZV evenementen

NZV Ledendag 2020- donderdag 5 november
De jaarlijkse ledendag, voorafgegaan door de algemene ledenvergadering (ALV), vond plaats 
op 5 november 2021. Deze ledendag vond in verband met COVID-19 online plaats. 
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In de ALV werd afscheid genomen van Estella Leentfaar, Henry van den Brand en Robert van 
der Klis. Celine Huiskamp, Sonja de Vries en student-lid Kirsten Elzinga zijn voorgesteld als 
nieuwe bestuursleden. 

Samuel Levie is worstenmaker bij Brandt & Levie, oprichter van Support Your Locals en het 
Slow Food Youth Network. Hij is afgestudeerd op Sustainable Food Production aan de 
Universiteit Amsterdam. Hij kwam ons vertellen hoe hij worsten als luxe producten weet te 
vermarkten. Belangrijk onderdeel was ‘het verhaal’ richting de consument. Gelukkig konden 
we na afloop ook allemaal heerlijk genieten van de specialiteiten van Brandt & Levie door het 
thuisbezorgde vleesborrelpakket. 

Webinar Zoönoses- 3 december 2021
In december 2020 was COVID-19 nog volop aanwezig. Dus ook ditmaal werd het evenement 
online georganiseerd. Maar zeer toepasselijk ging het ditmaal over zoönose. De moderator 
van de avond was Ynte Schukken, directeur van Gezondheidsdienst voor Dieren. Samen met 
Derk Oorburg, Head Quality Assurance van VION, Kees Verduin, arts en microbioloog en 
Ingrid Keur, dierenarts bij het Incident- en Crisiscentrum (NVWA) werden zoönoses van 
verschillende invalshoeken bekeken. Na de toelichting van de sprekers werden verschillende 
stellingen en vragen behandeld in kleine subgroepjes. Hierdoor werd het een interactieve
bijeenkomst. 

Webinar Farm to Fork strategie- 15 april 2021
Europa heeft eind 2020 haar nieuwe meerjaren strategie bekend gemaakt, waarin de 
voedselketen ruimschoots aan bod komt. Maar wat betekent het nieuwe beleid, de Farm To 
Fork strategie, nou echt voor de sector? In het webinar heeft gastspreker Lucas Visek, is 
kabinetslid van vice president Frans Timmermans, de nieuwe Farm-to-Fork strategie toegelicht 
en alle ins-and-outs met ons gedeeld. Het grootste doel is om de milieu- en 
gezondheidsschade van het huidige voedselsysteem te beperken. Bijvoorbeeld meer 
transparantie in de keten en een dieet met een betere balans tussen plantaardige 
eiwitbronnen en dierlijke eiwitbronnen. Hij benadrukt dat de transitie naar een duurzaam 
voedselsysteem niet alleen door de agrarische sector gedaan kan worden. Slechts wanneer 
we de hele keten en de consument meenemen, hebben we een kans van slagen, zegt Visek.
Daarna sprak Europoliticus Jan Huitema van de VVD. Hij deelt de ambitie en de doelen, maar 
naar zijn idee is er een andere aanpak nodig. Het financieel steunen van de boeren om het 
goede te doen werkt volgens hem beter dan het verbieden van vervuilende methoden. De 
doelstelling om 25% biologische landbouw te behalen vind hij te ver gaan. Hij is bang dat de 
lokale omstandigheden hier niet voldoende in meegenomen worden. Ook ziet hij te weinig 
ruimte voor een performance-gerichte aanpak. Volgens Huitema staat of valt het Farm to Fork 
programma uiteindelijk bij wat de consument beslist te kopen. De klant is koning. Vervolgens 
kwamen enkele Nederlandse agrarische ondernemers aan het woord, die (voor een groot 
deel) het nieuwe Farm-To-Fork strategie al toepassen op hun bedrijf. Matthijs Baan is een 
veeteler met 120 melkkoeien met een bijzonder product. Bij ElkeMelk staat op de verpakking 
namelijk precies van welke koe de melk afkomstig is. Dit kan door het toepassen van een 
ongebruikelijke productiemethode waarbij de melk van de koe direct in de fles gaat – niet eerst 
via de melkfabriek. Annechien ten Have-Mellema van Hamletz vertelt over haar geïntegreerde 
landbouwsysteem. De mest van de varkens gaat op de velden en de opbrengst van de velden 
naar de varkens. Maar de boerderij wekt ook een aanzienlijke portie electriciteit op. Met het 
twee sterren beter leven label weet ze zich op de markt te onderscheiden met een kwalitatief 
hoogwaardig product.
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De wisselwerking tussen praktijk en beleid blijft van belang. De komende jaren zullen we zien 
hoe het Farm-to-fork beleid de transitie van ons voedselsysteem stimuleert. 

Discussie avonden i.s.m. De Veetelers
Er zijn afgelopen jaar 2 discussie avonden georganiseerd over Mestverwaarding en over de 
wet op dieren. Ditmaal was het mogelijk om elkaar weer fysiek te ontmoeten. Aanleiding voor 
de discussie avond was de nieuwe wet op dieren die in juni 2021 gepubliceerd is. Bonne 
Beerda, onderzoeker gedragsecologie groep, heeft en toelichting gegeven op deze nieuwe 
wet in relatie tot dierwelzijn en diergedrag. Jeanette van de Ven, LTO Nederlands, heeft een 
toelichting gegeven wat de mogelijke impact van deze wet is voor veehouders. Willem Bruil, 
directeur, Hekkelman Advocaten gespecialiseerd in Agriculture law, sloot de presentatie door 
uit te leggen wat de wet op dieren juridisch betekent. Belangrijke les is dat de nieuwe wet op 
dieren op verschillende wijze geïnterpreteerd kan worden en meer uitleg/duidelijkheid 
benodigd is voordat implementatie mogelijk is. Na de presentatie was het natuurlijk tijd voor 
het vaste onderdeel van de avond, de discussie (en de borrel). 

Wageningen experience day- 2 oktober
Namens het NZV bestuur hebben Noud Janssen en Han van der Broek meegedaan aan de 
Wageningen experience day, die online plaats vond. Via een meet & greet konden 
geïnteresseerde kennis maken met NZV. Helaas was de aanloop van mensen zeer beperkt. 

Datagedreven veehouderij de weg naar een nieuw verdienmodel?- Excursie Gelderse 

Herwijnen- 15 oktober
Op vrijdagmiddag 15 oktober organiseerde de NZV een excursie naar melkveebedrijf Hoeve 
Boveneind, praktijkleerbedrijf van HAS Hogeschool. Op dit bedrijf wordt onderzoek gedaan 
naar de mogelijkheden van datagedreven veehouderij. Ook heeft het softwarebedrijf Nippur 
een presentatie gegeven en hun visie op de mogelijkheden voor een datagedreven 
veehouderij met ons gedeeld. Onder leiding van ons eigen bestuurslid en tevens 
onderzoeker, Lenny van Erp, is er een uitgebreide rondleiding over het bedrijf georganiseerd. 
Zij lichtte toe hoe data van bedrijfsprocessen wordt gebruikt voor onderzoek. Pieter 
Rambags van softwarebedrijf Nippur vertelde meer over datatoepassingen in de veehouderij 
en over de opslag en analyse van data in de praktijk. Al met al een geslaagde middag. 


