
De kip als topsporter

Op 14 februari  jl. heeft Laura Star haar inaugurele rede 

uitgesproken met als titel “de kip als topsporter”. Laura is 

lector Precisievoeding en Duurzame pluimveehouderij bij 

Aeres Hogeschool Dronten. Het lectoraat omvat onderzoek 

naar nieuwe technologieën en nieuwe eiwitbronnen, 

waarmee pluimvee meer op behoefte gevoerd kan worden.

Lees hierover meer 

https://www.poultryexpertisecentre.com/-/media/Aeres-

Partnersite-PEC/Files/DeKipAlsTopsporter.ashx?la=nl-NL

Eiwittransitie

In februari is er een middag/avond georganiseerd over de 

eiwittransitie voor Aeres docenten. Er zijn plenaire 

presentaties en workshops verzorgd over plantaardige-, 

dierlijke-, aquatische- en ketenaspecten. Voor pluimvee is 

er een Raak projectvoorstel ingediend; in dit project zullen 

volgems plan o.a. eiwithoudende reststromen getest voor de 

teelt van insecten. Deze insecten worden vervolgens benut 

om het gedrag van kippen te optimaliseren.

MKB innovatiestimulering Regio en Topsectoren 

Samen met het rijk heeft de Provincie Gelderland afspraken 

gemaakt over het ondersteunen van bedrijven bij hun 

innovatietrajecten. Hiervoor is het MIT-instrument 

ontwikkeld. MIT staat voor MKB-innovatiestimulering Regio 

en Topsectoren.  Ondernemers kunnen subsidie aanvragen 

voor het uitvoeren van een haalbaarheidsproject. Het gaat 

specifiek om bedrijven die bezig zijn met  voeding, 

gezondheid, energie, chemie, ICT en om de maakindustrie. 

Honderden Gelderse ondernemers hebben hier de afgelopen 

jaren al van gebruik gemaakt. Dit heeft nieuwe producten 

en werkgelegenheid opgeleverd. Het onderdeel 
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haalbaarheidsprojecten is gericht op mkb-ers die aan het 

begin van een innovatieproces tegen elementaire vragen 

aanlopen. In deze fase is er over het algemeen nog geen 

zicht op het succes van marktintroductie of 

verdienmodellen. De provincie stelt per project maximaal 

20.000 Euro subsidie beschikbaar.  Op 9 april kunnen er weer 

aanvragen worden ingediend voor MIT-

haalbaarheidsprojecten. Kijk voor meer informatie op:

https://www.gelderland.nl/MIT-Haalbaarheidsprojecten

Basiscursus vleeskuikens

Aeres Trainingcenter International organiseert ,In 
samenwerking met Aeres MBO , in april een basiscursus 
vleeskuiken.  Deze voldoet aan de bekwaamheidseisen die 
verplicht zijn voor het houden van dieren. De cursus is 
geschikt voor mensen die werkzaam zijn in de 
pluimveehouderij en heeft 8 cursusonderdelen.
Kijk voor meer informatie op: 
:https://www.poultryexpertisecentre.com/agenda/2019-
basiscursus-vleeskuikenhouderij 

AGENDA                                  

11 april Symposium PEC 

binnenkort ontvangt u het programma

22 mei Pronken met Pluimvee
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