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Pronken met pluimvee
Speciaal voor bedrijven, studenten en docenten
pluimveehouderij organiseert Aeres Dronten op woensdag 22
mei het symposium 'Pronken met Pluimvee'
Het symposium staat bekend om de interactie tussen
pluimveebedrijven en de pluimveestudenten. We laten u
graag zien hoe het pluimveeonderwijs op de hogeschool
georganiseerd is. Daarnaast vertellen verschillende bedrijven
uit de pluimveesector over hoe ze met onze studenten
samenwerken om hun bedrijfsresultaten te verbeteren. Voor
meer informatie en aanmelden klik hier

Nationaal Pluimvee Congres
Op woensdag 5 juni 2019 organiseert Dutch Poultry Centre,
in samenwerking met LTO/NOP, voor de vijfde maal het
Nationaal Pluimveecongres met als thema:
KRINGLOOP LANDBOUW Naar meer waarde(ring) voor
pluimvee NL Sprekers zijn o.a. Leo den Hartog, voorzitter
Stuurgroep Visie Pluimveesector en Lieke Hendrix van het
Ministerie LNV . Zij gaat in op de aanpak van de visie van LNV
“Aanpak en Waardevol ‘verbonden.
Voor meer info en aanmelding:
http://www.nationaalpluimveecongres.nl/Programma

Stagiaire Praktijkcentrum Emissiereductie
Veehouderij
Op dit moment loopt Anne Jo Smits stage bij PEV. Zij is
student bij Wageningen Universiteit en heeft na de afronding
van haar bachelor Dierwetenschappen gekozen voor de
master Animal Science. Binnen deze Master volgt zij de
richting ‘Global and Sustainable Production’ bij de
leerstoelgroep ‘Animal Production Systems’. Op dit moment
zit zij in het 2e en laatste jaar van de opleiding.
Haar stage opdracht is om uit te vinden wat er in het hele

land gebeurd op het gebied van emissie reductie en wat de
rol van alle belanghebbenden hier in is. Deze opdracht is
uitgesplitst in verschillende onderzoeksvragen:
1. Welke ‘stakeholders’ spelen een rol in emissie reductie in
de pluimveehouderij en in hoeverre kunnen zij bijdragen aan
veranderingen in dit veld?
2. Welke maatregelen en welk onderzoek is nu al
beschikbaar over emissie reductie in de pluimveehouderij?
3. Welke maatregelen worden op dit moment ontwikkeld en
welk onderzoek vindt op dit moment plaats over emissie
reductie in de pluimveehouderij?
4. Wat zijn de eisen die verschillende ‘stakeholders’ stellen
aan een innovatie op het gebied van emissie reductie in de
pluimveehouderij.

De antwoorden op deze vragen zullen de basis vormen voor
het uitvoeren van praktijkonderzoek in de toekomst. Het
onderzoek zal nog lopen tot en met juli, dus in augustus
zijn er resultaten te verwachten. Mocht u met Anne-Jo in
gesprek willen over dit onderwerp, dan kan er contact
opgenomen worden via a.smits@aeres.nl.

Terugblik op het symposium ter gelegenheid van ons
5-jarig jubileum
We kijken met tevredenheid terug op een mooi symposium met
goede relaties, interessante sprekers en leerzame presentaties.
Op naar het 10-jarig bestaan!

AGENDA
Symposia Pluimveeweb
25 en 26 september 2019
Wereldeidag
11 oktober 2019 Barneveld
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