
Uitnodiging symposium 

Op weg naar de meest duurzame zuivelketen 

Een gevarieerd programma met een inspirerende terugblik op 

het vierjarig bestaan van het educatieprogramma van de Dairy 

Campus waarbij activiteiten rondom onderzoek van het         

lectoraat Dairy en onderwijs in de context van de duurzame 

zuivelketen worden toegelicht. 

Tevens vindt op deze middag de presentatie van het boek 

‘Smart Dairy Farming’ en de toekomstplannen van het  

lectoraat Dairy plaats. 

Onderzoek Internationaal 

Duurzaamheid Educatie 

7 juni 2018 



Programma 
12.30 Ontvangst met koffie/thee en een broodje 
 
13.00 Opening   Kees de Koning  
 Kees de Koning, manager bij Dairy Campus, is deze middag voorzitter 
 
13.15 Officiële lancering boek: Smart Dairy Farming  Kees Lokhorst 
 Als onderdeel van het lectorschap heeft Kees Lokhorst een boek geschreven over zijn 
 vakgebied. De officiële lancering van dit boek zal tijdens dit symposium plaatsvinden. 
 
13.30 Onderzoek: Smart Dairy Farming  Kees Lokhorst 
 Onderzoek richt zich op het verbeteren van het dagelijks management van  
 melkveehouders door gebruik te maken van ontwikkelingen in de ICT. Gebruikswaarde 
 van sensoren, omzetten van data naar acties en inpassing in de dagelijkse praktijk wordt 
 onderzocht.  
 
13.50  Associate Degree Biologische Melkveehouderij Ali-Jetske Hoogland 
 De opleiding biologische melkveehouderij met aandacht voor transitieprocessen, bodem, 
 grasland, dier, keten en de markt.  
 
14.10 Onderzoek: Sustainable Dairy Farming  Wiepk Voskamp-Harkema 
 Onderzoek naar het verbeteren van de maatschappelijke betrokkenheid, de verlenging 
 van de levensduur van koeien en de verduurzaming van graslandgebruik. 
 
14.25 Pauze + poster presentaties studenten en docenten 
 
14.55 Onderzoek: Cost Effective Dairy Farming  Ben Rankenberg 
 Onderzoek naar de economische rendabiliteit van melkveebedrijven in Nederland. 
 
15.15 Master Innovative Dairy Chain Management  Jitty Oosterga-Land 
 De nieuwe Master gericht op de internationale zuivelketen (MSc) met focus op mens en 
 keten. 
  
15.35 Onderzoek: Dairy Value Chains  Robert Baars 
 Onderzoek naar internationale ketenontwikkeling en coördinatie, kwaliteit in de keten, 
 waardevermeerdering in de keten. 
 
15.55 Toekomstplannen lectoraat Dairy  Wiepk Voskamp-Harkema 
 
16.15 Netwerkborrel + poster presentatie studenten en docenten 



 
Locatie 
Dairy Campus 
Boksumerdyk 11 
9084 AA Leeuwarden 
 
Deelname 
Deelname aan dit symposium is kosteloos. Aanmelden is wenselijk i.v.m. catering. Graag vóór 1 juni 
2018. Aanmelden kan via de website.  

 
 
Nadere informatie 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Martin Wijnia via 058-2846171 
of martin.wijnia@hvhl.nl 
 
Beknopte informatie over het lectoraat Dairy is te vinden op onze website: 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=eEflPJ6tMk-4ZBQ7rHETBTMGANYgLPZAgKsKqdi7bDdURU84MlFXRVAzVzhMUEhNWDI4SU05VU9SSS4u
mailto:martin.wijnia@hvhl.nl
https://www.hvhl.nl/onderzoek/food-and-dairy-applied-research-centre/dairy

