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POULTRY EXPERTISE CENTRE

• Opgericht in 2013
• Samenwerking en verbindingen tussen 

de partners op het gebied van pluimvee
• Triple Helix:

Bedrijfsleven, kennisinstellingen 

en overheid
• Verbindingen, regisseren
• ‘Netwerkonderneming’
• Dutch approach
• Expertise: van 7         21        ??? 



DOELSTELLINGEN PEC

Door middel van kennisoverdracht, 
praktijkonderzoek en innovatie 
bijdragen aan de mondiale behoefte 
aan pluimvee eiwitten, geproduceerd 
op een efficiënte, duurzame en 
veilige wijze.



HUIDIGE PARTNERS



PEC EN E-LEARNING



PEC EN CONCEPT

• Training en projecten (nationaal en 
internationaal)
• Projecten (Zweden, Mexico, Myanmar, 

Indonesië en Korea): PEC Concept



PEC EN FACILITEITEN

Pluimvee onderzoeksstal | Dronten

Poultry Innovation Lab | Barneveld

• Demonstraties van innovaties 

(bedrijven)

• Praktijkonderzoek

• Training van studenten

• Testen van innovaties

• Kleine bijeenkomsten



Verdere uitbouw en verdieping

Thema’s o.a. eiwittransitie, “reststromen”, 
insecten als voeding, verwaarding en 
waardevermeerding van producten

De kip als topsporter (individu)

LECTORAAT PRECISIEVOEDING EN DUURZAME PLUIMVEEHOUDERIJ

2017 en verder  |  Laura Star





Missie Poultry Expertise Centre

Speerpunten:
- Voedselveiligheid (v.b. reductie 

antibiotica)
- Disease control/outbreak management
- Eiwittransitie v.b. insecten
- One health
- Welzijn mens en dier
- Gedrag dier
- Milieu (fijnstof, ammoniak reductie)



POSITIONERING



Activiteiten 2020 e.v.

• Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij 

• Regiodeal Foodvalley (Spoor 1 -Transitie veehouderij: emissiereductie, circulair 

veevoer, insecten expertise centre)

• www.boeraanhetroer.nl

• Samenwerking Zweden (PEC concept)

• PODUR = Poultry Dust Reduction

• Insectenkweek (Huisvlieg, Black soldier fly, Meelworm)

• Brokken maken in de diervoeders

• Internationale projecten 

• Outbreakmanagement

• Lectoraat: praktijkonderzoek: o.a. transport kuiken en early feeding

• Vogelmijt

 

http://www.boeraanhetroer.nl/


Een nieuwe aanpak van 
fijnstofreductie
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Manifest 
Gezonde Leefomgeving 

Veehouderij                                   
↓           

Praktijkcentrum 
Emissiereductie Veehouderij





















Jaarlijkse kosten per dierplaats 
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Jaarlijkse kosten: totaal en per 10% voorlopige reductie
(€/dierpl./jr.)

Leg; totale kosten Leg; per 10% reductie Vleesk.; totale kosten Vleesk.; per 10%red
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