
‘Boer en biociden - biociden- 
 gebruik in de veehouderij’ 
Uitnodiging en programma KNB event 23 mei 2019 
Kennisnetwerk Biociden event 
Het Kennisnetwerk Biociden organiseert de bijeenkomst 
Boer en Biociden – Biocidengebruik in de veehouderij. 
Hoe zorg je er als boer voor dat je je vee beschermt tegen 
plaagdieren en infecties en tegelijk geen economische 
schade lijdt door ondeugdelijke producten of onduidelijke 
regelgeving? Zijn de gebruiksinstructie voor een juist 
gebruik wel helder genoeg? Zorgt het spoelen van melksy-
stemen ervoor dat er inderdaad geen residuen in melk 
achterblijven? En hoe voorkom je residuen van biociden in 
vlees en eieren? Is een IPM-aanpak - integrated pest 
management, systeem van monitoring, voorkomen en 
bestrijden met als laatste optie een  
chemische aanpak van het probleem - mogelijk?

Datum en tijd:  donderdag 23 mei, 13.00-17.00 uur

Plaats:   AERES MBO Barneveld, Barnseweg 3, 
3771 RN Barneveld 

Organisatie
Het Kennisnetwerk Biociden organiseert dit event samen 
met het Ctgb, de AERES groep, de Universiteit Utrecht/ 
IRAS, Synerlogic, Lely Consumables BV, het CLM, de NVZ en 
de WUR.

Ik meld me aan.
Een week voor de bijeenkomst ontvangt u de bevestiging. 
Voor meer informatie, klik hier. Bij vragen of opmerkingen over 
dit event, mail info@kennisnetwerkbiociden.nl

Programma
12.30 Inloop met koffie/thee 

13.00  Opening door de dagvoorzitter I Coen Berends, RIVM 
& Charles Bodar, RIVM 

13.15  Presentatie Hoe verloopt een aanvraag voor de 
toelating van biociden? I Jan Willem Andriessen, Ctgb 

13.45  Presentatie Integrated Pest Management (IPM) voor 
Vogelmijt, een voorbeeld voor de hele veehouderij? I 
Monique Mul, WUR

14.15 Pauze 

14.30 Workshops ronde 1
Workshop 1:  Hygiënisch reinigen op de boerderij I  

Hans Razenberg (NVZ) 

Workshop 2:  Rol biociden bij diergezondheids-
management I Mieke Matthijs & Marius 
Dwars (IRAS/Universiteit Utrecht)

Workshop 3:  Biocidengebruik op de boerderij 
met oog voor  duurzaamheid en milieu 
I Joost Lommen (CLM) 

15.15 Workshops ronde 2 
Workshop 4:   Hoe kan juist gebruik van biociden 

gewaarborgd worden en resistentie 
voorkomen? I Petra Geenen (Ctgb)

Workshop 5:  Wie adviseert de boer over biociden? I 
Jamila Chedra (Synerlogic) & Erik 
Hendriks (Lely Consumables BV)

Workshop 6:  Biociden: onderdeel van onderwijs I  
Karin Mahieu (KNB/RIVM) & Cor Duim 
(AERES)

16.00 Paneldiscussie o.l.v. dagvoorzitter 

16.30 Borrel 

17.00  Einde

Routebeschrijving
Kijk voor de routebeschrijving (auto en ov) op de website 
van AERES MBO. 

https://www.aeresmbo.nl/onze-scholen/barneveld
http://fd10.formdesk.com/rivm/kennisnetwerk_Biociden_Event
https://kennisnetwerkbiociden.nl/event-boer-en-biociden
mailto:info%40kennisnetwerkbiociden.nl%20?subject=
https://www.aeresmbo.nl/onze-scholen/barneveld/contact-en-route



