
 

Openingscongres Kip van Oranje tijdens VIV Europe 2018 
 
Op woensdag 20 juni vindt het Kip van Oranje Openingscongres plaats tijdens de internationale 
vakbeurs VIV Europe 2018 in Jaarbeurs Utrecht. Het congres met als thema ‘Gezond boeren’ 
bundelt de krachten van de BV Pluimvee Nederland. Het innovatieplatform Kip van Oranje richt 
zich op ketensamenwerking en ontwikkeling van nieuwe ketenstructuren waarbij de 
pluimveehouder regie neemt en kennis deelt met toeleveranciers en afnemers. De samenwerking 
tussen Kip van Oranje en VIV Europe 2018 brengt pluimveehouders, kennis, technologie en best 
practices bij elkaar op de meest toonaangevende internationale vakbeurs in de sector. 
 
Het thema van VIV Europe - ‘Sharing data, better poultry’ - sluit goed aan bij de uitgangspunten 
van Kip van Oranje. Vanuit het delen van data binnen de gehele productieketen gaat de sector de 
uitdagingen aan inzake diergezondheid, dierenwelzijn, leefomgeving rondom de stallen, 
medicijngebruik en duurzame inzet van grond, water en energie. Het doel is een 
toekomstbestendige pluimveesector door een integrale ketenaanpak. Spelers wereldwijd werken 
hieraan met Nederland voorop als voorbeeld én boegbeeld. 
 
De officiële opening van het ‘Kip van Oranje innovatieplein’ is onderdeel van het congres. Dit plein 
beslaat een hele beurshal waar concepten van innovatieve pluimveehouders, innovaties uit de 
sector en oplossingen door datasharing worden gepresenteerd. Elke dag worden er ook allerlei 
activiteiten georganiseerd. Op woensdag 20 juni start het driedaagse programma met een 
rondleiding voor de pluimveesector langs technologische innovaties en nieuwe kip- en ei 
concepten. Op donderdag 21 juni richt het programma zich op de food sector. Tijdens de laatste 
beursdag, vrijdag 22 juni, organiseert Kip van Oranje ‘college tours’ met studenten en young 
professionals uit de pluimveesector. 
 
De letters KIP staan voor Kip Innovatie Platform. Kip van Oranje is een nieuw en onafhankelijk 
platform voor de primaire pluimveesector. Dit platform richt zich op de ontwikkeling van nieuwe 
initiatieven door middel van samenwerking en het delen van data met als doel betere resultaten 
door de hele keten en meer waardering. 
 
Geïnteresseerde pluimveehouders melden zich via www.viveurope.nl aan voor gratis deelname 
aan de vakbeurs en het congres. 

http://www.viveurope.nl/

