
Kalender
Nationale Events Misset 2023

Event Datum Merk

Eiwittransitie Congres 16 maart Food&Agribusiness X

Agrarisch ondernemer 
van het jaar

30 maart Sector breed X X X X X X

Webinar Hittestress April Boerderij X

Grasdag 22 en 23 juni Boerderij/Trekker X X

Akkerbouwdag September Boerderij/Trekker X X

Maisdag September Boerderij/Trekker X X

Event MV100+ Oktober Melkvee100plus X

Gezonde Varkenshouderij November Boerderij X

Webinar November Boerderij

Food & Agri Carrièredag December Sector breed X X X X X X X X

*Excl. NPPL Events 



Eiwittransitie Congres

16 maart 2023

Op 16 maart 2023 organiseert Food & Agribusiness alweer de tweede editie 

van het Eiwittransitie Congres. Een dag voor personen en organisaties die 

(actief) bezig zijn met de eiwittransitie. Hier kunnen ze met elkaar netwerken en 

inspiratie op doen voor een goede toekomst! Op deze dag zijn er o.a. plenaire 

sprekers, interactieve break-outs en nog veel meer.

Het doel van het Eiwittransitie Congres is het samenbrengen van meerdere 

schakels binnen de eiwittransitie, zodat deelnemers naar huis gaan met nieuwe 

business kansen en geïnspireerd zijn geraakt.



Agrarisch Ondernemer van het Jaar

30 maart 2023

De Verkiezing Agrarisch Ondernemer van het Jaar is de meest prestigieuze 

ondernemersprijs in de agrarische sector. Food&Agribusiness, Boerderij, 

Groenten&Fruit en Pluimveehouderij gaan dit jaar, samen met partners ABN 

AMRO, Hardeman Veenendaal, De Heus en Nationale Nederlanden voor de 

27ste keer op zoek naar de beste agrarisch ondernemer.

Dit jaar hebben we een nieuwe prijs toegevoegd aan deze uitreiking, namelijk 

‘Beste Food & Agri Start-up 2023’. Start-ups uit alle food- en agrisectoren die 

actief bezig zijn met het ontwikkelen van een product of dienst of deze al in de 

markt hebben gebracht. Op 30 maart 2023 worden beide prijzen uitgereikt. 



Webinar | Hittestress

April 2023

Hittestress bij rundvee heeft een lange termijneffect op het presteren van het dier, 

zoals klauwgezondheid, vruchtbaarheid en melkproductie. Aandacht voor algehele 

diergezondheid tijdens hittestress is van essentieel belang anders kost je dit als 

veehouder productie. Wil je hittestress verminderen, dan vraagt dat aandacht op 

het gebied van onder andere stalinrichting en ventilatie, maar zeker ook 

nutritionele toepassingen dragen bij aan een betere diergezondheid. 

In dit webinar wordt uitgelegd dat je door tijdig maatregelen te nemen, je een groot 

deel van de gevolgen van hittestress kunt voorkomen.



Grasdag

22 & 23 juni 2023

Op 22 en 23 juni 2023 organiseren wij de 4e editie van Grasdag bij K.I. Samen in 

Grashoek. Tijdens de Grasdag komen theorie en praktijk over de ruwvoederteelt 

vanuit gras samen. Er worden op deze dag praktische workshops en interessante 

lezingen gegeven. Daarnaast kunnen bezoekers de productbeurs bezoeken en in 

gesprek gaan met verschillende partijen. Bezoekers hebben ook de mogelijkheid 

om leveranciers in de machinestraat te spreken en met eigen ogen te zien hoe de 

machines van verschillende fabrikanten werken. 

Het event vindt plaats op het melkveebedrijf van KI Samen.

Daarnaast stelt K.I. Samen het melkveebedrijf open voor rondleidingen en zijn er 

dochtergroepen- en stierenpresentaties.



Akkerbouwdag

September 2023

In september 2023 organiseren wij de eerste Akkerbouwdag.

Tijdens dit Event komen theorie en praktijk over het brede thema Grondbewerking

& Bodemverbetering samen. Er worden op deze dag praktische workshops en 

interessante lezingen gegeven. Daarnaast kunnen bezoekers de productbeurs 

bezoeken en in gesprek gaan met verschillende partijen. Bezoekers hebben ook de 

mogelijkheid om leveranciers in de machinestraat te spreken en met eigen ogen te 

zien hoe de machines van verschillende fabrikanten werken. 

Het event vindt plaats op een akkerbouwbedrijf.



Maisdag

September 2023

In september 2023 organiseren wij de 3e editie van de Maisdag. 

Tijdens de Maisdag komen theorie en praktijk over de ruwvoederwinning vanuit mais 

samen. Er worden op deze dag praktische workshops en interessante lezingen 

gegeven. Daarnaast kunnen bezoekers de productbeurs bezoeken en in gesprek gaan 

met verschillende partijen. Bezoekers hebben ook de mogelijkheid om leveranciers in 

de machinestraat te spreken en met eigen ogen te zien hoe de machines van 

verschillende fabrikanten werken. 

Dit praktisch event vindt plaats op een melkveebedrijf.



Event Melkvee100 PLUS

Oktober 2023

Voor de lezers van Melkvee 100 PLUS organiseren wij in oktober 2023 een exclusief 

evenement.

Het wordt interactief & praktisch op een inspirerende locatie. Actuele thema’s staan 

centraal. Momenteel komt er veel op sector af zoals: 

• Stikstofbeleid 

• Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid per 1-1-2023

• Hoge meststofkosten + dure grondstoffen mengvoer 

• Hoge melkgeld opbrengst

• Energietransitie en verduurzamen

Het is een studiebijeenkomst waarbij praktische kennis opdoen en netwerken voorop 

staan. De exacte invulling van het programma, de thema’s en de locatie volgen nog. 

Dit wordt uiteraard in overleg gedaan met de 5 partners.



Gezonde Varkenshouderij

November 2023

De Nederlandse varkenshouderij loopt voorop en daarom zijn we concurrerend op de 

wereldmarkt. Willen we deze positie behouden en blijven concurreren dan moeten we 

continue vernieuwen. Immers voor een echte ondernemer is (door)ontwikkelen en 

vernieuwen een kwaliteit.

Afnemers van biggen en vleesvarkens vragen om gezonde en productieve dieren. 

Vanuit de maatschappij en politiek neemt de druk op de varkenshouderijsector 

zienderogen toe. Als voorbeeld het vrijloopkraamhok. Tegelijkertijd liggen er ook zeker 

kansen voor de ondernemer: 

• Wat zijn de mogelijkheden van Mestvergisting als energie opwekker?

• Hoe houd ik mijn varkens gezond?

Dit nieuw event staat geheel in het teken van kansen en keuzes maken. De markt 

verandert continu. Nieuwe (markt-)concepten zijn een must. Hoe onderscheid je je in 

de markt zodat jouw “Gezond varkensbedrijf” klaar is voor de toekomst?

Het event vindt plaats op een bijzondere locatie. 



Food & Agri Carrièredag

December 2023

De Food en Carrière Dag is het grootste carrière event in de food en agribusiness. 

Tijdens dit evenement komen studenten en young professionals in contact met de 

beste werkgevers in de food, horti en agribusiness. Voor jonge talenten de manier om 

hun netwerk uit te breiden, een stage, traineeship of vervolgopleiding te vinden, 

vacatures te vinden en misschien wel direct te solliciteren. 

Naast het koppelen van werkgevers aan toekomstige werknemers wordt een 

uitgebreid programma aangeboden. Het programma bestaat uit inspirerende, 

ambitieuze sprekers uit de sector en uit workshops ter verbetering van vaardigheden 

voor het succesvol betreden van de arbeidsmarkt. 


