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10:00 – 10:30 Opening Webinar 

- Openingstoespraak 

(Jan van Iersel, President VHL Executive Board) 

- TED-talk: Spotting and Fostering Startups 

(Loet Rammelsberg, Directeur StartLife 

Wageningen) 

- Q&A  

10:30 – 13:30 Online Business Fair Q&A in Virtual booths* 

(28 booths in de Online Business Fair) 

(15 booths in de Innovation Market) 

De diergerelateerde Business Plans die aan de orde 

zullen komen op de Virtual Business Fair: 

1. iBredIT: App for monitoring mares during  

breeding season 

2. Cow LED system: LED collar with app to 

monitor health of cows 

3. Track & Trace: App + collar + drone + solar 

powered gates to improve efficiency on dairy 

and cattle farms where cows go out to pasture 

4. Feeding app: an app for horse owners to  

monitor horse health and exercise, as well as 

a feed calculator 

13:30 – 14:00 Afsluiting Webinar  

TED-talk: Innovation Technologies  

Gé Backus (Directeur Connecting Agri &  

Food) 

* VHL-Studenten pitchen online hun bedrijfsplan dat ze de  

vorige studieperiode hebben uitgewerkt. We brengen deze  

studenten samen met het bedrijfsleven om wederzijds te  

inspireren en mogelijk samen te werken in de vorm van 

projecten, stages of afstudeeropdrachten. De beste ideeën 

worden beloond met een prijs.  

          

 

 

 

 

 

19 juni 2020 

    LOCATIE 
Online (MS Teams) 

AANMELDEN  

Meld u aan via info@i3b.org  om 

toegang te verkrijgen tot de Virtual 

Business Fair! 

 

 

 

EFRO x3D 

Het gebruik van individuele diergegevens kan het 

welzijn en de productiviteit van in productie gehouden 

dieren zoals geiten, schapen, kippen en koeien sterk 

verbeteren. Ook het houden en trainen van ‘hoge 

waarde’ dieren zoals paarden kan daar baat bij 

hebben.  

Het gebruik van Communicatie- Informatie- en 

Sensortechnologie (x-technologie) bij het monitoren 

van diergedrag, diergezondheid en dierenwelzijn (3D) 

kan leiden tot innovatieve nieuwe producten en 

diensten rond dierenwelzijn en -productiviteit in de 

agrarische sector. De partners in het EFRO x3D project 

gaan actief de samenwerking tussen (MKB-

)bedrijfsleven, kennisinstellingen en eindgebruikers op 

het grensvlak van Livestock en Sensor- en ICT 

technologie bevorderen.  

Virtual Business Fair – Van Hall Larenstein 

mailto:info@i3b.org

