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Handboek Melkveehouderij online en up-to-date in 2019 
 
Uitvoerende instelling: Wageningen Livestock Research 
Naam projectleider: ing. G.J. Remmelink 
Is het project onderdeel van een PPS en zo ja welke?: NEE 
 
Doel 
Het doel is het digitale Handboek Melkveehouderij up-to-date te houden en updates van het 
Handboek bij de sector onder de aandacht te brengen. Belangrijke basisinformatie wordt 
geactualiseerd en voor achtergrondinformatie en de meest actuele gegevens worden verwijzingen 
naar internet opgenomen. Ook worden nieuwe adviesprogramma’s opgenomen met verwijzing naar 
publicaties en tools op internet. Met het oog op de nummering van bijgewerkte versies en de 
verwijzing naar het Handboek door gebruikers, worden updates zoveel mogelijk geclusterd. 
 
Resultaten 2019 
In de loop van 2019 is de inhoud van het digitale Handboek Melkveehouderij gecontroleerd en 
bijgewerkt. Het geactualiseerde Handboek Melkveehouderij 2019/20 is in september op internet 
geplaatst. In het ‘Voorwoord’ van het handboek staat vermeld wat er in deze editie is vernieuwd. 
 
Kennisproducten 
De vernieuwde hoofdstukken alsmede een pdf van het hele handboek zijn op 
www.handboekmelkveehouderij.nl geplaatst. 
De update is onder de aandacht gebracht met een nieuwsbericht op de site van Wageningen 
Livestock Research (Nieuwe editie Handboek Melkveehouderij 2019-2020) en met een bericht via de 
Attentiemail Rundveehouderij (Nieuwe editie Handboek Melkveehouderij 2019-2020). 
 
De bovenste lijn in onderstaande figuur geeft het totale aantal bezoekers per maand op projectsite 
www.handboekmelkveehouderij.nl in 2018 en 2019 weer. Een deel daarvan zijn de gebruikers van de 
gehele editie Handboek Melkveehouderij 2019/20 in de WUR-bibliotheek (e-depot), weergegeven 
door de onderbroken lijn. In 2019 was in september na een nieuwsbericht over de update het totaal 
aantal bezoekers het hoogst (2980). Via alleen de projectsite waren er in april 2019 de meeste 
bezoekers. In totaal is in 2018 ruim 22.500 keer van het handboek gebruik gemaakt en in 2019 bijna 
26.000 keer. 
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