
 
1 

Inhoudsopgave 
 

 
 
2/3/4  Aan de leden en afnemers 
     
5/6   Duurzame soja in de keten   
      
7/8  Eerste kuiluitslagen 2015 binnen 
 
9/10   Zomer periode voor de varkens 
  
11   Ratten en muizen gif 
 
11   Einde in zicht M.C.P.A. 
 
11   Ingezonden foto 
 
12   Te Koop   

 
13/14   Winkel nieuws  



 
2 

Aan de leden en afnemers 
 
Op het moment van schrijven zitten we midden in de vakanties, 
terwijl op het moment dat u dit leest de meeste vakanties alweer 
achter de rug zijn. De weersverwachtingen lijken goed. Momenteel is 
het nat en koud, maar er komen weer mooie dagen aan. We hebben 
in ieder geval geen last meer van droogte en er wordt weer warm 
weer voorspeld. Grasland en de andere landbouwgewassen staan er 
goed bij. De maïs is door de recente zomerstorm hier en daar wat 
beschadigd. Echter in geheel Europa staan de gewassen er goed bij. 
Er wordt dan ook goede oogsten verwacht. De eerste gerst, tarwe en 
triticale zijn binnen en de opbrengsten zijn goed. Dit zien we ook in 
de grondstofprijzen, die blijven dalen. De voerprijzen zullen ook gaan 
dalen. Helaas is het weer zo, dat andere delen van de keten hier al 
een voorsprong op nemen door de opbrengstprijzen (soms zelfs fors) 
te verlagen. De vleesvarkensprijs en de biggenprijs is weer hard 
gedaald en ook de melkprijs is zeer laag. Qua mengvoeromzet zien 
we momenteel nog steeds een stijging. Een teken, dat de kleine 
regiocoöperatie gewaardeerd wordt. Daarnaast zijn we ook voer aan 
het produceren voor onze collega Booijink. De fabriek in Luttenberg 
is eind juni door brand volledig stilgelegd. Er wordt momenteel hard 
aan herstel gewerkt, maar dat gaat nog maanden duren. Wij zijn blij 
hier een steentje bij te kunnen dragen. Door de stijgingen wordt het 
lastiger om de ritten goed binnen de normale werktijden te plannen. 
Daarom is onze vraag, indien er 2 leverdata mogelijk zijn, deze ook 
door te geven. Hierdoor kan de planning efficiënter verlopen.  
 
Grondstofprijzen 
De oogsten lijken allemaal goed te lukken. Hierdoor zijn de prijzen 
momenteel voorzichtig aan het dalen. Dit geldt zowel voor de granen 
als de eiwitproducten. Echter de vraag blijft wereldwijd ook alsmaar 
stijgen, waardoor er niet een echte overschot verwacht wordt. 
Hierdoor lijkt het er op dat de prijzen zich gaan stabiliseren en de 
mengvoerprijzen hierdoor nog iets zullen gaan dalen in de tweede 
helft van het jaar. Echter een grote prijsdaling wordt niet meer 
verwacht.  
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Verbouwing in Haarle.  
Het is goed te merken, dat de capaciteit met de nieuw opgebouwde 
lijn goed gestegen is. In september gaan we het verder oppakken en 
de laatste puntjes op de i zetten. De afzaklijn moet nog op de juiste 
plaats komen, de verlading nog verder geautomatiseerd en de 
doseerweegschaal krijgt nog een aparte afvoer. Wij hopen u dit op 
20 november tijdens ons ledenfeest allemaal aan u te kunnen laten 
zien. 
 
CDL 
Daarnaast hebben we, zoals u in een brief reeds heeft kunnen lezen, 
per 1 juli het op- en overslag bedrijf aan de Goorseweg nr. 13 
overgenomen van Forfarmers. Onze grondstoffenopslag wordt krap 
door de stijgende omzet en hiermee kunnen we flexibeler inspelen 
op de grondstoffen vraag en aanbod. We kunnen hier schepen en 
vrachtwagens lossen en totaal 9.000 ton aan grondstoffen opslaan. 
We zijn momenteel druk om de installatie weer in bedrijf te stellen. 
De locatie is namelijk de afgelopen 2 jaar niet meer in bedrijf 
geweest. Op de ledenvergadering in maart 2016 zullen we u hierover 
uitgebreid verslag doen en de toegevoegde waarde voor ons aan u 
toelichten. 
 
PAS en ontwikkelruimte 
Door alle zaken die rond 1 juli speelden, zijn we bijna de belangrijke 
verandering op Natuurbeschermingsgebied vergeten. Per 1 juli is 
eindelijk de PAS van start gegaan. Er zijn dan ook veel aanvragen 
per 1 juli ingediend. Zoveel zelfs, dat de ontwikkelingsruimte op de 
Rijntakken op is. Hierdoor is de grens voor het aanvragen van een 
vergunning of het doen van melding verlaagd van 1,0 naar 0,05 mol. 
Hierdoor zullen veel bedrijven in de toekomst toch een vergunning 
moeten aanvragen en er momenteel geen ontwikkelingsruimte in die 
regio meer beschikbaar zijn. Wat wel blijft staan, is dat elk bedrijf 
recht heeft op zijn veebezetting in 2012, 2013 of 2014. De veehouder 
mag zelf kiezen welk moment hij neemt als referentie, als hij het 
maar kan aantonen. 
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Nieuwe aanwinst 
Tevens kan ik u melden, dat Mark Schotman en Angela Hinderiks op 
15 juli jl. de trotse ouders zijn geworden van een mooie zoon Dani. 
Hierbij willen wij ze dan ook hartelijk feliciteren met de nieuwe 
aanwinst. En natuurlijk feliciteren wij ook grote zus Romy met haar 
nieuwe broertje.  
Daarnaast is bij Dion en Mieke Peek op 22 juli jl. een mooie spruit 
geboren. Zij heeft de mooie naam Jasmijn gekregen. Wij willen dan 
ook Dion en Mieke van harte feliciteren met de nieuwe aanwinst. 
 
Hans Verheul 
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Duurzame soja in de keten 
 

Soja is een belangrijke component van ons 
voer. Producten als sojabonen, sojaschroot, 
sojahullen en sojaolie worden voor een 
groot deel ingevoerd uit Zuid-Amerika en 
dan voornamelijk uit Brazilië.  De 
duurzaamheid van de sojateelt staat echter 
al lange tijd ter discussie. Soja die geteeld is op grond waar 
regenwoud is gekapt wordt niet gezien als duurzaam. De afgelopen 
jaren zijn verschillende programma’s en certificeringen opgezet voor 
het borgen van een duurzame sojateelt. Het bekendste voorbeeld is 
RTRS, wat staat voor Round Table on Responsible Soy. Aan deze 
ronde tafel zijn zowel NGO’s als partijen van de telers- en 
afnemerszijde vertegenwoordigd. Eisen duurzame soja RTRS is 
inmiddels wereldwijd een begrip op het gebied van duurzame soja.  
Binnen RTRS zijn eisen opgesteld waaraan duurzame soja zou 
moeten voldoen. Er worden bijvoorbeeld eisen gesteld aan 
landgebruik, milieu en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. 
Grote leveranciers van sojaproducten hebben vaak hun eigen 
systeem opgezet dat is afgeleid van de eisen van RTRS. Extra eisen 
en certificeringen leiden tot extra kosten. Aan de andere kant kan 
hiermee de toepassing van een waardevolle grondstof ook voor de 
toekomst worden geborgd. 100% duurzame soja.  
 
Een aantal jaar geleden hebben ketenpartijen In Nederland 
afgesproken om toe te werken naar 100% duurzame soja, waarbij 
RTRS de basis vormt. Op dit moment geldt deze afspraak voor alle 
producten die voor de Nederlandse winkelschappen bestemd zijn.  
Dit beslaat ongeveer een derde deel van de soja die in Nederland 
wordt verwerkt. Voor de producten die voor de export zijn bestemd, 
zijn afspraken gemaakt over het minimale niveau van duurzaamheid. 
Een uitzondering hierop is de Nederlandse zuivel. Deze heeft 
namelijk gesteld dat zij het RTRS-niveau wenst voor alle soja die 
gebruikt wordt voor de in Nederland geproduceerde zuivel (dus ook 
voor export). 
 
 



 
6 

Mengvoerproducenten dienen zich te laten certificeren om zo aan te 
tonen dat zij hieraan voldoen (GMP-FRA). Hierdoor heeft CAVV 
Zuid-Oost Salland zich aangemeld voor de aanvulling op GMP+ 
certification, namelijk de MI 102 “Verantwoord varkens- en 
pluimveevoer” en de MI103 “Verantwoord melkveevoer”. Hierdoor 
kunnen onze leden de producten blijven leveren aan de afnemers en 
zijn de producten met duurzame soja geproduceerd. 
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Eerste kuiluitslagen 2015 binnen. 
 

BLGG heeft de uitslagen van de eerste meikuilen van dit jaar weer 
gepubliceerd. Deze zijn van een uitzonderlijk goede kwaliteit. Dit 
betreft uiteraard wel de meikuilen met de vroege maaidata, maar 
geeft altijd wel een zeer goede indicatie. Na een winter met weinig 
echte vorst, was het voorjaar wel langdurig koud. De zode was dit 
voorjaar wel zeer dicht te noemen, er was geen vorstschade. 
Uiteindelijk is er in de meeste gevallen nog redelijk op tijd gemaaid, 
in de week van 11-16 mei is er heel veel ingekuild. De opbrengst was 
in veel gevallen niet zo hoog dan vorig jaar, maar zeker nog goed. 
 
Hieronder het overzicht van BLGG van de meikuilen van de laatste 3 
jaren: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 2014 2013
C.A.V.V. 

2015

Droge stof 435 366 319 414

VEM 952 940 906 967

DVE 77 73 64

OEB 18 49 35

Ruw- eiwit 149 170 150 150

RE-totaal 162 187 166

NH3-fractie 7,9 8,9 9,8

pH 5,0 4,7 4,4

Melkzuur 39 58 67

Azijnzuur 11 11 15

Ruw as 95 111 106

VCOS 79,7 79,7 77,1

Ruwe celstof 240 238 259

Suiker 122 74 61 110

NDF 458 456 489

NDF-vert 76,9 77,5 73,1

ADF 254 255 282

ADL 17 17 21 17

P 4,1 4,2 3,9 4,1
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Zoals u ziet hebben wij ook van een aantal kengetallen het 
gemiddelde berekend voor de meikuilen van dit jaar van een aantal 
CAVV Zuid - Oost Salland klanten. Dit waren in het algemeen ook  
vroeg gemaaide meikuilen. 
Het ds% is dit jaar gelukkig weer wat hoger, tussen de 40 en 45% is 
optimaal. De VEM waarde en daarmee de verteerbaarheid is zeer 
hoog. Ook zijn de suikergehalten door het hogere ds% en de koude 
nachten duidelijk hoger dan voorgaande jaren.    
Het ruw eiwit is wel aan de lage kant. Voor gunstige BEX uitslagen is 
dit een goede ontwikkeling. Daarentegen is het P-gehalte nog wel 
wat aan de hoge kant. Hiermee dient in de rantsoenen wel rekening 
te worden gehouden indien men scherp wil draaien op de BEX.  
De structuur voorziening heeft wel extra aandacht nodig met de hoge 
verteerbaarheid en lage ADL gehalten van de meikuilen. 
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Zomerperiode voor de varkens 
 

Zorg dat u voorbereid bent op de warme periodes tijdens de zomer; 
Stel een warmte-plan op in overleg met uw adviseur. De volgende 
tips over klimaat, voer en water kunnen een leidraad zijn. 
 
Klimaattips: 

 Controleer de luchtinlaten (buiten en binnen), maak ze schoon 
en zet ze open. Let op eventuele tochtplekken. 

 Pas de klimaat instellingen aan (denk aan alarmgrenzen, 
koeling, bandbreedtes i.v.m. temperatuurschommelingen etc.) 

 Verhoog de 
minimumtemperatuur met 
twee graden om te 
voorkomen dat te lang koude 
lucht in de stal getrokken 
wordt. 

 Controleer de aggregaat en 
koeling.  

 Voergangventilatie: 
Controleer de inlaatoppervlakte in de afdelingen. 

 Let op inschijnen van de zon door ramen! Welke invloed heeft 
zon instraling op de temperatuur/het ventilatie patroon? 

 Zorg zoveel mogelijk voor verkoeling (witte daken, 
vernevelaars voor de inlaten, schaduw, zet tijdig de 
vloerverwarming en biggenlampen uit). 

 Controleer op isolatielekken. 
 

Voertips: 

 Voorafgaand aan de eerste hitte: Bepaal het spekdikte profiel 
van uw zeugen om mogelijke opnameproblemen in de zomer 
te voorkomen/voorspellen. 

 Haal de wintercorrecties op tijd van de voercurves voor de 
dragende zeugen af. Zorg ervoor dat uw zeugen niet te veel 
groeien in de dracht, ze mogen zeker niet te ruim zijn richting 
de zomer. 
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 Wijzig de voertijden (met name op brijbedrijven): 2x heel vroeg 
in de morgen, bijvoorbeeld 5.00 uur en 9.00 uur. Of ’s 
ochtends heel vroeg en ’s avonds laat. Dragende zeugen 
eventueel maar één keer daags voeren. 

 Geef extra vitaminen, mineralen en suikers rondom het 
dekken. Zeker als er drachtvoer 
gevoerd wordt. 

 Op brijvoerbedrijven raden we 
aan het droge stof percentage in 
het voer te verlagen.  

 Bespreek met uw nutritionist de 
smakelijkheid van het voer. En 
zijn er mogelijk componenten in te zetten welke zorgen voor 
minder warmte productie in het dier? Bijvoorbeeld minder 
gefermenteerd voer geeft minder interne warmte productie. 

 Let op de silo hygiëne i.v.m. condensvorming. Zorg voor een 
goede ontluchting van de silo’s en zet siloshots in om 
schimmelgroei tegen te gaan. 

 Zet extra vitaminering in om hittestress te verminderen 
(vitamine C). 

 Door onregelmatig eten tijdens hitte bestaat de kans dat PIA 
toeneemt. Overleg tijdig welke maatregelen u hiertegen kunt 
nemen. 
 

Watertips 

 Verstrek voldoende water! 

 Controleer de watergift nippels.  
• Biggen: minimaal 0,5 l/min (minimum 1 nippel per 10 biggen) 
• Vleesvarkens: minimaal 0.8 l/min  
• Dragende zeugen: minimaal 1 l/min  
• Lacterende zeugen: minimaal 2 l/min 
 

Tenslotte: 
Zorg voor rust in de stal! Begin tijdig met vliegenbestrijding, ent niet 
tijdens het warme deel van de dag en voorkom het uitladen van 
dieren. 
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Ratten en Muizen gif 
 

Vanaf 1 juli is het niet meer mogelijk om zonder geldige licentie 
ratten en muizengif aan te schaffen. Als u in het bezit bent van een 
geldige licentie kunt u de ratten en muizen met gif blijven bestrijden. 
Voor ons als verkopende partij is een 
registratieplicht opgelegd door de 
overheid. Wij mogen op vertoon van de 
pas de bestrijdingsmiddelen uitgeven.  
 
Een vriendelijk verzoek om bij bezoek 
aan de winkel in Heeten en Haarle uw 
pas mee te nemen zodat wij deze in onze 
administratie kunnen vastleggen. Op deze manier is het niet 
noodzakelijk dat u elke keer bij aanschaf van bestrijdingsmiddelen 
uw pas meeneemt. 
 

Einde in zicht voor toepassing M.C.P.A. 
 

Na 1 september 2015 is het middel M.C.P.A. NIET meer 
in de verkoop. 
Zuid-Oost Salland heeft nog een beperkte voorraad . 
Heeft U nog M.C.P.A nodig ?  
Neem dan snel contant op, of kom langs in onze winkel 
te Heeten. 
Denk aan uw geldige spuitlicentie. 
 
 

Ingezonden foto 
 

Niet uniek, wel bijzonder. 
  
Geboren, een kerngezonde drieling 
(2 stiertjes en 1 vaarsje) op 30 Juni. 
  
Fam. Voorhorst 
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Te koop 
 

Groot aantal rantsoenpalen te koop. 
Voor meer info Jan Horenberg 06-11105911 
 

 

Te koop 
HEKWERKEN staal. 
============= 
BREEDTE  x  HOOGTE. 
2,50         0,90  [3st] 
1,60         1,90 
1,40         2,00  [2st] 
1,00         2,30 
1,00         2,15 
draaipoorthekken,200x240. 
diverse stalen afrasteringspalen met voet.10/2,00 m1 
  
aluminium raam/koz, 
1,00  x 1,20 [2x met glas en ventilatierooster] 
  
h,h,houten raamkozijnen 
een met isolatie glasraam,90x1.65 
een zonder glas           90x1.65 
glaskozijnen met isolatieglas 
2st 64x130,2st 66x125,2st 88x160,met loden roedeverdeling. 
1st 102x172, 
2st 95x145,met ronde toog 
6 eiken fineer binnendeuren opdek 83x201,5 [20 euro p st 
8 vlakke binnendeuren beige kunststoflaag 88x2115,[40 euro p st] 
staldeuren op maat gemaakt 120,00 euro per m2,ook reparaties. 
  
KEET;schaftkeet[opknapper[200x400,] BIEDEN] 
diverse tuinmeubelen van STEIGERHOUT, 
opmaat gemaakt. 
 
G.Grooten, 0638533849.Nieuw Heeten. 
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