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Aan de leden en afnemers 
 
De feestdagen staan weer voor de deur en het jaar is alweer bijna 
voorbij. Daarom wil ik u er graag op attenderen om met de komende 
feestdagen voor de deur tijdig uw bestelling te plaatsen. De vraag is 
of u de bestelling voor donderdag 20 en vrijdag 21 december wilt 
plaatsen. Dit om er voor te zorgen, dat wij ook tijdig op maandag 24 
december klaar zijn. Als u bij de bestelling ook 2 mogelijke 
leverdagen kunt opgeven, geeft dat voor ons extra ruimte om een 
goede planning te maken. Voor noodgevallen kunt u ons altijd op ons 
gewone nummer bereiken. 
 
De landbouwbeurs in Hardenberg is weer achter de rug. Toch apart 
dat er geen intensieve veehouderij beurs meer is. Een heel gemis. 
De rundveebeurs werd goed bezocht. We hebben weer veel klanten 
mogen begroeten in onze stand. De hele fosfaatdiscussie was toch 
wel het gesprek van de beurs. Het is goed om onze klanten te 
spreken en te horen dat de sfeer en tevredenheid hoog is.  
 
Het jaar is alweer bijna om. Dan is het goed om de balans op te 
maken. De donkere doch feestelijke dagen rond kerst geven daar 
altijd alle gelegenheid toe. Een jaar waarbij een 100 jarig bestaan 
centraal zou moeten staan. Maar de omstandigheden waren er niet 
naar. Een bewogen jaar maar volgend jaar gaan we het 101 jarig 
bestaan uitbundig vieren. 23 Maart zal er een groot feest gegeven 
worden, Dus noteer die datum vast in uw agenda. 
 
Grondstofprijzen 
Op moment van schrijven begeven de graanprijzen zich op een 
relatief hoog niveau. De markt laat de laatste tijd weinig beweging 
zien. De eiwitmarkt laat een beduidend ander beeld zien. 
De soya markt is erg onrustig. Spanningen tussen China en de VS 
liggen hieraan ten grondslag. Raap en zonnebloemschroot noteren 
zeer hoge prijzen. Vooral het langdurig extreem lage water in de 
rivieren drijven deze prijzen op. 



 

 

4 

 

De bijproducten markt ligt ook op een erg hoog niveau. Toch lijken 
producten als palm, tarwegries en maisgluten over de piek heen te 
zijn. 
 
100 jaar coöperatie 
Zoals eerder gemeld, gaan we in 2019 ons 101 jarig bestaan vieren. 
Op 23 maart zal het grote feest gehouden worden. Dus noteer die 
dag alvast in uw agenda! 
 
Terugblik 
Zoals eerder gemeld is het einde van het jaar het moment om terug 
te blikken. Op personeel vlak hebben we in 2018 het overlijden van 
onze zeer gewaardeerde collega Harry Slinkman gehad. Zijn 
lachende gezicht zullen we nooit vergeten. Het is hartverwarmend 
hoe iedereen daarin mee leeft.  
Op personeelsvalk zijn er ook andere veranderingen gekomen. In 
Heeten is Koen Bos gestart. Verderop in het boekje stelt hij zich 
voor. Daarnaast is Koen Kemper volledig als rundvee voorlichter aan 
het werk gegaan. Om Jan Mekers en Mark Schotman te vervangen 
zijn Frans Hulman en Rene Hallink aangenomen. Zo hebben we toch 
heel wat personele veranderingen gehad. Jan Mekers geniet van een 
lange vakantie om volgend jaar na 50 jaar trouwe dienst met 
pensioen te gaan. Daarnaast is Jaron Mensink als zaterdag hulp in 
de winkel gekomen. Ook zijn Hielke Ramaker en Elian Reilink als 
vakantiekrachten in de fabriek begonnen. 
 
Op voergebied zijn diverse kleine aanpassingen doorgevoerd. We 
hebben geen nieuwe voerlijnen geïntroduceerd. Iets wat goed is 
moet je niet veranderen. We zien wel meer voer op maat en dat  
kleine aanpassingen weer verbeteringen in de stal laten zien. Het 
voer op maat wordt steeds belangrijker in alle sectoren. Hiermee is 
het mogelijk het voer (en dus ook de prijs) nog beter af te stemmen 
op de behoefte van het dier. 
 
De planning om de verlading in de fabriek aan te passen is 
doorgeschoven naar 2019. In de fabriek is het iets rustiger doordat 
het VLOG voer (Voer vrij van genetisch gemodificeerde grondstoffen)  
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bij ABZ wordt geproduceerd. Dit geeft rust en geeft tijd om verder te 
optimaliseren. Aan het eind van het jaar zien we de omzet per week 
soms boven de 1.300 ton uit komen, dat is nu goed te produceren en 
weg te brengen. Het VLOG voer elders laten produceren is voor ons 
en u als lid eveneens wennen. Ondanks dat we al meer voeders 
elders laten produceren. Hier gaan we in 2019 verder mee om dit te 
optimaliseren. Sowieso wordt 2019 een belangrijk jaar voor VLOG 
voer. Het zal belangrijk worden hoe de Melkveehouderij in Nederland 
zich verder ontwikkelt. Onlangs heeft ook een kleine zuivelcoöperatie 
aangeven juist niet over te gaan op VLOG melk.  
 
Onze mengvoeromzetten zijn dit jaar nagenoeg gelijk gebleven. 
Landelijk gezien zien we een kleine daling. Er komen minder dieren 
door de soms slechte opbrengstprijzen in verschillende sectoren en 
het fosfaatstelsel. Hopelijk dat 2019 een nog beter jaar wordt voor de 
agrarische sector. 
 
Dit alles is mogelijk gemaakt door u als lid/afnemer in 2018. Hiervoor 
wil ik u dan ook hartelijk bedanken. Daarnaast wil ik u speciaal 
danken voor het getoonde medeleven bij het verlies van onze collega 
Harry. Het is voor ons hartverwarmend om te voelen hoe u ook met 
de familie en ons mee leeft. Ook dit jaar zien we opnieuw door de 
gerealiseerde technische resultaten bij onze klanten en onze 
voerprijs van de afgelopen tijd, dat wij het goed blijven doen. Wij 
hebben de ambitie om het beste voor onze leden te doen. Dit willen 
we realiseren door het beter te doen dan een ander. 
 
Ten slotte wil ik u, uw gezin en uw bedrijf namens alle medewerkers 
van CAVV Zuid-Oost Salland, prettige kerstdagen toewensen en een 
voorspoedig en gezond 2019.  
 
Hans Verheul 
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Kuiluitslagen 2018 
 
Het einde van het jaar nadert en de meeste veehouders zijn weer 
overgeschakeld op het winterrantsoen. Het grootste gedeelte van de 
kuiluitslagen van dit jaar zijn ook weer binnen. Het is een hectisch 
jaar wat betreft de weersomstandigheden, dit heeft ook automatisch 
zijn weerslag op de 
kuiluitslagen.   
 
Het voorjaar begon met een 
koude periode waarin de 
ontwikkeling van het gras een 
lange tijd stil heeft gestaan. 
Begin april begon het warm te 
worden en was er ook ruim voldoende vocht beschikbaar. Hierdoor 
heeft het gras een enorme groeisprong gekregen. Dit resulteert in 
een hoog eiwit gehalte in de eerste snede. Bij veel kuilen is het 
suiker gehalte aan de lage kant. Wanneer het gras snel gegroeid is 
en er dus veel blad aan zit komt er vooral eiwit in het gras, suikers 
zitten vooral in de stengel en waar eiwit zit kan dus geen suiker 
zitten. Wanneer er niet lang genoeg wordt gewacht met maaien 
tijdens een warme periode en het gras niet voldoende zonlicht heeft 
gezien in combinatie met gras met weinig stengel valt het 
suikergehalte tegen. Door de snelle groei van het gras is in enkele 
gevallen nog niet al het stikstof omgezet in eiwit. Dit kan er voor 
zorgen dat er een hoog nitraat gehalte in het kuilgras zit. Ga hierover 
in overleg met uw voeradviseur, wanneer er te veel nitraat in het 
rantsoen zit kan een koe nitraatvergiftiging oplopen en kunnen dieren 
plotseling dood neervallen. Door voldoende verdunning op rantsoen 
niveau kan dit in veel gevallen worden voorkomen 
 
Gemiddelde 1e snede 
 

ds vem vcos nh3 ruw eiwit suiker wdve feb 

461 946 78,8 8 171 91 76 57 
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De 2e snede is van wisselende kwaliteit. Bij de bedrijven waar het 
gras nog mooi doorgegroeid is, is nog goede kwaliteit geoogst met 
een hoog ruw eiwit gehalte. Bij andere bedrijven is de droogte er in 
gevallen en is gras geoogst met veel ruwe celstof. Gemiddeld zijn de 
2e snede’s wat aan de droge kant wat niet verkeerd is bij het hoge 
eiwit gehalte. Het suiker aandeel is wel wat aan de lage kant wat ten 
koste gaat van de smakelijkheid. 
 
Gemiddelde 2e snede 
 

ds vem vcos nh3 ruw eiwit suiker wdve feb 

513 908 76,5 7 168 81 75 48 

 
De kuilen waar de 1e en 2e snede over elkaar heen gekuild zijn 
zitten ook hoog in het eiwit en zijn van goede kwaliteit. In de praktijk 
zien we dat de combinatie van een 1e 
en 2e snede vaak goed past voor het 
voeren van het melkvee. Het voordeel 
is dat er 1 kuil kan worden losgemaakt 
en er vaak voor langere tijd van 1 kuil 
kan worden gevoerd wat veel stabiliteit 
biedt en dus weinig wisselingen op 
rantsoenniveau. 
 
Gemiddelde 1e 2e snede over elkaar 
 

ds vem vcos nh3 ruw 
eiwit 

suiker wdve feb 

504 937 78.7 7 178 98 82 53 

 
3e snede’s waren dit jaar bij lang niet iedereen vanzelfsprekend door 
de droogte. Bij de veehouders waar het wel is gelukt is het 
eiwitgehalte hoog en zit er een mooi suikergehalte in. De 
verteerbaarheid is ook prima voor een zomerkuil. 
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Gemiddelde 3e snedes 
 

ds vem vcos nh3 ruw 
eiwit 

suiker wdve feb 

536 893 76,4 6 175 96 75 49 

 
In het najaar is er weer veel gras geoogst. Na de droogte is veel 
grasland doorgezaaid of nieuw ingezaaid. Bedrijven met grond die 
wat minder droogte gevoelig is of bedrijven die druk zijn geweest met 
beregenen hadden in het 
najaar snel weer een 
mooie grasmat waar van 
geoogst kon worden. Op 
de plaatsen waar het gras 
de hele zomer heeft stil 
gestaan heeft ook de 
mineralisatie stil gestaan. 
Nadat er weer vocht 
beschikbaar was voor het 
gras zijn veel mineralen 
die nog in de grond zaten 
gaan werken. Dit resulteert bij de najaarskuilen ook weer in enorm 
hoge eiwit gehalten. Net zoals bij de eerste snede’s is het ook hier 
weer oppassen voor te hoge nitraat gehalten. We zien enorm goede 
najaarskuilen voorbij komen die mooi verteerbaar zijn en waar 
voldoende suiker in zit. Dit is ook terug te zien in onderstaand 
overzicht van de gemiddelden.  
 
Gemiddelde najaarskuilen 
 

ds vem vcos nh3 ruw 
eiwit 

suiker wdve feb 

565 904 77,4 6 197 86 81 65 
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snijmais 
De mais heeft dit jaar veel last gehad van de droogte. Bij een aantal 
percelen heeft de mais geen kans gehad om een goede kolf te  
ontwikkelen. Daarnaast heeft de plant zich in veel gevallen ook niet 
goed kunnen ontwikkelen. Dit resulteert erin dat de gemiddelde 
drogestof-opbrengst enorm tegenvalt dit jaar. De kwaliteit van de 
uiteindelijke maiskuil is afhankelijk van de kolf-plant verhouding. 
Wanneer er een kleine kolf in de plant zat maar de plantopbrengst 
ook tegenviel valt de kwaliteit in de praktijk vaak mee. De variatie in 
de kuiluitslagen is dit jaar enorm, we zien zetmeelgehalten voorbij 
komen boven de 400 gram per kg ds en onder de 200. Veelal is het 
eiwit gehalte hoger in de kuilen met weinig zetmeel. Doordat het 
plantaandeel groter is. Ook 
kan het suikergehalte hoger 
zijn doordat de plant de 
suikers niet om kon zetten 
naar zetmeel. Bedrijven die 
veel beregend hebben kregen 
over het algemeen zeer goede 
kwaliteit maiskuilen en hebben 
waar gekregen voor hun werk.  
Maiskuilen met een 
tegenvallende kwaliteit zullen 
moeten worden gecompenseerd. Een mogelijkheid is door meer 
energierijke producten in de bedrijfseigen samenstelling te doen of 
door bijproducten te voeren zoals aardappelvezels of perspulp.  
Wat enorm belangrijk is voor slechte maiskuilen is dat er voldoende 
opgenomen wordt. Wanneer de smakelijkheid tegenvalt zal de koe 
minder drogestof opnemen waarvan dus ook minder melk 
geproduceerd kan worden. 
 
Gemiddelde maiskuilen 
  

ds vem vcos nh3 ruw 
eiwit 

suiker wdve feb 

378 986 76,6 8 74 338 58 -46 
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Te hoog nitraat bij melkvee 

 
In veel graskuilen wordt een verhoogd nitraatgehalte gemeten. 
Veelal is de oorzaak dat er te snel wordt gemaaid na het bemesten. 
De meststoffen zijn nog niet helemaal uitgewerkt en daardoor is al 
het stikstof nog niet omgezet naar eiwit.  
 
Door het rundvee opgenomen nitraat wordt in de voormagen 
omgezet in nitriet. Juist dit nitriet is 
erg giftig. Als in het 
spijsverteringskanaal een 
opeenhoping van nitriet ontstaat 
wordt het namelijk opgenomen in 
de bloedbaan. Het verandert daar 
de rode bloedkleurstof 
hemoglobine in het roestbruine 
methemoglobine en belemmert 
daardoor het zuurstoftransport door 
het bloed. Als ca. 75% van de 
zuurstof in het bloed vervangen is 
door nitriet treedt bij het rund verstikking op. Verschijnselen daarvan 
zijn, ademnood, versnelde ademhaling, verhoogde polsslag en 
blauwkleuring van de slijmvliezen, tong en nier. Tevens zien we bij 
het dier diarree, herhaald urineren, verminderde eetlust, algemene 
zwakte, trillen, een wankelende gang en schuim op de mond. De 
dieren kunnen ineens doodvallen. Worden er grote hoeveelheden 
nitraat verstrekt dan kan na een paar uur de dood intreden. 
 
Wanneer u kuilen heeft met een verhoogd nitraat gehalte, ga hier 
dan over in gesprek met uw voorlichter zodat het rantsoen daarop 
kan worden aangepast. 
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Sprayfo Delta 
 

Zuid-Oost Salland heeft een nieuwe melkvervanger toegevoegd aan 
het basisassortiment. 
Al jaren werken wij met kunstmelk van Sprayfo, Denkavit en 
Nutrifeed. 
Binnen Sprayfo zijn de Sprayfo excellent en de Sprayfo geel de 
hardlopers. 
Het product Sprayfo Delta wordt hieraan 
toegevoegd. 
Sprayfo Delta is een zeer hoogwaardige 
melkvervanger wat vergelijkbaar is met de 
Sprayfo excellent.  
Het product bevat ca 50% magere 
melkpoeder. 
Het doel is om maximale groei te realiseren, 
maar wel op een zo’n veilig mogelijke 
manier. 
Vaak zien wij wanneer een kunstmelk 
geconcentreerder wordt op basis vet en eiwit 
dit ook geldt voor zouten en lactose. Het 
geconcentreerder worden van zouten + lactose is NIET gewenst. 
Sprayfo Delta is een melkvervanger waarbij de concentratie op basis 
vet en eiwit dichter is geworden zonder dat hierdoor de dichtheid van 
zouten en lactose is toegenomen. In die zin komt het product dichter 
bij koemelk te liggen. 
Hierdoor is het ook beter geschikt om onbeperkt te voeren. 
Het product ligt wel wat hoger in prijs. 
De meerkosten over de gehele melkperiode zijn ca € 15,- per kalf. 
Een investering die extra veiligheid en gemak met zich meebrengt. 
Ter introductie hebben wij de volgende actie: 
 

BIJ AANKOOP VAN 250 KG SPRAYFO DELTA ONTVANGT U 
EEN OVERAL (MAXIMAAL 2 PER KLANT). 
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Voorkoop maiszaad 
 

Hoewel de inzaaidatum van snijmais nog ver weg is zijn wij inmiddels 
gestart met de voorkoop van maiszaad. 
Vele leveranciers werken met kortingsacties. Hoe eerder besteld hoe 
meer korting er gegeven wordt. 
Dit voordeel geven wij vanzelfsprekend aan U door. 
Voor het jaar 2019 is het gelukkig toch nog mogelijk om mesurol en 
sonido ontsmet maiszaad te bestellen.  
Mesurol gaat vogelvraat tegen en Sonido verlaagd de kans op 
schade door ritnaalden. 
Het jaar 2019 wordt zoals het zich nu laat aanzien het laatste jaar 
waarin ontsmet zaad mag worden ingezet. 
Een beperkt aantal rassen zullen dit jaar geleverd worden met sonido 
en/of mesurol. 
Wanneer u ontsmet maiszaad wenst raden wij u aan dit tijdig door te 
geven  
 
Op dit moment is het nog steeds niet 
exact duidelijk hoe er volgend jaar 
wordt omgegaan met onderzaai in 
mais. 
Het lijkt erop dat mais geoogst moet 
worden voor 1 oktober, zodat uiterlijk 
op 1 oktober een vanggewas is 
gezaaid. 
Gaat de mais er na 1 oktober af, dan is onderzaai waarschijnlijk 
verplicht of er moet op een bepaalde manier ontheffing zijn aan te 
vragen. Vooralsnog is hier nog geen volledige duidelijkheid over. 
Wij zijn van mening dat onder normale omstandigheden het goed 
mogelijk moet zijn om de mais voor 1 oktober te hakselen. 
Er is veel te winnen op moment van zaaien. Is de draagkracht van de 
grond en de bodemtemperatuur goed dan kan mais vanaf half april 
prima de grond in. 
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Wanneer dit gecombineerd wordt met een zeer vroeg of vroeg ras is 
de mais onder normale groeiomstandigheden zeker voor 1 oktober 
oogstrijp. 
Zoals aangegeven is onderzaai ook mogelijk. De vraag is echter of 
dit vanuit praktisch oogpunt wenselijk is. 
 
Wij zien de volgende nadelen. 

 Onkruidbestrijding in mais wordt een stuk lastiger. Een 
voorbeeld is bestrijding van gladvingergewas. Bestrijding van 
gladvingergras maakt onderzaai van grassen in mais 
onmogelijk. 

 Kans van slagen is kleiner dan het zaaien van een vanggewas 
na de maisoogst. 

 Het telen van twee gewassen gaat ten koste van de 
maisopbrengst. 

 Kosten van onderzaai zijn hoger. 
 Grondbewerking na de maisoogst is bij onderzaai NIET 

mogelijk. 
 
Concreet denken wij dat de zeer vroege en vroege rassen met goede 
opbrengsten veel gevraagd zullen 
worden en dus logischerwijs eerder 
uitverkocht zijn. 
Voor u als afnemer een extra reden 
tijdig na te denken over uw 
rassenkeuze. 
 
Zuid-Oost Salland kan uw vrijwel alle 
rassen aanbieden tegen scherpe 
prijzen. 
Wilt u extra ras of prijsinformatie, neem 
dan contact op met uw voorlichter of de 
binnendienst. 
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Aankoop VVO’s 
 

Graag willen wij bij u de mestverwerkingsplicht extra onder de 
aandacht brengen. De verplichting om mest te laten verwerken geldt 
alleen als er op uw bedrijf meer mest wordt geproduceerd dan u op 
uw grond mag uitrijden. U kunt op 3 manieren aan de 
mestverwerkingsplicht voldoen. Dit doet u met een driepartijen 
overeenkomst (DPO) mestverwerking, een vervangende 
verwerkingsovereenkomst (VVO) of een vervoersbewijs dierlijke 
meststoffen (VDM) met opmerkingscode 61. 
 
Op dit moment kan er geen mest meer uitgereden worden. U kunt nu 
dus niets meer met de opties DPO en de VDM doen. Wel blijft de 
VVO (vervangende verwerkingsovereenkomst) over. 
 
Wij adviseren u tijdig en ruim 
voldoende VVO’s aan te 
schaffen. U kunt via het 
bemestingsplan (mits actueel) 
inzien hoeveel VVO’s u moet 
aankopen. Komt u er niet uit, 
neem dan contact op met uw 
voorlichter.  
 
Let op, bij aankoop van te weinig 
VVO’s kan het NVWA hoge boetes opleggen en er wordt met 
regelmaat op gecontroleerd! 
 
Wij als CAVV Zuid-Oost Salland kunnen u in contact brengen met 
leden van ons die VVO’s over hebben. U kunt dan vervolgens zelf 
met elkaar de overeenkomst afsluiten.   
 
Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd, mochten er vragen 
zijn dan horen wij het graag. 
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Geitenstop Overijssel 
 

Overijssel heeft een geitenstop ingevoerd. Geitenhouderijen mogen 
met ingang van 28 september 2018 niet meer uitbreiden. Een 
voorstel daartoe van Gedeputeerde Staten is door Provinciale Staten 
aangenomen. Ook mogen nieuwe bedrijven zich niet meer vestigen 
en is het omzetten van een agrarisch bedrijf naar een geitenhouderij 
niet meer toegestaan. Verder mogen bedrijven niet meer geiten aan 
houden dat ze nu hebben. 
 
Bedrijven die voor 28 september 2018 een vergunning hebben 
aangevraagd vallen hier niet onder. Ook geldt de stop niet voor 
bedrijven met minder dan 10 geiten.  
 
De stop heeft te maken met de 
mogelijke gezondheidsrisico’s 
voor omwonenden van 
geitenhouderijen. Op dit 
moment loopt er een groot 
landelijk onderzoek van het 
ministerie van VWS naar de 
mogelijke samenhang tussen 
geitenhouderijen en 
longklachten bij omwonenden. 
 
Het besluit van Overijssel is genomen nadat - na Brabant en 
Gelderland - ook de provincie Utrecht een geitenstop heeft 
afgekondigd. Daardoor bestaat de kans dat bedrijven uit die 
gebieden uitwijken naar Overijssel. Temeer omdat sprake is van 
doorgaande groei van het aantal geiten(houderijen) in Nederland. 
Dat wil Overijssel met de geitenstop voorkomen. 
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5 redenen om een keer konijn te kiezen 
 

Er zijn zo van die dingen die je niet hard op hoort te zeggen. Dat 
konijn op grootmoederswijze niet je favoriet is bijvoorbeeld. Pas op, 
begrijp ons niet verkeerd, met pruimen of bier is konijn ook geweldig. 
Alleen, er zijn nog zo veel andere mogelijkheden. Zo een stukje vlees 
op de grill of in de wok is onweerstaanbaar. En dan hebben we het 
niet eens gehad over deze vijf redenen om voor konijn te kiezen.  
 
 1. Zowel de som als de delen zijn overheerlijk 
     Wist je dat konijn een allround lekkernij is? Niet enkel een 
     stoofpotje op grootmoederswijze is goddelijk. Ook lichte    
     gerechtjes met enkel filet of bout zijn verrukkelijk.  
 
 2. Mager en overladen met smaak 
     Vergis je niet, achter deze sappige smaaksensatie schuilt 
     een mager en licht stukje vlees. Konijn bevat gemiddeld    
     ongeveer 8 g vet per 100 g. Een bout doet nog beter met    
     gemiddeld 4 g vet per 100 g.  
 
 3. Bron van omega 3-
     vetzuren 
     Wist je dat konijn 3 keer 
     meer omega 3-vetzuren 
     bevat dan zalm? Yép, 
     dat heb je goed   
     gelezen. Dat hoge 
     gehalte is mede te 
     danken aan de   
     uitgebalanceerde 
     voeding die konijnen krijgen met onder meer luzerne en   
     lijnzaad. 
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 4. Van maandag tot feestdag 
     In feestelijke bereidingen overtuigt konijn altijd. Maar ook in 
     de wok, op de grill of in de pan is konijn super. Met konijn 
     maak je elke dag van de week een makkelijk en origineel 
     gerecht. 
 
 5. IJzersterk stukje vlees 
     Konijn bevat bijna 2 keer meer ijzer dan spinazie. Popeye 
     moest het weten. Wie een tekort aan ijzer heeft, is sneller 
     vermoeid. Nu en dan een lekkere stoofschotel met konijn en 
     veel groenten is zonder twijfel de lekkerste remedie.  
 

https://www.lekkervanbijons.be/konijn 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lekkervanbijons.be/konijn
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Nederlands vleesverbruik opnieuw niet gedaald 
  

Opnieuw heeft Nederland net zo veel vlees verbruikt als een jaar 
eerder. Op basis van onderzoek door de Universiteit 
Wageningen heeft Wakker Dier dit bekend gemaakt, zo meldt het 
Reformatorisch Dagblad. 
 
Nederlanders gebruikten in 2017 gemiddeld zo'n 76 kg vlees per 
persoon, inclusief botten. Dit was vrijwel gelijk aan de voorliggende 
jaren waarin dit bijna 77 kg vlees per persoon was (2016 en 2015). 
Voorafgaande aan de laatste drie jaren was er wel een periode van 
een daling in het vleesgebruik. Dit betrof de periode tussen 2010-
2015. 
 
"Mensen zeggen minder vlees te eten maar dat is niet terug te 
zien" 
"Mensen zeggen minder vlees te eten maar we zien dat niet terug in 
de cijfers". Wakker Dier heeft als reactie op deze uitkomst geuit dat 
dit opmerkelijk en vooral verrassend is. Echter betekent het niet dat 
al dit vlees uiteindelijk in de menselijke maag eindigt. Dit komt omdat 
het 'vleesverbruik' gemeten wordt inclusief botten. "Ruwweg de helft 
van de 76 kg wordt daadwerkelijk geconsumeerd", zo meldt het RD. 
 
Verdeling vlees over 2017 
De 76 kg vlees per persoon in Nederland wordt verdeelt over de drie 
hoofdvlees groepen. Het RD meldt dat bijna de helft (47,5%) 
afkomstig is van varkens. Op de tweede plaats volgt pluimvee, met 
voornamelijk kippenvlees, met 29% en rundvlees sluit het rijtje af met 
20%. 
 
Onderzoek 
In opdracht van Wakker Dier heeft Wageningen Economic Research 
het vleesverbruik in Nederland berekent. Dit is gedaan op basis van 
statistieken van het CBS over de productie, over de invoer en over 
de uitvoer van vlees.  
Bron: RD 
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Fosfaatproductie in 2018 opnieuw onder plafond 
  

De fosfaatproductie van de varkenssector zal dit jaar zeer 
waarschijnlijk weer ruim onder het fosfaatplafond uitkomen. Dat is te 
verwachten op basis van de prognose van het CBS. Aan het einde 
van het derde kwartaal rekent het CBS met een fosfaatproductie in 
het hele jaar 2018 van 37,3 miljoen kilo. 
 
Het fosfaatproductieplafond voor de 
varkenssector staat op 39,7 miljoen kilo fosfaat. 
Ook in 2017 zat de sector ruim onder het 
fosfaatproductieplafond. Toen kwam de 
fosfaatproductie uit op 37,5 miljoen kilo. Dat 
kwam door een geringe daling van het aantal 
varkens en door een daling van het 
fosfaatgehalte in varkensvoer. Die daling vloeide  voort uit de 
deelname van varkenshouders aan de Regeling fosfaatreductie 
varkenshouderij 2017. 
 
Dalende varkensstapel 
Dit jaar is er geen Regeling fosfaatreductie varkenshouderij. De 
daling van dit jaar komt dan ook voort uit de dalende varkensstapel. 
In oktober telde het CBS 38.000 vleesvarkens minder: 5.592.000 
vleesvarkens tegen 5.630.000 in 2017. Het aantal zeugen daalde 
met 8.000 dieren van 933.000 naar 925.000. Wel stijgt het aantal 
opfokzeugen volgens de prognose van 220.000 in 2017 naar 
235.000 in oktober 2018. Voor de fosfaatproductie rekent het CBS 
met de cijfers over de fosfaatexcretie van de varkens in 2017. 
 
De totale fosfaatproductie in Nederland blijft ook onder het 
fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilo. De prognose van het CBS 
komt uit op een totale productie van 163 miljoen kilo fosfaat. De 
dalende rundveestapel is hiervan de belangrijkste oorzaak, naast de 
dalende varkensstapel. 

 
Bron: Varkens.nl 
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Lage CO2-voetafdruk Nederlands varkensvlees 
  
  
De CO2-voetafdruk van Nederlands varkensvlees is met 5 CO2-
equivalenten (eq) per kilo laag. Het is veel lager dan het gemiddelde 
van 12 CO2-eq/kilo waarmee wordt gerekend en lager dan de 7 
CO2-eq/kilo voor een eiwitrijk product als tofu. Dat moet beter 
bekend raken bij de consument, was de conclusie op het Nevedi-
congres op 8 november. Meer openheid naar de consument is nodig, 
zodat die een betere afweging kan maken bij de aankoop van 
producten. 
Tijdens het congres ‘Naar een klimaatvriendelijke voedselketen’ hield 
Bert Urlings, Corporate Director Vion, een krachtig pleidooi om de 
consument veel beter te informeren over de werkelijke CO2-
voetafdruk van Nederlands vlees. Hij gaf aan dat recente 
berekeningen – Energie en klimaat Agrosectoren, RVO 2014 – laten 
zien dat de CO2-voetafdruk van Nederlands varkensvlees tot de 10% 
laagste van de hele wereld behoort. Met 5 CO2-equivalenten per kilo 
is het beter dan vele hoogwaardige eiwitbronnen van plantaardige 
oorsprong, zoals bijvoorbeeld 
tofu. 
 
Gebruik co-producten 
Naast allerhande 
energiebesparende maatregelen 
die de sector heeft genomen, 
komt de lage CO2-voetafdruk 
vooral ook voort vanuit de 
diervoedersector. “De 
Nederlandse varkenssector en 
andere diersectoren maken op 
grote schaal gebruik van co-producten uit de 
voedingsmiddelenindustrie en leveren daarmee een belangrijke 
bijdrage aan de reductie van de uitstoot van broeikasgassen”, stelt 
Henk Flipsen, directeur Nevedi. “Dit is nog onvoldoende bekend en 
dient nog veel beter voor het voetlicht te worden gebracht naar een 
breder publiek.  
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De klimaatbijdrage kan verder worden vergroot als de overheid 
diverse wettelijke belemmeringen voor de inzet van co-producten 
wegneemt en er open markttoegang ontstaat voor 
diervoederinnovaties op gebied van aminozuren en additieven. 
 
Hele keten samenwerken 
Cruciaal is een nauwere samenwerking tussen alle schakels in de 
dierlijke keten – inclusief de supermarkten – zodat de klimaatwinst 
van alle maatregelen in de hele keten objectief is te onderbouwen. 
De consument moet vervolgens volledig inzicht krijgen in de opbouw 
van deze milieuvoetafdruk van varkensvlees en andere dierlijke 
producten. Dan kan deze een weloverwogen keuze maken in de 
supermarkt op basis van prijs, kwaliteit en productiewijze. 
 
Bron: Varkens.nl 
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Ontwikkeling van de varkensproductie in de 
verschillende continenten 
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Even voorstellen Koen Bos 
 
Mijn naam is Koen Bos, ik ben 26 jaar en woon in Lettele, 
“De Zandbelt” aan de Spanjaardsdijk. 
Hier woon ik op het erf waar ik ben opgegroeid. 
Marcel en Carla zijn mijn ouders en ik heb één jongere broer, 
genaamd Luuk. Enkele hobby’s van mij zijn muziek maken/ luisteren, 
schaatsen en sleutelen en rijden met mijn oldtimers. 
Om de week ben ik te vinden in stadion De 
Adelaarshorst van Go Ahead Eagles in 
Deventer, waar ik seizoenkaarthouder ben. 
 
Sinds begin november werk ik bij CAVV 
Zuid Oost Salland als winkelmedewerker in 
Heeten. Hiervoor heb ik gewerkt als 
begeleider op een zorgboerderij in Enter. 
Daarnaast ben ik inmiddels bijna 10 jaar 
actief bij korenmolen “De Leeuw” in Lettele, 
in de molenwinkel. 
 
Tot 1998 hebben mijn vader (en daarvoor samen met mijn opa) een 
actieve melkvee- en schapenhouderij gehad en zijn lid geweest van 
“de bond”. Toen mijn vader stopte is hij daarna tot op heden 
hobbyboer gebleven. Ik help hem graag bij alle voorkomende 
agrarische werkzaamheden die daarbij horen. 
We hebben een hond (boxer), twee shetlander pony’s en een bels 
(trekpaard). 
 
Ik hoop u graag eens te ontmoeten in de winkel in Heeten! 
 
Groeten,  
Koen Bos 
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Te koop aangeboden 
 

 Konijnen kooien (voedster) 60 cm breed, 70 cm diep en 60 cm 
hoog. Incl. drinknippel, voerbak en nestkast. 

 Afmestkooien 3600 cm2. Hoogte 40 cm. Incl. drinknippel en 
voederbak. 

 Ventilatoren + regelkasten 
 Afleveringskooien 
 Laarzen reiniger 

 
 

Voor meer info 0572 354910 
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