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Aan de leden en afnemers 
 
Momenteel is de hele wereld in de ban van het Coronavirus. Dit is 
iets waar we al jaren bang voor waren en nu werkelijk gebeurt. Het is 
angstwekkend hoe snel het om zich heen grijpt en ook hoe snel 
Europese landen getroffen worden. 
Ook bij ons heeft het zijn effecten. We moeten er voor blijven zorgen 
dat de mengvoerproductie door blijft gaan. Daarom is de winkel in 
Haarle gesloten en wordt contact vanuit Haarle met de buitenwereld 
zoveel als mogelijk vermeden. Speciale protocollen voor externe 
chauffeurs. Iedereen die in Haarle niet nodig is, hier niet laten 
komen. Dus de adviseurs thuis werken en de bezetting op kantoor is 
minimaal. De winkel in Heeten is wel open, want doordat wij 
diervoeders verkopen, kunnen we de winkel niet sluiten. Maar ook 
daar gelden regels. Afstand houden en zoveel mogelijk pinnen bij het 
betalen. Daarnaast geen overleggen meer. Dus ook de 
jaarvergadering hebben we moeten uitstellen naar 24 juni. We hopen 
dat hij dan wel door kan gaan, want volgens de statuten moet deze 
voor 1 juli plaats vinden. Op deze manier proberen we het virus 
buiten te houden. Maar of dat gaat lukken, zal de tijd ons leren. 
En hierdoor lijkt het net of er geen stikstofprobleem meer is. Er wordt 
niet meer over gesproken of geschreven, maar het probleem blijft. 
Nu is het kabinet helemaal niet meer bezig met een oplossing voor 
het probleem, terwijl de tijdbom gewoon doortikt. We moeten niet hier 
de aandacht voor verliezen, want de MOB blijft het aanvechten en 
hardwerkende agrariërs aanpakken. 
Het Mesdagfonds heeft aangetoond, dat de berekeningen niet 
kloppen en de stikstof uitstoot kaart van Nederland zal laten zien, dat 
door de mindere luchtvaart en verkeer, Nederland ineens veel 
schoner wordt. Hopelijk helpt dit ook om mensen in te laten zien, dat 
de landbouw niet het probleem is, maar kan meehelpen aan een 
oplossing. 
 
Jaarvergadering  
Zoals eerder gemeld, is de jaarvergadering uitgesteld naar 24 juni 
om 20.00 uur bij zaal Reimert. We hebben een hele interessante 
invulling voor het tweede deel gevonden en hopen, ondanks dat 
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iedereen dan op het land is op een grote opkomst. Dus noteer de 
datum in uw agenda.. 
 
Grondstofprijzen 
Door het Coronavirus wordt de aanvoer van grondstoffen een 
probleem. We proberen dit op te vangen door de opslag in Lochem 
en Heeten maximaal te benutten. Echter voor de korte termijn prijzen 
van de grondstoffen heeft dit wel gevolgen. Prijzen van granen, soja 
en raapproducten zijn behoorlijk gestegen. Dit komt niet, omdat de 
producten er niet zijn. Maar omdat handelaren problemen voorzien in 
de levering/transport. En als je iets verkoopt moet je de levering ook 
nakomen. We verwachten dat de komende weken de 
mengvoerprijzen niet te veel gaan stijgen, omdat we behoorlijke 
voorraden hebben aangelegd. Maar door het Corona virus is een 
daling de komende tijd niet in het vooruitzicht.  
 
Sector dag rundvee 
De sectordag Rundvee is ook afgelast. We zouden een mooie 
presentatie krijgen van het Mesdagfonds. Al onze andere leden 
waren hier ook voor uitgenodigd. Echter door het Corona virus kon 
dit niet doorgaan. Het plan is dat de sectordag Rundvee dit jaar niet 
gehouden wordt, maar dat later in dit jaar er een avond mee in te 
vullen voor al onze leden. Maar hier hoort u later, als het Corona 
virus weg is, meer over. 
 
Gewasbeschermingsmiddelen verkoop 
In februari hebben wij weer onze jaarlijkse audit van het CDG 
(Certificatie Distributie in Gewasbeschermingsmiddelen) voor de 
verkoop van professionele gewasbeschermings-middelen weer 
gehad. Dit certificaat is noodzakelijk om professionele 
gewasbeschermingsmiddelen te mogen verkopen. Wij als Zuid-Oost 
Salland willen onze klanten een compleet pakket kunnen blijven 
bieden en blijven daarmee professionele 
gewasbeschermingsmiddelen in Heeten verkopen. 
 
Ten slotte 
De komende weken zullen in Nederland en ook in de rest van de 
wereld heel spannend zijn. We zitten in een Pandamie, die wij nog 
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niet eerder hebben mee gemaakt. Wij doen er alles aan om u de 
komende weken van mengvoer te kunnen voorzien. We zien dat de 
gevolgen van deze pandamie voor elk bedrijf weer anders is. 
Sommige prijzen dalen fors en andere stijgen juist. Wij willen u, uw 
gezin en uw bedrijf voor deze periode alle gezondheid en voorspoed 
toewensen. 
 
 
Hans Verheul 
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Weidegang 
 
De eerste koeien lopen inmiddels al in de wei, dit is ook van belang 
want in het voorjaar kan het gras al snel harder groeien dan dat de 
koeien kunnen vreten. Veel veehouders zijn inmiddels aan de slag 
gegaan met het Nieuw Nederlands Weiden, oftewel roterend 
standweiden. Een groot aantal percelen hebben geen drijfmest 
gehad door de natte voorjaarsomstandigheden. Hierbij is het van 
belang dat het gras goed in de groei blijft tijdens het weiden. Er kan 
tijdens het weiden een gift van 50 tot 100 kg kas worden bij 
gestrooid. Laat deze gift wat afhangen van het ureum in de melk. Bij 
weidepercelen waar geen drijfmest op is gekomen kan het ruw eiwit 
in het gras nog wat aan de lage kant zijn. Hier is het extra van belang 
dat er kunstmest wordt bij gestrooid tijdens het weiden..  
 
Wanneer u percelen hebt waar geen drijfmest op is gekomen is het 
van belang dat er wel zo snel mogelijk wat drijfmest op komt. Wat u 
kunt doen om daar nog wat in te sturen is in ieder geval een gedeelte 
van de 1e snede vroeg te maaien zodat er vlot naar het volgende 
blok kan worden gegaan met het weiden. Zo kan het blok waar net 
geweid is nog op tijd bemest worden en heb je snel weer goed en 
vers gras aanbod.  
 
Onderstaand is nog in het kort weergegeven wat het nieuw 
Nederlands weiden inhoudt.  
 
De vuistregels 
 
1. Maak 4-6 percelen van gelijke oppervlakte (weideplatform) 
2. Iedere dag roteren naar een nieuw/vers perceel (en blijven 
 draaien, nooit 2 dagen op hetzelfde perceel) 
3. Bijvoeding sturen op 8 cm stoppel bij uitscharen 
4. Normaal maairegime (4-5 weken) voor smakelijk gras 
5.  Geen drijfmestgift vlak voor het weiden. 
 
De basis van dit systeem is roterend standweiden. Belangrijke 
succesfactor is iedere dag consequent blijven rouleren naar een 
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volgend perceel. Dit blijf je op 4-6 percelen doen, totdat er weer 
etgroen staat op de gemaaide percelen. Richtlijn zijn percelen van 
1,75 ha bij 80 melkkoeien en 2,5 ha groot voor een bedrijf van 120 
melkkoeien. Dit is afhankelijk van de grootte van de huiskavel en het 
aantal koeien uiteraard. In het schema onderaan deze pagina zijn 4 
varianten als voorbeeld uitgewerkt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding. Voorbeeldbedrijf: 120 melkgevende koeien met variabel 
aantal hectares huiskavel.  
 
Voorbeeld 1: 120 koeien / 60 ha = 2 koeien/ha. 
Voorbeeld 2: 120 koeien / 30 ha = 4 koeien/ha.  
Voorbeeld 3: 120 koeien / 20 ha = 6 koeien/ha. 
Voorbeeld 4: 120 koeien / 15 ha = 8 koeien/ha 
 
 
 



 

 

8 

 

Bemesting maisland 
 

Het mais poten staat voor de deur. 
Een goede bemesting is de basis voor een goede opbrengst. 
Bekijk elk jaar weer kritisch wat de PH van de bodem is. 
Een PH van 5.5 is gewenst. 
Op uw gronduitslagen vindt u de PH met daarbij het kalkadvies om 
de PH met 0.1 te doen stijgen. 
Naast een verhoging van de PH zorgt kalk ook voor een betere 
bodemstructuur. 
 
Naast het eventuele bekalken dient ook de bemesting van stikstof, 
fosfaat en kali zo optimaal mogelijk te zijn. 
Van belang om te weten hoeveel droge stof een hectare grond aan 
snijmais kan leveren. 
In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat het stikstof advies 180-
225 kg per hectare is. 
De fosfaatonttrekking bij goede mais is ca 75 kg. 
Daarnaast is er de laatste jaren veel te doen geweest omtrent kali 
bemesting. 
In het verleden was het advies ca 300 kg zuivere kali per hectare. 
Geluiden dat 200 kg zuivere kali afdoende zou zijn vinden wij echter 
te kort door de bocht. 
De onttrekking van zware mais ligt rond de 200 kg zuivere kali. 
Daarbij is geen rekening gehouden met eventuele 
verliezen/uitspoeling. 
250 kg zuivere kali is dan ook een goed en veilig advies. 
 
Om een exacte berekening te kunnen maken is het van belang om te 
weten wat er exact in de drijfmest zit. 
In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat een RV-drijfmest gift van 
ca 50 m3 dekkend is voor de meeste elementen. 
De werkingscoëfficiënt van RV-drijfmest is ca 70%. 
RV-drijfmest levert dan ca 140 kg zuivere N. 
Een zware groenbemester levert ca 25 kg zuivere N. 
Een mais mest levert bij 150 kg product ca 35 kg zuivere N. 
In totaal geeft dit 200 kg stikstof. 
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Daarnaast geeft 50 m3 RV-drijfmest ca 75 kg fosfaat en 250 kg kali 
wat dus sluitend is. 
 
Als mais mest een 4-tal varianten: 
 

 Maismest NP 24-0 +20% SO3+0.25 Borium. 
 Maismest NP 24-5 +20% SO3+0.25 Borium. 
 Maismest NP 24-10 +20%SO3+0.25 Borium. 
 Maismest NP 20-20+10% SO3+0.15 Borium 

 
Adviesgift is 150 kg per hectare. 
Bij derogatie mag u GEEN kunstmest fosfaat aanvoeren. 
Bij eventuele tekorten op basis stikstof is het raadzaam om na te 
strooien met stikstof uit KAS. 
Bij eventuele tekorten kali is het strooien van kali 60 de meest 
goedkope oplossing. 

 
Heeft u specifieke vragen of wilt u een persoonlijke toelichting, 
raadpleeg dan uw adviseur. 
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Tips voor het spenen van lammeren. 
 

Om een speendip te voorkomen is het van groot belang dat de 
lammeren ook daadwerkelijk klaar zijn om gespeend te worden. 
Wanneer dit niet het geval is en er te snel of te vroeg wordt 
gespeend dan levert het spenen naast stress ook grote 
groeivertragingen op. 
Een aantal belangrijke kenmerken waar we naar moeten kijken bij 
het spenen zijn: gewicht, leeftijd, voer- en wateropname 
 
• Op welk gewicht wilt u de lammeren spenen?  
 Wanneer een lam wat zwaarder is, heeft ze wat meer reserves 
 en is hierdoor minder gevoelig voor speenstress.  
• Speen lammeren op een lichaamsgewicht van minimaal 13 kg 
 Hoe zijn uw lammeren de melkperiode door gekomen, zonder 
 enige tegenslag, heel hard gegroeid of is er een infectie 
 geweest die de groei negatief heeft beïnvloed? 
• Naast het gewicht is leeftijd ook een belangrijke factor bij het 
 spenen. Laat bij twijfel uw lammeren nog een week langer aan 
 de melk. Zo worden ze zwaarder, maar komen de 
 speenperiode wel makkelijker door, de minimale leeftijd voor 
 spenen is 7 weken 
• Verminder het aantal spenen van de drinkautomaat per groep 
 geleidelijk, zodat de lammeren gestimuleerd worden om meer 
 krachtvoer op te nemen. Zet de lammeren die gespeend 
 worden zo ver mogelijk van de automaat af. Hierdoor kost het 
 meer moeite om melk op te nemen. 
• Zorg dat uw lammeren bij het spenen minimaal 200 gram brok 
 per dag opnemen.  
 Hierdoor is de overgang niet zo groot meer. Wanneer de 
 lammeren voor spenen voldoende brok opnemen wordt de 
 energiebehoefte/dekking al uit de brok gehaald. Ook kennen 
 de lammeren de smaak van de brok en is de overgang 
 minimaal. Zo wordt de negatieve energiebalans en de groeidip 
 beperkt. 
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• Zien eten doet eten, zorg voor voldoende vreetplekken en 
 zorg altijd voor voldoende vers en schoon drinkwater om de 
 voer/brokopname op peil te houden. 
• Maak de drinkbakjes meerdere keren per dag schoon. 
• Laat de groep lammeren na het spenen zo veel mogelijk bij 
 elkaar en het liefst de eerste weken nog in dezelfde stal als 
 tijdens de melkperiode. 
 
Zorg ervoor dat alle handelingen in zo’n klein mogelijke stapjes 
gebeuren met zo min mogelijk stress! 
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Biggenexport in neerwaartse spiraal 
 
De export van biggen uit Nederland is cruciaal voor de 
vermeerderingssector, maar de omvang loopt steeds verder terug. In 
de eerste vier weken van 2020 zijn bijna 10.000 biggen minder 
afgezet in het buitenland dan in 2019. Dat is een daling van 2 
procent. 
In de eerste vier weken van dit jaar werden nog geen half miljoen 
biggen geëxporteerd (493.767 stuks). 64 procent van die biggen ging 
naar Duitse, 16 procent naar Spaanse en 13 procent naar Belgische 
vleesvarkenshouders. 
In 2019 werden in de eerste 4 weken ruim 503.000 biggen afgezet in 
met name Duitsland (66 procent). Spanje was vorige jaar in die 
periode een belangrijker bestemmingsland voor Nederlandse biggen 
(17 procent) dan nu. Dat is te becijferen uit de marktcijfers van 
RVO.nl. 
 

 
 
13 procent lager 
Het hoogtepunt van de Nederlandse biggenexport (in de eerste vier 
weken van het jaar) was in 2018. Toen werden bijna 570.000 biggen 
geëxporteerd. Dat betekent dat de biggenexport sinds die exportpiek 
ruim 13 procent is gedaald. 
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Varkenssector krimpt, gevolgen nog ongewis 
 

De varkensstapel krimpt. Voor een vitale sector met voldoende 
innovatie is echter een minimale omvang nodig. Waar die grens 
ligt, is niet aan te geven. Een kleinere sector is niet per se 
nadelig. 
 
Nooit eerder stond de omvang van de varkenssector zoveel ter 
discussie als vandaag. De daling van het aantal bedrijven is iets van 
alle tijden, maar door de diverse regelingen is nu ook de 
varkensstapel aan het krimpen. 
 
De mate waarin die krimp gebeurt, is nog onzeker, maar 10% tot 
15% zijn voorzichtige prognoses voor dit jaar. Niet uitgesloten is dat 
er nog meer varkens verdwijnen. 
 
Krimpende varkenshouderij in 3 kernpunten: 
Het aantal varkens in Nederland schommelt de afgelopen jaren, 
maar de trend is dalende. Door stoppers- en saneringsregelingen 
gaat het dit jaar hard. Vorig jaar stond de teller op ruim 4.000 
varkensbedrijven. Voorspellingen gaan uit van nog 1.000 
ondernemers in 2030. 
* Krimp varkensstapel gaat onherroepelijk door 
* Reëel risico dat sector op achterstand komt 
* Kleinere sector biedt ook kansen voor blijvers 
 
De vraag is of er een minimaal aantal varkens in Nederland nodig is 
om een voldoende vitale en sterke sector te behouden waar ruimte is 
voor innovatie en ontwikkeling. Met andere woorden: is er zoiets als 
een kritische massa in de varkenshouderij? 
 
Ja, er is een kritische massa qua aantal varkens 
Gesprekken met deskundigen uit diverse sectoren levert een 
duidelijk beeld op: ja, er is een kritische massa, maar die grens is 
niet gemakkelijk te bepalen. “Als POV willen wij ook graag antwoord 
op die vraag, maar niemand kan het zeggen”, aldus voorzitter Linda 
Janssen. Toch beschouwt ze het nuchter. “De varkenshouderij is wel 
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gewend om zich aan te passen. Ik geloof dat de sector er uiteindelijk 
sterker uit kan komen.” 
Want een kleinere sector heeft ook voordelen, daarover later meer. 
Er moet wel oog zijn voor de blijvers, zoals behoud van voldoende 
ontwikkelingslocaties. Janssen: “Dat baart me wel zorgen.” 
 
Krimp varkenshouderij raakt ook anderen 
Een krimpende varkenssector heeft consequenties voor het 
bedrijfsleven, dat staat vast. De mate waarin hangt van een aantal 
factoren af. 
De twee belangrijkste factoren zijn: 
1. Werkt het bedrijf internationaal of meer lokaal? 
2. Is het alleen op de varkenshouderij gericht of ook op andere 
 sectoren? 
Een kleiner bedrijfsleven is niet per se nadelig voor de 
varkenssector. Dat wordt het pas als het ten koste gaat van de 
efficiëntie en dus kostprijs, of van ontwikkeling en innovatie. 
Als we niet opletten, worden we als Nederlandse varkenshouderij zó 
voorbijgelopen 
 
Dick Kroot is voorzitter van Holland Swine Group, een samenwerking 
van toeleverende bedrijven in de varkenshouderij. Hij is er niet gerust 
op. “De Nederlandse varkenshouderij staat misschien nu nog 
bovenaan als het gaat om kennis en kunde. Maar als we niet 
opletten worden we zo voorbijgelopen.” 
 
Ontwikkelingen als het wegvallen van Sterksel zijn voor Kroot een 
teken aan de wand en verdere krimp van de sector kan dat 
versterken. Wel verwacht hij dat krimp de noodzaak tot 
samenwerking zal versterken. Daar wil de Holland Swine Group ook 
actief een rol in spelen. 
 
Voor voldoende innovatie en slagkracht is een minimale omvang van 
de varkenssector nodig. Met de sanering komt dit onder druk maar er 
ontstaan ook kansen. (foto`s Ronald Hissink) 

 

 
 



 

 

15 

 

 
Periferie rond varkenshouderij overstijgt Nederland 
In het algemeen is de periferie rond de varkenshouderij veel 
internationaler dan alleen Nederland. Kennisontwikkeling en 
innovatie houden daarom niet bij landsgrenzen op. Denk aan partijen 
als Fancom en Nedap, maar ook voer- en premixfabrikanten, 
farmaceuten, fokkerijorganisaties en automatiseringsbedrijven met 
Nederlandse roots. 
 
Als Nederland zijn toppositie verliest, betekent dit dus niet dat er 
geen innovatie meer plaatsvindt. Er zijn genoeg landen in de wereld 
met een minder prominente varkenssector die wel profiteren van 
buitenlandse expertise. 
 
Wel een paar flinke kanttekeningen. Een deel van de thema’s in de 
varkenshouderij wordt bepaald door landelijke thema’s en er zijn 
altijd verschillen in wetgeving. Dat is duidelijk rond de 
ammoniakwetgeving en toepasbaarheid van emissiearme systemen. 
Innovatie in en voor Nederland blijft dan noodzakelijk. 
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Verder is de vrees dat in een varkensarm Nederland innovatieve 
bedrijven veel minder in de thuismarkt investeren. Dat leidt voor de 
langere termijn tot verschraling. 
 
Capaciteit behouden 
Een belangrijke sector in de varkenshouderij is de mengvoerbranche. 
Henk Flipsen, directeur van belangenorganisatie Nevedi, voorziet 
door de verwachtte krimp meer overnames, fusies en 
samenwerkingen. “Minder varkens is minder voerproductie, dat wordt 
bij alle bedrijven gevoeld.” Voor de korte termijn zijn wel oplossingen 
denkbaar om bedrijven in de benen te houden maar die zijn op een 
gegeven moment uitgeput. “Dan is het niet meer op te lossen zonder 
saneren van capaciteit.” De meeste impact is volgens Flipsen te 
verwachten bij mengvoerbedrijven die vooral of alleen varkensvoer 
maken, en dan met name in regio’s met veel stoppende 
varkenshouders. Dit kan ten koste gaan van de innovatiekracht 
vanuit de mengvoersector. 
 
 
Export biggen en vleesvarkens kan opdrogen 
Voor de slachterijen hoeft een bescheiden krimp in eerste instantie 
niet veel gevolgen te hebben. De export van biggen en vleesvarkens 
kan opdrogen voordat minder varkens worden geslacht. In een open 
markt is dat geen wetmatigheid maar zolang de Nederlandse 
slachterijen concurrerend zijn, zit daar nog ruimte. Overcapaciteit 
werkt wel kostenverhogend en staat een gezonde slachtsector in de 
weg. Mocht dat leiden tot sanering dan hoeft het wegvallen van één 
van slachterij niet nadelig te zijn voor de varkenssector totaal. 
 
Capaciteit slachterijen 
Een ander aspect is dat slachterijen voldoende capaciteit moeten 
behouden, benadrukt COV-voorzitter Jos Goebbels. “Dat is nodig om 
concurrerend te blijven en interessante markten te kunnen 
bedienen.” Hij doelt op landen als China, waar de afgelopen jaren 
veel afzet is gerealiseerd. 
 
In een ander verdienmodel is het missen van interessante 
bestemmingen voor specifieke onderdelen te compenseren door 
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meer euro’s halen uit eigen concepten. Dat is een mooi wensbeeld 
maar compleet onzeker, aldus Goebbels. 
 
Kansen voor ketens 
Diverse deskundigen benadrukken de kansen die een kleinere 
varkensstapel met zich meebrengt. Zo worden nu al de voordelen 
van minder mest in de mestmarkt gevoeld. Ook op het gebied van 
gezondheid (lagere ziektedruk en betere bedrijven die overblijven) en 
personeelsaanbod worden voordelen gezien. “Daarbij blijft Nederland 
een kennisland”, is de verwachting van Robert Stienen, specialist 
varkenshouderij bij ABN Amro. 
 
Ook worden meer ketensamenwerking en zelfs integraties genoemd. 
Misschien noodgedwongen, misschien vanuit overtuiging om in een 
kleinere markt efficiënter te werken en goedkoper te kunnen werken. 
Bovendien is met ketens in te spelen op nieuwe eisen uit de markt. 
 
Stienen onderschrijft de potentiële voordelen maar is wel kritisch. 
Niet zozeer op een kleinere varkenshouderij; de sector redt zich wel 
is zijn verwachting. “Wel over de ontwikkelingsruimte die de blijvers 
krijgen en de manier waarop varkenshouders deze bedrijven nog 
aangestuurd kunnen krijgen.” 
 
Het aantal 
binnenlandse 
slachtingen komt 
onder druk bij 
minder varkens. 
Met minder 
export van 
biggen en 
vleesvarkens 
kan dat echter 
wel worden 
opgevangen. 
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Ontwikkelingen krimp varkensstapel 
Een aantal regelingen en ontwikkelingen zorgt voor minder 
varkens in Nederland. Een overzicht in volgorde van concreet 
tot proefballon. 
 

 Stoppersregeling Actieplan Ammoniak en Veehouderij is per 
31 december 2019 afgelopen. Vanaf 1 januari 2020 mogen 
deelnemers geen varkens meer op hun bedrijf hebben tenzij 
het bedrijf voldoet aan het Besluit emissiearme huisvesting. 

 Saneringsregeling varkenshouderij. Voor deze regeling is in 
totaal € 180 miljoen uitgetrokken. Deelname gaat met name 
op basis van mate van geuroverlast. De overheid koopt de 
varkensrechten voor € 151 per recht in regio Zuid en € 52 in 
Oost. Er hebben zich circa 500 bedrijven aangemeld. 

 Opkoopregeling in verband met stikstof. In het kader van de 
stikstofproblematiek trekt de overheid € 350 miljoen uit voor 
opkopen van veehouderijen, dus niet alleen varkensbedrijven. 
Focus ligt op bedrijven dichtbij Natura 2000-gebieden. Ook 
provincies leggen waarschijnlijk een deel van de kosten bij. 

 Verkoop van stikstofrechten aan het bedrijfsleven. Is nu nog 
niet mogelijk, ligt ter discussie bij het Landbouwcollectief. 

 In het kader van klimaatdoelen is het niet ondenkbaar dat de 
politiek het mes verder in de veestapel zet. Een aantal linkse 
partijen wil zelfs een halvering van de veestapel. 

 
Lessen voor krimpende varkenshouderij uit andere sectoren 
Een kleinere sector is niet ten dode opgeschreven, laat een 
aantal andere sectoren zien. 
 
De Nederlandse vleeskalverhouderij is in omvang klein, maar heeft 
de sterkste concurrentiekracht van Europa, aldus Wageningen UR. 
Sterke punten zijn onder andere de sterke verticale integratie, het 
‘hoogwaardig productiecluster’ en nauwe banden met retailers. 
Les: Werk samen in de keten. 
De glastuinbouw heeft jaren van dramatische prijzen en een forse 
sanering achter de rug. Met minder maar veel grotere bedrijven is er 
nog volop innovatiekracht. De glas-periferie verdient veel meer geld 



 

 

19 

 

met grote projecten in het buitenland, waar de Nederlandse sector 
van profiteert. 
Les: Niet bang zijn van kennisexport. 
De kalkoenenhouderij was altijd al een kleine sector met een eigen 
dynamiek. De grote klap kwam in 2005 toen de laatste 
kalkoenenslachterij de deur sloot en Nederland voor de afzet volledig 
afhankelijk werd van Duitsland. Nu telt de sector nog zo’n 50 
bedrijven. 
Les: Behoud slachtcapaciteit. 
En nog een les uit het buitenland. Een belangrijke motor achter de 
sterke Spaanse varkensinfrastructuur en verdienmodel is de 
toegevoegde waarde in de keten. Deze ligt volgens cijfers van 
Rabobank 50% hoger dan in Nederland. In combinatie met sterke 
integratie blijft er ruimte voor innovatie. 
Les: Creëer ander verdienmodel. 
 
Bron: Boerderij 
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Grenssluitingen hinderen afzet varkens 
 
Verschillende landen in de EU sluiten hun grenzen om de 
verspreiding van het coronavirus te beteugelen. Ook het transport 
van dieren wordt vanwege de COVID19-crisis steeds meer aan 
banden gelegd. Kroatië heeft de grenzen gesloten voor al het 
menselijk verkeer, dus ook voor chauffeurs en bijrijders van 
diertransporten. Sinds vandaag neemt NVWA daarom geen 
certificaataanvragen voor diertransporten naar en door Kroatië meer 
in behandeling. Wekelijks vinden gemiddeld 1.100 zeugen voor de 
slacht hun eindbestemming in dat land. 
Na Duitsland en Spanje is Kroatië het 
derde grootste exportland voor 
slachtzeugen. Voor de export van 
Nederlandse biggen is het land een 
minder belangrijke afzetmarkt. 
 
Enorme wachttijden 
Omdat er voor de grenzen van Polen 
en Bulgarije flinke vertraging bij de 
grenzen is, verleent de NVWA ook voor die landen of voor doorvoer 
van dieren geen exportcertificaten meer. Dit gebeurt tot nader order. 
Als die situatie lang aanhoudt, wordt de biggenexport geraakt. 
Wekelijks worden gemiddeld ruim drieduizend biggen in Polen 
afgezet. Bulgarije is een minder belangrijk exportland, maar neemt 
wel incidenteel koppels Nederlandse biggen op. 
 
Extra veiligheidsmaatregelen 
Om de grens van Roemenië te mogen passeren, zijn regels 
aangescherpt. Vertoont een chauffeur of bijrijder ook maar enige 
symptomen van een infectie met het coronavirus, dan mag de 
vrachtwagen met dieren het land niet in. Daarnaast moeten 
documenten met de route naar de bestemming bevestigd zijn en is 
het verplicht om persoonlijke beschermingsmiddelen te hebben, 
zoals desinfectiemiddelen, handschoenen en gezichtsmaskers. 
Vanwege de snel veranderende situatie zorgt de NVWA continu voor 
het up-to-date houden van dit actuele thema. 



 

 

21 

 

Inzicht in Streptokokken situatie scherper 
 
Op vrijwel ieder varkensbedrijf zijn Streptokokken aanwezig. Die 
zorgen de ene keer wel en de andere keer niet voor 
gezondheidsproblemen bij vooral de gespeende biggen. Met een 
nieuw ontwikkelde PCR-test is binnenkort het virulente subtype van 
Streptokok type 9 op te sporen. Daaruit kan een varkenshouder 
evalueren of de managementmaatregelen en/of de inzet van een 
autovaccin helpen. 
Van Streptokokken zijn wereldwijd ruim 30 typen en subtypen. In 
Nederland zijn vooral type 2 en 9 de oorzaak van problemen bij met 
name gespeende biggen. Daarbij zijn er van type 9 subtypen die 
virulent (sterk ziekteverwekkend) en minder virulent zijn. Met een 
nieuw ontwikkelde 
PCR-test is 
onderscheid tussen 
deze typen te maken. 
De nieuwe PCR-test 
is nog niet helemaal 
rijp voor de praktijk, 
zegt Dr. Astrid de 
Greeff, onderzoeker 
en business 
developer bij 
Wageningen 
Bioveterinary 
Research in Lelystad. Samen met een publiek privaat consortium 
van bedrijven (o.a. de GD) heeft ze de nieuwe test ontwikkeld. De 
resultaten van het onderzoek worden hopelijk dit voorjaar 
gepubliceerd. En de verwachting is dat de test dan in het tweede 
helft van dit jaar beschikbaar komt. 
‘Met behulp van de nieuwe test kan een varkenshouder dan laten 
onderzoeken of op zijn bedrijf het virulente type 9 aanwezig is of niet 
en of maatregelen die hij neemt ook een effect hebben’, zegt De 
Greeff. ‘Is het virulente type niet meer aanwezig dan loop je veel 
minder risico op problemen door Streptokokken.’ 
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Nog geen vaccin 
Er is ondanks jarenlang onderzoek nog steeds geen commercieel 
vaccin beschikbaar tegen Streptokokken. Varkenshouders kunnen 
alleen teruggrijpen op de inzet van autovaccins en 
managementmaatregelen. 
Om problemen te voorkomen is een heel goede hygiëne bijvoorbeeld 
van belang. Biggen moeten in een schone goed ontsmette omgeving 
worden geboren en ook na spenen is een goede hygiëne van belang. 
Belangrijk is ook het zo min mogelijk mengen van tomen. Dat 
voorkomt verspreiding van Streptokokken en minder mengen 
betekent ook minder stress, waardoor Streptokokken minder kans 
krijgen. Voorkomen van voedingsfouten, zorgen voor een goed 
klimaat zonder tocht, zijn ook factoren die uitbraken van 
Streptokokken helpen voorkomen. 
 
Ultiem doel 
Uiteindelijk is het ultieme doel natuurlijk om exact de 
ziekteverwekkende onderdelen (antigenen) van de Streptokokken 
bacterie op te sporen en op basis daarvan een vaccin te maken. De 
Greeff: ‘Onderzoekers en diergeneesmiddelbedrijven zijn daar al 
jarenlang mee bezig. Het zal wel heel moeilijk worden om een 
gemeenschappelijk factor van alle 30 typen te vinden. Het zou al 
mooi zijn als we een vaccin kunnen maken tegen type 1, 2, 7 en 9 
die in Europa voor de meeste problemen zorgen.’ 
Bron: Varkens.nl 
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Eet meer konijn 
 

De samenstelling van konijnenvlees is interessant in het kader van 
een gezonde voeding. 
Konijn levert zo’n 150 tot 170 kcal en 7,6 tot 10 g vet per 100 g. het 
vetgehalte is onder meer afhankelijk van de voeding en de leeftijd 
van het konijn. Omdat een konijn vanaf de leeftijd van ongeveer 12 
weken meer vet begint op te slaan, wordt ervoor gekozen konijnen te 
slachten wanneer ze zo’n tien tot elf weken oud zijn. 
Van alle delen van het konijn brengen de achterbout en de lever het 
minste vet en calorieën aan. Door in het bijzonder in het voorste 
kwartier het verwijderbare vet (rond de ingewanden, de organen en 
de spieren) weg te halen wordt het vetgehalte beperkt tot hooguit 4 
tot 5 %. Bij konijn dat versneden wordt verkocht, is dit al gebeurd. 
 
Niet alleen een laag vetgehalte draagt bij tot een gezond imago van 
konijnenvlees maar ook de vetzuursamenstelling. Het vet van 
konijnenvlees bestaat voor ongeveer een derde uit verzadigde 
vetzuren en voor bijna twee derden uit enkelvoudige en meervoudige 
onverzadigde vetzuren. Behalve de hoeveelheid essentiële 
meervoudig onverzadigde vetzuren linolzuur (?-6-vetzuur) en 
alfalinoleenzuur (?-3-vetzuur) is ook hun onderlinge verhouding 
belangrijk. De verhouding linolzuur-alfalinoleenzuur in konijnenvlees 
is gunstig, namelijk 4. Dit benadert de aanbevolen verhouding van 5 
of lager. De vetzuursamenstelling van konijnenvlees wordt onder 
meer beïnvloed door het voedsel dat de dieren krijgen. Luzerne 
(alfalfa), populair konijnenvoer, is zeer rijk aan alfalinoleenzuur. 
Soms wordt ook lijnzaad aan het voedsel toegevoegd. Ook dat is rijk 
aan alfalinoleenzuur. Uit onderzoeken blijkt dat de samenstelling van 
het konijnenvlees sterk kan worden beïnvloed naargelang men de 
hoeveelheid luzerne en lijnzaad in het konijnenvoer verhoogt. 
 
In vergelijking met andere vleessoorten bevat konijnenvlees ten 
slotte relatief veel DHA (docosahexaeenzuur; 1,11 % van het totale 
vetzuurgehalte). DHA is een semi-essentieel vetzuur dat ons lichaam 
deels maar in onvoldoende mate zelf kan aanmaken uit 
alfalinoleenzuur. Een adequate aanbreng van DHA via de voeding 
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blijft dus noodzakelijk. De belangrijkste bronnen van DHA zijn vette 
vis (10 tot 19 % van het totale vetzuurgehalte) en in mindere mate 
eieren en vlees, waaronder dus vooral konijn. DHA komt tussen in de 
groei en de ontwikkeling van de hersenen van het kind en in het 
onderhoud van de hersenfuncties bij de volwassene. Er is een 
gunstig effect gevonden van DHA op aandoeningen zoals trombose 
en hartritmestoornissen. 
Doordat gekweekte konijnen (meestal) jong worden geslacht, bevat 
het vlees weinig collageen en is het mals en licht verteerbaar. 
Doordat konijn rijk is aan eiwitten, levert het ook heel wat essentiële 
aminozuren. Het is arm aan natrium en rijk aan ijzer en vitamine B12. 
Wie kiest voor traditionele recepten waarin rijkelijk wordt 
omgesprongen met boter en spek transformeert het magere 
konijnenvlees in een vetrijke schotel. Een lichte en gezonde 
receptuur verdient de voorkeur. Konijn kan perfect worden gestoofd, 
gestoomd, gewokt, geroosterd of gegaard in de microgolfoven. Delen 
die ontbeend zijn of weinig been bevatten, vragen slechts een korte 
bereidingstijd. 
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Konijnenbout met mosterdsaus 
 

 
Ingrediënten 4 personen 
 
1 ui 
4 konijnenbouten, 1 kg  
zout 
versgemalen peper 
75 g boter 
2 eetlepels Franse mosterd 
1,3 dl slagroom 
1 eetlepel bloem 
1 bekertje creme fraiche 
 
Voorbereiding 
Kan dag van tevoren. 
Ui pellen en fijnsnipperen. Konijn inwrijven met zout en peper. In pan 
50 g boter verhitten. Konijn in 5 min. rondom bruinbakken. Ui 5 min. 
meebakken. Konijn in pan besmeren met 1 el mosterd. 1 dl heet 
water toevoegen. Met deksel op pan 1 1/4 uur zachtjes stoven. Af en 
toe keren. In kommetje slagroom en bloem tot glad papje roeren. 
Creme fraiche en 1 el mosterd erdoor roeren. Tot gebruik afgedekt in 
koelkast zetten. (In de koelkast wordt het slagroommengsel dikker en 
licht zuur, dit is heel normaal en geen teken van bederf.) 
 
Bereidingswijze 
Konijn in 30 min. zachtjes door en door heet laten worden. 
Regelmatig keren. Intussen schaal voorverwarmen. Konijn op warme 
schaal leggen. Afdekken met aluminiumfolie. Slagroommengsel 
nogmaals doorkloppen. Aan braadvet toevoegen. Op hoog vuur al 
roerende 5 min. laten inkoken. Op smaak brengen met zout en 
peper. Van konijn folie verwijderen. 1/3 deel van saus rondom 
konijnenbouten schenken. Rest van saus overdoen in sauskom. 
 
Bron; Smulweb 
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