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Aan de leden en afnemers 
 

De vakanties zijn weer in volle gang, dat merk je aan alles. Aan de 
ene kant is het rustiger, maar door dat er mensen op vakantie zijn 
kan het voor iedereen op bepaalde momenten ook weer drukker zijn. 
Dan zie je de voordelen van een hecht team. Samen lossen we het 
allemaal op. Door de Corona crisis, die helaas weer oplaait, is het in 
de winkel nog steeds drukker. Toch een raar idee. Door de crisis 
worden bepaalde bedrijven hard geraakt, maar wij hebben er 
voordeel bij. Aan de andere kant, geeft dat de bevestiging dat de 
lokale winkel nog steeds gewaardeerd wordt. Door het vertrek van 
Guus de Haan, moeten we op kantoor en in de buitendienst weer 
een tandje bijzetten, maar dat is als team goed te doen. Qua omzet 
zien we toch een lichte daling. Dit door stoppende bedrijven. Dit heeft 
zijn nadeel, maar het voordeel is, dat we in de vakantie alles goed 
kunnen behappen. En met de ontwikkelingen om ons heen, zien we 
die leegte ook dit jaar wel weer opgevuld worden. Het belangrijkste is 
de bestaande klanten goed van dienst zijn. Dat proberen we zo goed 
mogelijk te doen, en als dat beter kan dan horen we het graag. Op 
het land hier in het oosten gaat het goed. Mooie opbrengsten en 
weinig schade door voldoende water. Dat was vorig jaar door de 
droogte wel anders. Dit jaar zit onze regio precies goed. Grasland en 
de andere landbouwgewassen staan er goed bij. Echter in geheel 
Europa staan de gewassen er goed bij. Er worden dan ook goede 
oogsten verwacht. De eerste gerst, tarwe, rogge en triticale is binnen 
en de opbrengsten zijn goed.  
 
Stikstof dossier 
Het is ronduit schandalig hoe de overheid omgaat met zijn inwoners 
en al helemaal met de agrarische sector. Het is dat we trekkers 
hebben, anders waren we allang allemaal Nederland uit verjaagd. 
 
Het lijkt mij er op dat de overheid door het ontstaan van de echte 
Europese Unie 1993 een nieuw verdienmodel heeft ontwikkeld en 
daar na die tijd altijd op gestuurd heeft. Als Schiphol de centrale 
luchthaven van Europa zou worden en het belasting-klimaat voor 
grote bedrijven interessant, dan zouden vanzelf alle hoofdkantoren 



 

 

4 

 

naar Nederland komen. Het hoofdkantoor doet de belastingaangifte 
in het land van vesting. En Nederland dacht door het 
belastingtechnisch aantrekkelijk te maken: beter 140 miljoen 
belasting aan Nederland betalen dan 300 miljoen aan bijvoorbeeld 
Frankrijk. Het plan werd opgestart en het lukte om Schiphol te laten 
groeien en kantoren er bij te bouwen. 
Er was alleen één partij die in de weg zat. En dat was de agrarische 
sector. Namelijk; 
 
• Als de overheid weer ruimte nodig had, dan zat er een boer in 
 de weg. En een boer denkt niet alleen rationeel, maar ook 
 gelukkig met het hart. Dus wegkopen was vaak niet 
 eenvoudig. 
• De agrarische sector had geen goed imago om andere 
 bedrijven naar Nederland te trekken. 
 
Dus de boeren mochten niet groter worden. Door het aanwijzen van 
Natura 2000 gebieden in heel het land, werd groei in de agrarische 
sector beperkt en bleef het behapbaar om een boer te onteigenen. 
 
Alleen toen kwam meneer Vollenbroek en hij was het niet met deze 
werkwijze eens en zag ook dat er geld aan te verdienen viel. Hij liet 
uiteindelijk inzien, dat het absurd was, wat we deden met de Natura 
2000 gebieden op papier. En dat ook alle andere industrieën (en 
Schiphol en verkeer) stikstof uitstoten en zich aan de regels dienden 
te houden. En nu zit de overheid met de handen in het haar. Of zoals 
we ook wel zeggen, Eigen schuld, dikke Bult. Nederland zit op slot 
omdat er teveel stikstof wordt geproduceerd volgens de door de 
overheid zelf opgestelde regels. Unilever is al verhuisd naar 
Engeland en meer bedrijven zullen volgen. 
 
De Nature 2000 gebieden zijn op korte termijn niet aan te passen, 
aangezien heel Europa boos is over het aantrekkelijke 
belastingklimaat van Nederland. Dus dat zal ook geen oplossing voor 
de korte termijn bieden. Den Haag heeft het er zelf na gemaakt. 
Er is dus een groot probleem en de regering ziet maar één oplossing: 
De agrarische sector moet de stikstof leveren. Dus als braafste 
jongetje van de klas, mag je toch in de hoek gaan staan en voor de 
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ellende opdraaien. Tot nu toe lukte het de regering aardig. Maar het 
tij zal keren. De burger zal het ook in laten zien. Dus we moeten door 
en niet opgeven!!! 
 
Grondstofprijzen 
Op het moment van schrijven zijn de graanoogsten volop bezig. 
Gerst is er in grote lijnen af en de tarwe komt volop vanuit de oogst 
binnen. Vanuit de oogst noteren de granen wat lagere prijzen dan de 
oude oogst granen. Vanuit de eiwit kant beginnen de raap oogsten 
op gang te komen. Ook vanuit deze hoek dalen de prijzen. Relatief 
gezien zijn de bijproducten nog steeds fors geprijsd. Al met al zullen 
we voorlopig wat dalende mengvoerprijzen zien. 
 
Verbouwing in Haarle 
Het laatste stuk automatisering staat al een tijd op de planning om te 
vervangen. op de inname en de maal/menglijn na is alles al 
vervangen. Eerst najaar van vorig jaar, maar dat paste niet in de 
planning. Toen het voorjaar van dit jaar. Maar door Corona werd dat 
weer uitgesteld. Nu proberen we dit in de tweede helft van oktober uit 
te voeren. De gehele fabriek zal daarna op de nieuwe automatisering 
zitten. Dit zal de productiviteit verder verbeteren. 
 
Voorlichting 
Door het vertrek van Guus, hebben een aantal klanten een nieuwe 
voorlichter gekregen. Erik Jansen Holleboom heeft met zijn 
jarenlange ervaring in de geiten bij zijn vorige werkgever de 
begeleiding van de geitenklanten opgepakt. Op het geitenvlak zullen 
we ook nauwer gaan samenwerken met de Schothorst en andere 
partijen. De rundveeklanten zijn onder het hele team verdeeld. We 
hopen dat u als klant zich ook hier in kan vinden. Door de rust in 
deze tijd is het goed behapbaar voor iedereen. Wij willen Guus dan 
ook hartelijk danken voor zijn inzet en wensen hem veel succes met 
zijn nieuwe uitdaging. Mocht u desondanks toch 
verbetermogelijkheden zien, dan laat het ons weten. U kan dat veel 
beter beoordelen dan dat wij dat kunnen. Alvast dank hiervoor. 
Tenslotte willen wij u namens het hele team van Zuid-Oost Salland 
ook een goede en zonnige vakantie toewensen. 
Hans Verheul 
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Voorkomen van hittestress 

Ruwvoeropname op peil houden 

 Beweiden op koele momenten van de dag (of juist nacht) 

 Compenseer minder voeropname in de weide aan het 
voerhek. 

 Voer tweemaal daags, in de koele ochtend en aan het eind 
van de middag of het begin van avond, zodat het voer broeivrij 
en smakelijk blijft. 

 Accepteer meer restvoer, voor een maximale smakelijkheid 
van het basisrantsoen. 
 

Buffer bijvoeren 

 Zorg voor een goede buffering van de pens, voer 
natriumbicarbonaat of gisten bij. Hierdoor treedt pensverzuring 
minder snel op. 

 
Extra structuur 

 De (ruw)voeropname komt tijdens extreme hitte onder druk te 
staan. Er ontstaat zo meer kans op pensverzuring. 

 Verstrek voldoende structuur zoals luzerne, kuilgras, hooi of 
stro bij voor een goede herkauwactiviteit en buffering. 

Wateropname stijgt explosief 

 De wateropname kan met ruim 40% stijgen in de hitteperiode. 
Zorg voor een goed werkende drinkwatervoorziening. 

Vliegenbestrijding 

 Zorg voor een goede vliegenbestrijding. Vliegen verspreiden 
ziektekiemen en zorgen voor onrust. 

 
Lagere temperatuur in de stal 

 Met ventilatoren kunt u het klimaat in de stal wat aangenamer 
maken. Met name bij het voerhek is dit wenselijk zodat de 
dieren graag aan het hek komen om voer op te nemen. 

 Voer de ventilatie stapsgewijs op naarmate de temperatuur 
stijgt. 
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 Door het dak te besproeien kunt u het dak afkoelen, het water 
de warmte van het dak op. De temperatuur onder het dak 
neemt daarbij enkele graden af zonder dat de luchtvochtigheid 
toeneemt. Het gebruik van leidingwater voorkomt verkleuring 
van het dak als gevolg van te veel ijzer zoals bij bronwater.  

 Verneveling in combinatie met ventilatoren. Van belang is dat 
het boxdek niet vochtig wordt.  

 

 
 
 

Mestboekhouding 
 
Het einde van het bemestingsseizoen komt al in zicht, tot en met 31 
augustus mag er nog drijfmest uitgereden worden op grasland. De 
Stikstofkunstmest mag er tot en met 15 september op het land 
gebracht worden. Tijdig berekenen wat er nog bemest kan en mag 
worden voorkomt verliezen.  
 
Nu kunt u nog bijsturen in de bedrijfsvoering om uw bemesting 
optimaal uit te voeren en indien nodig mest af te voeren voordat het 
in de winteropslag beland. Kortom een goed moment om te sturen 
voordat we verderop in het jaar uit de bocht vliegen. 
 
Bij drijfmestgiften zien wij goede resultaten van het bijmengen van 
water. Dit zorgt voor verlaging van de ammoniak emissie en verhoogt 
dus de efficiëntie van de stikstof. Omdat er beperkt mag worden 
bemest kan het vooral in de loop van de zomer interessant zijn om 
kleine giften drijfmest met daarbij voldoende water. Verhouding 1 
mest 1 water geeft de beste benutting.  
 
Kunstmestprijzen zijn op dit moment nog stabiel. Om zo min mogelijk 
rente en opslag te betalen wachten wij nog met de voorkoop van 
kunstmest voor volgend jaar. Wij zullen u bericht doen wanneer wij 
het een goed moment vinden om de voorkoop te doen. 
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Praktische invulling voor de Veevoermaatregel voor 

melkvee 

De maatregel zoals deze op het moment van schrijven lijkt te komen 

(zie informatie van RVO) roept veel weerstand op. Wij hebben onze 

ongenoegen en bedenkingen bij deze regeling zoveel mogelijk 

proberen kenbaar te maken bij het ministerie, RVO en verschillende 

belangenorganisaties om te proberen deze maatregel van tafel te 

krijgen. Ondanks dat wij niet achter deze regeling staan kijken wij 

natuurlijk ook hoe wij samen met u als melkveehouder zo goed 

mogelijk invulling aan deze regeling kunnen geven zonder dat dit ten 

koste gaat van de gezondheid of productie van uw vee. 

Hoeveel eiwit is een gezonde melkkoe nodig? 

Een gezonde hoogproductieve koe heeft een eiwitbehoefte van 155 

tot 165 gram ruw eiwit per kg drogestof (ds). 

Een koe eind lactatie heeft een eiwitbehoefte van 145 tot 150 gram 

ruw eiwit per kg ds. 

Waar lopen bedrijven knel? 

Het verschil in eiwit behoefte tussen een nieuw- en oudmelkte koe 

kan doorgaans goed worden opgevangen met het eiwit in de 

productievoeders. Dit wordt ook niet belemmerd door de 

eiwitmaatregel. 

De uitdaging wordt dus om de oudmelkte koe (doorgaans het basis 

rantsoen) op 145-150 ruw eiwit per kg ds te krijgen. 

Bedrijven met een groot aandeel snijmais of perspulp (of andere 

energierijke producten) zijn doorgaans gewend om een 

geconcentreerd correctie voer te verstrekken bijvoorbeeld een 

soya/raap brok (circa 350 ruw eiwit). Dit mag met de nieuwe regeling 

niet meer. 
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Aangepaste bovengrens voor uitzondering 

Zie het artikel ‘’ Veevoermaatregel voor melkvee (website RVO 24-

07-2020)’’ voor de invulling hiervan. 

Bedrijven met veel eiwitarm ruwvoer en bijproducten in combinatie 

met scherpe krachtvoergiften kunnen in aanmerking komen voor een 

aangepaste bovengrens. Wanneer u de kringloopwijzer van 2018 en 

2019 bij de hand hebt is de rekentool relatief makkelijk in te vullen. 

Heeft u hier vragen over dan kunt u ons benaderen. 

Welke mogelijkheden zijn er nog wel? 

 Zolang mogelijk weiden of vers gras op stal te voeren. Meer 

eigen eiwit uit gras benutten is altijd interessant maar als de 

eiwitaanvoer beperkt wordt is dit nog meer van belang 

 Voer in deze periode de kuilen met een hoog ruw eiwit gehalte 

 Tijdelijk wat minder snijmais voeren 

 Natte bijproducten vallen buiten de regeling. Dus eiwitrijke 

bijproducten zoals bierbostel of tarwegistconcentraten zouden 

goed kunnen passen. 

 Veel bedrijfsspecifieke correctie voeders zitten nu boven de 

193 ruw eiwit en mogen dus niet gevoerd worden. Door deze 

mengsels op te mengen met eiwitarmere grondstoffen kunnen 

we de eiwitgehaltes laten zakken naar de gewenste niveaus. 

Dit in combinatie met tijdelijk minder snijmais kan in veel 

gevallen een goede optie zijn. 

 RVO heeft bevestigd dat het wel is toegestaan om een 

mengkuil te maken (voor 1 september) met eiwitrijk mengvoer 

zolang het eindproduct onder de maximale norm komt voor uw 

bedrijf. 

 

Wij zijn ons er van bewust dat het op elk bedrijf maatwerk is. En dat 

er in sommige gevallen binnen de kaders van deze regeling geen 

goede manier is om uw vee op een verantwoordelijke manier te 

voeren, in zo’n geval kijken wij graag samen hoe wij hier een 
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invulling aan kunnen geven. Heeft u vragen, opmerkingen of 

suggesties dan horen wij het graag. We blijven de ontwikkelingen op 

de voet volgen en nadenken over alternatieve mogelijkheden om u 

zo goed mogelijk te adviseren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Controleer voercomputers. 
 

Het is van belang dat u regelmatig de krachtvoercomputers 
kalibreert. Tussen verschillende voeders en leveringen kan het 
soortelijk gewicht verschillen. Hierdoor kan afgifte soms hoger of 
lager zijn dan ingesteld. Daarnaast is het van belang dat u wekelijks 
(voorkeur dagelijks) controleert of alle voerstations alle voersoorten 
doseren. Wij komen toch nog regelmatig tegen dat één of meerdere 
soorten tijdelijk niet worden verstrekt in de krachtvoercomputer.  
Bijzondere aandacht voor VLOG voeders 
Een deel van onze VLOG voeders wordt bij CAV Den Ham 
geproduceerd en een deel bij De Eendracht wanneer het voer uit een 
andere fabriek komt is de kans op verschillen in soortelijk gewicht 
groter. Dus wanneer de productie van uw voeders overgaan naar 
een andere fabriek is het zeker raadzaam om de krachtvoercomputer 
te kalibreren. 
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Veevoermaatregel voor melkvee (website RVO 24-07-
2020) 

 
Van september tot en met december 2020 is er een tijdelijke 
veevoermaatregel voor de melkveehouderij. De hoeveelheid ruw 
eiwit in gekocht diervoer mag niet hoger zijn dan de 
bovengrens. Deze bovengrens berekent u zelf voor uw bedrijf. 
Voor sommige soorten diervoer is er geen bovengrens. 
 
Maatregel ligt bij Tweede Kamer 
De veevoermaatregel voor melkvee ligt nog bij de Tweede Kamer en 
de Europese Commissie. Wij verwachten dat er eind augustus 
duidelijkheid komt. Als er meer bekend is, leest u dat hier. Wij raden 
u aan alvast rekening te houden met deze nieuwe maatregel. 
 
Over de veevoermaatregel 
U mag alleen diervoer voor uw melkvee kopen als er niet te veel ruw 
eiwit in zit. U mag ook geen voer in voorraad hebben en aan uw 
melkvee voeren als er te veel ruw eiwit in zit. U berekent zelf de 
bovengrens voor uw bedrijf. De hoeveelheid ruw eiwit in het voer 
mag niet hoger zijn dan deze grens. 
 
Hoe bovengrens berekenen? 
De bovengrens hangt af van de grondsoort en de melkproductie van 
uw bedrijf. Voor elke grondsoort en hoeveelheid melkproductie is er 
een categorie met een bovengrens voor de hoeveelheid ruw eiwit. 
Deze is uitgedrukt in aantal gram per kilogram diervoer. In de tabel 
hieronder ziet u de verschillende categorieën met de bovengrens die 
daarbij hoort. 
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Tabel 1 Bovengrens hoeveelheid ruw eiwit per categorie (in gram per 
kilogram) 

  Melkproductie 
<14.000 kg/ha 

Melkproductie 
14.000-20.000 
kg/ha 

Melkproductie 
>20.000 kg/ha 

Zand- of 
lössgrond 

191 192      193 

Kleigrond 171 172      173 

Veengrond 164 164      165 

 
Twijfelt u in welke categorie u valt? U gaat uit van de gegevens in de 
Gecombineerde opgave van 2020. U kijkt dan naar welke grondsoort 
u heeft in 2020 en naar uw melkproductie van 2019. 
 
Bedrijf op meerdere grondsoorten 
 
Het kan zijn dat uw bedrijf op meerdere grondsoorten staat. Bestaat 
in elk geval 50% van uw landbouwgrond uit één bepaalde 
grondsoort? Dan houdt u zich aan de bovengrens uit de tabel die 
hoort bij die grondsoort. U doet een berekening als de totale 
oppervlakte van uw landbouwgrond voor minder dan 50% uit één 
grondsoort bestaat. U berekent de bovengrens voor de hoeveelheid 
ruw eiwit in verhouding tot de oppervlakte van de verschillende 
grondsoorten. 
 
Uw bedrijf ligt bijvoorbeeld voor 40% op zand, 30% op klei en 30% 
op veen. U neemt de bovengrenzen uit de tabel die horen bij deze 
grondsoorten en bij uw melkproductie. Vervolgens berekent u: 
Bovengrens hoeveelheid ruw eiwit = 0,4 x bovengrens zand + 0,3 x 
bovengrens klei + 0,3 x bovengrens veen. 
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Wanneer geen bovengrens? 
Er is geen bovengrens voor diervoer dat u zelf teelt. Bij gekocht 
diervoer en voer dat u in voorraad heeft, is geen bovengrens voor: 
 

 tarwegistconcentraat 

 bierborstel 

 bietenloof 

 stro 

 gras, kruiden en peulvruchten (groenvoer) 

 luzerne (ook zongedroogd en kunstmatig gedroogd) 

 snijmais 

 veldbonen 

 voerbieten 

 kunstmelkpoeder voor de kalveropfok 
Aangepaste bovengrens voor uitzondering 
 
Teelt u ruwvoer met weinig eiwit? Of zit er altijd al weinig eiwit in het 
totaalrantsoen van uw melkvee? Dan valt u misschien onder de 
uitzondering en kunt u een aangepaste bovengrens gebruiken. U 
berekent met de rekentool hieronder of u hier ook recht op heeft. 
 
In de rekentool vult u gegevens in. Bijvoorbeeld de voergegevens uit 
2018 en 2019 en de bovengrens bij uw categorie uit tabel 1 
hierboven. Is de uitkomst van uw berekening lager dan 155 gram ruw 
eiwit per kilogram droge stof? Dan komt u in aanmerking voor de 
aangepaste bovengrens. Deze zorgt ervoor dat u de 155 gram wel 
haalt. Het gaat dan om het ruw eiwit in het totaalrantsoen dat u 
gebruikt op het hele bedrijf. We gaan uit van 155 gram, omdat 
gezondheidsproblemen bij uw melkvee kunnen ontstaan als deze 
hoeveelheid lager is. 
 
Als u in aanmerking komt voor de aangepaste bovengrens, berekent 
de rekentool ook wat deze is voor uw bedrijf. 
Deze Rekentool en invulhulp zijn te vinden op de website van 
Rvo en deze hebben wij per mail naar de rundveeklanten 
verstuurd. 
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Uitzondering bij ons melden 
Valt u onder de uitzondering en maakt u gebruik van de aangepaste 
bovengrens? U heeft één week om dat bij ons te melden. De 
maatregel gaat waarschijnlijk in op 1 september 2020. Dat betekent 
dat u uiterlijk 7 september 2020 aan ons doorgeeft dat u de 
aangepaste bovengrens gebruikt. U stuurt daarbij ook bewijsstukken 
naar ons op. Lees meer op Uitzondering veevoermaatregel voor 
melkvee. 
 
Als u te laat bent met melden, mag u geen aangepaste bovengrens 
gebruiken. U gebruikt dan de bovengrens van ruw eiwit bij uw 
categorie uit tabel 1 hierboven. 
 
Controle en handhaving 
Als de NVWA bij controle vaststelt dat u zich niet aan de maatregel 
houdt, bent u in overtreding. Handhaven kan op 2 manieren: 
 

 door de minister (bestuursrecht) 

 door het openbaar ministerie (strafrecht)  
 

De minister heeft voor overtreding een boete van € 2.500 bepaald. 
 
Gegevens bewaren 
Als u als melkveehouder uw diervoer laat leveren, krijgt u van de 
leverancier een document waarin staat: 
 

 hoeveel gram ruw eiwit er per kilogram in het diervoer zit; 

 voor welke diercategorie het diervoer bedoeld is. 
 

Deze papieren moet u in elk geval 6 maanden bewaren. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mest/veevoermaatregel-voor-melkvee/uitzondering
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mest/veevoermaatregel-voor-melkvee/uitzondering
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Broodmeel zorgt voor 15 % energiebesparing in voer 
  
Mengvoerbedrijven kunnen zónder technische aanpassingen in 
hun fabriek, een forse energiebesparing realiseren door tarwe in 
varkensbrok te vervangen door broodmeel. Dat is het resultaat 
van experimenteel- en praktijkonderzoek dat door het Duitse IFF 
in Braunschweig in opdracht van de grondstoffenproducent 
voor veevoer Feedvalid 
is uitgevoerd. 
 
Mengvoerbedrijven die 
zich hebben aangesloten 
bij de Meerjarenafspraak 
Energie van 
AgentschapNL, hebben 
toegezegd jaarlijks een 
energiebesparing van 2 
procent te realiseren. Door de inzet van broodmeel in varkensbrok, 
als alternatief voor tarwe, kan tot wel 15 procent bespaard worden op 
energie én de productiecapaciteit kan worden verhoogd. De 
resultaten van dit onderzoek zijn snel te realiseren omdat er geen 
technische aanpassingen in de mengvoerfabriek nodig zijn. 
 
Smerende eigenschappen 
Inmenging van broodmeel zorgt zowel in een kleinschalige 
testsituatie als in de praktijk voor een lager energieverbruik in de 
perslijn, ook wanneer wordt gecorrigeerd voor het vetgehalte. Zonder 
af te doen op pellet kwaliteit, zorgen de smerende eigenschappen 
van broodmeel ervoor dat de weerstand op de matrijs wordt 
verlaagd. Dankzij deze verminderde weerstand kan tot wel 15 
procent worden bespaard in energieverbruik of kan een hogere 
productiecapaciteit worden bereikt bij een gelijkblijvend  
energieverbruik. 
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Hogere vetgehalte, betere smering 
Voor de proef zijn drie startvoeders voor varkens samengesteld: Een 
mix met 40 procent tarwe en 1 procent palmolie), en een mix met 40 
procent tarwe en 2,5 procent extra palmolie) en de derde mix met 40 
procent broodmeel en 1 procent palmolie. Broodmeel heeft in de 
basis een hoger vetgehalte dan tarwe, waarvoor is gecorrigeerd in de 
tweede mix. De mixen werden geperst tot 3 mm pellets met een 
doorvoersnelheid van 200, 250 en 300 kg/uur. 24 uur na persen was 
de slijtvastheid getest middels een Holmen-test. 
 
Energie en CO2 
Uit de resultaten blijkt dat persen van een broodmeelmix zorgt voor 
een 5 procent lager energieverbruik vergeleken met een tarwemix 
aangevuld met palmolie. Wanneer niet is gecorrigeerd voor 
vetgehalte, zorgt broodmeel zelfs voor een 10 procent lager 
energieverbruik. 
Veevoer is verantwoordelijk voor een groot deel van CO2 uitstoot in 
de varkenshouderij en dat komt vooral door het energieverbruik. 
Verlaging van het energieverbruik in de productie van veevoer kan 
dus voor een behoorlijke verlaging van de CO2-voetafdruk in de 
varkenshouderij zorgen. 
 
Bron: pigbusiness 
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Duitsland bouwt hek langs Poolse grens tegen 
Afrikaanse varkenspest 

  
De Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern is begonnen met 
de aanleg van een hek tegen wilde zwijnen aan de grens met 
Polen. Het hek van draad komt over een lengte van 60 kilometer 
en moet voorkomen dat wilde zwijnen met Afrikaanse 
varkenspest (AVP) de grens over lopen. Het hek moet tegen het 
einde van het jaar klaar zijn. 
Het hek wordt onderdeel van de ongeveer 240 kilometer barrières 
die langs de grens zijn geplaatst. De deelstaat in het uiterste 
noordoosten van Duitsland draagt de kosten van 1,2 miljoen euro. 
 
'Acuut gevaar' 
Het gevaar dat Afrikaanse varkenspest door wilde zwijnen van Polen 
naar Mecklenburg-Vorpommeren wordt overgebracht, is acuut, zei 
minister van Landbouw Till Backhaus (SPD). Er ligt al een 40 
kilometer lange omheining langs snelweg 11 van de noordelijke 
havenstad Szczecin naar Berlijn. „Aangezien AVP steeds dichter bij 
Duitsland komt, heeft Mecklenburg-Vorpommern zich maandenlang 
intensief voorbereid om 
het ergste te 
voorkomen," zei 
Backhaus. 
 
Bang 
Duitsland is bang voor 
een verspreiding van 
de ziekte nadat de 
afgelopen maanden 
enkele gevallen waren bevestigd bij wilde zwijnen in West-Polen. 
Daarbij werd in januari één Pools geval gevonden op slechts 12 
kilometer van de Duitse grens. Er zijn onlangs ook gevallen 
bevestigd in ongeveer 10 andere Europese landen met wilde 
zwijnen. AVP is niet gevaarlijk voor mensen, maar dodelijk voor 
varkens. Sommige landen leggen importverboden op uit regio's waar 
AVP is ontdekt bij wilde zwijnen.                          Bron: Pigbusinuss 
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Biggenexport stijgt weer na absolute dipweek 
 
De export van biggen verkeert in een turbulente fase. In week 
25, net voor de sluiting van de grootste varkensslachterij van 
Duitsland, werden nog bijna 144.000 biggen over de grens 
afgezet. In week 28 werden ‘slechts’ 96.000 Nederlandse biggen 
geëxporteerd. Een absolute dipweek. Er moet ver teruggegaan 
worden in de Nederlandse exporthistorie dat er ooit zo weinig 
biggen op export zijn gegaan in een normale week. 
Tot en met week 26 zijn 3,39 miljoen Nederlandse biggen de grens 
over gegaan. Dat zijn er gemiddeld iets meer dan 130.000 biggen die 
per week worden geëxporteerd. Sinds week 26, de tijdelijke sluiting 
van de Duitse slachterij Tönnies vanwege coronabesmettingen onder 

personeel, is dat niveau 
van de biggenexport bij 
lange niet meer gehaald. 
Er is zelfs sprake 
geweest van een 
historische exportdip. 
Op die ingrijpende 
slachterijsluiting volgde 
in week 27 namelijk de 
ban van China op de 
import van varkensvlees 

van bepaalde slachterijen in onder meer Duitsland en Nederland. Het 
tijdelijk stagneren van het slachten van vleesvarkens en het niet 
kunnen leveren van slachtrijpe vleesvarkens, veroorzaakte een 
stokkende afzet van biggen. Vleesvarkenshouders die hun varkens 
niet konden leveren hebben noodzakelijkerwijs de rem op de 
aanvoer van biggen gezet. Dat zette de biggenprijs extra onder druk, 
terwijl dat nauwelijks op extra afzetmogelijkheden opleverde. 
 
Dip op belangrijkste afzetmarkten 
De belangrijkste afzetmarkt voor Nederlandse biggen, Duitsland, kan 
bij lange na niet de normale aantallen opnemen. Dat effect is ook 
terug te zien in de exportcijfers van de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO.nl). In week 26 werden bijna 117.500 
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biggen over de grens afgezet. In week 27 waren er dat weer wat 
minder: 113.000 biggen. Maar in week 28 duikelde de biggenexport 
met zo’n 19.000 exportbiggen naar iets meer dan 96.000 biggen per 
week. 
Naast een historisch lage biggenafzet in Duitsland dipte in dezelfde 
week de biggenexport naar Spanje. Spanje is het tweede 
belangrijkste exportland voor Nederlandse biggen. 
In week 29 is het herstel ingezet. Zowel de Duitse als de Spaanse 
markt namen 10.000 biggen meer op dan ze deden in de absolute 
dipweek. 
De biggenafzet naar België is in deze turbulente fase vrij stabiel 
gebleven. De enige vaste afnemer van Nederlandse biggen die sinds 
week 26 meer biggen opneemt is de Italiaanse afzetmarkt. In de 
afgelopen maand zijn 9.000 biggen meer naar dat land gegaan dan 
in de maand daarvoor. Maar dat is slechts een druppel op een 
gloeiende plaat. 
Bron: varkens.nl 
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Iets minder animo voor saneringsregeling 
 

De animo voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen 
(Srv) is iets minder dan vooraf werd ingeschat. Dat stelt Frank 
Steenbreker van ABAB Accountants en Adviseurs. 'Het lijkt erop 
dat 50 tot 60 procent gaat deelnemen.' 
Woensdag 15 juli zou de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
(RVO.nl) de laatste beschikkingen voor de Srv moeten versturen. 
Een woordvoerder van het ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit meldt dat er bij RVO.nl hard wordt gewerkt om die 
datum te behalen. Of dat gaat lukken, is nog niet bekend. 
Bij klanten van Countus Accountants en adviseurs is 100 procent van 
de beschikkingen binnen, meldt branchespecialist Martijn Cents. 
Daarmee lopen ze voorop. Steenbreker meldt dat 90 procent van de 
beschikkingen binnen is bij de klanten van ABAB. 
 
Dagelijks nieuwe beschikkingen 
Bij Van Dun Advies staat de teller nog wat lager op ruim twee derde 
van het aantal aanvragen. Wel komen er nog dagelijks nieuwe 
beschikkingen binnen. 
Bij DLV Advies was de stand van zaken op maandagmorgen 13 juli 
dat er nog 25 tot 30 procent van de beschikkingen binnen moest 
komen. 'Gezien het aantal vragen vanuit RVO.nl wordt er hard 
gewerkt om dat nog in te halen', zegt Antoon Spoorenberg, adviseur 
financieel management bij DLV Advies. 
 
Definitief beslissen 
Hoeveel klanten van Van Dun Advies al definitief hebben beslist of 
ze al dan niet meedoen aan de saneringsregeling, is nog niet aan te 
geven. Ook bij Countus is dat nog niet te zeggen. 'We ondersteunen 
onze klanten nu bij het maken van een zorgvuldige afweging.' 
Steenbreker weet het ook nog niet zeker, maar kan al wel een 
indicatie geven. '50 tot 60 procent van onze klanten heeft 
aangegeven mee te doen. Dat is wat minder dan de twee derde die 
we in eerste instantie hadden ingeschat.' Spoorenberg kan ook nog 
geen harde cijfers geven, maar verwacht dat minimaal 50 procent 
van de varkenshouders gaat deelnemen. 
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Doorgaan of te koop zetten 
Waarom een groot deel van de varkenshouders toch niet deelneemt, 
is niet helemaal duidelijk. Volgens Spoorenberg speelt mee dat het 
beleid in Noord-Brabant is gewijzigd waardoor stalaanpassingen pas 
in 2024 nodig zijn en niet al in 2022. 'Daarnaast speelt corona een 
rol. Dat drukt de prijzen.' 
Steenbreker ervaart ook dat een deel van de van de varkenshouders 
zich laat leiden door de prijzen. 'Ook al geven we aan dat je niet naar 
dergelijke kortetermijnzaken moet kijken. Dit voorjaar waren de 
prijzen hoog en nu weer lager. Sommige bedrijven hebben in ieder 
geval besloten om niet deel te nemen aan de regeling, maar door te 
gaan. Een deel daarvan zet het bedrijf te koop.' 
Bron: Varkens.nl 
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POV maakt lijst met punten om brandveiligheid te 
vergroten 

  
De Producten Organisatie Varkenshouderij (POV) heeft een lijst 
met vijf punten opgesteld die volgens de organisatie een goede 
bijdrage leveren aan de brandveiligheid op een bedrijf. Onder 
andere de technische ruimte brandwerend maken wordt 
genoemd. 
POV noemt de verzekerbaarheid van stallen een essentieel 
onderdeel van de bedrijfsvoering omdat het exploiteren van een 
bedrijf zonder een 
verzekering is 
uitgesloten. „Een grote 
brand zorgt voor veel 
leed en in het geval een 
stal (bijna) geheel 
afbrandt, komt de 
milieuvergunning te 
vervallen." 
 
De vijf punten die POV noemt om een goede bijdrage te leveren aan 
de brandveiligheid op het bedrijf: 
 
1. Technische ruimte brandwerend maken of apart van de stal 
plaatsen 
Het is de ervaring dat het ontstaan van een brand vaak met elektra te 
maken heeft. In de technische ruimte zit relatief veel elektra en 
daarom een plek met een verhoogd risico. Onder een technische 
ruimte wordt verstaan: een voerkeuken, ruimte waarin aggregaat 
staat, ruimte met veel elektrapompen (bv breivoerinstallatie), 
meterkast/ hoofdverdeelkast of groepenkasten. Het brandwerend 
afschermen van deze ruimtes zorgt ervoor dat de brand zich niet 
(snel) verspreid. Materialen die hiervoor gebruikt kunnen worden zijn 
steen, beton of vezelsilicaat platen. 
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2. Techniek buiten de hygiënezone/dierenverblijven plaatsen 
Het is een goede optie om techniek, zoals omvormers en 
groepenkast buiten de hygiënezone/dierenverblijf (wel afgedekt en 
afgeschermd) te plaatsen. Omvormers en aggregaten bij voorkeur 
ook buiten de stal plaatsen. Voor wandcontactdozen geldt dat ze bij 
voorkeur buiten de dierverblijven geplaatst moeten worden. Mocht er 
brand ontstaan dan is het risico dat de brand overslaat naar de stal 
veel kleiner. 
 
3. Verbindingsruimtes brandwerend maken 
Verbindingsruimtes tussen stallen voorzien van een brandwerende 
deur (minimaal 30 minuten), op die manier kan het vuur zich niet 
verspreiden naar de andere stal. 
 
4. Geen warmtebronnen op brandbare ondergrond 
TL-lampen, ledverlichting, biggenlampen etc. horen niet op een 
brandbare ondergrond zoals isolatiemateriaal, pvc of hout, omdat dit 
zorgt voor een makkelijke verspreiding van de brand. Bij voorkeur 
warmtebronnen op een stenen wand plaatsen. Zorg bovendien dat 
de ledverlichting brandveilig aangelegd en aangesloten is. 
 
5. Algemene netheid van het bedrijf 
Een bedrijf dat opgeruimd is, heeft een kleinere kans op brand. 
Situaties die voorkomen moeten worden zijn bijvoorbeeld opslag van 
materialen in de technische ruimte of elektra die vervuild is met 
spinrag en stof. Het goed onderhouden van de elektra is een 
duidelijk pluspunt. Controleer zelf ook regelmatig de elektra. 
Tenslotte nog een tip bij de aanleg van zonnepanelen. Meld de 
aanleg van zonnepanelen voordat u met de aanleg begint bij uw 
verzekeraar, dan weet u van tevoren of de verzekeraar de 
zonnepanelen wil verzekeren. Bij het monteren; sluit de panelen 
parallel aan in plaats van in serie. Na oplevering; laat de installatie 
door een extern bedrijf keuren. 
 
Bron: pigbusiness 
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Varkenshouders vragen aandacht voor 
prijsontwikkeling varkensvlees 

 
De studieclub van varkenshouders Bakel, Milheeze en de Rips 
brengen samen met de Producenten Organisatie 
Varkenshouderij (POV) een spandoek uit om aandacht te vragen 
voor de prijsontwikkeling door de jaren heen. 

„Het is triest te 
moeten 
constateren dat 
alles (veel) 
duurder is 
geworden, 
behalve dierlijke 
producten, 
gewassen en de 
opbrengstprijs 
voor de boeren", 
zegt de 

Brabantse varkenshouder Wilbert van Lanen. 
Om de vele recente boerenacties kracht bij te zetten willen de 
varkenshouders bij hun bedrijven of woningen een spandoek 
ophangen. Van Lanen hoopt dat niet alleen Brabantse 
varkenshouders het spandoek bestellen en ophangen, maar dat 
varkenshouders in heel Nederland dit doen. De POV heeft er in ieder 
geval al 100 besteld, meldt Van Lanen. 
Bestellen 
Iedereen kan het spandoek bestellen door een mail te sturen naar 
actie@reclamespecialisten.nl. Vermeld in deze mail uw (bedrijfs) 
naam, mailadres, (aflever) adres en woonplaats. Vermeld dat u het 
spandoek varkens/POV wilt ontvangen. 
Varkenshouders die het spandoek bestellen krijgen een mail met een 
factuur retour, Via een link kunnen ze betalen, waarna het spandoek 
wordt verstuurd. De POV ondersteunt de actie door de 
verzendkosten voor haar rekening te nemen. Het spandoek kost 
34,25 excl. De afmeting is 250 x 150 cm. 
Bron: Pigbusiness 
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Konijn op de BBQ 
 

Iedereen kent wel de winterse stoofpotten met konijn op 
grootmoeders wijze. Maar wist je dat je konijn ook perfect op de BBQ 
kan klaarmaken? Met deze barbecuerecepten en tips ontdek je dat 
konijn en BBQ een lekker duo zijn. 

 
Waarom konijn op de BBQ een goed idee is 

 Het vlees is fijn van smaak en zeer geschikt om er culinair 
mee te grillen. 

 Met konijn serveer je een mager stukje vlees dat makkelijk 
verteerbaar is. Konijn bevat gemiddeld ongeveer 8 g vet per 
100 g. Een bout doet nog beter met gemiddeld 4 g vet per  
100 g. 

 Kleinere stukjes konijn hebben geen lange gaartijd nodig.  
 

Hoe konijn grillen op de BBQ? 
Grillen is een baktechniek die je ook kan toepassen op konijn. 
Tijdens het grillen wordt het vlees gegaard en krijgt het dat typische 
grillpatroon. Door de intensieve warmte is deze manier het best 
geschikt voor kleinere stukken konijn. Tip: laat de stukjes konijn 
vooraf een uurtje marineren in een mengeling van (olijf)olie, 
citroensap en kruiden naar keuze (bvb. koriander, tijm, 
kippenkruiden…). 
 
Zo ga je te werk: 

 Zorg ervoor dat de barbecue eerst goed op temperatuur is 
voor je begint te grillen. 

 Wrijf zowel het barbecuerooster als de stukken konijn in met 
een dun laagje (olijf)olie/marinade. Zo voorkom je dat je stukje 
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konijn aan het rooster blijft kleven. Tijdens het grillen kan je, 
indien nodig, nog wat bestrijken met olie/marinade. 

 Bak je stukjes konijn kort en krachtig. Start boven de 
vuurgloed voor een mooie korst. Verplaats vervolgens naar 
een iets minder hete zone om rustig verder te garen.  

 
Konijnenbrochettes op de BBQ 
Fan van brochettes? Zo stel je je eigen konijnenbrochettes samen: 

 Snijd konijnenfilets in 3 tot 4 gelijke blokjes. 
 Maak een marinade van olijfolie, wat geraspte zeste en het 

sap van een citroen, fijngesnipperde blaadjes rozemarijn en 
een flinke snuif kippenkruiden. Wentel de stukjes konijn door 
de marinade en zet de schaal even opzij. 

 Gebruik platte of dubbele brochetteprikkers. Laat houten 
brochetteprikkers vooraf even weken in water. Zo zullen ze 
niet verbranden tijdens het grillen. 

 Rijg blokjes gemarineerde konijnenfilet aan de prikkers. Je 
kan er telkens een stukje spek of groenten naar keuze tussen 
stoppen. 

 Smeer je konijnenbrochettes lichtjes in met wat olie en/of 
marinade en leg ze op het rooster. Gril de konijnenbrochettes 
kort voor het serveren. Reken 3 tot 5 minuten aan elke zijde. 
 

Brochettes met konijn zijn altijd een winner op de barbecue. Probeer 
zeker ons recept voor konijnenbrochettes, groenten in papillot en 
aardappel op de barbecue eens. 
 
Hoe konijn in papillot klaarmaken op de BBQ? 
Je stukje konijn garen in een papillot is een makkelijke manier om 
konijn op de barbecue klaar te maken. Konijn in papillot is bovendien 
vetarm en snel klaar. Omdat alle smaken mooi samenkomen, krijg je 
een echte smaaksensatie op je bord. 

 Verhit boter of olie in een pan met antiaanbaklaag en bak je 
stukje konijn aan beide kanten goudbruin. 

 Scheur een flink stuk aluminiumfolie af (bij voorkeur drie keer 
zo lang als het stuk konijn dat je bereidt). Zorg dat de matte 
kant van de aluminiumfolie naar buiten gekeerd is. 

https://www.lekkervanbijons.be/recepten/groenten-in-papillot-en-aardappel-met-spiesjes-van-konijn-op-de-bbq
https://www.lekkervanbijons.be/recepten/groenten-in-papillot-en-aardappel-met-spiesjes-van-konijn-op-de-bbq
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 Bestrijk de glanzende zijde van de folie tot enkele centimeters 
van de rand met wat olie. 

 Leg dan je stukje konijn in het midden, samen met je 
smaakmakers (fijngesneden groentjes of stukjes aardappel, 
kruiden, citroen, peper, zout…). Voeg er ook een scheutje 
witte wijn of wat lookboter aan toe voor nog meer smaak. 

 Vouw daarna de randen van de papillot goed dicht. Zo blijft de 
stoom binnenin. 

 Leg de papillot op het barbecuerooster en laat 15 tot 20 
minuten garen, volgens de dikte van je stukje konijn. 

 
Tip: maak je papillotten op voorhand klaar en win tijd. Bewaar ze in 
de koelkast tot je ze gaat bakken. 
Nog meer tips voor een veilige en gevarieerde BBQ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lekkervanbijons.be/barbecue
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Konijnenbouten op de BBQ met een heerlijk zomerse 
salade van boontjes, tomaat en feta 

 
4 konijnenbouten   4 teentjes knoflook 
30 ml olijfolie    peper en zout 
4 takjes verse tijm   4 takjes rozemarijn 
zeste en sap van 1 citroen  2 el honing 
 
VOOR DE SALADE 
4 el olijfolie 
2 el rode wijnazijn 
1 rode ui 
120 g boontjes 
200 g kerstomaatjes in 
verschillende kleurtjes 
120 g feta 
enkele takjes verse oregano 
 
Doe de bouten in een ruime kom. 
Plet de look in de vijzel. Voeg de 
olie toe en kruid naar eigen 
smaak met peper en zout. Hak de blaadjes tijm en rozemarijn fijn en 
meng deze onder de knoflookolie. Voeg het sap van de citroen, de 
zeste en honing toe en meng goed. Voeg deze marinade aan het 
konijn toe. Wrijf de stukken goed in en laat minstens een half uurtje 
tot max 2 uur trekken. Leg de gemarineerde konijnenbouten op de 
BBQ. Na 10 minuten draai je ze om en laat je ze nog 30 minuten 
bakken. Draai de stukken regelmatig om. Maak ondertussen de 
salade klaar. Meng de olijfolie met rode wijnazijn. Snijd de rode ui 
fijn, doe in een kom en strooi er wat zout over. Giet de vinaigrette 
over de ui en laat 15 minuten trekken. Kook de boontjes beetgaar (8 
minuten) en laat ze schrikken onder koud stromend water. 
Snijd de kerstomaatjes in twee. Verkruimel de feta. Meng de 
boontjes en de kerstomaatjes onder de ui. Serveer het konijn samen 
met de boontjes en de kerstomaatjes en werk het geheel af met 
fetakaas en enkele takjes 
verse oregano. 
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