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Aan de leden en afnemers
Allereerst wil ik u er graag op wijzen om met de komende feestdagen
voor de deur tijdig uw bestelling te plaatsen. De vraag is of u de
bestelling in de week van 14 t/m 18 december wil doen. Dit om er
voor te zorgen, dat wij ook tijdig op donderdag 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.
Corona heeft ons nog steeds vol in de grip. We proberen zoveel
mogelijk thuis te werken en o.a. de beurs Hardenberg ging niet door.
We hopen met onze speciale kerstattentie, iedereen weer een beetje
te kunnen opfleuren. Door Corona worden er veel minder bezoeken
gebracht, maar we trachten toch U als klant maximaal van dienst te
zijn. Maar mocht U toch nog verbetermogelijkheden zien, laat het ons
weten.
Vroeger werd altijd geleerd, dat eigen groei de beste en meest
stabiele groei is. Dat zien we ook bij onze coöperatie. De constante
groei die wij de afgelopen 10 jaar doormaken, is met klanten, die bij
ons en bij onze klanten passen. Bedrijven die de meerwaarde van de
coöperatie zien en ook waarderen. Dit gevoel wordt in een tijd van
teruggang van de mengvoeromzet in Nederland toch ook weer
bevestigd. We merken dat klanten ons waarderen en ook dat nieuwe
klanten ons weten te vinden. Toch zullen wij aan een kleine krimp dit
jaar niet ontkomen.
Het jaar is daarnaast 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. Als je kijkt na de verschillende
sectoren zie je dat alles weer scheef verdeeld is. Bij bepaalde
sectoren wordt goed verdiend, terwijl bij andere sectoren het begin
van het jaar goed was, maar we nu naar een historisch dieptepunt
gaan.
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Het is goed om daarover na te denken, maar pas op met je druk
maken, waar je op dat moment geen invloed op hebt. Dat geeft
alleen maar negatieve energie. Zorg ervoor dat alles wat je zelf kunt
doen, je ook goed doet. Dan laat je het daar in ieder geval niet
liggen.
Grondstofprijzen
De oogsten zijn weer binnen en dan kan de balans worden
opgemaakt. De grondstofprijzen zitten dit moment op gigantisch
hoge niveaus. We hebben gelukkig een goed inkoopboek, waardoor
de stijgingen van afgelopen 2 maand heel beperkt is gebleven.
Echter we zien dat de prijzen hoog blijven en zullen dan ook de
komende 2 maanden bepaalde grondstoffen gedeeltelijk fors duurder
moeten inkopen. Hierdoor is een stijging van mengvoerprijzen niet te
voorkomen en zullen bepaalde specifieke mengsels fors in één keer
kunnen stijgen door de aanwezigheid van een bepaalde grondstof.
In tegenstelling tot andere partijen, zijn de stijgingen bij ons beperkt
gebleven. Maar bij een aanhoudende dure grondstoffenmarkt, zullen
wij ook moeten doorstijgen met onze mengvoerprijzen.
Terugblik
Zoals eerder gemeld is het einde van het jaar het moment om terug
te blikken. Op personeel vlak is er in 2020 niet veel veranderd. Wel
zijn er in de winkel 2 nieuwe medewerkers op zaterdag begonnen,
namelijk Janine Mekers en Rinze Bouwman.
Op voergebied zijn diverse kleine aanpassingen doorgevoerd. We
hebben geen nieuwe voerlijnen geïntroduceerd. Iets wat goed is
moet je niet veranderen. We zien door de aanpassingen in de
verschillende sectoren wel steeds verder verbeterde resultaten. 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.
In de fabriek is de automatisering van de inname en maal/meng lijn
vernieuwd. We draaien nu eindelijk geheel op de nieuwe software en
dat draait goed. Voor de rest hebben we geen echte grote
verbouwingen doorgevoerd.
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We merken steeds meer de voordelen van de automatische
verlading. Het komt zelfs soms voor dat we in een week bijna 1.500
ton voer zelf wegbrengen. Dat is inclusief VLOG voer, wat we elders
laten maken. Maar dan produceren we ook bijna 1.400 ton in Haarle.
Door de aanpassingen van de afgelopen jaren, is dat ook goed
mogelijk.
Onze mengvoeromzetten is iets aan het dalen, maar nog steeds
hoger dan in 2018. Dit met de landelijke trend mee. De sanering in
de varkenshouderij is bij ons ook te merken.
Corona heeft bij ons niet alleen nadelen, maar ook voordelen
gebracht. Steeds meer klanten weten de winkel in Heeten te vinden
en de omzet is dit jaar dan ook hard gestegen.
Dit alles is mogelijk gemaakt door u als lid/afnemer in 2020. Hiervoor
wil ik u dan ook hartelijk bedanken. Gezien de gerealiseerde
technische resultaten bij onze klanten en onze voerprijs van de
afgelopen tijd, blijven wij een topper in de regio. Wij hebben niet de
ambitie om de beste te zijn. Maar wij willen het altijd beter doen dan
een ander. Iets wat wij in 2021 zeker zullen voortzetten.
Ten slotte wil ik u en uw gezin namens alle medewerkers van CAVV
Zuid-Oost Salland, prettige kerstdagen toewensen en een
voorspoedig en gezond 2021 voor u en uw gezin alsmede voor uw
bedrijf.
Hans Verheul

5

Onderzoek naar de nauwkeurigste meetmethode om
gewicht in te schatten bij jongvee.
Na de invoering van de Fosfaatrechten in 2018 is het aantal stuks
jongvee sneller afgenomen dan het aantal stuks melkvee. Kort
gezegd betekent dit dat het vervangingspercentage daalt en de
levensduur van het melkvee stijgt. Een lager vervangingspercentage
betekent minder jongvee om melkvee te vervangen. Hierdoor komt
de nadruk op de jongvee opfok hoger te liggen. Waar het vroeger
eenvoudiger was om tijdens de jongveeopfok nog te selecteren op
exterieur/groei is het in tijden van fosfaatrechten en een lager
vervangingspercentage bedrijfseconomisch interessanter om extra
aandacht uit te oefenen op de opfok van het aanwezige jongvee. De
opfok en dan voornamelijk de groei dient te voldoen aan vooraf
gestelde kaders om uiteindelijke vaarzen aan de melk te krijgen die
een hogere lactatiewaarde hebben dan de lactatiewaarde van de
bestaande veestapel.
In het afgelopen jaar is onderzoek gedaan bij verschillende
veehouders en klanten van Zuid-Oost Salland naar de groei van het
jongvee. Tijdens dit onderzoek werd op een 5 tal bedrijven 12 dieren
in de leeftijd van 0-24 maanden oud de borstomvang en de
hoogtemaat (kruishoogte) gemeten. Na het verrichten van de
metingen aan het jongvee werd elk gemeten dier gewogen.
Binnen de jongveeopfok zijn er verschillende bestaande
omrekentabellen die op basis van de borstomvang of de hoogtemaat
in kaart brengen wat het geschatte gewicht zou moeten zijn. Er is
voor gekozen om de dieren werkelijk te wegen om in kaart te
brengen wat de afwijking tussen de verschillende omrekentabellen is
met het werkelijke gewogen gewicht. In het onderzoek werden
drie omrekentabellen voor de borstomvang en twee omrekentabellen
voor de hoogtemaat vergeleken.
Het resultaat was verassend. Het meten van de borstomvang had in
de leeftijd van 0-24 maand een afwijking van gemiddeld 3%. Voor de
hoogtemaat was de afwijking gemiddeld 19,5%. Alle dieren zijn
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vervolgens opgesplitst in leeftijdscategorieën per 4 maand, om te
onderzoeken of er tussen leeftijden veel afwijking zit tussen
meetmethoden. Het bleek dat het meten van de borstomvang een
betrouwbaar instrument is van 0 tot 16 maand. Met de hoogtemaat
kan het gewicht geschat worden in de leeftijd van 4-12 maand. Wel
moet dan geaccepteerd worden dat het geschatte gewicht meer
afwijkt van het werkelijke gewicht dan vanuit metingen uit de
borstomvang.
Voor u kan het interessant zijn om eens na te gaan of uw jongvee
voldoet aan uw gestelde eisen m.b.t. de jongveeopfok. Zo zijn er
binnen de jongveeopfok meerdere kritische momenten waar er
optima zijn voor gewicht of voor leeftijd. Aan kritische momenten kan
gedacht worden het moment (gewicht) van afspenen, het gewicht
(moment) bij insemineren, het afkalfgewicht of eventueel de
prestaties van uw vaarzen. Het doel van dit onderzoek was om voor
u de meest nauwkeurige meetmethode aan te reiken om uw jongvee
in kaart te brengen zodat deze vergeleken kan worden met
bestaande optimale groeicurves.
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Mais demoveld 2020
Voor het jaar 2020 hadden wij de beschikking over een maisdemo
veld. De bedoeling was om in het najaar een maisdemo te
organiseren, met daarbij de mogelijkheid om een punt te balen voor
uw bewijs van vakbekwaamheid omtrent
gewasbeschermingsmiddelen.
Vanwege corona kon deze dag helaas niet doorgaan.
Wel hebben wij alle gewonnen informatie voor u vastgelegd.
Van elk ras is de absolute opbrengst bepaald.
Daarnaast hadden we de beschikking over een veldlaboratorium
waarmee ter plaatse de droge stof, de VEM, zetmeel en vertering
coëfficiënt bepaald kon worden.
Hiermee is een prima onderling vergelijk te maken.
Een vergelijk tussen uw reguliere voederwaardeonderzoek en de
door ons gepubliceerde cijfers zijn niet aan te raden. Dit vanwege
een verschil in onderzoeksmethode.
Algemene informatie:
Grondsoort: Zand
Pootdatum: 22 April
Bodemtemperatuur: 14.5 Graden.
Bemesting: 50 m3 RV Drijfmest + 15 Ton stalmest/berm-slootafval +
150 kg Mais Mest 24 N 0 P2O5.
Opkomstdatum: 1 Mei
Oost datum: 27 september
Het maisdemo veld bevatte rassen welke op de officiële rassenlijst
staan gepubliceerd en rassen die in onderzoek liggen. Rassen van
de kwekers Limagrain, KWS, Farmsaat, Syngenta en Causade
De rassen stonden op volgorde van FAO-getal. Oplopend van 180
(ultra vroeg) naar 250 (midden laat).
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Ras

Kweker

FAO getal

Prospect
Autens
Asgaard
Resolute
Papageno
SY 0108
SY Abelardo
LG 31205
Emeleen
Farmezzo
LG 31218
SY Telias
SY Invictus
LG 31219
Farmodena
Benedictio
Megusto
LG 31214
Farmerinho
LG 31245
Genialis
Havelio
LG 31235
Farmoritz
Farmueller
Agropolis
SY 1578
SY Gordius
Belucci

Limagrain
KWS
Limagrain
Limagrain
KWS
Syngenta
Syngenta
Limagrain
Limagrain
Farmsaat
Limagrain
Syngenta
Syngenta
Limagrain
Farmsaat
KWS
KWS
Limagrain
Farmsaat
Limagrain
KWS
KWS
Limagrain
Farmsaat
Farmsaat
KWS
Syngenta
Syngenta
Causade

180
180
190
190
200
200
200
205
205
210
215
215
215
215
220
220
220
220
230
230
230
230
235
240
240
240
240
240
250
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Resultaten
Ras

Opbrengst
Product

Droge stof
percentage

Opbrengst
in droge stof

Prospect
In verband met schaduw resultaten niet representatief
Autens
In verband met schaduw resultaten niet representatief
Asgaard
35416 kg
36.06
12771 kg
Resolute
49375 kg
33.86
16718 kg
Papageno 50000 kg
`
36.52
18260 kg
SY 0108
35000 kg
40.84
14294 kg
SY Abelardo 45833 kg
41.14
18855 kg
LG 31205
57708 kg
35.51
20492 kg
Emeleen
56250 kg
35.97
20233 kg
Farmezzo 60416 kg
32.67
19737 kg
LG 31218
57292 kg
33.20
19020 kg
SY Telias
71041 kg
31.87
22641 kg
SY Invictus 70208 kg
33.92
23814 kg
LG 31219
59583 kg
33.68
20068 kg
Farmerino 61667 kg
32.01
19740 kg
Benedictio 69583 kg
32.41
22552 kg
Megusto
50208 kg
35.61
17879 kg
LG 31214
64583 kg
34.55
22313 kg
LG 31245
69375 kg
31.55
21888 kg
Farmodena 62292 kg
36.15
22519 kg
Genialis
70625 kg
33.63
23751 kg
Havelio
60417 kg
33.69
20354 kg
LG 31235
68958 kg
33.09
22818 kg
Farmoritz
71666 kg
33.14
23750 kg
Farmueller 65208 kg
31.27
20390 kg
Agropolis
67292 kg
33.73
22698 kg
SY 1578
70000 kg
35.87
25109 kg
SY Gordius 72500 kg
28.68
20793 kg
CS Belucci 69792 kg
32.03
22354 kg
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Voederwaarde
Ras
VEM
Prospect
1008
Autens
968
Asgaard
968
Resolute
983
Papageno 972
SY 0108
962
SY Abelardo 999
LG 31205
948
Emeleen
950
Farmezzo 910
LG 31218
935
SY Telias
934
SY Invictus 967
LG 31219
942
Farmerino 934
Benedictio 947
Megusto
956
LG 31214
962
LG 31245
938
Farmodena 967
Genialis
950
Havelio
977
LG 31235
1000
Farmoritz
972
Farmueller 980
Agropolis
991
SY 1578
961
SY Gordius 960
CS Belucci 966
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ZETMEEL
330
375
388
376
396
393
432
333
346
308
334
346
385
326
320
346
402
380
328
392
341
354
362
412
384
382
426
305
398

VCOS
75.3
72.8
72.8
73.8
73.1
72.5
74.8
71.6
71.8
69.2
70.8
70.8
72.8
71.2
70.8
71.6
72.1
72.5
71.0
72.8
71.8
73.3
74.8
73.1
73.6
74.2
72.5
72.2
72.7

Conclusies:
In de Ultra vroege groep veel variatie in absolute opbrengst.
Hetzelfde geldt voor de voederwaarde.
In de vroege groep aanzienlijk hogere opbrengsten waarbij de
voederwaardes wat tegenvielen.
In de midden vroege-late groep zien we veel rassen met zeer hoge
opbrengsten. Daarbij zijn de bijbehorende voederwaardes van veel
rassen uitstekend. VEM en zetmeel lijken er in deze groep uit te
schieten.
De belangrijkste conclusie voor ons zijn de grote absolute verschillen
in opbrengsten tussen zeer vroeg en middenvroeg.
Gewogen gemiddelde ultra vroege rassen 16180 kg.
Gewogen gemiddelde vroege rassen 20772 kg.
Gewogen gemiddelde midden vroege rassen 22402 kg.
Deze bevindingen hebben wij gedeeld met onafhankelijke partijen en
communiceren wij graag met u.
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Nieuwe bepaling fosfaattoestand 2021
In het zesde Nederlandse actieprogramma betreffende de
nitraatrichtlijn is er een nieuwe bepaling van de fosfaattoestand
aangekondigd. Deze gaan in per 2021, maar zijn nog niet officieel
aangekondigd.
Het huidige P-AL-getal voor grasland en het Pw-getal voor bouwland
maken plaats voor een combinatie van een P-AL-getal en P-CaCl2getal voor gras- en bouwland. Het P-AL-getal geeft een indicatie van
de hoeveelheid fosfaat en het P-CaCl2-getal geeft een indicatie van
de beschikbare hoeveelheid fosfaat. Het P-CaCl2-getal wordt ook
wel het P-PAE getal genoemd.
In onderstaande tabellen zijn de nieuwe fosfaatbedrijfsnormen
weergeven voor gras- en bouwland.
Grasland
Indeling Klassen PCaCl2
<0.8
0,8-1,4
1,5-2,4
2,5-3,4
>3,4

Indeling klassen P-AL getal
<21
120
120
105
95
90

Bouwland
Indeling Klassen PCaCl2
<0.8
0,8-1,4
1,5-2,4
2,5-3,4
>3,4
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21-30

31-45

46-55

105
105
95
90
90

105
95
90
90
75

95
90
90
75
75

>55
90
90
75
75
75

Indeling klassen P-AL-getal
<21
120
120
120
120
80

21-30
120
120
120
80
80

31-45
120
120
80
70
70

46-55
80
80
70
60
60

>55
80
70
60
40
40

In onderstaand bericht wordt het oude systeem weergeven.
Fosfaatklasse

Arm
Laag
Neutraal
Ruim
Hoog

Grasland
P-AL
Fosfaatgetal
gebruiksnorm
per ha
< 16
120
16-26
105
27-40
95
41-50
90
>50
75

Bouwland
Pw-getal Fosfaatgebruiksnorm per
hectare
<25
120
25-35
80
36-45
70
46-55
60
>55
40

De nieuwe klasse indeling heeft niet alleen invloed op de
fosfaatgebruiksnorm (aan- en afvoer dierlijke mest), maar ook op de
mestverwerkingsplicht en de grondgebondenheid.

17

Voedster in groepen huisvesten: Wat, Waar, Wanneer
en hoe?
De Vlaamse konijnensector vervult reeds vele jaren een
voortrekkersrol op gebied van dierenwelzijn. Sinds 1 januari
2016 is het in België verplicht om vleeskonijnen in groep te
huisvesten in verrijkte parken. De dieren hebben er meer
bewegingsvrijheid en kunnen meer natuurlijk en sociaal gedrag
vertonen. Voor voedsters is (continue) groepshuisvesting
echter niet zo eenvoudig gezien hun vaak agressieve gedrag
naar andere voedsters en/of jongen toe. Toch nadert 1 januari
2025, de dag waarop ook alle voedsters verplicht gehuisvest
moeten worden in verrijkte parken, met rasse schreden. ILVO
voert daarom, in samenspraak met de konijnensector,
onderzoek uit naar de meest optimale groepshuisvesting voor
voedsters.
Verrijkte parken voor vleeskonijnen
In het begin van dit decennium protesteerden enkele
dierenwelzijnsorganisaties tegen de huisvesting van konijnen in
batterijkooien. Door constructief overleg met de konijnensector,
kwam men tot een uniek stappenplan om over te schakelen naar een
groepshuisvesting voor vleeskonijnen in verrijkte parken. Een
Koninklijk Besluit (KB van 19 augustus 2014) zorgt hierbij voor
richtlijnen en voorwaarden waaraan de verrijkte parken moeten
voldoen. In deze verrijkte parken hebben de vleeskonijnen uiteraard
meer bewegingsvrijheid dan in een batterijkooi en kunnen ze meer
natuurlijk en sociaal gedrag vertonen. Er wordt ook
verrijkingsmateriaal voorzien onder de vorm van knaagmateriaal,
hoogteplatformen en vluchtmogelijkheden. De draadgaasbodem
wordt zoveel mogelijk vervangen door kunststofroosters of deels
bedekt met voetmatjes en comfortzones.
De verplichting om vleeskonijnen te huisvesten in verrijkte
groepsparken ging van kracht vanaf 1 januari 2016. Wel werden
enkele uitzonderingen voorzien voor konijnenhouders die net vóór
2016 al geïnvesteerd hadden in verrijkte kooien of verrijkte parken
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(zonder te weten wat de normen zouden zijn vanaf 1 januari 2016).
Zij krijgen nog tot 2025 om over te schakelen. Maar vanaf 1 januari
2025 worden alle vleeskonijnen onherroepelijk in verrijkte parken
gehuisvest.
Verrijkte parken voor voedsters?
Voor voedsters ligt het echter moeilijker om hen continu in groep te
huisvesten. Voedsters vertonen immers vaak agressief en
verwondend gedrag naar andere voedsters en/of jongen, vooral dan
in de periode rond het werpen en wanneer de jongen nog klein zijn.
Dit kan een grote uitval tot gevolg hebben. Uit eerder onderzoek
bleek ook competitie rond de nestplaatsen en schijndracht op te
treden en deze huisvesting is ook niet compatibel met de
managementtechnieken die toegepast worden in de praktijk
(kunstmatige inseminatie, all-in/all-out,…). Omwille van deze
obstakels werd in het KB een latere datum vastgesteld voor de
overschakeling van voedsters naar een huisvesting in verrijkte
(groeps)parken. De richtdatum is 1 januari 2021 voor nieuwe
bedrijven en vanaf 1 januari 2025 gelden deze voorschriften voor alle
bedrijven. De richtlijnen waaraan een verrijkt park voor vrouwelijke
fokkonijnen moet
voldoen, moeten
echter nog worden
vastgelegd door de
bevoegde Minister, op
basis van
wetenschappelijk
onderzoek.
Parkhuisvesting met
vier voedsters en
hun jongen
In het kader daarvan werd reeds het Belgische onderzoeksproject
‘Rabbitry’ uitgevoerd (2011 – 2014). Dit project werd gefinancierd
door de Belgische Federale Overheidsdienst van Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en werd uitgevoerd
aan het Vlaamse ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en
19

Voedingsonderzoek). De voornaamste doelstelling van dit project
was om te komen tot een groepshuisvestingssysteem voor voedsters
waarbij productie- en diergezondheidsresultaten gelijkaardig bleven
aan deze van de individuele huisvesting, maar waarbij het welzijn
van de dieren sterk zou verbeteren.
Part-time groepshuisvesting voor voedsters
Gezien de grote problemen die kunnen optreden bij een continue
groepshuisvesting van de voedsters, werd reeds bij aanvang van het
project geopteerd om de voedsters toch nog individueel te
huisvesten tijdens de meest kritische periode, nl. wanneer de
voedsters bijna moeten werpen of wanneer hun jongen nog heel
klein en weerloos zijn. Na deze periode kan dan overgegaan worden
naar een groepshuisvesting waarbij enkele voedsters samen worden
geplaatst met hun jongen. Dit concept wordt ‘part-time
groepshuisvesting’ genoemd.
De leeftijd van de jongen waarop de voedsters worden gegroepeerd
kan een bepalende factor zijn voor de agressie tussen de voedsters.
In de natuur is het zo dat wilde konijnen hun jongen grootbrengen in
een afgezonderd hol en ze hun nest verdedigen tegen andere
voedsters. Wanneer de jongen zelfstandig zijn en het nest reeds
verlaten hebben, sluit de voedster terug aan bij de groep. In
commerciële omstandigheden blijkt ook dat oudere jongen, die reeds
de nestkast verlaten hebben, minder kwetsbaar zijn en dat de
agressie tussen voedsters onderling lijkt te reduceren naarmate hun
jongen ouder worden.
Bevindingen onderzoeksproject ‘Rabbitry’
In het Rabbitry-project werd in een van de proeven gekozen om de
zogende voedsters met hun jongen afzonderlijk te huisvesten tot de
jongen de leeftijd van 18 dagen hadden bereikt. Daarna werden
telkens 4 voedsters met hun jongen in groep gehuisvest voor
opnieuw een periode van 18 dagen. De productieresultaten in deze
part-time groepshuisvesting moesten zeker niet inboeten t.o.v. deze
uit de individuele huisvesting maar de vraag of dit effectief leidde tot
een verbeterd welzijn was niet eenduidig te beantwoorden. Het
agressieve gedrag van de voedsters was zeer beperkt (met
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uitzondering van het moment net na de groepsvorming), maar toch
vertoonden de helft van de voedsters in de proef matige tot zware
verwondingen. Het onderzoeksconsortium raadde dan ook
bijkomend onderzoek aan om het effect van de part-time
groepshuisvesting van de voedsters op welzijn en
productieresultaten verder te evalueren op een grotere
praktijkschaal.
Nieuw grootschalig onderzoeksproject ‘Konsemi’
In navolging hiervan werd aan het ILVO in mei 2019 een nieuw, 3jarig onderzoek ‘Konsemi’ gestart op vraag van de Vlaamse
Overheid (Dienst Dierenwelzijn). In dit project worden antwoorden
gezocht op vragen als “Wat is de
optimale leeftijd van de jongen om over
te gaan tot part-time groepshuisvesting
(rekening houdend met rendabiliteit en
welzijn)?”, “Is agressiviteit een
constante karaktereigenschap bij
voedsters (en kan hiertegen
geselecteerd worden)?”, “Welke opties
zijn er qua verrijking
(vluchtmogelijkheden e.d.), al dan niet
in combinatie met een lagere
bezetting?” en “Welke mogelijke
verbeterpaden kunnen toegepast
worden op de praktijkbedrijven?”.
Parkinrichting met extra
vluchtmogelijkheden (tweede
hoogteplatform, tussenschotten en
PVC-buizen)
Nauwe samenwerking met konijnensector
In de projectgroep van Konsemi zetelen naast ILVO nog enkele
wetenschappelijke experten, maar zijn vooral ook de verschillende
schakels uit de keten van de professionele konijnenhouderij
vertegenwoordigd (producentenorganisaties, slachthuizen,
overheidsinstellingen waaronder de dienst dierenwelzijn, en
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individuele konijnenhouders). Deze samenwerking is uitermate
belangrijk voor het project gezien de veranderingen en innovaties op
termijn ook effectief in de praktijk zullen moeten worden toegepast.
Er worden proeven uitgevoerd zowel op ILVO als op de
praktijkbedrijven zelf. Deze combinatie is een grote meerwaarde voor
het onderzoek.
Opbouw project
Het project heeft als algemene doelstelling om de part-time
groepshuisvesting voor voedsters te optimaliseren en is opgedeeld in
drie grote onderzoeksluiken. In een eerste luik zal onderzocht
worden wat de meest geschikte leeftijd is van de jongen om over te
gaan tot de groepshuisvesting van de voedsters. Het tweede luik
spitst zich toe op mogelijks ‘vaste’ karaktereigenschappen van de
voedsters en in een laatste luik wordt de meest veelbelovende
parkinrichting volgens de experimenten op het ILVO ook uitgetest op
praktijkbedrijven.
1 - Meest geschikte leeftijd van de jongen
In dit eerste luik werd onderzocht wat de meest geschikte leeftijd is
van de jongen om over te gaan naar een groepshuisvesting van 4
zogende voedsters. Het effect op welzijn en productiviteit werd
geëvalueerd in deze proef die liep van november 2019 t.e.m. maart
2020 op twee grote Vlaamse praktijkbedrijven. In totaal namen maar
liefst 240 voedsters (en 60 parken) deel aan deze proef.
Er werd gekozen om vier voedsters en hun worpen samen te
huisvesten van zodra de jongen 22, 25 of 28 dagen oud waren. De
leeftijd van 22 dagen werd getypeerd als de vroegste leeftijd waarop
de jongen zelfstandig genoeg zijn. Gezien de jongen reeds gespeend
werden op een leeftijd van 35 dagen, werd een leeftijd van 28 dagen
als maximum beschouwd om toch voldoende lange tijd in groep
gehuisvest te zijn om nog een wezenlijk te verschil te maken.
Productieparameters zoals sterfte, gewichtsverloop van de
voedsters, gewicht van de jongen op zowel dag 22 als bij spenen
werden geregistreerd en zijn nu onderwerp van analyse.
Daarnaast werden de verwondingen bij zowel voedsters als jongen
op regelmatige tijdstippen gescoord. De parken werden gedurende
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de hele groeperingsfase gefilmd; deze beelden worden momenteel
nog geanalyseerd.
Camera’s boven de parken (hier
nog individuele hokken) maken
opnames wanneer de voedsters
in groep zitten

2 - Vaste karaktereigenschappen
van de voedsters
In een tweede onderzoeksluik zal
worden bestudeerd of konijnen
vaste karaktereigenschappen
hebben. Eerder werd vastgesteld
dat het individuele karakter van
dieren een grote invloed heeft op
het sociale gedrag in groep. Indien
agressie en antisociaal gedrag
vaste karaktereigenschappen zijn,
kan op de bedrijven geselecteerd
worden naar een meer sociale
voedsterstapel. In dit luik zullen
dezelfde voedsters tijdens verschillende rondes (en verschillende
groepssamenstellingen) worden opgevolgd om te achterhalen of
bepaalde voedsters steeds opnieuw agressief gedrag vertonen.
Hiertoe worden ook de beelden geanalyseerd die gemaakt werden in
het eerste onderzoeksluik. Bovendien kan uit deze beelden ook
waardevolle informatie gehaald worden over de groepsdynamiek
tussen voedsters en met name de interacties die gepaard gaan bij
het instellen van de hiërarchie.
3 - Meest optimale parkinrichting
Het derde luik is momenteel in uitvoering aan het ILVO. In deze proef
worden voedsters met hun jongen in groep geplaatst van zodra hun
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jongen 22 dagen oud zijn. Er worden extra vluchtmogelijkheden
getest zoals de toevoeging van PVC-buizen met verschillende
diameter, een tweede platformniveau en schuilschotten. Daarnaast
zullen ook de interacties vergeleken worden in groepen van 3 versus
4 voedsters.
PVC-buizen
van
verschillen
de diameter
bieden
schuilmoge
lijkheden
voor zowel
voedsters
als jongen

In een proef die hier zal op volgen (voorziene start voorjaar 2021)
wordt de meest veelbelovende parkinrichting uit de ILVO-proef getest
op twee grote Vlaamse praktijkbedrijven (deze van in het eerste
onderzoeksluik). Identieke parameters als in het eerste luik zullen
hier worden opgevolgd.
Toekomst
Het Konsemi-project loopt nog tot eind april 2022. Naast de lopende
proef analyseert het onderzoeksconsortium van het project
momenteel volop het opgenomen beeldmateriaal en verwerkt het de
resultaten van de eerste proeven. Van zodra deze beschikbaar zijn,
zullen deze breed verspreid worden, o.a. via het Pluimveeloket en de
vakpers. Voor bijkomende vragen kan u steeds terecht bij ILVOonderzoekster Liesbeth Van Damme
(liesbeth.vandamme@ilvo.vlaanderen.be) of via
info@pluimveeloket.be.
Tekst: Liesbeth Van Damme (ILVO), Karolien Langendries (Pluimveeloket)
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Supermarkten profiteren optimaal van crisis
varkenshouderij
Supermarkten profiteren optimaal van de lage varkensprijzen.
Ze houden de consumentenprijs op een hoog niveau, terwijl de
prijs die de slachterijen en de varkenshouders beuren de
afgelopen maanden aanmerkelijk is gedaald.
Sinds februari staat de consumentenprijs van varkensvlees vrij
stabiel op circa 117 punten. De industrie- en af boerderijprijs zijn na
maart fors onderuit gegaan. Zo daalde de industrieprijs tussen maart
en juli van 140 naar 105 punten. Een zelfde forse daling maakte de
af boerderijprijs: van 158 naar 110 punten (2015 = 100). De
varkensvleesindustrie staat bekent om haar flinke prijsbewegingen.
Echter de schommelingen zijn de laatste paar jaar echter ongekend.
Afrikaanse Varkenspest (AVP), Covid-19, grenssluitingen enz.
veroorzaken een grote
onzekerheid en prijsdruk.
Grote marges
supermarkten
Met een hoge
consumentenprijs die
nauwelijks van zijn plaats te
krijgen is, scoren
supermarkten grote marges,
stelt Agrimatie. Ze verwijst daarbij naar de consumentenprijsindex
die vrijwel onveranderd op 117 punten is blijven staan. Volgens
Agrimatie betekent dit een ongekend hoog prijsniveau.
Eerst wereldwijde krapte
In een toelichting stelt de aan Wageningen Economic Research
verbonden Agrimatie dat de prijsverhoging van het varkensvlees in
februari een reactie was op de wereldwijde krapte in het aanbod en
de gestegen wereldmarktprijzen sinds begin vorig jaar. Echter de
Covid-19 uitbraak zorgde voor een sterke reductie in de
afzetmogelijkheden voor varkensvlees naar de foodservice en ZuidEuropese landen. Vervolgens moesten diverse slachterijen tijdelijk
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hun deuren sluiten vanwege zieke werknemers. De werknemers uit
het buitenland zijn zeker niet allemaal teruggekomen, met personele
onderbezetting tot gevolg. Daar kwam bij dat de Chinese overheid uit
angst voor verspreiding van Covid-19 via vlees de grenzen sloot voor
diverse grotere slachterijen. Dit alles zorgde ervoor dat de
industrieprijs de laatste maanden meer dan een veer heeft moeten
laten, en in het kielzog daarvan ook de af boerderijprijs. De
industrieprijs daalde tussen maart en juli van 140 naar 105 punten
(een daling van 17%); in dezelfde beweging daalde de af
boerderijprijs van 158 naar 110 punten (een daling van ruim 9%).
Agrimatie verwacht dat de consumentenprijs de komende maanden
wel wat naar beneden zal mee bewegen.
AVP zorgt voor extra druk
Wat de afgelopen twee maanden zorgt voor een extra druk op de
prijsvorming is de vondst van het AVP virus bij wilde zwijnen nabij de
Duits-Poolse grens. Hierdoor mag Duitsland vooralsnog geen
varkensvlees exporteren naar diverse bestemmingen buiten de EU,
waaronder de lucratieve en voor de vierkantsverwaarding
noodzakelijke Chinese markt. Dit heeft geleid tot extra druk op de
prijzen in september. Volgens Agrimatie is het voor de Nederlandse
industrie denkbaar dat de afzetmogelijkheden richting de
wereldmarkt iets aantrekkelijker worden. Maar dit geldt niet voor
biggen, omdat Duitse varkenshouders uit onzekerheid terughoudend
zullen zijn om biggen op te leggen. Biggen zullen daarom elders in
de EU afgezet gaan worden, maar wel tegen lagere prijzen, verwacht
Agrimatie.
Bron: Pigbusiness
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Vietnamees vaccin tegen Afrikaanse varkenspest in
2021
De jacht op een effectief vaccin tegen Afrikaanse varkenspest
(AVP) lijkt succes op te leveren. Volgens de Vietnamese
minister van Landbouw is een AVP-vaccin binnen handbereik.
Na gunstige kleinschalige testresultaten moet 2021 het jaar van
de doorbraak van het vaccin worden.
Vietnam is de volgens het landbouwministerie erin geslaagd
belangrijke deeltjes van Afrikaanse varkenspestvirussen te isoleren
en daar vaccinonderzoek mee te doen. De basis is een door
Amerikanen ontwikkeld vaccin. Dit AVP-vaccin is gemaakt van een
genetisch gemodificeerde virusstam. Daarmee hebben Vietnamese
onderzoeksinstellingen varkens gefokt met antilichamen tegen het
Afrikaanse varkenspestvirus.
Daarnaast hebben de onderzoeksinstellingen 85 varkens
geselecteerd die grote uitbraken van AVP in het land hebben
overleefd. Wetenschappers hebben zich geconcentreerd op het
sequencen van de genen en zijn zo tot een geschikt AVP-vaccin
gekomen. Daarnaast weten ze dat de ziekteresistente van de
verschillende varkensrassen kan worden benut om te kunnen gaan
met AVP.
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Derde kwartaal 2021
Volgens rapporten van experts en bedrijven die verantwoordelijk zijn
voor de vaccinontwikkeling, zijn de eerste testresultaten op beperkte
schaal positief. Dat is een goede basis voor breder onderzoek op
varkens. Mocht dat ook gunstig uitpakken, dan kost het opschalen
van de vaccinproductie en de benodigde technologie ook nog de
nodige maanden. Als alles meezit, zou Vietnam tegen het derde
kwartaal van 2021 een effectief AVP-vaccin kunnen hebben.
Bron: Varkens.nl
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Is Nederland voorbereid op een varkenspestuitbraak?
De uitbraak van Afrikaanse varkenspest in België was voor
velen een grote waarschuwing. De ziekte kon zomaar ergens
opdoemen. En nu met grote delen van Polen waar de ziekte
heerst en de recente uitbraak in Duitsland sluipt varkenspest
langzaam dichterbij. Ondanks de grote afstand tussen de
oostelijke uitbraken en de Nederlandse grens en de maatregelen
van de Duitsers, is het risico dat de ziekte in Nederland kan
uitbreken, toegenomen.
Maar zijn wij voldoende voorbereid op een plotselinge uitbraak zoals
in België? Weten varkenshouders welke externe
bioveiligheidsmaatregelen ze moeten nemen en gebeurt dit ook al?
En wat kunnen we leren van onze Belgische buren als Nederland
getroffen wordt?
Sinds het verdwijnen van het productschap Vee en Vlees heeft de
POV een deel van de taken omtrent uitbraak van dierziekten
overgenomen. De vraag is natuurlijk of de POV de capaciteit heeft
om deze taken inderdaad uit te voeren en welke taken voert de
overheid uit. Is de overheid alert en doortastend genoeg? Janssen
vertelt welke voorbereidingen de POV al heeft getroffen als de
varkenspest in Nederland zou uitbreken en bij uitbraak welke
maatregelen direct worden uitgevoerd. Ook zal ze in een
vraaggesprek uitleggen wat er nog meer moet gebeuren en waar de
grootste risico’s zijn.
Biosecurity is cruciaal
Overal waar ziekten uitbreken, zijn de farmaceutische bedrijven
aanwezig om elk detail van een uitbraak te onderzoeken. Voor
Boehringer Ingelheim geldt dat ook en deskundigen als dierenarts
Martijn Steenaert zitten bovenop de uitbraken van Afrikaanse
varkenspest. Niet dat er al een vaccin is ontwikkeld, maar er zijn
andere zaken die belangrijk zijn bij de uitbraak en bestrijding van
varkenspest. Externe biosecurity is daar één cruciaal onderdeel van.
Steenaert zal uitleg geven over welke maatregelen een
varkenshouder moet nemen om te voorkomen dat er varkenspest op
het bedrijf uitbreekt. Boehringer Ingelheim heeft een speciale
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'internet tool' ontwikkelt waar varkenshouders kunnen checken hoe
goed hun eigen biosecurity is. Steenaert vertelt ook over zijn
werkbezoeken in het buitenland. Wat gebeurt er elders om
varkenspest te bestrijden of buiten de grenzen en het bedrijf te
houden.
Ervaringen in Duitsland
Aansluitend zal varkensdierenarts Bram Goesten van Lintjeshof
Dierenartsen specifiek ingaan op de situatie in Duitsland. De
dierenartsenpraktijk heeft namelijk ook vestigingen in Duitsland.
Goesten is op dit moment in Duitsland en hij gaat het hebben over de
ervaringen van bedrijven die in de getroffen Duitse regio zitten en
hoe de sfeer bij andere veehouders is. Het zal ook uitleggen welke
verschillen er zijn tussen Nederland en Duitsland aangaande
maatregelen tegen de varkenspest.
Varkenspest naweeën in België
Na twee jaar, sinds de uitbraak van varkenspest in België, mogen de
Belgische varkenshouders weer langzaam hun vlees exporteren
buiten Europa. De gevolgen van de uitbraak zijn desastreus en
spelen op dit moment een belangrijke rol in de malaise van de
Belgische varkenshouderijsector.
Bron: Pigbusiness
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ABN-AMRO: ‘Varkenssector krimpt zo’n 7 procent in
2021’
Waar in China de sector aan het opschalen is, is Nederland juist
aan het afbouwen. Dit komt volgens de ABN-AMRO door de
maatschappelijke druk als gevolg van de stikstofproblematiek,
dierenwelzijn en geuroverlast. Naar schatting van de
Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) zal ongeveer
de helft van de 400 goedgekeurde varkenshouders
daadwerkelijk gebruikmaken van de stoppersregeling die door
de overheid in leven is geroepen. ABN-AMRO verwacht dat dit
zal zorgen voor een krimp van de sector van zo’n 7 procent in
2021. Naast deze al bekende stoppersregeling zal de extra
mogelijkheid om te stoppen of duurzamer te produceren ervoor
zorgen dat ook na
2021 de sector nog
krimpt.
In haar prognose
schrijft de bank dat het
jaar 2020 een
achtbaan is geweest
voor varkenshouders.
In de eerste paar
maanden van dit jaar stegen de prijzen van vleesvarkens, biggen en
slachtzeugen naar ongekende hoogten. De uitbraak van de
Afrikaanse Varkenspest in China en een aantal andere landen
zorgde voor een flink tekort aan varkensvlees. Dit tekort leidde tot
een toename van de prijzen voor varkensvlees in Nederland met een
voorlopig hoogtepunt aan het begin van dit jaar.
Corona en varkenspest
De bank vervolgt: Maar terwijl de tekorten en de prijzen in China
hoog bleven, daalden de prijzen in Nederland. Die daling was het
gevolg van twee verschillende factoren. Allereerst zorgde coronabesmettingen bij Nederlandse vleesverwerkers voor een ban vanuit
China op de producten van deze slachterijen. Daarnaast besloot
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China om de invoer van varkensvlees vanuit Duitsland stil te leggen,
omdat er in Duitsland een geval van Afrikaanse Varkenspest werd
vastgesteld. Nederlandse varkenshouders zijn afhankelijk van de
slachtcapaciteit in zowel Nederland als Duitsland. Door de ban van
China op een aantal Nederlandse vleesverwerkers en op alle Duitse
verwerkers ontstond een tekort aan plekken waar Nederlandse
varkens geslacht konden worden. Dit zorgde voor een overschot en
dempte de prijzen.
Prijzen varkenshouderij flink gedaald
De verwachtingen voor de prijzen zijn uit te splitsen in korte en lange
termijn. Op de korte termijn zal de vraag vanuit China volgens de
ABN-AMRO aanhouden en een bodem onder de prijzen leggen. Het
land kampt nog steeds met een behoorlijk tekort aan varkensvlees.
Inmiddels hebben de Nederlandse slachterijen coronamaatregelen
getroffen en heeft China de grenzen weer geopend voor Nederlands
varkensvlees. Dit geldt echter niet voor varkensvlees uit Duitsland,
maar Nederlandse varkenshouders kunnen deels uitwijken naar
slachterijen in andere landen die wel naar China mogen uitvoeren.
China zelfvoorzienend
De bank voorziet dat op de lange termijn de Chinese varkensboeren
in staat zullen zijn om het gat te dichten dat de Afrikaanse
Varkenspest in de varkensstapel heeft geslagen. Varkensvlees is
een belangrijk onderdeel van de Chinese keuken. De hogere prijzen
van varkensvlees leidden tot hogere lasten voor consumenten. De
Chinese overheid wil dit voorkomen en doet er alles aan om weer
deels zelfvoorzienend te worden. De hoge prijzen en
stimuleringsbeleid vanuit de overheid maakt bedrijven creatief.
Technologiebedrijven als Alibaba en Netease, een bedrijf dat groot is
geworden door de verkoop van online games, begeven zich met
geavanceerde technologie op het territorium van de varkenshouder.
Met de slagkracht van de Chinese overheid en de technologische
kennis van grote techbedrijven is de kans aanzienlijk dat de
varkensstapel zich binnen vier jaar herstelt, aldus de bank in haar
prognose.
Bron: Pigbusiness
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Frans Stortelder: 'Varken belofterijke bron van dierlijk
eiwit'
De varkenswereld is
sterk in beweging en
er komen veel
uitdagingen op de
sector af. Sommigen
vragen zich af of er
nog plaats is voor
grootschalige
productie. Frans
Stortelder van Vion
Food Group is daar
duidelijk over: 'Het varken is een van de meest belofterijke
dierlijke eiwitten voor de toekomst. Met onderscheidende
producten en informatie gaan we meerwaarde creëren.'
Frans Stortelder, Chief Strategic Projects bij Vion Food Group, nam
eind september deel aan de online inspiratiedag 'De veehouderij van
morgen'. Speerpunten in zijn betoog waren het bouwen van
vraaggestuurde ketens, digitalisering, vitale varkenshouderij en het
tot waarde brengen van kennis en producten. Verbinden van alle
ketenpartijen en het delen en uitwisselen van informatie zijn volgens
Stortelder cruciaal om mondiaal koploper te worden op het gebied
van markttoegang voor Nederlands varkensvlees.
Passen varkens in een duurzame toekomst?
'Het varken is misschien wel het meest besproken dier van
Nederland. Maar het varken scoort op het gebied van een aantal
kritische aspecten van natuur en milieu erg hoog. Als we kijken naar
de CO2-uitstoot van varkensvlees, scoort het in de buurt van de
allerbeste eiwit producerende bronnen. De beste producenten binnen
het één ster Beter Leven-keurmerk hebben een CO2-uitstoot
nagenoeg vergelijkbaar met tofoeproducten. Het varken is een van
de meest circulaire dieren als het gaat om het produceren van
dierlijke eiwitten.'
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Ambities om te groeien in circulariteit?
'Nu is 65 procent van de grondstoffen in varkensvoer een restproduct
uit de voedingsmiddelenindustrie of non-human-fit productstromen.
De diervoederketen ontwikkelt zich op dat terrein verder. Het doel is
om dat percentage over vijf jaar te hebben verhoogd naar 85
procent. De Rotterdamse haven, de ligging van veevoederfabrieken
aan rivieren en niet te vergeten een grote geconcentreerde
voedingsmiddelenindustrie zorgen wat die doelstelling betreft voor
een gunstige uitgangspositie.'
Zijn er meer stevige doelen gesteld?
'In de Coalitie Vitale Varkenshouderij (CoViVa) werken wij samen
met Rabobank, de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV),
Agrifirm, ForFarmers, Topigs Norsvin en het ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Samen versnellen we
ontwikkelingen en innovaties om een vitale varkenshouderij in
Nederland te krijgen. Als coalitie hebben we vijf ambities opgesteld
waaronder circulaire economie. Als sector gaan we fors bijdragen
aan klimaatneutraal varkensvlees produceren en voedselveiligheid.
Bovendien wil Nederland mondiaal koploper worden op het gebied
van marktgerichtheid en ketensamenwerking.'
Past dat wel bij handelsland Nederland?
'De kern van de strategie is het creëren van vraag gestuurde ketens.
Hierbij sturen we als Vion op basis van de vraag van de afnemer en
communiceer je als keten met een cluster van afnemers. Specifieke
varkens worden geproduceerd voor die afnemersgroepen. Door de
markt op een andere manier te bekijken en te verdelen in groepen
van gelijkvormige marktsegmenten, zie je op wereldschaal enorme
kansen ontstaan.'
Vraaggestuurd naar eerlijke vleesprijs
Vraag gestuurde ketens zijn volgens Frans Stortelder de toekomst.
'Een keten begint met de vraag en wensen van de klant. Elke partij in
het productieproces communiceert met elkaar om alles optimaal met
elkaar af te stemmen. Door clusters van varkenshouders te koppelen
aan afnemers in specifieke product-marktcombinaties, kun je efficiënt
differentiëren tussen producten. Deze krijgen meerwaarde en er
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ontstaat een hechtere relatie tussen vraag en aanbod. Dit is cruciaal
om te onderhandelen over een eerlijke prijs.'
Aan welke marktsegmenten kun je denken?
'Van het varkensvlees wordt 30 procent verkocht in de retail. De
overige 70 procent gaat als grondstof naar de vleeswarenindustrie.
Waar je aan de kant van retail specifieke concepten moet gaan
bouwen, zul je aan de kant van vleeswaren vooral moeten kijken
naar grondstofspecificaties. Als je daar goed in bent, kun je zo al een
groot aantal verschillende product-marktcombinaties vinden die je
zou kunnen bedienen. Een kleine marktsegmentatie toont al aan dat
er veel verschillende clusters zijn.
'De kunst is om de verbinding te leggen tussen varkenshouders en
marktsegmenten. Sommige varkenshouders zijn beter
gepositioneerd om te produceren voor segmenten waar een hoog
aandeel mager vlees essentieel is, anderen passen weer beter bij
segmenten die behoefte hebben aan robuuste grondstoffen.'
Zo eenvoudig is dat toch niet?
'Er zijn drie belangrijke succesfactoren. Je moet kunnen leveren wat
je belooft. Je moet kunnen bewijzen wat je belooft en je moet ervoor
zorgen dat de faalkosten in de keten tot een minimum worden
teruggebracht.
'De productontwikkeling van varkensvlees gaat over het algemeen
over het toevoegen van elementen die je niet kunt zien, zoals de
oorsprong van het dier, de herkomst van de grondstoffen van het
voer, de genetica enzovoort. Als je dit wilt implementeren, is het van
belang dat je de retailer, de eindafnemer en de consument kunt
overtuigen dat hij kan vertrouwen op de producten die je levert.
Daarbij komt moderne informatietechnologie om de hoek kijken.'
Helpt informatietechnologie ons naar een hoger plan?
'Als Nederlandse varkenssector willen wij koploper zijn op het gebied
van voedselveiligheid, dierenwelzijn én milieu. Dat vraagt om
bewijzen en het geven van vertrouwen. Aan de kleur van het
varkensvlees is niet te zien of het een verantwoord stukje vlees is.
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'Blockchaintechnologie biedt enorm goede kansen om op een
eenvoudige en goedkope manier dat onderscheid wel aan te
brengen. Door alle ketenpartijen via die technologie met elkaar te
verbinden, kan er informatie aan het vlees worden meegegeven en
aan elkaar worden overgedragen. De bewijsfactor is hierbij erg hoog.
Iedereen kan erover beschikken en elke partij kan aangeven waar
zijn informatie terecht mag komen en wat ermee mag worden
gedaan.'
Dat klinkt complex.
'Toch is het een goedkoop en snel te implementeren systeem. Waar
het om gaat, is dat gegevens die nu nog vaak op papier met elkaar
worden uitgewisseld, zo snel mogelijk via geautomatiseerde
datalijnen worden gekoppeld. Daarbij is het van essentieel belang
dat de veiligheid van data is geborgd. Iedereen in een keten weet
precies met wie hij zijn gegevens deelt en wat die met zijn data doet.
'Om die veiligheid te borgen, werken wij nauw samen met JoinData,
een coöperatie van grote bedrijven uit de agrarische sectoren die de
uitwisseling van data op een veilige en goedkope manier willen
organiseren. Een boer krijgt een overzichtelijk dashboard met allerlei
toepassingsapplicaties. Met één druk op de knop is informatie over
zijn geslachte varkens bekend, zijn de stalkaarten zichtbaar,
enzovoort. Alle benodigde informatie voor een efficiënte
bedrijfsvoering is in enkele klikken beschikbaar. Een van de grote
voordelen van blockchain is het fors verlagen van de administratieve
werkdruk van de varkenshouder.'
Wat zijn nog meer voordelen voor varkenshouders?
'Ze willen een eerlijke prijs, maar veel hangt af van
productdifferentiatie en de marktstructuur. In een open vleesmarkt is
het moeilijk om structureel een redelijke prijs te bedingen voor
homogene bulkproducten. Wij zien geregeld relatief grote
prijsverschillen, soms wel 10 tot 15 procent in de opbrengstprijs
tussen verschillende product-marktcombinaties als je over een
langere periode vergelijkt. Dat is veel in een sector waar je over
centenmarges spreekt. Een eerlijke prijs begint bij
productontwikkeling en het versterken van de marktpositie van onze
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ketens. Hier komt de kern van de strategie, het creëren van vraag
gestuurde ketens, weer aan de orde.'
Frans Stortelder
Frans Stortelder is sinds 2019 Chief Strategic Projects bij Vion Food
Group. Stortelder startte in 2014 bij Vion als adviseur en werd in
2015 als COO verantwoordelijk voor de varkensvleesdivisie van
Vion. Hij studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam en Nederlands recht aan de Radboud Universiteit
Nijmegen.
Bron: Varkens.nl
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Even voorstellen Rinze Bouwman
Hallo,
Ik ben Rinze Bouwman en ik werk sinds begin oktober bij de winkel
van CAVV Zuid-Oost Salland in Heeten, voornamelijk op zaterdag
en in de vakanties.
Ik woon op een boerderij aan de
Holterweg tussen Heeten en
Nieuw Heeten, vlakbij ’t
Ruitendak, bij velen wel bekend.
Mijn vader en moeder zijn Jacco
en Heidi, ik heb een zus Jiska en
twee broers Steye en Hylke en ik
ben dus de jongste van het stel.
We hebben thuis een
melkveehouderij, dus lekker veel
ruimte om met van alles en nog
wat bezig te zijn.
Ik zit op de Waerdenborch in
Holten en wil de
elektrotechniekrichting op. Mijn
grootste hobby is piratenmuziek luisteren en draaien.
Tot ziens!
Groeten,
Rinze Bouwman
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