
 

 

1 

 
 



 

 

2 

 

Inhoudsopgave 
 
2/3/4  Aan de leden en afnemers .   
    
5/6  Grondstofprijzen       
          
7  1e Snede 2021        
            
8/9  Maïs-demoveld Zuid-Oost Salland 2021    
            
10-13  Duidelijke bedrijf visie Fam. Braakman resulteert in  
  werkplezier en gezonde koeien  
   
14/15  Twijfels bij Gelderse politiek over geitenstop   
            
16-17  Agro Vertrouwensindex: Vertrouwen onder   
  varkenshouders sterk gestegen  
        
18/19  Duitse slachterijen gaan steeds meer over op   
  leveringscontracten    
            
20   Mineralenexcretie zakt verder onder sectorplafonds   
  
21/22  Nutrifeed biggenvoeders over naar Denkavit   
            
23/24  Rekenkamer; Saneringsregeling  
  varkenshouderij kon effectiever 
 
25  Konijnenkeutels goed voor  
  plantendiversiteit  
 
26/27  Winkel nieuws    
  
 

 
 
 



 

 

3 

 

Aan de leden en afnemers 
 
De afgelopen maanden is de regenachterstand weer goed weg 
gewerkt. Dan zie toch ook weer hoe mooi het weer en de natuur is. 
Het laat zich niet voorspellen en kan zich (als het moet) heel snel 
herstellen. We hebben 3 droge jaren gehad en dat lijkt nu in één keer 
weer hersteld. Dan blijft het zo vreemd, dat we zo druk zijn met die 
natuurgebieden en er miljoenen geïnvesteerd worden om bepaalde 
planten terug te krijgen, die achteraf eigenlijk nooit aanwezig zijn 
geweest. De vraag die dan bij mij opkomt: welk moment uit het 
verleden is representatief voor de natuur. De natuur is continue aan 
het veranderen en kan zich heel goed aanpassen naar de 
omstandigheden die er dan zijn.  
De hele discussie heeft wel één ding bereikt, dat er bij vele agrariërs 
de arbeidsvreugde ver te zoeken is. En dat door deze voortdurende 
discussies er veel agrariërs stoppen. Toch eigenlijk heel jammer, 
want het is nog steeds zo’n mooi vak. En de politiek in Den Haag 
bereikt dan toch wat ze willen: minder agrariërs zonder dat het de 
politiek één cent kost. 
Een ander dossier is de discussie rondom de vaccinatie. Belangrijk 
hierbij is respect voor elkaars mening en keuze houden. Maar dat zal 
nog veel discussies gaan geven. Want als je gevaccineerd bent, 
nodig je dan nog mensen uit die niet gevaccineerd zijn. Want er 
bestaat een kans dat ze je toch besmetten? Dat worden lastige 
keuzes en laten we daarbij ten minste respect voor elkaar bewaren, 
want alleen daarmee komen we samen verder. Dat samen werken 
hebben we de komende tijd hard nodig, om de schade van de 
Corona weer boven te komen. 
Dan hebben we nog het dossier de vorming van een nieuw kabinet. 
Het lijkt er nu toch op, dat het elkaar afvallen in Den Haag een beetje 
gestopt is. Er lijkt weer een beetje respect voor elkaars standpunten 
en ideeën te komen. En dan te bedenken, dat zij het voorbeeld 
moeten geven. Laten we hopen dat we nu op een dieptepunt zaten 
en de samenwerking in Den Haag weer aan het opbouwen is. 
In de verschillende sectoren gaat het ook moeizaam. De 
opbrengstprijzen houden niet over en de voerprijzen rijzen de pan uit. 
De grondstoffenmarkt was al ontploft, maar stijgt nog steeds verder 



 

 

4 

 

door. Wel lijkt er in de zomer een kentering te komen. Maar eerst 
zien en dan geloven. 
 
Al met al weer genoeg hoofdpijn dossiers, die je uitnodigen om je 
hoofd te laten hangen. Maar als je dan naar buiten kijkt en de zon 
ziet schijnen of in de stal de dieren tevreden ziet staan, dan denk je 
toch aan al die mooie uitdagingen voor het nieuwe seizoen om het 
toch met een opgeheven hoofd tegemoet te zien. Want het hoofd 
laten hangen, daar is niemand bij gebaat. 
 
Jaarvergadering  
Zoals eerder gemeld, is de jaarvergadering uitgesteld naar 22 juni 
om 20.00 uur. We zijn nog aan het kijken of wij hem kunnen houden 
bij zaal Reimink op 1,5 meter afstand of dat wij vragen hem op te 
schuiven naar juli, zodat het misschien wel mogelijk is om hem fysiek 
te houden. Want wij spreken onze leden graag om te horen wat we 
nog kunnen verbeteren.  
Door de Corona, wordt het sowieso een korte vergadering en hebben 
we besloten om de uitgenodigde spreker weer een jaar op te 
schuiven. 
 
OOCON 
De OOCON blijft ook goed draaien. De samenwerking verloopt heel 
goed. Ca. 36.000 ton grondstoffen zijn er vorig jaar overgeslagen. 
Door het overslaan in eigen beheer kan er toch weer iets bespaard 
worden op de overslag kosten. Dat voordeel zien we in de 
grondstofprijs terug en dat wordt direct aan u doorberekend als 
afnemer. 
Dat overslag per schip (ondanks de lage tarieven) niet altijd 
aantrekkelijk is, bewijst dat we nog steeds veel producten franco per 
as laten aankomen. Maar de OOCON heeft ook als voordeel dat we 
bij nood altijd grondstoffen achter de hand hebben en dat maakt de 
grondstoffen-planning een stuk eenvoudiger. 
 
Inname granen.  
Ook dit jaar neemt de CAVV weer eigen verbouwd graan (tarwe, 
triticale, gerst, rogge en maïs) in, via het z.g. poortwachtersysteem. 
Indien u hiervoor nog geen papieren van de CAVV heeft ontvangen, 
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kunt u dit op ons kantoor melden. Deze papieren zijn noodzakelijk 
om een goede kwaliteit van ons product te kunnen waarborgen. 
Deze papieren moeten teruggestuurd worden voor de aanvang van 
de oogst en zullen steekproefsgewijs worden gecontroleerd door 
onze voorlichter. 
Daarnaast dienen wij eerst een monster van het graan te ontvangen 
voor een vochtbepaling, alvorens wij het graan in nemen. Bij vragen 
bel gerust uw voorlichter of naar ons kantoor.  
 
Vakantieperiode 
Ook al lijkt het nog ver weg, maar eind juni beginnen de vakanties 
weer. Zoals ieder jaar gaan de medewerkers, (in de fabriek, kantoor, 
voorlichters, winkel) om beurten op vakantie zodat wij u goed kunnen 
blijven bedienen. Wilt u uw bestelling tijdig doorgeven zodat wij alle 
werkzaamheden zo goed mogelijk kunnen blijven inplannen.  
Daarnaast willen wij u ook alvast een goede en zonnige vakantie 
toewensen. 
 
Hans Verheul 
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Grondstofprijzen 
 
Op het moment van schrijven bevindt de grondstoffenmarkt zich op 
een extreem hoog niveau. Naarmate de nieuwe oogst nadert lopen 
relatief goedkope oude contracten uit en moet er duur worden 
bijgekocht. Daarmee zitten de mengvoeders voor wat betreft prijzen 
aan de top. Echter de oogstmaanden naderen. Concreet betekend 
dat er dan nieuwe contracten vanuit nieuwe oogst gaan inlopen. 
Deze contracten zijn al vanuit een ver verleden vastgelegd. Soms 
zelfs contracten die al een jaar geleden zijn vastgelegd. 
Voor het absolute prijsniveau zullen de mengvoerprijzen tot aan de 
oogst hoog blijven, maar daarna zal er ontspanning optreden. 
 
Granen.  
De oogst is vanuit het nattere en koelere weer aan het vertragen. De 
gevolgen zijn tweeledig. De beschikbaarheid op oude oogst is krap. 
Concreet dus zeer hoge prijzen op oude oogst. Omgekeerd betekent 
dit wel dat de nieuwe beschikbare oogst verdeeld kan worden over 
minder maanden. Daarnaast zijn de oogst verwachtingen zeer 
behoorlijk. Daarmee komt er steeds meer druk op de prijzen voor wat 
betreft nieuwe oogst. 
 
Eiwitten 
De prijzen van eiwitten liggen in zijn algemeenheid op een hoog 
niveau. Vooral de raapzaadschroot en de zonnebloempitschroot 
prijzen zijn mede door de vraag vanuit non-GMO voer extreem 
geprijsd. Daarmee rekent soya relatief gezien maximaal. 
De verwachtingen omtrent oogst zonnebloempitschroot zijn positief. 
Richting 2e helft van het jaar zal het relatief aantrekkelijke soya in 
combinatie met de grote zonnebloempitschroot oogst de raap eruit 
concurreren. Wil raapzaadschroot opgenomen worden in het voer, 
dan zal de absolute prijs van raapzaadschroot moeten dalen. 
 
Bijproducten 
Palmpitschilfers zijn op dit moment in een gestuurde markt fors 
geprijsd. 
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Aanbod 2e helft 2021 toenemend waardoor er normaliter prijsdruk 
zal ontstaan. 
Bietenpulpprijzen oogst 2021 zijn al langere tijd aan het oplopen. 
Echter belangrijke contractposities voor 2021 en 2022 zijn al op een 
veel eerder moment tegen lagere prijzen vastgelegd. Vanaf oktober 
zullen we dit gaan terugzien in de mengvoerprijzen. Tarwegries voor 
de komende maanden vanuit de bloemindustrie erg krap 
beschikbaar. Vanaf nieuwe oogst zal dit normaliter met de 
tarweprijzen mee dalen. 
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1e snede 2021 
 

Op het moment van schrijven zit ongeveer 40 % van de 1e snede in 
de kuil. Het overige deel zal eind mei gemaaid worden. Drogestof 
opbrengsten zijn hoog doordat het gras de tijd heeft gehad om te 
groeien en de graszode’s gemiddeld genomen zeer dicht zijn.  
 
Het deel van de 1e snede dat rond Hemelvaartsdag gemaaid is 
wisselt erg qua drogestof gehalte. De variaties zullen naar 
verwachting tussen de 20 en 35 % liggen. Wanneer de kuil boven de 
30 % drogestof is zal deze voldoende stabiel worden om enige tijd te 
kunnen laten zitten. Echter wanneer een kuil rond de 25 % of zelfs 
lager is zal deze constant doorgaan met conserveren. Dit houdt in de 
dat de kuil steeds meer zuren aan zal gaan maken. Wanneer er 
toevoegmiddel is gebruikt is de kans groter dat er voldoende 
melkzuur wordt geproduceerd en boterzuur geen kans krijgt. 
Belangrijk is om dergelijke natte kuilen op tijd los te maken. Wanneer 
kuilen langer blijven zitten zal het aandeel zuren in het rantsoen zeer 
hoog worden. Dit zou kunnen leiden tot klauwgezondheid- en 
vruchtbaarheidsproblemen.  
 
Wanneer het aandeel zuren te hoog is kan er worden overwogen om 
pens buffers in te zetten. Belangrijk is om samen met uw voorlichter 
alvast een plan te maken qua rantsoenen voor het komende jaar. 
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Maïs-demoveld Zuid-Oost Salland 2021 
 

Normaliter leggen wij om het jaar een maïs-demoveld aan, zo ook 
vorig jaar. Echter vanwege corona was het afgelopen jaar niet 
mogelijk de maïs-demodag met bezoekers te organiseren. Voor ons 
een reden om dit jaar wederom een maïs-demoveld aan te leggen. 
Op zaterdag 1 mei is in samenwerking met Loonbedrijf Jansen 
Heeten en Groeikracht BV een maïs-demoveld aangelegd aan de 
Weeleweg nummer 10 te Heeten. De bodemtemperatuur was op dat 
moment 8 graden en voor opkomst is er gespoten met 1,5 liter 
Frontier op 12 mei. Door de lage temperaturen heeft de maïs wat 
langer nodig gehad voor de opkomst die was namelijk op 16 mei. 
 
RAS    Kweker   FAO Getal 
    Zeer Vroeg 
Lazoo    KWS     200 
PR 7460   Pioneer    200 
    Vroeg   
LG 31205   Limagrain    205 
LG Emeleen   Limagrain    205 
SY Calo   Syngentha    210 
Farmezzo   Farmsaat    210 
SY Telias   Syngentha    215 
Megusto   KWS     220 
LG 31214   Limagrain    220 
LG 31220   Limagrain    220 
Farmodena   Farmsaat    220 
PR 7948   Pioneer    220 
    Midden Vroeg 
Johaninio   KWS     230 
PR 8604   Pioneer    230 
PR 8255   Pioneer    230 
Farmoritz   Farmsaat    240 
Farmueller   Farmsaat    240 
SY Glorius   Syngentha    240 
SY Nomad   Syngentha    240 
Camilo   KWS     250 
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Een vijftal kwekers hebben elk een viertal rassen mogen aanleveren 
van verschillende FAO om een mooi vergelijk te kunnen maken. De 
meest vroege rassen startend vanaf de weg en de meest late rassen 
verderop in het veld. Ieder ras is in duplo gezaaid om eventuele 
verschillen door bodemkwaliteit uit te kunnen sluiten, dus ieder ras 
heeft 2 banen van 4 rijen op verschillende delen van het perceel. De 
ruim opgezette proef uit 2020 wordt hiermee nog betrouwbaarder. 
In 2020 hebben wij de opbrengsten van ieder ras in kaart gebracht 
door telkens 4 rijen over een lengte van 80 meter te hakselen en 
direct te wegen. Daarnaast is van ieder ras een monster genomen en 
geanalyseerd met behulp van een veldlaboratorium welke met NIR-
techniek de waarden bepaald. Om de analyses nog betrouwbaarder 
uit te voeren zal dit jaar hiernaast alles uitgebreid geanalyseerd 
worden door Eurofins. 
 
Binnenkort zullen de naambordjes worden geplaats zodat u het 
verloop goed kunt volgen. 
Het plan is om in het najaar een demodag te organiseren waarin wij 
de kwekers de ruimte geven hun verhaal te doen. 
Onze taak als Coöperatie zal zijn wegen en analyseren en samen 
met U als klant de plussen en de minnen tegen elkaar af te zetten. 
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Duidelijke bedrijfsvisie Fam. Braakman resulteert in 
werkplezier en gezonde koeien 

 
In Dalfsen ligt het prachtige melkveebedrijf van de familie Braakman. 
Dirk (61), Henri (58) en Bertil (30) runnen samen het bedrijf met 128 
melkkoeien en 67 stuks jongvee. Er wordt 50 hectare land bewerkt 
waarvan 5 hectare maïs. De rest van de maïs wordt aangekocht. In 
de toekomst zal ook de zoon van Henri in de maatschap treden. 
De heren vinden werkplezier en gezonde dieren erg belangrijk. “Als 
een dier ziek is, voel ik mij zelf ook een beetje ziek”, aldus Henri. Dat 
er goed gezorgd wordt voor de dieren is ook terug te zien in de 
melkproductie. De hoogproductieve veestapel produceert namelijk 
per koe gemiddeld 11.193 kg melk met 4,48% vet en 3,58% eiwit. 
Samenwerkend met C.A.V.V. Zuid-Oost Salland wordt het 
uitgebalanceerde rantsoen verstrekt waarmee de voerkosten per 100 
kg meetmelk inclusief bijproducten op €7,14 liggen. 
 
Eigen jongvee werkt het prettigste. De kalveropfok op het bedrijf 
wordt gedaan door Henri. Bertil geeft aan dat dit een bewuste keuze 
is: “het beste kan één persoon de kalveren voeren”. 
Jongveespecialist Carine van den Bosch van Denkavit beaamt dit: 
“Door één persoon verantwoordelijk te maken voor de opfok voorkom 
je misverstanden. Kalveren zijn gebaat bij regelmaat en structuur.” 
Met de invoering van de fosfaatrechten is er gesneden in het aantal 
stuks jongvee. Henri vertelt dat dit geen goede keuze was. 
“Uiteindelijk hebben we vaarzen aan moeten kopen omdat er te 
weinig aanwas was. Ik fok liever mijn eigen kalveren op, dan weet je 
tenminste wat je in huis hebt.” Dus is er voor gekozen om 
fosfaatrechten aan te kopen en meer eigen jongvee op te fokken. 
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Luxe melkpoeder op basis van weipoeder 
Om de puntjes op de i te zetten wat betreft de opfok, heeft Mark 
Braakman van C.A.V.V. Zuid-Oost Salland, de huidige 
mengvoerleverancier, afgelopen zomer Denkavit uitgenodigd. 
Sindsdien voeren ze de kalveren Denkamilk Perfect, een luxe 
melkpoeder op basis van weipoeder en krijgen ze goede begeleiding 
in de kalveropfok. “De keuze hiervoor was simpel. Op een bedrijf 
waar al veel goed gaat, zie je het effect van een hoogwaardige 
samenstelling nóg beter”, aldus de jongveespecialist. Mark vult aan: 
“Een melkpoeder op basis van wei hoeft niet meer te stremmen in de 
lebmaag waardoor de krachtvoeropname sneller op gang komt. Dit 
komt de pensontwikkeling ten goede.”  

 
Onbeperkt water om hoge krachtvoeropname te realiseren.  
Er wordt door Henri een vrij standaard melkschema gehanteerd. “Ik 
ben niet zo van het harde voeren met veel liters melk. Ik heb liever 
dat ze rustig opstarten en veel krachtvoer opnemen.” De kalveren 
krijgen 2 keer per dag melk verstrekt met een concentratie van 175 
gram poeder per liter melk. In eerste instantie 2 liter melk per 
voeding. Er wordt rustig opgebouwd naar maximaal 3 liter per 
voeding. Naast de melk kunnen de kalveren vanaf dag 2 al ruw- en 
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krachtvoer opnemen en hebben ze de beschikking tot onbeperkt vers 
water. “In het verleden gaf ik de kalveren geen water maar als ik nu 
zie hoeveel water ze opnemen, dan vraag ik mij af of ze voorheen 
niet te weinig vocht binnen kregen.” Carine geeft aan dat het geven 
van water ook de krachtvoeropname stimuleert.  
 
Speendip voorkomen met goed afbouwschema.  
Om een speendip te voorkomen wordt de melkgift afgebouwd als de 
kalveren ongeveer 2 kilo krachtvoer vreten. Meestal is dit rond de 2,5 
maand. Mark licht het spenen verder toe: “Het mooiste is om af te 
bouwen naar 1x per dag 2 liter melk i.p.v. afbouwen naar kleinere 
porties per voeding. Op deze manier worden de kalveren 
gestimuleerd om veel krachtvoer op te nemen en staan ze niet 
onrustig te wachten op de melk. Een kalf kan gespeend worden als 
het twee kilo krachtvoer per dag vreet, of wanneer het ongeveer 70 
kilo weegt.”  

 
Jongste kalveren krijgen geen melkveerantsoen meer.  
Naast de keuze voor een andere melkpoeder is er gekeken naar het 
ruw- en krachtvoer dat gevoerd wordt naast de melk. Voorheen 
kregen de kalveren naast de kalverkorrel Kalverpens Stimulansbrok, 
een brok met licht verteerbare grondstoffen, het melkveerantsoen 
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aangeboden. Het melkveerantsoen is vervangen door gehakseld 
tarwestro en wordt gemengd met de kalverkorrel. Het advies is om 
op basis van het gewicht 10% stro te voeren. Henri: “Sinds deze 
veranderingen zien we dat de kalveren veel meer brok opnemen. En 
hebben we nooit meer last van “oplopers” gehad. Ik denk dat ze het 
melkveerantsoen te lekker vonden en daardoor de brok links lieten 
liggen”. Carine beaamt dit. “We zien juist graag dat de kalveren veel 
krachtvoer opnemen omdat dit de ontwikkeling van de penspapillen 
stimuleert. Daarnaast kunnen melkdrinkende kalveren maïs nog niet 
goed verteren waardoor het de pensontwikkeling in de weg staat.” 
De melkdrinkende kalveren kunnen onbeperkt ruw- en krachtvoer 
vreten. 
 
Streven: afkalfleeftijd van 23 maanden 
Ook de melkkoeien krijgen een uitgebalanceerd rantsoen om de 
hoge melkproductie te kunnen realiseren. Ongeveer twee weken 
nadat de kalveren gespeend zijn, krijgen ze het melkveerantsoen 
aangeboden. De kalverkorrel Kalverpens Stimulansbrok wordt 
geleidelijk vervangen door de Jongvee groeibrok van C.A.V.V. Zuid-
Oost Salland en wordt ook gemengd met gehakseld tarwe stro. Ze 
krijgen 2x2 kilo brok per dag verstrekt. Mark geeft aan dat brok 
verstrekt kan worden aan het jongvee tot een leeftijd van 8 à 9 
maanden. Daarna moet uitgekeken worden dat het jongvee niet 
vervet. Op dit bedrijf wordt het kuilvoer voor de oudere pinken 
verschraald met stro om vervetting te voorkomen. Het advies is om 
een rantsoen te verstrekken met 850 VEM en 150 RE. “Net als in de 
kalveropfok is het bij het insemineren belangrijk om te kijken naar de 
ontwikkeling van het dier en niet alleen naar de leeftijd,” vult Mark 
aan. “De vaarzen krijgen op ons bedrijf de tijd om zich goed te 
ontwikkelen zodat we persistente vaarzen krijgen. Dat ze dan een 
iets langere lijst maken nemen we voor lief. Het streven is om de 
vaarzen op 23 maanden af te laten kalven. Met deze manier van 
opfokken moet dat lukken,” besluit Henri. 
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Twijfels bij Gelderse politiek over geitenstop 
  

Verschillende Gelderse Statenfracties maken zich zorgen over de 
haalbaarheid van het onderzoek VGO-III naar de gezondheidsrisico's 
rondom geitenhouderijen. Dat bleek woensdag tijdens een 
rondetafelgesprek over de geitenstop die in Gelderland in 2017 werd 
ingevoerd. Meerdere partijen hadden gevraagd om de sessie, 
vanwege de jarenlange vertraging die het onderzoek Veehouderij en 
Gezondheid en Omwonenden (VGO-III) heeft opgelopen. Dit heeft 
een verlengde geitenstop tot gevolg. 
 
Het onderzoek moet duidelijk maken waarom in de nabijheid van 
geitenhouderijen meer longontstekingen voorkomen. Dit jaar en vorig 
jaar hebben zich, vermoedelijk door corona, beduidend minder 
patiënten met een longontsteking bij hun huisarts gemeld dan de 
jaren ervoor. 
 
Amper longontstekingen 
Dat vertraagt de dataverzameling, zei Joke van der Giessen van het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu tijdens het 
rondetafelgesprek. 'Er zijn praktisch geen longontstekingpatiënten bij 
de huisartsen met wie we samenwerken bij dit onderzoek. We 
hebben nu pas negentien patiënten geïncludeerd. We hebben er 
achthonderd nodig om iets te kunnen zeggen over een mogelijk 
verband. Dat is heel naar. Vanwege het lage aantal longontstekingen 
wordt ons vaak gevraagd of deze überhaupt wel van geiten kunnen 
komen.' 
 
Henk van Roekel van de LTO Noord-vakgroep Melkgeitenhouderij 
riep tijdens het gesprek op de geitenstop te versoepelen. 'Om 
bedrijven te helpen die door de stop met hun vingers tussen de deur 
zitten. Voor hen zou maatwerk moeten worden toegepast. 
Tegelijkertijd hopen we op snelle resultaten uit het onderzoek. Zodat 
we of maatregelen kunnen nemen of de beperkingen volledig worden 
opgeheven. De sector staat nu al vier jaar op slot, dat is een 
ongezonde situatie.'  
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'Onderzoek niet oneindig' 
Statenlid Rosmarijn Boender (VVD) acht het bijna onhaalbaar om de 
gewenste achthonderd patiënten te vinden. 'Zo'n onderzoek kan niet 
oneindig duren, dan zijn we aan het wachten op een probleem.' 
Statenlid Bea Schouten (CDA) noemt het 'heel gek' dat er nu geen 
longontstekingen zijn. 'En dat is al langdurig het geval. Doen we met 
dit onderzoek dan nog wel het juiste?' Statenlid Karin Jeurink (PvdA) 
vraagt zich af of de geitenstop nog wel houdbaar is. 'Kunnen we die 
maatregel nog verantwoorden?' 
Het onderzoek stopzetten is volgens Van der Giessen geen optie. Ze 
verwacht vanaf najaar 2021 weer een toename van het aantal 
longontstekingen, waarmee de benodigde data ook beschikbaar 
komen. Pas in 2024 zal het onderzoek zijn afgerond. De Gelderse 
Staten praten volgende week wederom over de geitenstop 
 
Bron; Nieuwe Oogst 
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Agro Vertrouwensindex: Vertrouwen onder 
varkenshouders sterk gestegen 

  
Het vertrouwen van varkenshouders is in het eerste kwartaal 
van 2021 sterk toegenomen. Zo is de huidige stemming in de 
stal positiever en ook zijn de verwachtingen voor de 
middellange termijn hoger. Met een index van 23 punten ligt het 
vertrouwen van ondernemers in de varkenshouderij ver boven 
dat van de totale land- en tuinbouw en ook boven het langjarige 
gemiddelde van de varkenssector. 
Dit blijkt uit de Agro Vertrouwensindex van LTO Nederland, Flynth 
adviseurs en accountants, het ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (LNV) en Wageningen Economic Research. De 
index maakt geen onderscheid tussen zeugen-en 
vleesvarkenshouders en vermeerderaars. 
De stemmingsindex, 
die de huidige situatie 
op het varkensbedrijf 
weergeeft, steeg in 
het eerste kwartaal 
met bijna 13 punten. 
Hiermee herstelt de 
stemming zich verder 
na een stevige 
negatieve correctie in 
het tweede kwartaal 
van 2020. Toen daalde deze stemmingsindex met 30 punten. De 
huidige stemmingsindex van 32 punten ligt 18 punten hoger dan het 
langjarige gemiddelde. 
 
Terugkijkend op de afgelopen 12 maanden zijn ondernemers ook 
sterk positiever dan een kwartaal eerder (13 punten). De index komt 
hiermee op -22 punten. De stijging komt vooral omdat de 
opbrengstprijzen positiever zijn beoordeeld dan een kwartaal eerder. 
Deze index steeg met ruim 28 punten. De kosten lijken een 
negatievere rol te hebben gespeeld in de bedrijfsvoering. De index 
daalde met ruim 8 punten. Omdat de productie ongeveer gelijk bleef, 
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kon de omzet- en winstindex stijgen met respectievelijk 31 en 15 
punten. 
 
De verwachtingen van ondernemers voor de middellange termijn 
stegen ook (7 punten). De index komt hierdoor op 15 punten en ligt 
daarmee hoger dan het langlopende gemiddelde van 11 punten. 
 
Over de verwachte situatie voor de komende 12 maanden zijn 
ondernemers positiever geworden. De index steeg met 10 punten. 
De index is door deze stijging boven nul gekomen. De index staat nu 
op een kleine 7 punten. Dat betekent dat ondernemers met een 
optimistische kijk op de middellange termijn nu in de meerderheid 
zijn. Alle onderliggende verklarende factoren scoorden ook positiever 
dan een kwartaal geleden. 
 
Bron Varkens.nl 
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Duitse slachterijen gaan steeds meer over op 
leveringscontracten 

  
Duitse slachterijen leggen de levering van vleesvarkens steeds 
meer vast in leveringscontracten. Daarmee sterft de vrije markt 
stilletjes uit. Naast een afname van het aantal varkens in 
Duitsland vormen ook de problemen die ontstonden als gevolg 
van de coronapandemie aanleiding voor deze 
contractleveringen. De Duitse Boerenbond en de ISN 
waarschuwen varkenshouders om de veelal uitgebreide en taaie 

contractvoorwaard
en heel kritisch na 
te lezen alvorens 
het contract te 
ondertekenen. 
De vrije markt van 
vleesvarkens sterft 
een stille dood. 
Duitse slachthuizen 
en handel leggen in 
toenemende mate 
de aanvoer van 

vleesvarkens vast via vaste leveringscontracten. Oorzaak van deze 
plotselinge toename van contractleveringen vormt de 
coronapandemie. In 2020 konden ruim 1.000.000 varkens niet tijdig 
worden geslacht. Dit zorgde voor een crisissituatie in de hele keten, 
van overvolle varkensstallen tot lege slachthaken. Van deze situatie 
maakten enkele marktpartijen misbruik door varkenshouders een 
snelle afzet van hun vleesvarkens te garanderen, mits ze een 
leveringscontract voor de langere termijn zouden ondertekenen. 
Volgens Agrarheute zijn diverse varkenshouders op dit aanbod 
ingegaan, zonder een goede bestudering van de 
contractvoorwaarden. 
 
Minder varkens 
Het steeds meer contractueel vastleggen van de levering van 
vleesvarkens wordt ook ingegeven door het snel dalend aantal 
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varkens in Duitsland en de dalende import van biggen uit met name 
Nederland en Denemarken. Daarnaast stopt een groeiend aantal 
zeugenhouders. Zo lag het aantal fokzeugen in november 2020 5,4 
procent onder het niveau van 2019. Het aantal slachtingen van 
zeugen was in het vierde kwartaal van 2020 20 procent hoger dan in 
2019. Dit resulteert in een sterk dalend biggenaanbod en vervolgens 
ook een lager aanbod van slachtvarkens. Om desondanks hun 
slachtcapaciteit volledig te kunnen blijven benutten zien de grote 
slachthuizen zich gedwongen om met vleesvarkenshouders vaste 
leveringscontracten aan te gaan. Volgens Agrarheute benaderen 
zowel de grote slachthuizen als de detailhandel vleesvarkenshouders 
met het aanbod een leveringscontract aan te gaan. De vijf grootste 
Duitse varkensslachterijen streven daarbij naar exclusieve 
jaarcontracten voor elke locatie/UBN nummer. Bij marktleider 
Tönnies wordt al circa tweederde van de geslachte varkens geleverd 
onder een bepaald leveringscontract. Het betreft jaarcontracten met 
een opzegtermijn van 3 maanden aan het einde van de looptijd. 
Anders worden ze automatisch verlengd. Bij het aangaan van een 
leveringscontract speelt nog een aspect rol. Varkenshouders krijgen 
van Tönnies en Vion alleen een dierwelzijnstoeslag (ITW) van 5,28 
euro per gecontracteerd varken. Doordat de vijf grootste afnemers 
goed zijn voor ruim tweederde van het aantal Duitse 
varkensslachtingen is de verwachting dat deze contracten ook de 
prijsvorming gaan beïnvloeden. 
 
Ingewikkeld papierwerk 
Sommige contracten die varkenshouders krijgen voorgeschoteld zijn 
30 pagina's lang en/of hebben meerdere bijlagen. Volgens de Duitse 
Boerenbond (DBV) en de belangenorganisatie van varkenshouders 
(ISN) is het controleren van deze berg papier niet alleen vervelend, 
maar veelal ook erg ingewikkeld. Beide belangenorganisaties werken 
nu aan een lijst met aanbevelingen en een checklist waar 
vleesvarkenshouders op moeten letten bij het aangaan van een 
leveringscontract. 
 
Bron: Pig business 
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Mineralenexcretie zakt verder onder sectorplafonds 
 

In het eerste kwartaal van dit jaar is de excretie van fosfaat met 
varkensmest identiek aan dat van het vierde kwartaal in 2020. 
Met 35,7 miljoen ton fosfaat op jaarbasis blijft de uitstoot ruim 
10 procent onder het sectorplafond. 

De excretie van 
stikstof met 
varkensmest is wel 
licht gedaald. In het 
vierde kwartaal van 
2020 zat dat 
omgerekend naar 
jaarbasis op 90,9 
miljoen ton, in het 

eerste kwartaal van 2021 is dat 90,5 miljoen kilo. Dit is 8,7 procent 
onder het stikstofplafond voor de varkenssector van 99,1 miljoen ton. 
Dit blijkt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS) die LNV-minister Schouten aanhaalt in haar brief (18 mei) 
naar de Tweede Kamer. Het betreft informatie over de 'Monitor 
fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest'. Hierin worden de 
ontwikkelingen in de mineralenuitstoot met mest door de 
Nederlandse veestapel beschreven over de afgelopen twee 
kwartalen (situatie op 1 april). 
 
Verder dalen 
Omdat deelnemers aan de saneringsregeling varkenshouderij nog 
volop bezig zijn met het ontmantelen van hun locaties met varkens, 
zal de excretie de komende tijd ongetwijfeld verder afnemen. 
 
Bron: Varkens.nl 
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Nutrifeed biggenvoeders over naar Denkavit 
  

Met het voornemen van FrieslandCampina (RFC) om haar 
Nutrifeed diervoedingsactiviteiten te verkopen aan Denkavit 
komen de vooral bij zeugenhouders bekende producten Lactolat 
(voor zeugen), Porcolat en Goldlac en Serolat (voor biggen) in 
handen van Denkavit. Die kan daarmee haar al uitgebreide 
biggenopfokassortiment verder uitbreiden. 
 
Denkavit neemt de Nutrifeed diervoedingsactiviteiten over van RFC. 
De twee bedrijven zijn voornemens een overeenkomst aan te gaan 
voor de levering van zuivelbijstromen aan de diervoedingsindustrie. 
Verwacht wordt dat de transactie medio 2021 wordt afgerond. 
Volgens Herman Ermens, directeur van RFC Ingredients, heeft RFC 
met Denkavit een sterke partij gevonden met internationale 
groeiambities voor de RFC diervoedingsbusiness. Ermens: „Denkavit 
biedt ons een goede mogelijkheid om meerwaarde te creëren voor 
onze zuivelbijstromen. Nutrifeed zal als onderdeel van Denkavit 
betere mogelijkheden hebben om haar groeiambities te realiseren.” 
De 70 medewerkers die werkzaam zijn binnen de 
diervoedingsactiviteiten van RFC gaan mee over naar Denkavit. 
Financiële details maken RFC en Denkavit niet bekend. 
 
Nutrifeed biggenproducten 
Met ruim 45 jaar expertise maakt de RFC dochter Nutrifeed 
hoogwaardige diervoeding voor de eerste groeifasen van jonge 
dieren, met melkvervangers voor kalveren, biggen, lammeren, 
eiwitten- en lactoseconcentraten en -elektrolyten. Bij varkenshouders 
zijn de producten van Nutrifeed vooral bekend onder de namen: 
Lactolat (voor zeugen), Porcolat en Goldlac en Serolat (voor biggen). 
Het bedrijf exploiteert een zelfstandige Nutrifeed-fabriek met 
mengfaciliteiten en opslag in Veghel. De producten worden naar 65 
landen geëxporteerd. 
 
Denkavit biggenproducten 
De Denkavit Groep is voortgekomen uit een in 1929 opgerichte 
Rotterdamse handelsonderneming in diervoedergrondstoffen. In de 
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jaren vijftig ontwikkelde Denkavit kalvermelk op basis van magere 
melkpoeder. Deze kalvermelk ging men produceren in Voorthuizen. 
Vanaf dat moment is gestart met de productie van melken voor 
vleeskalveren, fokkalveren en andere jonge herkauwers. Kort daarna 
is ook gestart met de ontwikkeling van biggenvoeding. Het Denkavit 
biggenopfok-assortiment omvat momenteel diverse biggenmelken, 
prestarters, speenvoeders en opfokvoeders. Deze verdeelt Denkavit 
onder in drie fases: de kraamstalfase, de speenfase en de opfokfase. 
Voor fase 1 zijn dat de producten: Lacto Start, -Extra, -Connect, -
Plus, Mellow Go. Voor fase 2: Prestarters, ProMeal, Premium, Baby 
Wean, Top Wean en tenslotte voor de derde fase de speenvoeders: 
Speen 1 t/m Speen 3, Safe Start 1 t/m Safe Start 4. 
 
Bron: pig business 
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Rekenkamer: saneringsregeling varkenshouderij kon 
effectiever 

 
De subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) had een 
groter effect kunnen hebben op het verminderen van de 
geuroverlast. 30 procent van de varkenshouders heeft de 
aanvraag na goedkeuring ingetrokken. Als varkenshouders 
meer tijd hadden gekregen, waren dit er volgens de Algemene 
Rekenkamer mogelijk minder geweest. 
De Algemene Rekenkamer gaat in het verantwoordingsonderzoek 
over 2020 onder andere in op het effect van de Srv. In totaal is van 
424 varkenshouders de aanvraag goedgekeurd. Tot december 2020 
heeft al 30 procent van de varkenshouders na die goedkeuring de 
aanvraag weer ingetrokken. 
Landbouwminister Carola Schouten heeft volgens de Algemene 
Rekenkamer onderschat hoeveel tijd de varkenshouders nodig 
hebben om tot een besluit te komen. Stoppen met het varkensbedrijf 
is ingrijpend. Varkenshouders moeten overleggen met gezin, 
financiers en adviseurs. Ook moeten ze in overleg met de gemeente 
die moet besluiten wat er na sanering met de locatie mag gebeuren. 
Het totale proces is niet voorspelbaar en duurt soms langer dan de 
subsidieregeling toestaat. Vooral dat varkenshouders niet op tijd 

weten wat er 
op de locatie 
mag, blijkt 
een 
struikelblok. 
 
Vergoeding 
te laag 
Een ander 
deel van de 
afhakers 

geeft aan dat het subsidiebedrag tegenviel en dat die te laag is om te 
kunnen stoppen met het bedrijf. 
Doordat 30 procent van de varkenshouders heeft aangegeven niet 
deel te nemen is tot eind 2020 maximaal 7 procent van de 
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varkensrechten van de markt gehaald. Dat aandeel kan nog lager 
worden omdat de regeling nog loopt en varkenshouders nog kunnen 
afhaken. 
 
Vergoeding beter afstemmen op doel 
De Algemene Rekenkamer geeft aan dat de Srv effectiever had 
kunnen zijn door verschil te maken in mate van geuroverlast en 
vergoeding. Er was wel een ondergrens van een geurscore van 0,4 
voor deelname aan de regeling maar er is geen verschil gemaakt in 
vergoeding voor bedrijven die veel of weinig overlast veroorzaken. 
Door dat gemis is er een flink verschil in effectiviteit. De 10 procent 
meest kosteneffectieve locaties verminderen per euro subsidie de 
geuroverlast dertig keer meer dan de 10 procent minst 
kosteneffectieve locaties. Voor een volgende regeling adviseert de 
Rekenkamer om de hoogte van het subsidiebedrag beter af te 
stemmen op het te behalen doel. 
 
Regeling omgevingskwaliteit 
Een ander punt waarom de geuroverlast in 2020 minder is gedaald 
dan had gekund heeft te maken met de Regeling Omgevingskwaliteit 
die nog liep. Bij deze regeling was de afspraak dat de opgekochte 
rechten weer terugverkocht konden worden aan varkensbedrijven. 
Daarbij gold in eerste instantie de eis dat alleen varkensbedrijven 
hiervoor in aanmerking kwamen die geen geuroverlast voor 
omwonenden veroorzaakten. Deze bedrijven kochten 40 procent van 
de rechten op. De overgebleven 60 procent van de rechten zijn 
uiteindelijk verkocht zonder dat er eisen zijn gesteld aan de 
geuroverlast. 
 
Bron: Varkens.nl 
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Konijnenkeutels goed voor plantendiversiteit 
 

De samenstelling van konijnenmest is flink anders dan van 
grote grazers. Dat is van invloed op de biodiversiteit van 
planten, concluderen onderzoekers van Universiteit Utrecht en 
Vrije Universiteit Brussel. 
In het natuurbeheer is sinds lang bekend dat grote grazers een 
belangrijke rol spelen in de kringlopen van voedingstoffen, zoals 
stikstof en fosfor. Daarmee beïnvloeden ze ook de groei van planten. 
Daarnaast zijn deze grazers vaak selectief in welke plantensoorten 
ze eten en welke niet. Daarmee hebben ze een grote invloed op de 
vegetatiesamenstelling. 
 
De rol van mest in natuurgebieden 
wordt vaak als één pot nat gezien. 
Uit onderzoek uitgevoerd door 
beide universiteiten blijkt echter dat 
de samenstelling van de mest van 
herbivoren sterk verschilt in de 
concentraties en verhoudingen van 
koolstof, stikstof en fosfor. 
 
Stikstof en fosfor 
Nu blijkt dat de mestkwaliteit ook effect heeft op de biodiversiteit aan 
planten. Uit het onderzoek komt naar voren dat konijnenmest voor de 
grootste diversiteit zorgt en dat komt door de verhouding stikstof en 
fosfor. Bij mest met relatief weinig stikstof, zoals afkomstig van 
wisent, koe en paard, ging de rode klaver profiteren van zijn 
symbiose met stikstofbindende bacteriën. Deze plantensoort kan 
daardoor stikstof uit de lucht halen. 
 
Bij de konijnenmest met een hogere stikstof-fosforverhouding was 
hier veel minder sprake van. Rode klaver zal daardoor minder 
woekeren en dat komt de biodiversiteit ten goede. 
 
Bron: Nieuwe Oogst 
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