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Aan de leden en afnemers 
 

Op het moment van schrijven zitten we midden in de vakanties, 
terwijl op het moment dat u dit leest de meeste vakanties alweer 
achter de rug zijn. Het seizoen is goed met mooi groeizaam weer. 
Zagen we eerst dat de maïs nog forse achterstand had. Deze 
achterstand is op de meeste percelen al weer hard ingelopen. We 
zien overal wel veel kg’s van het land komen, maar de kwaliteit valt 
tegen. Dat wordt dus weer een mooie uitdaging voor onze adviseurs 
om daar iets moois van samen te stellen. Zo mooi als het weer is, zo 
donker zijn de wolken boven Den Haag. Op basis van argumenten 
kunnen we goed laten zien, dat de landbouw in Nederland moet 
blijven. Maar helaas wordt er met een dubbele agenda gewerkt en 
lijken de argumenten gewoon naast hen neer te worden gelegd en 
gaan ze door met wat ze wilden. Toch worden de discussies steeds 
beter gevoerd en misschien kan dat toch voor een verandering 
zorgen. Iedereen die goed in de materie zit, ziet maar 1 oplossing, 
we moeten terug naar de tekentafel. De afspraken die met Brussel 
zijn gemaakt, moeten herzien worden en realistisch worden. het is 
niet voor niets, dat het centraal planbureau stelt, dat zonder 
agrarische sector de meeste natuurgebieden nog steeds overbelast 
zijn. Dus dat is de oplossing niet. Belangrijk is dat we als één stem 
spreken en elkaar niet afvallen, want zo hou je het als sector het 
beste vol. gelukkig lukt dat aardig en misschien ook wel steeds beter 
op enkele uitschieters na. Want volgens mij is er minder 
verdeeldheid in de sector als jaren geleden. Misschien is dat wel het 
kleine lichtpuntje aan het eind van de donkere tunnel. Want ook de 
burger gaat het echte verhaal steeds beter zien. 
 
En dan nog de Corona. Ook die raken we maar niet kwijt. Even 
werden we losgelaten om daarna meteen weer op slot te gaan. Toch 
laten de cijfers een positief beeld zien. We gaan de goede kant op, 
maar we zijn er nog lang niet. 
 
Door de corona is de jaarvergadering uitgesteld, maar hebben we die 
gelukkig bij Reimink in de zaal kunnen houden met veel leden. Alle 
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cijfers zijn weer uitgewisseld. De omzet van de coöperatie blijft 
redelijk constant, ondanks de dalende omzet van mengvoer in 
Nederland en zoals het boekjaar 2020 laat zien, zorgt een 
omzetdaling in de fabriek, maar door goed te optimaliseren tot een 
nagenoeg gelijke kostprijs. Iets waar al onze leden van mee 
profiteren. Door samen te werken kunnen we de omzet goed aan en 
draait de fabriek goed. Uw CAVV heeft vorig jaar een goed jaar 
gedraaid. Onze eigen mengvoeder-omzet is bijna gelijk gebleven, 
terwijl landelijk de omzet gedaald is. Wij hebben er weer bewust voor 
gekozen om een scherpe marge te hanteren en dat betekent een niet 
te grote nabetaling.  
Op de jaarvergadering van 26 maart jl. is de volgende nabetaling 
vastgesteld: 
 Mengvoeders: EUR 2,50 per ton (incl. B.T.W.) 
 Kunstmeststoffen: geen nabetaling (excl. kalk) 
Voor niet leden zal de helft van het bedrag uitgekeerd worden.  
Doordat wij de marge op kunstmest verscherpt hebben, doordat 
Nijhof Wassink het efficiënt kan rondbrengen, is wederom besloten 
geen nabetaling op de kunstmest uit te keren. 
 
Investeringen 
De gedane investeringen (automatisering inname en maal/menglijn, 
en de nieuwe voorverdichter op perslijn 2) draaien goed. Maar we 
zijn al weer verder bezig dit jaar. Er worden 2 nieuwe vrachtwagens 
aangeschaft. De vrachtwagen van Arjan (bulk) wordt vernieuwd en 
de oplegger geheel gereviseerd. De zakgoedauto van Jan wordt 
helemaal vernieuwd. We hopen dat we met de nieuwe wagens u dit 
jaar nog van dienst kunnen zijn. 
In Haarle wordt de heftruck vervangen. Dit wordt weer een geheel 
elektrische truck. Het wordt een vergelijkbare als waar we in Heeten 
al enige jaren goede ervaringen mee hebben. 
In Heeten wordt de weegbrug vervangen. Deze nieuwe brug komt 
ook op een nieuwe plaats te liggen, zodat er minder bewegingen aan 
de weg plaats vinden en we zo ook extra parkeerplaatsen kunnen 
realiseren. Deze nieuwe brug zal in de tweede week van september 
geplaatst worden. in die week zal het achter terrein maar beperkt 
bereikbaar zijn. Dus al met al hebben we aan het eind van het jaar 
weer alles op orde en kunnen we er weer vol tegenaan. 
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Grondstofprijzen 
De oogsten lijken in Europa toch goed te lukken. Hierdoor zijn de 
grondstofprijzen wel iets aan het dalen, maar niet zo hard als we 
hadden gehoopt. Door de hoge grondstofprijzen is er een groot 
areaal op het noordelijk halfrond ingezaaid en is er ook nog in 
verhouding veel kunstmest gebruikt. Door het groeizame weer 
zouden er recordoogsten moeten komen, maar dat zien we nog 
onvoldoende in de prijzen terug. Door de prijsdalingen die er recent 
zijn geweest en die we verder verwachten, is de piek in de 
mengvoerprijs voorlopig wel achter de rug en beginnen de eerste 
voeders al in prijs te dalen. In augustus zullen de voerprijzen verder 
dalen. De grondstofprijzen moeten echter nog verder dalen door het 
grote aanbod om uiteindelijk de mengvoeders op de oude niveaus 
terug te laten komen. Dus afwachten wat de oogsten uiteindelijk echt 
doen. 
 
Spuitlicentie en maisdemo 
Ivm de Corona willen we de spuitlicentie loskoppelen van de 
maisdemo en de maisdemo dit jaar groter aanpakken (vergelijkbaar 
met een rundveestudiedag). De spuitlicentie zal dit jaar op woensdag 
25 augustus gehouden worden. Nadere info zal nog volgen. De 
maisdemo willen we op donderdag 16 september plannen. Dit wordt 
een volledige dag met ’s ochtends een aantal interessante sprekers 
en ’s middags presentaties bij het demoveld en tussen de middag 
natuurlijk een heerlijke maaltijd. Ook hier volgt de nadere info no. 
Maar noteer beide data vast in uw agenda. 
 
Vakantiebestellingen 
We hebben het al eerder over gehad, maar toch even voor uw 
herinnering. Zoals ieder jaar gaan de medewerkers, (in de fabriek, 
kantoor, voorlichters, winkel) om beurten op vakantie zodat wij u 
steeds goed van dienst kunnen blijven zijn. Indien u uw bestelling 
tijdig doorgeeft, zullen wij er voor zorgen, dat u hier niets van merkt.  
 
VoederWaarde.nl 
Door de dalende mengvoeromzet, de recordhoge mengvoerprijzen 
en de concurrentie in de markt, is VoederWaarde.nl weer super 
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actueel. Belangrijk is het voor u als afnemer te weten wat u voert. Wij 
zien dat andere bedrijven buiten VoederWaarde.nl om ook 
transparanter gaan werken. Deze bedrijven durven het kennelijk 
echter niet aan, deze transparantie door een externe partij te laten 
borgen. Mijn ervaring is, dat het laten zien en kunnen aantonen dat je 
transparant werkt, door de klant gewaardeerd wordt.  
 
Tenslotte willen wij u namens het hele team van Zuid-Oost Salland 
ook een goede en zonnige resterende vakantie toewensen. 
 
 
Hans Verheul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7 

 

Kuil direct afdekken halveert inkuilverliezen 
 

Ieder uur dat een kuil later wordt afgedekt, zijn de 
drogestofverliezen 1,5 procent hoger. Dat blijkt uit 
praktijkonderzoek door Groeikracht. 
Het effect van luchtintreding bij uitkuilen is bekend: broei kan forse 
verliezen aan voederwaarde en droge stof veroorzaken. Maar of 
luchtintreding ook vóór het afdekken van de kuil nadelig uitpakt, was 
tot nu toe veel minder onderzocht. Groeikracht nam de proef op de 
som door meerdere balen van eenzelfde partij van direct na het 
persen tot maximaal vijf uur later te wikkelen. Zo werd het eerder of 
later dichtmaken van de rijkuil gesimuleerd. 
 
50 procent minder gisten 
De resultaten zijn veelzeggend. 
De partij balen die onmiddellijk na 
persen werd gewikkeld, 
ontwikkelde 50 procent minder 
gisten dan het voer dat 2,5 uur 
later werd ingepakt. ‘Het verschil 
was bijna significant’, stelt Gerard 
Abbink van Groeikracht. ‘Onze 
gedachte dat de zuurstof die vóór inkuilen kan intreden voor enorme 
groei van de gistpopulaties zorgt, werd hiermee bevestigd. Deze 
gisten verbruiken dus al in de dichte kuil veel energie en zorgen zo 
voor hogere inkuilverliezen. Nog voordat je de kuil opent.’ 
 
Inkuilmiddel remt verliezen 
De gevolgen van die gisten laten zich raden. In de partij balen die na 
2,5 uur gewikkeld werd, was het verlies aan droge stof ruim 6 
procent. Na vijf uur wachten met wikkelen liep dit zelfs op tot bijna 10 
procent verlies. Met een inkuilmiddel zijn dit soort verliezen sterk af 
te remmen. Gisten hebben namelijk een hekel aan azijnzuur. Maar 
cruciaal is het dus om de kuil direct na aanrijden dicht te maken. 
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Ook verlies in voederwaarden 
De praktijkproef toont naast het verlies aan droge stof ook een 
inkuilverlies aan in voederwaarde. De balen die pas na vijf uur 
wachten werden gewikkeld, bleken 15 punten vem lager te scoren 
dan de direct ingepakte balen. Dat lijkt op het eerste oog niet veel, 
maar op de totale droge-stofinname tikt dat toch aan. 
 
Bron veeteelt. 
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Gewasbescherming Mais 
 

Regelgeving, droogte en probleemonkruiden maken de maisteelt 
steeds uitdagender. Om probleemonkruiden in de hand te houden en 
daarnaast ook nog een geslaagd vanggewas te telen zal er wellicht 
ook naar andere oplossingen en systemen gekeken moeten worden. 
Groeikracht heeft in 2020 een GBM-proef aangelegd waarbij is 
gekeken naar het resultaat van twee keer een lage dosering spuiten 
(35% van de werkzame stof per bespuiting) en wat de invloed is van 
een bodemherbicide op de mais en de groenbemester. 
 
Proefopzet 
Op het proefveld zijn 3 behandelingen aangelegd: een reguliere 
bespuiting (combi van contactmiddel mix en bodemherbicide), een 
bespuiting met een hoge dosering bodemherbicide en een 
behandeling met twee keer een lage dosering. Bij de behandelingen 
zijn de groenbemesters en de onkruiddruk gescoord. De mais is 
bemonsterd en gewogen. 
 
Resultaten 
Uit de resultaten kwam naar voren dat een 
bodemherbicide veel invloed heeft op de groenbemester. Hoe hoger 
de dosering van de bodemherbicide hoe slechter de opkomst van de 
groenbemester is. Wie een geslaagde groenbemester wil telen zal 
minder dan 0,5 l per ha bodemherbicide moeten gebruiken. 
Onderzaai toepassen maakt de gewasbescherming dus niet 
eenvoudiger maar door de trage start van mais dit jaar zullen er 
waarschijnlijk niet genoeg groeidagen over blijven om de maximale 
zetmeelopbrengst te halen. Met onderzaai wordt deze kans een stuk 
groter en geeft meer flexibiliteit met hakselen. 
  
De resultaten van de behandeling met twee keer een lage dosering 
kwamen overeen met die van de reguliere bespuiting. De opkomst 
van de groenbemester scoorde nog iets beter dan bij een reguliere 
bespuiting. Een voordeel van twee keer een lage dosering spuiten is 
dat er meer ‘probleemonkruiden’ mee bestreden worden zoals 
Gladvingergras en Hanenpoot. Dit zijn namelijk late kiemers en 
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worden anders vaak net niet meegenomen met de reguliere 
bespuiting als die tijdens het 4de bladstadium wordt toegepast. 
 

Behandeling Onkruid 
score 23-7 

Onkruid 
score 9-10 

Vanggewas 
score 23-7 

Vanggewas 
9-10 

Regulier 5 3 3 3 

2 x lage dosering 5 2 5 4 

Hoge dosering 
bodemherbicide 

5 4 1 2 

 
Conclusie 
- Gebruik bij een vangewas bij voorkeur geen of een lage  
           dosering bodemherbicde 
- Twee keer een lage dosering spuiten kan helpen tegen          
           probleemonkruiden. 
 

 
 
Proefveld vanggewas. Links 
zonder bodemherbicide, rechts 
met bodemherbicide. 
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Hittestress bij melkkoeien 
 

Hitte stress is jaarlijks terug komend fenomeen zowel in het 
Groeneboekje als in de praktijk in de stal. Omdat hittestress elk jaar 
weer de oorzaak is van veel problemen brengen wij het ook dit jaar u 
onder de aandacht. 
Bij een temperatuur van 20 graden Celsius en een luchtvochtigheid 
van 60 tot 80 procent kan een hoogproductieve koe al negatieve 
effecten ondervinden. Bij een omgevingstemperatuur van 25 graden 
Celsius en een luchtvochtigheid van 60 procent is er sprake van 
lichte stress. Een combinatie van 30 graden Celsius met een 
relatieve luchtvochtigheid van 80 procent levert ernstige stress op. 
Een hoogproductieve koe is vatbaarder voor hittestress dan een koe 
die zich verder in de lactatie bevindt. 
 
 
 
 
Figuur 1 
Hittestress 
afhankelijk van 
temperatuur en 
luchtvochtigheid 
 
 
 
 
 
 
Verschijnselen van Hittestress 
Hittestress leidt tot een algehele malaise bij koeien, maar is vooral 
zichtbaar door een mindere voeropname, een lagere melkgift en uier- 
en klauwproblemen. De klauwproblemen ontstaan doordat de dieren 
twee tot drie uur per dag minder liggen. Ze blijven langer en vaker 
staan, omdat ze staand hun warmte makkelijker kwijt kunnen. De 
weerstand van de koe neemt af en daardoor verslechtert haar 
uiergezondheid ook. Nieuwe gevallen van (sub)klinische mastitis 
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treden vaker op en reeds bestaande subklinische en chronische 
infecties flikkeren op en worden weer zichtbaar. De koecelgetallen 
worden hoger, daardoor stijgt het tankcelgetal. Het is een 
terugkerend patroon: we zien dat het gemiddelde tankcelgetal van de 
Nederlandse melkveebedrijven ieder jaar een stijging laat zien in de 
zomermaanden. 
 
Op het moment dat hittestress gaat spelen op melkveebedrijven zijn 
de volgende verschijnselen aan de koeien te zien (tabel1). 
 
Tabel 1 Verschijnselen van hittestress bij lacterende koeien per 
gradatie van hittestress 
Mate van hittestress Verschijnselen 

Licht - Snelle, oppervlakkige ademhaling 
- Verhoogde transpiratie 
- 10% lagere voeropname en    
melkproductie 

Matig - Ernstige daling van voeropname en 
melkproductie met 25% of meer 
- Stijging lichaamstemperatuur 
- Ademhaling metbek open, hijgen, tong 
hangt uit 

Mate van hittestress Verschijnselen 

Licht - Snelle, oppervlakkige ademhaling 
- Verhoogde transpiratie 
- 10% lagere voeropname en 
melkproductie 

Matig - Ernstige daling van voeropname en 
melkproductie met 25% of meer 
- Stijging lichaamstemperatuur 
- Ademhaling metbek open, hijgen, tong 
hangt uit 

Ernstig - Zeer ernstige daling van voeropname 
en melkproductie 
- mogelijke uitval 
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Maatregelen ter vermindering van hittestress 
 
Water 
Het verstrekken van voldoende drinkwater is in warme periodes van 
groot belang, omdat de wateropname van koeien ten tijde van 
hittestress wel met een factor 2 kan toenemen(tot ongeveer 200 a 
250 l per dag). Het water moet zo verstrekt worden dat het snel en 
gemakkelijk door de koe kan worden opgenomen.  
Goede watervoorziening is zo van zelfsprekend dat er vaak helemaal 
niet meer naar wordt gekeken. Kijk eens kritische naar de 
drinkvoorziening. Let op: 

 Voldoende drinkbakken 

 Locatie drinkbakken: voldoende ruimte rondom de 
drinkbakken 

 Hoogte drinkbak (optimale hoogte 60 tot 70 cm) 

 Kwaliteit: drink water moet altijd schoon en fris zijn. Maak de 
bakken regelmatig schoon. Het water moet van dienaard zijn 
dat je het zelf zou willen drinken. 

Huisvesting 

 Plaats ventilatoren in de stal en eventueel in de melkstal. 

 Lichtplaten bekalken. Vooral de platen dicht bij de boxen zijn 
hierbij belangrijk. 

 Extra ventilatie ruimte in de zijmuren maken (zonder fijn gaas!) 
en isoleren van de stal zijn structurele maatregelen voor de 
langere termijn. 

 Zorg voor schone boxen. Bij hogere temperaturen ontwikkelen 
bacteriën zich veel sneller. 

 
Voeding 

 Zorg voor smakelijk, fris ruwvoer! Voorkom broei, indien er 
kuilvoer wordt gevoerd is het een goede optie om hiervoor 
plastic balen beschikbaar te hebben. Haal voerresten tijdig 
weg en probeer vaker vers te voeren. Zorg ook voor ruim 
voldoende structuur in het rantsoen. 

 Bij weidegang kan ervoor worden gekozen om de koeien ’s 
nachts te gaan weiden en overdag binnen te houden.  



 

 

14 

 

 Extra krachtvoer via de basis verstrekken en minder via de 
voercomputer of melkstal. Vaak nemen koeien wel het 
krachtvoer op, maar te weinig ruwvoer. Door krachtvoer aan 
het voerhek te voeren door het ruwvoer, nemen ze ook meer 
ruwvoer op.   

 Extra zout, natriumbicarbonaat of buffer verstrekken. 
Natriumbicarbonaat werkt snel. Op het moment dat de hitte 
begint kun je starten met het voeren van 100 tot 200 gram 
natriumbicarbonaat per koe per dag. Na de hitte nog wel 5-7 
dagen blijven doorvoeren. Zout gift met 20-30 gram verhogen. 

 Ook is het voeren van producten die relatief minder 
pensfermentatie geven gunstig. De pensfermentatie geeft veel 
warmteproductie. Dus veel bestendig zetmeel en bestendig 
eiwit voeren is dan gunstig. 

 
Overige 

 Probeer de koeien niet in juli of augustus te laten afkalven. 
Deze hebben het vaak extra moeilijk tijdens hete dagen. 

 Begin de zomerperiode met een zo laag mogelijk celgetal. 

 Voorkom stress door het voorkomen van overbezetting in de 
stal en drijf de koeien zo weinig mogelijk bij elkaar. 
 

Hittestress is een lastig probleem, maar met een vooruitziende blik 
en een goed management kunnen de negatieve gevolgen beperkt 
blijven. 
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Lig-uren hebben invloed op kreupelheid 
 

Hoewel regelmatig wordt gedacht dat een overbezetting van 10 
procent prima kan, blijkt uit Canadees onderzoek dat de kreupelheid 
dan flink toeneemt. Het idee dat onderdanige koeien wel zo slim zijn 
om te gaan liggen als de anderen aan het voerhek staan en vice 
versa, gaat namelijk niet op. 
 
Een Canadese stal werd volgehangen met camera’s en sensoren om 
te zien welke invloed huisvesting en management hebben op het 
gedrag en de gezondheid van koeien. Een van de grootste 
risicofactoren voor kreupelheid bleek het aantal lig-uren. Alleen dan 
worden poten immers ontlast. 
 
Onderdanige koeien 
Uit de beelden werd duidelijk dat de hele koppel op dezelfde 
momenten wil liggen en eten. Bij overbezetting bleef dit patroon 
gelijk. Het gevolg: onderdanige koeien bleven dom staan kijken op 
de roosters en kregen daardoor minder lig-uren, meer kreupelheid en 
een lagere droge stofopname. Bij 100 procent stalbezetting lag de 
koppel gemiddeld 13 uur per dag in de box. Bij 120 procent bezetting 
was dit nog 12 uur. 
 
Los van overbezetting bleek huisvesting een grote invloed te hebben 
op het aantal lig-uren: door 7,4 kilozaagsel op een matras (met 
achterrand) te strooien in plaats van1 kilo, nam het aantal lig-uren 
van 12 naar 14 uur toe. Het verbreden van de boxen van 112 naar 
122 centimeter zorgde voor een toename van 13 naar 14 uur ligtijd. 
Wanneer de schoftboom zich op1,3 meter van de achterrand 
bevond, bleven koeien 1,1 uur met de voorpoten in de box staan 
kijken. Door de schoftboom vooruit te schuiven naar 1,9 meter nam 
dit af tot 0,7 uur. 
 
Invloed op bevangenheid 
Verder bleken koeien op matrassen 80 procent beschadigde hakken 
te hebben, op zaagsel 25 procent en op zand slechts 5 procent. Ook 
het verschil tussen een betonvloer en een rubbervloer bleek enorm: 
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de kans op kreupelheid was bij vaarzen 3,6 keer groter. Jongvee tot 
afkalven in een potstal huisvesten werkt averechts; hun klauwen zijn 
extra gevoelig als ze op beton komen. 
Dat kreupelheid al gevolgen heeft voordat het ontdekt is, werd ook 
aangetoond: al gemiddeld 44 dagen voor de waarneming treedt 
productieverlies op, wat aanhoudt tot 54 dagen na de behandeling. 
Koeien blijken bovendien al13,6 kg te zijn afgevallen, zodra de 
kreupelheid wordt ontdekt. Huisvesting – en dus het aantal lig-uren – 
is zelfs van grotere invloed op bevangenheid dan voeding, werd 
geconcludeerd. 
 
Bron: melkvee 
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Fikse verschuivingen in biggenexport 
 
In het eerste kwartaal werden ruim 32.000 biggen meer vanuit 
Nederland geëxporteerd dan vorig jaar in dezelfde periode. Drie 
maanden verder is deze situatie totaal veranderd. Er zijn ruim 87.000 
biggen minder over de grens afgezet in vergelijking met de eerste 
jaarhelft van 2020. Ook zijn de exportaantallen naar de drie 
belangrijkste bestemmingen flink verschoven. Het effect van de 
deelname van varkenshouders aan de saneringsregeling en krimp 
van de zeugenstapel wordt zichtbaar in de exportcijfers van biggen. 
In het eerste kwartaal werden ruim 1,72 miljoen biggen geëxporteerd 
en in het tweede kwartaal 
waren er dat meer dan 
1,60 miljoen. De ruim 3,32 
miljoen geëxporteerde 
Nederlandse biggen in de 
eerste zes maanden van 
2021 zijn er 2,6 procent 
minder dan in 2020 (3,41 
miljoen). Dat blijkt uit de marktcijfers van de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO.nl). Een teruggang in afzet van 
biggen was er duidelijk merkbaar richting Duitsland. In de eerste zes 
maanden van dit jaar zijn er 288.000 biggen minder afgezet bij onze 
oosterburen. Dat is een daling van 13 procent. 
 
Spanje plust fors 
Opvallend is dat het tweede belangrijkste exportland van 
Nederlandse biggen, Spanje, 272.000 meer biggen heeft 
opgenomen. Dat is maar liefst de helft meer dan in de eerste zes 
maanden van 2020 aan biggen die naar dat Zuid-Europese land 
gingen (543.529 stuks). Afgelopen half jaar zijn dus 816.000 
Nederlandse biggen afgezet bij Spaanse vleesvarkenshouders. 
Dit aantal zijn er twee keer zoveel als dat er afgezet zijn bij het derde 
belangrijkste exportland België en Luxemburg. Bij onze zuiderburen 
zijn in een half jaar ruim 406.000 biggen geplaatst. Dat is 8 procent 
minder dan in de eerste jaarhelft van 2020, toen er nog 442.000 
biggen heen gingen. 
Bron: Varkens.nl 
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Geen wild zwijn meer in Denemarken 
  

Het laatste wilde zwijn in de grensstreek met Duitsland is volgens het 
Deense Natuuragentschap gedood. Dat is het resultaat van het plan 
dat drie jaar geleden werd gelanceerd om alle wilde zwijnen in 
Denemarken uit te roeien, om de Deense varkensstapel te 
beschermen tegen Afrikaanse varkenspest. 
Sinds het uitroeiingsplan in januari 2018 is gestart, zijn er tijdens 
intensief jagen 157 wilde zwijnen gedood. Volgens de laatste 
gegevens van het Deense Natuuragentschap zijn er geen wilde 
zwijnen meer ten noorden van de grens met Duitsland. Het hek aan 
de grens om wilde zwijnen buiten Denemarken te houden, draagt bij 
aan het zwijnvrij houden van die grenszone. Wilde zwijnen trekken 
vooral in de zomer de velden op. Daarom blijft het agentschap 
toezicht houden op het eventueel binnenkomen van de dieren. 
Waakzaamheid en actie in het 
grensgebied blijven belangrijk. 
 
Vrees voor Afrikaanse 
varkenspest  
Denen vrezen wilde zwijnen 
vanwege het risico dat ze met 
Afrikaanse varkenspest (AVP) besmet voedsel opeten dat door 
mensen in de natuur is achtergelaten. Daarom wordt geen enkel wild 
zwijn getolereerd binnen de Deense grens. Op dit moment zijn er 
geen meldingen of waarnemingen van wilde zwijnen. Als er toch een 
met AVP-besmet wild zwijn wordt gevonden op Deens grondgebied, 
kan het lastig worden om te kunnen aantonen dat Denemarken weer 
AVP-vrij is. Er kan geen bloedmonster worden genomen als er geen 
enkel wild zwijn meer in het land is. Ook zullen exportbeperkingen 
een jaar vanaf de laatste vondst van een besmet zwijn een zware 
wissel trekken op de Deense varkenshouderij en de gehele 
samenleving in dat land. AVP is een van de belangrijkste 
infectierisico's voor de varkensstapel in de wereld. Het bedreigt ook 
de Europese varkensproductie, omdat het virus oprukt in onder meer 
Polen en Duitsland. 
Bron: Varkens.nl 
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Record aantal varkens geslacht in eerste helft 2021 
  

In het eerste half jaar van 2021 zijn er 8,14 miljoen varkens geslacht. 
Dat is een record in de afgelopen tien jaar. In 2020 werden er in de 
eerste zes maanden 7,58 miljoen varkens geslacht; in 2011 was dit 
7,21 miljoen. Ten opzichte van vorig jaar zijn er 560.000 dieren meer 
geslacht ofwel 7,4 procent. Dat blijkt uit de laatste cijfers van RVO.nl. 
De cijfers zijn opvallend, want menigeen had verwacht dat door de 
sanering van de varkenshouderij er minder dieren zouden worden 
geslacht. De oorzaak van deze groei kan worden gevonden in de 
export van levende slachtvarkens. Ten opzicht van 2020 werden dit 
ongeveer 380.000 dieren minder in het eerste half jaar. Er moesten 
dus meer varkens in Nederland geslacht worden. Echter, in de eerste 
twee kwartalen werden er ruim 350.000 varkens meer geslacht dan 
in kwartaal drie en vier, waardoor het aantal slachtingen toch terug 
lijkt te zakken. 

 
341.000 varkens 
geslacht 
De hoogste 
slachtproductie van 
de afgelopen tien 
jaar werd in week 8 
(eind februari) 
behaald. Toen 
werden er 341.000 
varkens geslacht en lag de Vion-varkensprijs op 1,37 euro om de 
weken er na naar 1,67 euro te stijgen. In week 21 werd het laagst 
aantal slachtingen genoteerd, namelijk 256.000 varkens. De Vion-
varkensprijs lag toen op 1,69 euro. Het gemiddeld aantal slachtingen 
per maand ligt dit jaar op 313.000 varkens. Overigens is 2021 niet 
een absoluut record. Dat werd in 1993 behaald met meer dan 10 
miljoen varkens in het eerste half jaar. 
 
Aflevergewicht en volume 
Een andere opvallend is aspect is het gemiddelde aflevergewicht. 
Dat ligt voor de eerste zes maanden op 101 kilogram; in 2020 99,8 
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kilogram en in 2011 op 92,5 kilogram. Dat is respectievelijk 1,2 
kilogram en 8,5 kilogram hoger. In de eerste weken van dit jaar 
werden de hoogste aflevergewichten behaald met het hoogste 
gewicht van 102,7 kilogram in week 2. 
Door de toename van het aantal slachtingen en het gemiddeld 
aflevergewicht is de totale productie van 756.184.600 kilogram naar 
822.244.636 kilogram gestegen ofwel met bijna 9 procent. Ten 
opzichte van 2011 (666.647.500 kilogram) is het productievolume 
van de Nederlandse slachterijen met meer dan 23 procent 
gestegen.Tel daar bij op dat het gemiddelde vleespercentage in 2021 
op 59,4 procent lag; in 2020 op 59,0 procent en in 2011 op 57,3 
procent; dan is het eerste half jaar voor de slachterijen goed 
verlopen. 
 
Bron: Pigbusiness.nl 
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Tekort aan Nederlandse varkenshaas zorgt voor import 
uit Hongarije en Spanje 

  
De varkenshaas is erg populair in Nederland. Zelfs dusdanig dat met 
de eigen varkens niet aan de vraag kan worden voldaan. Daarom 
betrekt de vleeshandel, met toestemming van stichting Beter Leven 
Keurmerk, varkenshaasjes uit Hongarije en Spanje. Volgens een 
ingewijde, die anoniem wenst te blijven, is er géén sprake van een te 
kort aan varkenshaasjes in Nederland en is er gewoon sprake van 
een financieel aspect. 
 
Nederland is een 
varkensland. Het 
Nederlandse 
varkensvlees wordt 
afgezet in tal van 
landen tot in China 
afgezet. Je mag dan 
concluderen dat ons 
land ruimschoots 
kan voorzien in haar 
eigen behoefte aan varkensvlees en ze geen varkensvlees op enkele 
duizenden kilometers afstand hoeft te importeren. Bovendien voert 
het Beter Leven sterrenvlees de boventoon in de koelingen van de 
supermarkten. Echter een kritisch blik in de koelvitrine van sommige 
supermarkten leert dat dit in de praktijk toch anders ligt. Zo ligt bij de 
Limburgse Lidl supermarkten al geruime tijd ‘sterrenloos’ 
varkenshaas in de koeling. Volgens het etiket is deze varkenshaas 
afkomstig uit Hongarije en in sommige weken uit Spanje. Overigens 
zijn de Beter Leven één ster hamblokjes in de koeling afkomstig uit 
Polen van Zaklady Miesne Nove sp. En dat in een streek (Limburg-
Brabant) van ons land waar de meeste varkens vertoeven. 
 
Etiket 
Volgens het etiket van de Lidl varkenshaas is deze afkomstig van 
een varken dat is gehouden en geslacht in Hongarije of Spanje. Lidl 
brengt het op de markt onder de naam van ‘De Zaligheden’ uit Son. 
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Deze naam behoort toe aan de Van Loon Group. De vraag is dan of 
er een tekort is aan varkenshaas/-vlees in Nederland of is sprake van 
het zo goedkoop mogelijk inkopen? Een rondgang langs diverse 
organisaties brengt geen echte duidelijkheid. Eerst kloppen we aan 
bij de Van Loon Group. Die is immers de leverancier van deze 
varkenshaas aan Lidl. Op de website van de Van Loon Group lezen 
we dat ze op 1 oktober 2020 is gestart met het nieuwe ketenconcept 
‘Varken op z'n Best’. Daarnaast staat dat haar varkensvlees beschikt 
over het 1 ster Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. En 
dan Van Loon erg inzet op duurzaamheid. Hoe is dit alles te 
verklaren met de import van varkenshaasjes/-vlees uit Hongarije en 
Spanje? Volgens Lindsay Kemps, manager Communicatie bij de Van 
Loon Group is varkenshaas in Nederland uitgezonderd van de 
verplichting dat al het verse varkensvlees voor de Nederlandse retail 
voorzien moet zijn van het Beter Leven 1-ster keurmerk (BLK). 
Lindsay Kemps: „De reden dat varkenshaas is uitgezonderd van 
deze verplichting is dat in Nederland dit product vele malen meer 
wordt geconsumeerd dan dat er aanbod van BLK varkens zijn. Dit 
geldt zeker tijdens acties. Met Lidl is afgesproken dat we ernaar 
streven om altijd 100 procent in Nederland te sourcen maar dat we 
bij een tekort uitwijken naar andere Europese landen. Uiteraard 
gelden hier dezelfde strenge kwaliteitseisen als voor het NL product. 
Het gaat dus niet ten koste van de Nederlandse BLK boer. Dit is een 
afspraak waar de hele sector inclusief de retail zich aan heeft 
gecommitteerd.” 
 
Beter Leven Keurmerk 
Navraag bij de stichting Beter Leven Keurmerk (BLK) bevestigt dit. 
Volgens de woordvoerder van de BLK heeft een varken slechts twee 
varkenshaasjes. „Terwijl, met name rond de feestdagen, in 
Nederland de vraag naar dit specifieke deel zeer groot is. Om aan 
deze vraag te voldoen mogen slachterijen/winkelketens varkenshaas 
aanbieden afkomstig van niet BLK-bedrijven en/of van buitenlandse 
bedrijven. Dit vlees uit andere EU landen moet uiteraard wel voldoen 
aan de Europese normen.” 
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Streven 100 procent NL varkensvlees 
Een woordvoerder van supermarktketen Lidl antwoordt desgevraagd: 
„Kwaliteit staat binnen ons assortiment altijd voorop. De ‘hoogste 
kwaliteit’ garanderen doen we met zorg voor mens, dier en milieu. 
Dierenwelzijn is daarom een belangrijk onderdeel van ons 
overkoepelende duurzaamheidsbeleid voor de inkoop van ons 
assortiment. Al jaren is daarom bij Lidl alleen nog maar vers 
varkensvlees verkrijgbaar met minimaal 1-ster van het Beter Leven 
Keurmerk, met uitzondering van varkenshaas. Zoals de Van Loon 
Group stelt heeft dit te maken met vraag en aanbod. Varkenshaas 
wordt in Nederland vele malen meer geconsumeerd dan er BLK-
varkens zijn. Wij streven er altijd naar om 100 procent varkensvlees 
van Nederlandse bodem aan te bieden. Pas bij een tekort wijken we 
uit naar vlees afkomstig uit andere Europese landen. Dit gaat dan 
ook niet ten koste van de Nederlandse BLK-boer. Daarbij voldoen de 
varkenshazen die uit het buitenland komen nog steeds aan onze 
strenge kwaliteitseisen. Echter zijn wij wel van mening dat het beter 
voor het milieu is om het vlees zo dichtbij mogelijk te halen. Daarom 
hebben we met Van Loon de afspraak gemaakt dat binnen 2 
maanden al het varkensvlees dat we wegens tekorten in Nederland 
uit het buitenland moeten halen, van zo dichtbij mogelijk komt. Vanaf 
dan komt het voornamelijk uit Duitsland en België.” 
 
Weinig duidelijkheid 
Navraag bij diverse varkensvlees gerelateerde organisaties over dit 
voorval geeft weinig duidelijkheid. Wel is duidelijk dat de vraag naar 
varkenshaas momenteel erg groot is. Zo is volgens de woordvoerster 
Inge Burgmans van de Vion Food Group varkenshaas momenteel 
erg populair. „Wij houden hier in onze toeleveringsketens rekening 
mee en proberen te anticiperen op vraag en aanbod.” Burgmans 
onderstreept dat al de Vion producten afkomstig zijn uit de eigen 
gezekerde toeleveringsketens en niet worden betrokken uit andere 
landen. Opvallend is dat de Centrale Organisatie voor de Vleessector 
(COV) niet op de hoogte is van tekorten aan varkenshaasjes. COV 
woordvoerder Patrick de Leede: „Vanuit de markt heb ik (nog) niet 
bevestigd gekregen dat er daadwerkelijk sprake is van een tekort.” 
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Lagere prijs 
Volgens een leidinggevende bij een groot Nederlands slachterij, die 
anoniem wenst te blijven, is er géén sprake van een te kort aan 
varkenshaasjes in Nederland. „Er is gewoon sprake van een 
financieel aspect. De verkoop ervan naar het buitenland levert meer 
op. Vervolgens wordt de varkenshaas tegen een lagere prijs 
geïmporteerd. De Nederlandse supermarkten betalen er niet genoeg 
voor. Buitenlandse klanten willen er meer voor betalen. Daarbij draait 
het specifiek om de standaard varkens. De varkenshaas, afkomstig 
van varkens die opgroeien onder het Beter Leven keurmerk, blijft wel 
in Nederland. Anders verliest het zijn extra waarde.” 
 
Bron: Pig business.nl 

 
 
 
 
 
 

Digitale facturatie 
 
Beste leden en afnemers 
 
Door de stijgende verzendkosten zouden wij graag de facturen 
digitaal naar u toe mailen. 
Zou u, uw email adres door willen geven aan 
info@zuidoostsalland.nl. 
 
Alvast bedankt voor uw medewerking 
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