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Aan de leden en afnemers 
 
Het nieuwe vrij zijn. Dat is waar nu over gesproken wordt. Corona 
lijkt langzaam onder controle te zijn en langzaam worden we weer 
vrijgelaten. Zo voelt het toch wel een beetje. Jammer dat er dan altijd 
weer met 2 maten wordt gemeten, maar zo gaat het in de politiek 
altijd. Niks aan te doen en gewoon accepteren. 
We kunnen er van alles over zeggen, maar toch voelt het wel fijn, dat 
we elkaar gewoon weer een hand kunnen geven en dat alles 
langzaam weer mogelijk wordt. We laten een tijd achter die we nooit 
zullen vergeten. Corona zal voorlopig nog wel invloed hebben op ons 
dagelijkse doen. Misschien dat de prijzen van alle producten ook 
weer naar normale niveau’s gaan.  
Terwijl de prijzen van bouwmaterialen naar ongekende hoogten 
gaan, grondstofprijzen de pan uitrijzen, personeel nergens meer te 
krijgen is, lijken de prijzen van voedsel maar niet mee te willen gaan. 
De opbrengstprijzen zijn gewoon te laag om een normale boterham 
te kunnen verdienen. 
Dan bereiken je ook nog de berichten uit Den Haag. Waar een 
demissionair kabinet, tegen alle regels in, gewoon doorgaat met 
regeren en de boeren verder in de hoek zet. Dan zakt je de moed 
toch in de schoenen. Waar is dan alle waardering voor dit hele mooie 
vak. Gelukkig spreek je je buren en dorpsgenoten door de 
versoepeling ook weer. Je merkt dat zij het ook raar vinden wat er de 
laatste tijd gebeurt. En dat zij wel waarderen waar je mee bezig bent. 
Ik hoop dat dat bij iedereen voorkomt en dat je zo op een 
zondagavond toch heerlijk kan genieten van een zonsondergang en 
de dieren die dan weer tot rust komen. Want ondanks alle commoties 
die er spelen, is het boerenvak toch het mooiste wat er bestaat. 
   
Grondstofprijzen 
Door ontwikkelingen en onzekerheden in de wereld is de eiwitmarkt 
weer verder gestegen. De soja, raap en zonnebloemschroot zijn 
aantrekkend. Daarnaast zien we, mede hierdoor, de graanprijzen ook 
stijgen. De onrust die in de wereld aanwezig is door de Corona crisis 
speelt hier nog steeds zeker mee. 
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Ook de dagmarkt van de bijproducten is hierbij verder gestegen. De 
onzekerheid van de economie de komende maanden zal blijven, 
desondanks zien we door de goede inkoop, dat de prijzen van 
mengvoer de komende maanden gaan dalen. Echter niet zo hard als 
wij gedacht hadden. Want ondanks de toch goede oogsten, willen de 
prijzen van grondstoffen maar niet omlaag. 
 
Investeringen 
Zoals jullie reeds hebben kunnen zien, is onze 32 tons lage druk 
bulkoplegger volledig gereviseerd. Hij ziet er weer uit als nieuw en 
we kunnen er weer 10 jaar van genieten. De Volvo trekker 
verwachten we eind oktober en dan rijdt er weer een nieuwe 
combinatie rond om voer naar onze trotse klanten te brengen. 
Daarnaast is de weegbrug in Heeten vernieuwd. We hebben nu een 
60 tons weegbrug met voldoende lengte, zodat alle vrachtwagens in 
1 keer gewogen kunnen worden. Dus ook die is weer helemaal up to 
date. De nieuwe zakgoedcombinatie wordt eind december verwacht. 
Die had iets meer levertijd dan de bulktrekker.  
 
Beurs Hardenberg 
Door de Corona zijn veel evenementen niet door gegaan. In 
september hebben we nog de beurs in Enter gehad. Deze was zeer 
geslaagd en de opkomst was zeer hoog. Je merkte dat iedereen 
weer behoefte had aan een beurs. 
Het lijkt er op dat de rundveedagen in Hardenberg doorgaan en wij 
zijn natuurlijk ook daar van de partij. Dus als u zin hebt, bent u weer 
van harte welkom in onze stand. 
 
Brandblusser keuring 
In november gaan we weer de jaarlijkse brandblusserkeur ochtend 
houden. Op woensdagochtend 24 november in Heeten en op 
donderdagochtend 25 november in Haarle. Door de keuring centraal 
te organiseren kan dit tegen het zeer scherpe tarief van € 10,- incl 
BTW. U kunt in de ochtend langskomen en op de keuring wachten. U 
kunt ook een dag van te voren uw brandblusser brengen en deze 
een dag later gekeurd weer ophalen.  
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Samenwerking met AVC De Eendracht 
Het lijkt ons goed om jullie ook steeds bij te praten over de 
samenwerking met De Eendracht. We zijn momenteel al bij elkaar in 
de keuken aan het kijken en daar leren we veel van. We willen het 
rundvee assortiment op elkaar afstemmen, wat uitwisseling van 
productie veel eenvoudiger maakt. Op dit moment hebben wij al het 
eerste voer voor De Eendracht geproduceerd. 
Daarnaast vindt er nu ook regelmatig gezamenlijk rundveeoverleg 
plaats en gaan we samen acties op stapel zetten. Onze operators 
gaan bij de Eendracht kijken om bijvoorbeeld een mogelijke nieuwe 
hamermolen te bekijken. Dus het begin is er. 
 
Hans Verheul 
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Scherpe resultaten 1e halfjaar 2021 
 

Inmiddels zijn de resultaten van de eerste helft van 2021 in beeld. 
Het algemene beeld is dat de melkproductie redelijkerwijs gelijk is 
gebleven. De gehalten zijn fractioneel aangetrokken waardoor de 
kilogrammen meetmelk nog wat hoger zijn dan het voorgaande jaar.  
Door de hogere krachtvoerprijzen zien wij in de praktijk dat er wat 
scherper gevoerd wordt. Dit resulteert er in dat er per 100 kg melk 
minder krachtvoer wordt gevoerd zonder dat er op de totale 
kilogrammen melk ingeleverd wordt. De krachtvoerprijzen zaten in de 
eerste helft van 2021 op het hoogtepunt. Op dit moment zien we 
weer een dalende trend in de krachtvoerprijzen van met name de 
productiebrokken. 
     1e helft 2021  1e helft 2020 
Bedrijfsgegevens 
Melkgevende koeien   96   97  
Totaal koeien    106   107  
Droge koeien    10   10  
Koe/dag 
Melk (kg)     28.8   28.5 
Vet %      4.59   4.52  
Eiwit %     3.66   3.61  
 
Koe/jaar 
Melk (kg)     9485   9409 
Meetmelk (kg)    10323   10135 
KV kosten incl. bijprod. &mineralen 714   631  
Melkgeld     3558   3380  
Saldo melk-voer    2844   2749  
 
100 kg meetmelk  
Kg Krachtvoer + bijproducten  22.9   24.1 
Melkgeld (€)     34.47   33.31  
Krachtvoer incl. mineralen (€)  6.73   6.22 
Bijproducten (€)    0.17   0.27  
Voerkosten (€)    6.90   6.49  
Saldo (melk-voer) €    27.57   26.82 



 

 

7 

 

Oktoberkuil +150 VEM in 3 stappen 
 
Het oktober- en novembergras wordt steeds vaker gevoerd aan het 
melkvee door drogere zomers en een krappere jongveebezetting. 
Hoe maak je van dit natte gras toch geschikt melkveevoer? 
Gemiddeld genomen zit de VEM op stam ruim boven de 1.000 en het 
ruw eiwit rond de 20%. De gemiddelde kuilkwaliteit blijft echter 
steken op 884 VEM en varieert van 700 VEM tot 976 VEM. De 
verschillen zitten hem vooral in de verontreiniging met grond (ruw as) 
en de inkuilverliezen. Groeikracht heeft de laatste jaren met 
inkuilproeven en onderzoek een aantal tips verzameld. 
 
 

 
STAP 1: Niet schudden. 
Een te hoog ruw as is meestal het gevolg van wanhopige pogingen 
om het gras voor te drogen. De dagen zijn te kort om te hooien, 
probeer dat dan ook niet! De dauw blijft lang hangen en begint eind 
van de middag alweer te komen. Iedere extra bewerking zorgt voor 
extra verontreiniging van het natte gras (gem. -50 VEM). Maak 
daarom een eendagskuil op een mooie dag zodat het gras op stam 
zo droog mogelijk is. De kuilen die niet voorgedroogd zijn (tot 20% 
DS) hadden zo gemiddeld 30 punten VEM extra t.o.v. kuilen die iets 
voorgedroogd zijn (tot gemiddeld 25% DS) in ons onderzoek. 
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STAP 2: Gebruik een inkuilmiddel 
De inkuilverliezen zijn het beste te beperken met gebruik van een 
toevoeg- middel. Bij dergelijke lage DS- gehaltes is dit ook een must. 
Uit proeven van december 2018 en eind oktober 2019 blijkt dat een 
inoculant deze verliezen gemiddeld halveert, maar ook een laag 
boterzuur- gehalte zelfs garandeert.  
 

 
 
STAP 3: Snel opvoeren 
Een natte kuil is nooit stabiel. Uit de inkuilproef van 2019 blijkt dat de 
DS- en VEM-verliezen na 14 weken al dubbel zo hoog zijn als na 6 
weken. Wie de hoge voederwaarde van het ingekuilde product wil 
benutten, kan de kuil het beste binnen 3 maand opvoeren. 
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Conclusie 
- Niet schudden en snel inkuilen 
- Gebruik een toevoegmiddel om inkuilverliezen te beperken en 
 boterzuur te voorkomen 
- Snel opvoeren, een natte kuil is nooit stabiel 
 
Bron: Groeikracht 
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Bekalken nog steeds nodig 
 

Alles wat groeit verzuurd. Wanneer de percelen in rust zijn, breekt 
het ideale moment aan voor het uitvoeren van een (onderhouds) 
bekalking. Kalk wordt voornamelijk gebruikt om de pH van de grond 
te verhogen maar naast de pH zorgt kalk voor nog een ander 
belangrijk element, namelijk calcium. 
Daarmee verbeterd kalk ook de fysieke structuur van de bodem. 
Bekalken bevorderd daarmee als een van de weinige maatregelen 
alle 3 de basiselementen van de bodem: de fysieke vruchtbaarheid 
(structuur/lucht), de biologische vruchtbaarheid (bodemleven) en de 
chemische vruchtbaarheid (beschikbaarheid mineralen). 
 
Lage PH kost opbrengst 
In Nederland zijn er op zowel bouwland als grasland nog steeds veel 
percelen met een te lage pH en dit kost opbrengst. Afhankelijk van 
grondsoort kunnen opbrengstverliezen oplopen tot maar liefst 25%. 
De optimale pH is afhankelijk van de grondsoort en het organische 
stofgehalte. Dit kan dus per perceel verschillend zijn. 
 

  
 
 
Figuur 1: percentage 
grasland met een te lage 
pH (2012-2016 Eurofins) 
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Figuur 2: Percentage maisland 
met een te lage PH (2013-2016 
Eurofins) 
 
Grasland nu bekalken 
Het is een uitstekend moment 
om het grasland te bekalken. De 
laatste snede gras is (bijna) 
weg, dus het bestaande 
grasland kan nog even bekalkt 
worden. Zo lang de draagkracht 
goed is, is bekalken mogelijk. 
Kalk hoeft namelijk niet 
ingewerkt te worden. Vaak 
wordt alleen bij de inzaai van 

nieuw grasland bekalkt en vervolgens jaren niet meer. Een gemiste 
kans, zeker na de 3de droge zomer op rij, wat voor extra verzuring 
zorgt van de bouwvoor. Bekalken in het voorjaar lukt meestal niet op 
tijd omdat vanaf 16 februari drijfmest wordt toegediend, waar kalk 
mee reageert (extra N-verliezen). De basis voor een gezonde bodem 
en goed gras in 2021, begint nu. 

 
Ons advies 
- Gebruik kalkmeststoffen met minder dan 10% Mg en een hoge 
 oplosbaarheid. 
- Let op de calciumtoestand in de bodem, is het Ca-gehalte te 
 laag maar de pH wel op orde? Toch bekalken. 
- Vergeet het maisland (ook met onderzaai) niet te bekalken! 
Bron: Groeikracht  
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Controleer je voersilo’s 
 

Met name in het voor- en najaar, bij een relatief hoge 
luchtvochtigheid en groot verschil in dag- en nachttemperatuur, 
ontstaat in een voersilo een optimaal klimaat voor de ontwikkeling 
van schimmels en bacteriën. Condensatie vergroot de kans op het 
aankoeken van voer tegen de silowand waardoor schimmelvorming 
op kan treden. Wij adviseren u uw silo’s deze periode extra te 
controleren en waar nodig maatregelen te treffen. 
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Hoogleraar: 'Immuunsysteem onder druk door 
bloedarmoede' 

 
Biggen hebben bij de geboorte maar een kleine ijzervoorraad. 
Die hebben ze hard nodig voor hun snelle groei. 'De zware en 
beste biggen ondervinden daarom ook als eerste de nadelen 
van een ijzertekort', stelt Dominiek Maes. 'Dat zet het 
immuunsysteem van de big onder druk.' 
Maes is onderzoeker en hoogleraar aan de Belgische Universiteit 
Gent en sprak over ijzertekorten tijdens het symposium van Ceva 
Santé Animale en Trouw Nutrition op 22 september in het Brabantse 
Cuijk. Een big heeft bij de geboorte maar een kleine voorraad van 35 
tot 50 milligram ijzer in de lever. 
 
Vanuit de melk krijgt een big ongeveer 1 milligram ijzer per dag 
binnen, maar een big heeft 7 milligram per dag nodig voor een 
optimale groei. Elke dag verdwijnt er dus 6 milligram uit de 
ijzervoorraad uit de lever, waardoor die na zo'n zes tot acht dagen 
volledig is uitgeput. 
 
Dat biggen zoveel ijzer nodig hebben, komt omdat ze hard groeien. 
Ze verdubbelen in de eerste week in gewicht en hebben daarvoor 
ijzer nodig. In het wild nemen biggen ijzer op door in de grond te 
wroeten. Gehouden biggen moeten het op een andere manier 
binnenkrijgen. 
 
Zorgvuldige toediening 
Dat kan eventueel via een aanvulling met een product dat ze opeten, 
maar dan is niet zeker dat iedere big ook voldoende opneemt. Extra 
ijzer geven via een injectie biedt de meeste zekerheid dat de biggen 
geen tekort krijgen en dat passen zeugenhouders dan ook toe. Het is 
volgens Maes wel van belang om te zorgen voor een zorgvuldige 
toediening met een te injecteren product dat goed opneembaar is. 
Anders krijgt de big toch nog een ijzertekort. 
 
Een ijzertekort is niet direct zichtbaar. Uiteindelijk wordt een big 
bleek, maar voor die tijd speelt het tekort aan ijzer al een rol. Dat 
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heeft niet alleen een nadelig effect op de groei, maar ook op de 
ontwikkeling en werking van het immuunsysteem. De biggen zijn bij 
een ijzertekort gevoeliger voor bijvoorbeeld coli en streptokokken. 
 
Hemoglobinegehalte meten 
Het ijzertekort wordt doorgaans bepaald door het 
hemoglobinegehalte (hb-gehalte) in het bloed van biggen te meten. 
De ondergrens is daarbij volgens Maes 90 milligram per liter. Voor 
het meten van het hb-gehalte zijn handige apparaten op de markt die 
dit gehalte in een druppel bloed eenvoudig en snel kunnen bepalen. 
 
Bron: Varkens.nl 
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INTERVIEW MARC VAN ROOI 
'Prijscrisis in varkensmarkt is hard gelag voor sector' 

  
Dankzij de goede vleesafzetmogelijkheden in China waren de 
afgelopen 2 jaar een cadeautje voor de varkenshouderij, zegt 
directeur Marc van Rooi van Van Rooi 
Meat. Over 2020 kon het vleesconcern 
nog uitstekende jaarcijfers weerleggen. 
Dit jaar hangt de vlag er volgens hem 
heel anders bij. "Hoewel we ons best 
doen om de varkensprijs te stutten, zien 
we de vleesprijzen wegzakken." 
2020 was in financieel opzicht een goed 
jaar, blijkt uit de jaarcijfers. 
 
 Hoe blikken jullie daarop terug? 
"Dat was grotendeels te danken aan de vleesafzet in China, daar 
hoeven we geen geheim van te maken. 2019 en 2020 waren in dat 
opzicht een cadeautje voor de varkenshouderij en ook voor 
vleesbedrijven. Doordat wij door de overname van Blokland Cold 
Stores extra vriescapaciteit hadden, konden wij goed inspelen op de 
afzetmogelijkheden in Azië. Sinds dit voorjaar zijn de 
afzetmogelijkheden echter helaas flink verslechterd." 
 
Kun je spreken van een verschil van dag en nacht? 
"In onze situatie zou je inderdaad kunnen spreken van een verschil 
van dag en nacht. Sinds februari kunnen wij helaas niet meer 
exporteren naar China, vanwege de licentie die is ingetrokken. Dat 
betekent dat we ook de bijproducten daar niet meer kunnen afzetten. 
We moesten begin dit jaar bovendien veel containers uit China 
terughalen. Dat waren flinke kosten. Tijdens onze exportban vorig 
jaar hadden we deze kosten niet, omdat we het toen niet 
vertrouwden en zijn gestopt met verschepen. De exportban in 
februari kwam echter onverwacht." 
 
Verwachten jullie de China-erkenning snel terug? 
'Nee. De Chinese autoriteiten zijn momenteel een tour aan het 
maken door Europa en daarbij worden slachterijen vaker afgekeurd 
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dan goedgekeurd. Ik heb begrepen dat recent 15 slachtlocaties zijn 
gesloten. Uit alles blijkt dat China geen behoefte meer heeft aan 
vlees. Mijn verwachting is dat dat zo blijft. China heeft de crisis 
rondom Afrikaanse varkenspest aangegrepen om de sector te 
herstructureren, met als gevolg dat de grote bedrijven de productie 
een op een hebben overgenomen. De kostprijs en insleep van 
dierziekten zijn zodoende veel beter onder controle. De jaren 2019 
en 2020 waren een cadeautje voor de hele varkenssector, maar die 
jaren komen voorlopig niet meer terug. De afzet van bijproducten 
(koppen, poten en botten) zal wel blijven, maar de afzet van 
vleesonderdelen niet." 
 
Zijn er alternatieven voor China? 
"Nee, helaas niet. Als je bedenkt hoeveel vlees er naar China is 
gegaan, dan zijn daar simpelweg geen alternatieve afzetmarkten 
voor te vinden. De Europese vleesmarkt is momenteel overvol, 
doordat Duitse slachterijen niet in Azië terecht kunnen. Daar komt 
nog bij dat de vleesconsumptie in Europa flink lager is als gevolg van 
corona. Dit zou zomaar een daling van 15% kunnen zijn, schat ik in. 
Hoewel we in Nederland misschien minder varkensvlees in de 
horeca consumeren, is dat in andere Europese landen wel zo. De 
impact van de overheidsmaatregelen is groot. Veel mensen denken 
dat corona onder controle is, maar we zijn er nog niet van af. In 
Aziatische landen zijn lockdowns nog aan de orde van de dag. 
Kortgeleden sloot China nog een haven vanwege één besmette 
medewerker. De maatregelen daar zijn veel strenger." 
 
Wat is nodig om het tij te keren? 
"Minder produceren. Waar de consumptie stagneert, blijft de aanvoer 
bij slachterijen hoog. Hoewel er in Duitsland minder wordt geslacht, 
groeit de productie in Spanje stevig door. De Spaanse groei is goed 
merkbaar op de Europese vleesmarkt. Minder produceren gaat niet 
van vandaag op morgen en bovendien is een kleinere varkensstapel 
op de langere termijn niet gunstig voor ons. De huidige situatie is 
daarom een hard gelag voor de hele sector." 
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De druk op de varkensprijzen is groot. Is de bodem al bereikt, 
denk je? 
"Ik verwacht van niet. Hoewel we proberen om de vleesprijzen te 
stutten - door bijvoorbeeld minder te slachten en meer in te vriezen - 
zien we de vleesprijzen desondanks wegzakken. De hoop was dat 
de vleesmarkt na de vakantie zou aantrekken, maar dat is niet 
gebeurd. Wanneer het weer omslaat en het kouder wordt, zou een 
nieuwe verkoopimpuls kunnen ontstaan. Voorlopig is het nog niet 
zover. Daarbij hangen er nog grote voorraden boven de markt. 
Gelukkig kunnen we nog exporteren naar Japan en Zuid-Korea, 
maar de kosten voor containervervoer zijn torenhoog. Kortom: het zit 
momenteel bepaald niet mee." 
 
Bron: Boer en Business 
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Winkelprijs varkensvlees stabiel, varkensprijs onder 
druk 

  
De winkelprijs voor varkensvlees is in juli op een constant niveau 
gebleven. De varkensprijs en de industrieprijs zijn de laatste 
maanden onder druk komen te staan door een overaanbod op de 
varkensmarkt. 
Dit blijkt uit de 
toelichting op de 
voedselprijzenmonit
or van Wageningen 
Economic Research 
(WUR) en CBS. De 
winkelprijs blijft in juli 
staan op 115 
punten. De af-
boerderijprijs is 
tussen mei en juli 
met negen punten (zeven procent) gedaald naar 122 punten. De af-
industrieprijs zakte met 11 punten (negen procent) nog iets harder 
naar 106 punten. De analisten verwachten dat de afname doorgaat 
en dat ook de consumentenprijs de daling gaat volgen. 
 
De prijsontwikkeling houdt verband met de Chinese 
varkensproductie, die herstellend is van de Afrikaanse varkenspest 
(AVP). Verder heeft China de grenzen dichtgedaan voor 
varkensvlees uit Duitsland waar ook AVP is gesignaleerd. Tot voor 
kort was export vanuit Duitsland naar China mogelijk, of via enkele 
Spaanse slachterijen. Varkensvleesproducenten moeten nu dus het 
vlees afzetten op de volle Europese markt. Prijzen op de 
wereldmarkt zijn op zichzelf genomen niet slecht, maar Europese 
exporteurs profiteren daar weinig van door beperkte afzetvolumes. 
 
Biggenprijs in vrije val 
De af-boerderijprijs en de industrieprijs bewegen met elkaar mee. De 
biggenprijs is in de regel een goede indicator voor de verwachtingen 
voor de winstgevendheid in de vleesvarkenshouderij in de komende 
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maanden. Deze biggenprijs is recent in een vrije val gekomen, 
doordat biggenafnemers aarzelen met biggen opleggen: enerzijds 
vanwege duur voer en anderzijds tegenvallende opbrengstprijzen 
voor vleesvarkens. 
Ook het zomerseizoen (barbecue) valt tegen, waardoor de 
seizoensmatige opleving van de vraag lager ligt dan verwacht. Daar 
staat tegenover dat de horeca wel weer meer afzetruimte biedt dan 
voorheen, door ruimere openingstijden. 
 
Winkelprijs gaat mogelijk zakken 
De winkelprijs voor varkensvlees volgt het patroon van de 
industrieprijs in de regel met vertraging. De index van de 
winkelprijzen staat nu nog onveranderd op 114 punten. Het is 
afwachten wanneer de verkoopprijzen zullen gaan dalen. Gezien het 
hogere prijsniveau gaat het dan om een prijscorrectie in de orde van 
enkele procentpunten. 

 
Bron: Pigbusiness 
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Plan van aanpak antibiotica van start konijnen 
 
De konijnenhouderij zet in op verantwoord antibiotica gebruik. Met 
het oog op mogelijke resistentievorming is dit in het belang van zowel 
de volksgezondheid als ook de diergezondheid. Begin maart is het 
plan van aanpak antibiotica besproken met de leden 
konijnenhouders. Inmiddels is gestart met de uitvoering van dit plan 
van aanpak.  
 
Reductie 
De konijnenhouderij zet voor de komende 2 jaar in op een 
vermindering van het antibioticagebruik. Eind 2023 is een 
vermindering bereikt van 20% ten opzichte van referentiejaar 2019. 
Het aantal bedrijven met een 
hoog gebruik is in die periode 
met 30% gedaald.  
 
3HOEK 
Per 1 juli is op 3 
konijnenbedrijven gestart met 
de zogenaamde 3HOEK met 
coach. Deze 3HOEK bestaat uit 
konijnenhouder, eigen 
dierenarts en eigen 
veevoeradviseur. Doel is om 
met elkaar te komen tot verbetering van de bedrijfsvoering en 
daarmee de diergezondheid. En zo een vermindering van het 
antibioticagebruik te bereiken. Om dit proces te ondersteunen is een 
coach gevraagd die al ruime ervaring hiermee heeft in o.a. de 
varkenshouderij. Het gaat daarbij vooral om het proces, de inhoud is 
de verantwoordelijkheid van de 3HOEKen. De kosten van de coach 
voor deze 3 bedrijven zijn, voor de periode van 1 jaar, voor rekening 
van Stibekon. 
 
Kennis opdoen en delen 
De ervaringen die worden opgedaan in de 3HOEKen maar ook 
andere kennis zal komende tijd worden verzameld en met elkaar 
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worden gedeeld. Leren van elkaar is heel belangrijk. Om dit te 
ondersteunen komt er een overzicht van “best practices”. Ook nu al 
kunnen 3HOEKen op de bedrijven op vrijwillige basis aan de slag. 
Vooral bedrijven die nu aan de hoge kant zitten wordt geadviseerd 
met de vrijwillige 3HOEK aan de slag te gaan en daarmee nu al 
ervaring op te doen. Ook alle andere bedrijven het advies om nu al 
aan de slag te gaan met hun 3HOEK. Niet alleen om het antibiotica 
te verminderen maar ook om de 
bedrijfsresultaten te verbeteren. 
Een duidelijke win-win naar ons 
idee. Overleg met je dierenarts 
over wat het mogelijk 
voorschrijven van een bepaald 
antibioticum betekent voor de 
gemiddelde DDD op je bedrijf. 
Diergezondheid en dierwelzijn 
staan op de eerste plaats maar 
de ervaring leert dat kijken naar 
alternatieven loont.  
 
LTO-vakgroep Konijnenhouderij 
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Persbericht  
 

Geiten Kennis Groep opgericht. 
 

Vier geitenspecialisten die bij 4 verschillende voerfirma’s werken 
slaan de handen ineen om de kennis over geiten samen uit te 
wisselen en verder door te ontwikkelen. Afgelopen jaar is een 
verkenningsjaar geweest wat positief heeft uitgepakt.  
 
Komende jaren willen wij dit verder uitbouwen. De groep van vier 
bestaat uit Erik Koldenhof van ABZ Diervoeding, Koert Kuizenga van 
Agruniek Rijnvallei, Erik Jansen Holleboom van Zuid-Oost Salland en 
Dirk-Jan Vonk werkzaam bij Van Gorp Diervoeders (gangbaar) en 
Vonk (Biologisch). Vier ervaren geitenspecialisten met allen al meer 
dan 15 jaar ervaring in de geitenhouderij 
 
Ieder van ons heeft zijn eigen ervaringen en werkwijze en dat vult 
elkaar goed aan. We kunnen nu kennis en ervaring uitwisseling op 
basis van onderzoek en veld-ervaringen. En we maken gebruik van 
elkaars netwerk. 
Daarnaast zien we nog veel ruimte en mogelijkheden voor de 
melkgeitenhouderij om verder te ontwikkelen en met deze manier 
van samenwerken willen wij daaraan bijdragen. Delen is 
vermenigvuldigen. 
 
Erik Koldenhof, ABZ Diervoeding 
Koert Kuizenga, Agruniek Rijnvallei 
Erik Jansen Holleboom, Zuid Oost Salland 
Dirk-Jan Vonk, Van Gorp Diervoeders / Vonk 
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Even voorstellen Niek Veldhuis 
 

Hallo,  
 

Ik ben Niek Veldhuis en loop sinds het begin van september stage bij 
C.A.V.V. Zuid-Oost Salland in Haarle. Ik ben 20 jaar en net 
begonnen aan mijn laatste jaar van de HBO opleiding Dier- en 
Veehouderij van de Aeres Hogeschool in Dronten. De stage heeft 
een looptijd van 60 dagen, verdeeld over een periode van september 
tot april. Tijdens deze stage houd ik mij voornamelijk bezig met het 
oriënteren in de 
veevoedingsbranche en daarnaast 
een opdracht over de werking van 
toevoegmiddelen voor het inkuilen 
van gras. 
 
Doordeweeks werk ik bij een 
uitzendbureau en op zaterdag bij 
een melkveehouder. Het is nu 
negen jaar geleden dat ik voor het 
eerst in contact ben gekomen met 
melkvee, tijdens het werk kwam ik er 
achter dat dit mij erg interesseert en 
dat ik hier graag verder in wil. De 
aspecten bemesting, ruwvoeroogst en voeding spreken mij het 
meeste aan en daar wil ik mij verder in verdiepen.  
 
Na mijn opleiding ga ik voor een baan die gericht is op bemesting, 
ruwvoer of veevoeding. En ik zou daarnaast graag willen blijven 
werken bij een melkveehouder om het contact met de praktijk niet te 
verliezen. 
 
Wellicht tref ik u in de winkel in Haarle of aan de telefoon,  
graag tot ziens 
 
Niek Veldhuis 
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Beurs Hardenberg 2021 
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