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Aan de leden en afnemers 
 
De feestdagen staan weer voor de deur en het jaar is alweer bijna 
voorbij. Daarom wil ik u als eerste er graag op wijzen om met de 
komende feestdagen voor de deur tijdig uw bestelling te plaatsen. 
Doordat de feestdagen in het weekend valt, vallen er geen 
werkdagen weg, maar ook wij zijn graag kerstavond en oudejaarsdag 
op tijd thuis. Alvast dank daarvoor. 
 
De landbouwbeurs in Hardenberg is weer achter de rug. Het was een 
aparte beurs, doordat het weer mogelijk was en we niet gewend 
waren om in zulke grote aantallen bij elkaar te komen. We hebben 
heel veel klanten (meer dan andere jaren) mogen verwelkomen en 
daar zijn we blij om. Het was goed om elkaar weer eens in een 
andere setting te spreken. Ook de prijswinnaar van de prijsvraag is 
bekend. Hij staat verderop in het Zuid-Oost Salland nieuws. 
Het is goed om onze klanten te spreken en te horen dat de 
tevredenheid hoog is. Ook zijn er wat kanttekeningen gemaakt, waar 
wij weer goed van kunnen leren. 
 
De regeringsonderhandelingen zijn nog in volle gang en toch wordt 
er achter de schermen hard gewerkt aan de “stikstof problematiek”. 
2022 gaat een heel belangrijk jaar worden voor de landbouw. Hoe 
gaat de regering straks met de landbouw om. Gaan we echt hard 
gestraft worden, voor iets wat we niet gedaan hebben. Of probeert 
de regering in goed overleg de doelen te bereiken, die ze zelf voor 
ogen hebben. Helaas is de ervaring dat het waarschijnlijk het eerste 
zal zijn. Maar wij geven niet op en blijven aantonen dat het een 
onoplosbaar probleem is en dat de voorgestelde maatregelen de 
oplossing niet brengt. En dat met de gekozen oplossingen juist het 
beste paard van stal hard aangepakt wordt. 
Misschien is er nog gerechtigheid en zal het anders gaan. Het is wel 
zo, dat elke burger langzamerhand het geloof in het kabinet verliest. 
Als je naar de prijsontwikkelingen kijkt, lijkt een volgende crisis in 
Nederland onafwendbaar. Misschien dat dan door schaarste de 
regering weer redelijk gaat denken. 
 



 

 

 

 

 

Het is goed om daarover na te denken, maar pas op met je druk 
maken, waar je op dat moment geen invloed op hebt. Dat geeft 
alleen maar negatieve energie. Zorg ervoor dat alles wat je zelf kunt 
doen, je ook goed doet. Dan laat je het daar in ieder geval niet 
liggen. 
 
Het jaar is daarnaast alweer bijna om. Dan is het goed om de balans 
op te maken. De donkere doch feestelijke dagen rond kerst geven 
daar altijd alle gelegenheid toe. Een jaar waarbij veel agrariërs 
stoppen, de mengvoeromzet in Nederland hard daalt, maar waar we 
ook beetje bij beetje Corona willen gaan overwinnen  
 
Nieuwe medewerkers 
Per 1 november zijn er 2 nieuwe medewerkers bij Zuid-Oost Salland 
begonnen.  
Allereerst op kantoor in Haarle is Rudi Reimert gestart. Hij zal op 
kantoor het eerste aanspreekpunt zijn. Rudi komt uit de regio en als 
medewerker van een loonbedrijf al bij vele van onze klanten bekend. 
Daarnaast is voor 1 dag in de week in de advisering Jan van Hoef 
gestart. Jan zal zowel in Haarle als in Rouveen aanwezig zijn. Hij 
heeft met name de taak om de acquisitie te versterken. 
Verderop in het Zuid-Oost Salland nieuws zullen ze zich beter aan U 
voorstellen. 
 
Samenwerking met AVC Eendracht 
Corona gooit een beetje roet in het eten. Bezoeken over en weer 
hebben we uitgesteld ivm de verhoogde Corona druk. Wel wordt er 
veel kennis uitgewisseld en op veel kleine vlakken al goed 
samengewerkt. Bijvoorbeeld bij de doorvoering van cao 
aanpassingen, nieuwe pensioenregeling. Ook is er een Eendracht 
nieuws gekomen. 
Daarnaast hebben we een adviseur, die voor beide bedrijven is gaan 
werken. Jan van Hoef is in dienst bij de Eendracht en wordt door 
Zuid-Oost Salland ingehuurd. Een mooie constructie, wat ook het 
kennis uitwisselen zeker zal bevorderen. 
 
 
 



 

 

 

 

 

Terugblik 
Zoals eerder gemeld is het einde van het jaar het moment om terug 
te blikken. Op voergebied hebben we op allerlei vlakken 
verbeteringen doorgevoerd. De belangrijkste aanpassing is dat we 
druk bezig zijn geweest met de korrelkwaliteit. Door het plaatsen van 
een nieuwe voorverdichter op perslijn 2, het iets fijner malen is de 
korrelkwaliteit sterk verbeterd. Nu kijken of we hiermee in elk seizoen 
de juiste kwaliteit brok kunnen leveren. Om de korrelkwaliteit te 
controleren hebben we een Holmentester aangeschaft, die kwaliteit 
objectief kan meten en hier wordt dan ook volop gebruik van 
gemaakt. 
 
Daarnaast doen we met de voorverdichter op perslijn 2 proeven om 
zonder stoom goede korrels te produceren. Als we zonder stoom 
kunnen produceren, hebben we ook geen gas nodig en dat zou een 
mooie kosten besparing opleveren. Zeker met de huidige gasprijs. 
Daarnaast zien we weer een verdere verschuiving naar voer op maat 
en dat is in onze kleine fabriek heel goed realiseerbaar. Hiermee 
kunnen we nog specifieker inspelen op de behoefte van het dier. Ook 
prijstechnisch kun je hiermee voordelen mee halen. Wat het dier niet 
nodig heeft, hoeft ook niet betaald te worden. 
 
De inname en maal/menglijn zijn ook op de nieuwe automatisering 
gezet. Hierdoor draait nu de hele fabriek op de nieuwe 
automatisering en is daarmee het laatste deel van het project 
afgerond. Daarnaast hebben we de 32 tons bulkoplegger 
gereviseerd en er een nieuwe trekker voor gezet. Hierdoor is deze 
combi weer helemaal bij de tijd. In Heeten is de weegbrug 
vervangen. Hierdoor kunnen we weervolledige vrachtwagens in één 
keer wegen. We verwachten in december nog een nieuwe heftruck 
voor Haarle en een nieuwe zakgoedoplegger en trekker. Maar de 
vraag is of deze op tijd geleverd gaan worden door het toenemende 
chiptekort. Dan kom ik meteen op een belangrijke mijlpaal. In de 
zomer hebben de leden van AVC De Eendracht en CAVV Zuid-Oost 
Salland ingestemd met een vergaande samenwerking. Per 1 
september is de samenwerking ingegaan en momenteel werken we 
hard om de synergie voordelen te benutten. Het is een wijze van 
samenwerken die nog niet eerder vertoont is en waarbij beide 



 

 

 

 

 

coöperaties volledig zelfstandig blijven. We hebben al vele kleine 
voordelen, maar de echte voordelen zullen we volgend jaar gaan 
merken. 
 
Onze mengvoeromzetten zijn dit jaar toch weer verder gedaald. 
Minder dan het landelijk gemiddelde, maar we hebben de min niet 
om kunnen buigen in een omzetstijging. Aan de andere kant hebben 
we aan stoppende klanten meer dan 6.000 ton voer verloren en is  
het grootste deel al weer opgevuld door nieuwe omzet. Dat is voor 
ons het bewijs, dat we zeker bestaansrecht hebben. Maar we 
merken ook, dat door de beperkte contacten ivm Corona, we toch 
verder van onze leden zijn komen te staan. Hierdoor zijn we ook een 
paar klanten kwijtgeraakt. We hopen dan ook dat we volgend jaar 
Corona de baas kunnen worden en we weer op de oude vertrouwde 
wijze door kunnen gaan. Want onze kracht is dicht bij de 
leden/klanten staan en zo weten wat we voor onze leden/klanten 
moeten doen. 
 
Inzake de sectoren, zijn de gevolgen van de enorm hoge 
grondstofprijzen te zien. Geen enkele sector heeft goed gedraaid. 
Door de hoge voerprijzen werden vaak de betere opbrengstprijzen 
weer teniet gedaan. En dan springt de varkenshouderij er wel uit. 
Want daar zijn de opbrengstprijzen alleen maar gedaald naar een 
dieptepunt. 
 
Ook dit jaar zien we weer door de gerealiseerde technische 
resultaten bij onze klanten en onze voerprijs van de afgelopen tijd, 
dat wij het goed blijven doen. Dit alles is mogelijk gemaakt door u als 
lid/afnemer in 2021. Hiervoor wil ik u dan ook hartelijk bedanken. Als 
er zaken zijn, laat het ons weten, want wij leren ook elke dag weer 
bij. 
 
Ten slotte wil ik u en uw gezin namens alle medewerkers van CAVV 
Zuid-Oost Salland, prettige kerstdagen toewensen en een 
voorspoedig en gezond 2022 voor u en uw gezin alsmede voor uw 
bedrijf. 
 
Hans Verheul 



 

 

 

 

 

Aankoop VVO’s 
 

Graag willen wij bij u de mestverwerkingsplicht extra onder de 
aandacht brengen. De verplichting om mest te laten verwerken geldt 
alleen als er op uw bedrijf meer mest wordt geproduceerd dan u op 
uw grond mag uitrijden. U kunt op 3 manieren aan de 
mestverwerkingsplicht voldoen. Dit doet u met een driepartijen 
overeenkomst (DPO) mestverwerking, een vervangende 
verwerkingsovereenkomst (VVO) of een vervoersbewijs dierlijke 
meststoffen (VDM) met opmerkingscode 61. 
Op dit moment kan er geen mest meer uitgereden worden. U kunt nu 
dus niets meer met de opties DPO en de VDM doen. Wel blijft de 
VVO (vervangende verwerkingsovereenkomst) over. 
Wij adviseren u tijdig en ruim voldoende VVO’s aan te schaffen. U 
kunt via het bemestingsplan (mits actueel) inzien hoeveel VVO’s u 
moet aankopen. Als u secuur wilt uitrekenen hoeveel vvo’s u nodig 
bent moet u de bex vast uitrekenen. Hiervoor is het belangrijk dat u 
alle kuiluitslagen terug heeft. Komt u er niet uit, neem dan contact op 
met uw voorlichter.  
 
Let op, bij aankoop van te weinig VVO’s kan het NVWA hoge boetes 
opleggen en er wordt met regelmaat op gecontroleerd! 
 
Wij als CAVV Zuid-Oost Salland kunnen u in contact brengen met 
leden van ons die VVO’s over hebben. U kunt dan vervolgens zelf 
met elkaar de overeenkomst afsluiten.   
 
Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd, mochten er vragen 
zijn dan horen wij het graag. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Silomanagement van groot belang 

 
CAVV Zuid-Oost Salland levert voer dat aan alle kwaliteitseisen 
voldoet. Wij kiezen er bewust voor om onze voerders af te leveren 
met eigen bulkauto`s en eigen chauffeurs. Ook onze chauffeurs 
hebben de opdracht te letten op bijzonderheden bij de silo waarin het 
voer geblazen wordt. Eventuele bijzonderheden geven zij door aan 
onze adviseurs, die dit met u zal bespreken tijdens een volgend 
bedrijfsbezoek. 
 
Aandachtspunten die regelmatig terugkomen zijn: 
 
Silonummer ontbreekt of klopt niet 
• Het is wettelijk en in alle IKB programma`s (rund, varken, 
 konijn en geit) verplicht dat voersilo`s zijn genummerd met een 
 uniek nummer. Ook moeten de silo`s met nummer 
 aangegeven zijn op de plattegrond van het perceel die voor 
 IKB aanwezig moet zijn. Als dit niet het geval is, leidt dit tot 
 een tekortkoming bij de IKB/KKM controle. 
 
• Het gebruik van goede silonummers voorkomt fouten bij 
 lossing. 
 
• Wettelijk is CAVV Zuid-Oost Salland verplicht het geleverde 
 voer tot in de silo bij de klant te kunnen traceren door middel 
 van een goed functionerend tracking en tracing systeem. 
 Hiervoor is het belangrijk om direct bij de bestelling het 
 silonummer door te geven. Mocht u (nieuwe) silonummer 
 stickers nodig hebben, geef dit dan a.u.b. door aan ons 
 kantoor. Ook onze chauffeurs hebben standaard silonummer 
 stickers in hun bulkauto voor u beschikbaar. 
 
Silo`s komen nooit leeg, worden steeds bijgevuld en silowand is 
erg aangekoekt 
• Silo`s lopen nooit leeg van onder uit, maar van binnen uit. Als 
 de silo steeds bijgevuld wordt dan blijft vaak het oudste voer 



 

 

 

 

 

 zitten, totdat de silo bijna leeg is of het zakt in een keer naar 
 beneden als er nieuw voer in geblazen wordt. 
 
• Doordat silo`s soms niet leegkomen en/of er resten voer 
 achterblijven kan schimmelvorming plaatsvinden. De 
 schimmels produceren op hun beurt mycotoxinen; 
 stofwisselingsproducten die toxisch zijn. Mycotoxinen kunnen 
 zich vormen tijdens de gewasperiode (veldschimmels) maar 
 ook tijdens opslag (opslagschimmels). Temperatuur, 
 aanwezigheid van vocht en duur van opslag zijn hierbij ook 
 van invloed. Door een combinatie van deze factoren doen zich 
 regelmatig moeilijk te herleiden en te verklaren problemen 
 voor bij de dieren.  
 
Vage klachten zoals: 
• Vruchtbaarheidsklachten bij melkkoeien en zeugen 
• Prolapsen (endeldarm uitstulping) 
• Afstervende staartjes bij biggen 
• Zwarte tongetjes bij leghennen 
• Verlaagde voeropname 
• Verminderde groei 
• Diarree en/of verteringsproblemen 
• Verlaagd weerstand 
• Aankoeken van de silowand treedt vooral op in het najaar. In 
 een voersilo kan de relatieve vochtigheid plaatselijk hoog zijn 
 door lekkage of door condensvorming als gevolg van grote  
 temperatuurschommelingen in de buitenlucht. Door 
 condensatie trekt water naar de wanden, waardoor het 
 aankoeken en de schimmelvorming meestal daar beginnen. 
 De groeiende schimmel produceert extra vocht, waardoor de 
 schimmel zich verder kan uitbreiden.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Silo veiligheid 
 
Er gebeuren ieder jaar in Nederland ongevallen met bulksilo’s, vaak 
als gevolg van ondeugdelijke silo’s. Graag vragen we u om eens 
extra aandacht te hebben voor veiligheid op uw bedrijf, een aantal 
punten om eens naar te kijken: 
Silo’s: 

 Bereikbaarheid silo met de 
vrachtwagen 

 Vervorming 
draagconstructie of 
silolichaam  

 Roestvorming aan 
deconstructie 

 Zitten alle windverbanden 
eraan en zijn ze juist 
gemonteerd 

 Staat fundament  
 Staat van los- en 

ontluchtingsbuizen  
 (In de buurt van een) 

ondeugdelijke mestput of 
andere gevaarlijke 
openingen. 

 Goede en schone 
bereikbaarheid voor 
aansluiten verlaadslang en 
stofzak. (ook niet te hoog)  

 Scherpe / uitstekende delen waar je langs loopt. 
 

Daarnaast komen de donkere dagen er weer aan en is dus 
voldoende licht ter plaatse ook belangrijk. Vaak kan de bulkwagen 
zelf voor deze verlichting zorgen, maar die schijnt natuurlijk niet om 
de hoek. Ga zelf eens kijken bij de silo’s in het donker en ervaar wat 
onze chauffeur ervaart. Dat kan zeer verhelderend zijn. 



 

 

 

 

 

Verder is het altijd fijn om zo 
min mogelijk obstakels te 
hebben op het erf met name 
op de route van het 
vrachtverkeer. Soms zijn er 
risicovolle plekken op het erf 
die niet direct zichtbaar zijn 
zoals oude mestkelders. Het 
markeren of afzetten van deze 
plekken helpt ongelukken 
voorkomen. 
 
En het allerbelangrijkste: 
Kinderen op het erf zijn 
bijzonder kwetsbaar. Leg 
daarom de gevaren van 
vrachtwagens uit. Dit leren 
kinderen op de boerderij vaak al van jongs af aan. Maar extra uitleg 
voor bezoekende kinderen is altijd verstandig, want die kennen de 
gevaren vaak niet! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

POV: wees alert op stalinbraken 
 

Varkenshouders moeten alert zijn op stalinbraken. Dit drukt de 
Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) haar leden op het 
hart, naar aanleiding van de beelden van drie varkensbedrijven die 
actiegroep Ongehoord onlangs heeft gepubliceerd. 
De activisten lijken het vooral te hebben gemunt op deelnemers aan 
Beter Leven-concepten die worden aangeprezen door de 
Dierenbescherming. Concreet ging het om de concepten Hamletz en 
Wroetvarken. 
Ongehoord startte in augustus een petitie om het Beter Leven-
keurmerk van de Dierenbescherming te stoppen. Volgens de groep 
zorgt dit keurmerk 
niet voor meer 
dierenwelzijn, maar 
draagt het bij aan de 
stijgende 
vleesconsumptie. 
• Lees ook: 
Ongehoord filmt 
stiekem bij 
tweesterrenbedrijf 
Ten Have 
 
De POV adviseert varkenshouders staldeuren goed gesloten te 
houden en een bord met 'verboden toegang' te plaatsen. Wanneer 
zo'n bord er hangt, kunnen stalinbrekers gemakkelijker worden 
berecht. Daarnaast roept de POV op gewonde dieren tijdig te 
behandelen en over te plaatsen naar de ziekenboeg. 
Wanneer blijkt dat er camera's in de stal zijn geplaatst, is het advies 
van de POV die te filmen als bewijsmateriaal en er melding van te 
doen bij de politie en de POV. Zelf beveiligingscamera's ophangen, 
noemt de belangenorganisatie ook als optie. 
De POV begeleidt de getroffen ondernemers en heeft nauw contact 
met stakeholders rond het bedrijf en de ketens. Ook worden 
juridische stappen voorbereid tegen actiegroep Ongehoord. 
 
Bron: Varkens.nl 



 

 

 

 

 

Overlegmoment en biestverdeling belangrijk voor 
biestopname 

 
Niet het aantal biggen of het aantal spenen bepaalt of biggen genoeg 
biest binnenkrijgen. Het overlegmoment en de aandacht voor de 
biestverdeling zijn veel belangrijker. Dat blijkt uit het gezamenlijke 
project van de Noaberbiggroep en Hipra Benelux. 
 
Het biestproject was 
een samenwerking 
tussen veehouders uit 
de Noaberbig-groep, de 
betrokken 
bedrijfsdierenartsen van 
De Oosthof en 
Lintjeshof en het 
varkensteam van Hipra. Op acht varkensbedrijven werden het 
overlegbeleid en het biestmanagement na de geboorte vastgelegd. 
Daarbij werden van 106 tomen in totaal 536 bloedmonsters genomen 
om via het meten van antistoffen inzicht te krijgen in de biestopname 
door de biggen. 
Een van de factoren die invloed heeft op de biestopname, is de 
toomgrootte. Bij grote tomen is het doorgaans lastiger om te zorgen 
dat alle biggen genoeg biest krijgen. Uit het onderzoek blijkt dat dit 
probleem is te ondervangen door een goed management in de 
eerste dag na de geboorte. Bij hele grote tomen met twintig of soms 
nog meer biggen is dan zelfs een betere biestopname te bereiken 
dan bij kleinere tomen. 
 
Aandacht voor biestverdeling 
Dat heeft te maken met twee belangrijke factoren. Bij heel grote 
tomen besteden de varkenshouders en medewerkers veel aandacht 
aan de biestopname. Ze sluiten een deel van de toom tijdelijk op, 
zodat alle biggen genoeg tijd krijgen om biest op te nemen. 
Bij kleinere tomen, tomen onder de zestien biggen, wordt vaak  
 



 

 

 

 

 

gedacht dat de biggen 'het zelf wel kunnen uitzoeken'. Ook bleek dat 
het aantal beschikbare spenen per big geen significante rol speelde 
in de biestopname. De aandacht voor een goede verdeling van biest, 
die de eerste 24 uur continu beschikbaar is, blijkt dus van 
doorslaggevend belang. 
 
Moment van overleggen blijkt kritische factor 
Een ander belangrijk punt is het overlegbeleid. Het percentage 
overleggen heeft maar weinig invloed op de biestopname. Wel bleek 
duidelijk dat het moment van overleggen een heel kritische factor is. 
Overleggen 12 tot 24 uur na de geboorte leidden tot een slechtere 
biestopname. Bedrijven die bewust wachten met overleggen tot na 
24 uur halen de hoogste biestscores. 

 
Bron: Varkens.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Uitstoot van fosfaat en stikstof vanuit varkenshouderij 
daalt als enige 

  
De fosfaat- en stikstofexcretie van de varkenshouderij zijn in het 
derde kwartaal licht gezakt. Dat staat in de derde kwartaalrapportage 
over de stikstof- en fosfaatexcretie in dierlijke mest van het CBS. 
Demissionair minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur- en 
Voedselkwaliteit stuurde deze dinsdag aan de Tweede Kamer. 

 
        Beeld: CBS 
Het fosfaatplafond voor de varkenshouderij staat op 39,7 miljoen 
kilogram en voor het stikstofplafond is dit 99,1 miljoen kilogram. De 
varkenshouderijsector zit met de stikstof- en fosfaatexcretie 
ruimschoots onder beide plafonds en dat is afgelopen nog minder 
geworden. 
 
De fosfaatexcretie lag in het derde kwartaal op 35,0 miljoen kilogram. 
Dit is een daling van 0,3 ten opzichte van het tweede kwartaal en 
een afname van 0,7 ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar 
toen de fosfaatexcretie op 35,7 miljoen kilogram uitkwam. 



 

 

 

 

 

Een soortgelijk beeld is zichtbaar bij stikstofexcretie. In het derde 
kwartaal lag deze op 87,7 miljoen kilogram. Dit is een daling van 0,9 
ten opzichte van het tweede kwartaal en een afname van 2,8 ten 
opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Toen lag de 
stikstofexcretie op 90,5 miljoen kilogram. 
 
De afname in de 
varkenshouderij 
zou te maken 
kunnen hebben 
met de 
saneringsregeling 
voor de 
varkenshouderij. 
 
Toename hele 
veestapel 
Uit de tabellen blijkt dat de fosfaatexcretie en de stikstofexcretie van 
de Nederlandse veestapel in het derde kwartaal licht gestegen is ten 
opzichte van het voorgaande kwartaal. Beide excreties liggen nog 
steeds (ruim) onder het nationale fosfaat- en stikstofplafond. 
Op sectorniveau is in het afgelopen kwartaal - ten opzichte van het 
voorgaande kwartaal - alleen de fosfaat- en stikstofexcretie door 
varkens verder afgenomen. Voor de categorieën melkvee, pluimvee 
en overig is er sprake van een lichte stijging. 
 
Melkvee boven plafond 
Deze toename zorgt nog niet voor een overschrijding van de 
sectorale fosfaat- en stikstofplafonds, met uitzondering van het 
stikstofplafond voor melkvee. Hiermee is dit al het derde kwartaal in 
2021 op een rij dat de stikstofexcretie van de Nederlandse 
melkveestapel boven het sectorale stikstofplafond ligt. Schouten 
roept de melkveesector dan ook op om serieus werk te maken van 
het terugdringen van de excretie van stikstof door het ruw 
eiwitgehalte in het melkveevoerrantsoen te verlagen. Hiervoor heeft 
de minister afspraken met de sector gemaakt. 
 
Bron: Pigbusiness.nl 



 

 

 

 

 

Plan van aanpak antibiotica 
 

Samen doen 
 
Tijdens de ALV werd het Plan van Aanpak antibiotica toegelicht. Dat 
plan was ook meegestuurd met de vergaderstukken. Dit plan is 
inmiddels neergelegd bij het ministerie LNV. 
 
Voor de komende 2 jaar is een benchmarkwaarde van 30 DDD 
vastgesteld met als referentiejaar 2019. Eind 2023 moet een reductie 
van 20% ten opzichte van 2019 zijn behaald. Het aantal 
hooggebruikers (boven 40 DDD) moet 30% lager zijn. 
 
Ingezet wordt op uitwisselen van kennis en ervaringen. Er zijn drie 
vrijwillige 3HOEKEN met coach gestart betaald door de sector. Een 
3HOEK bestaat uit de konijnenhouder als eindverantwoordelijke 
samen met zijn dierenarts en voeradviseur. De coach bewaakt het 
proces en de voortgang. Er wordt gericht gewerkt aan verbeteringen 
op het eigen bedrijf. Verder komt er een lijst met kritische 
succesfactoren voor de gehele sector. Bedoeld om te zien wat werkt 
en van elkaar te leren. Borging gebeurt via IKB-Konijn. Eind dit jaar 
ligt er een voorzet hiervoor. Jaarlijks wordt de voortgang gemonitord. 
 
In de discussie was veel aandacht voor de gezamenlijke aanpak 
door konijnenhouders met dierenartsen en voeradviseurs. Inmiddels 
zijn hier al goede ervaringen mee opgedaan. Nu is het zaak om aan 
de slag te zijn en blijven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Even voorstellen Jan 
 
Mijn naam is Jan van Hoef. Ik ben 48 jaar en woon in Harskamp.  
Ben getrouwd en wij hebben vijf kinderen in de leeftijd 10 tot 20 jaar. 
Opgegroeid op een gemengd bedrijf met melkvee, varkens en 
vleeskalveren. Na mijn school periode heb ik gewerkt in 
rundveefokkerij. Na 6 jaar fokkerij ben ik het mengvoer ingerold.  
Naast mijn werk buitens huis heb ik thuis nog  
biologische vleesvarkens.  
Een andere bezigheid is de insecten teelt,  
hier houd ik mij bezig met de houderij, voeding 
 en verwerking van insecten. 
Ik hoop de coöp. ZO Salland en  
de Eendracht te komen versterken.  
Ik hoop mij gezamenlijk met de collega’s  
vooral bezig te gaan houden rondom het  
werven van nieuwe leden en afnemers. 
Ik zie er naar uit om u de komende tijd te ontmoeten en we samen 
mogen bouwen aan onze Coöperatie 
 
Gr Jan van Hoef 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Even voorstellen Rudi. 
 

Ik ben Rudi Reimert, 48 jaar, alleenstaand en woonachtig in Heeten. 
Na mijn opleiding MAVO-MEAO en een jaar hogere landbouwschool 
in Dronten, ben ik via een uitzendbureau bij Richard Wigink bosbouw 
terecht gekomen. Na 5 jaar heb ik de overstap gemaakt naar loon en 
grondverzetbedrijf Jansen Heeten. Tegelijk kreeg ik de kans om thuis 
het agrarisch bedrijf over te 
nemen en ben ik parttime gaan 
werken. Drie jaar geleden ben ik 
met het bedrijf gestopt en volledig 
bij Jansen Heeten gaan werken.   
Aangezien administratief werk mij 
altijd getrokken heeft, heb ik 
gereageerd op de vacature van de 
CAVV. Zuid-Oost Salland is geen 
onbekende voor mij. Ik ben er 
jaren klant van geweest en ik heb 
er 20 jaar geleden ook nog een 
aantal jaren parttime gewerkt, 
voornamelijk om zakgoed af te 
zakken. 
 
Op 1 november ben ik bij Zuid-
Oost Salland in Haarle aan de 
slag gegaan. Ik ga voornamelijk 
winkel/kantoorwerkzaamheden 
verrichten en een stuk ondersteuning van de 
buitendienstmedewerkers doen.  
Wellicht zie ik u in de winkel in Haarle of krijg ik u eens aan de 
telefoon. 
 
Groeten Rudi 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 


