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Aan de leden en afnemers 
 

Na een geslaagde personeels- en ledenvergadering, is het mooi om 
de balans op te maken. De “echte” coöperatie leeft weer in 
Nederland. Sterker nog hij bruist. Het is mooi om te zien, dat iets, wat 
jaren geleden als oudbollig en zeker niet modern, nu weer als 
hypermodern wordt gezien. De “echte” coöperatie past geheel in 
deze tijd en loopt misschien wel op deze tijd vooruit. Jaren geleden 
werden coöperaties opgericht met maar één doel. Iets samen doen 
wat je beter samen dan alleen kan doen. Zo ontstonden ook de 
mengvoercoöperaties. De mengvoercoöperatie die het voer wat de 
boer nodig had, zo efficiënt mogelijk maakte. En de boer betaalde 
voor wat het koste om het voer te maken. Zo eenvoudig was het. 
Dus niks over winstmarge, de kip met de gouden eieren etc. 
Iedereen betaalde voor het deel waar hij gebruik van maakte. De 
coöperatie moet geen voerverkopen of commerciële 
verkoopstrategieën hebben. Het moet zo efficiënt mogelijk het voer 
maken wat de klant wenst en daarbij van zo goed mogelijk advies 
voorzien. Eigenlijk heel eenvoudig. Je moet het niet moeilijker maken 
dan het is. Wij trachten ook zo te werken en als u ziet dat wij dat 
ergens niet goed doen, geef het dan aan, want wij willen altijd leren. 
Het resultaat: de omzet van de coöperatie loopt goed en zoals het 
boekjaar 2021 laat zien, zorgt een omzetdaling niet tot een echt 
hogere kostprijs en kunnen we daar flexibel op inspelen. 
We zien dat nu Corona achter de rug is, de omzet weer terug veert 
en we zitten momenteel op de lijn van 2019 te draaien. Dus van voor 
de omzetdaling door stoppende bedrijven. Door samen te werken 
kunnen we de omzet goed aan en draait de fabriek goed. 
Uw CAVV heeft vorig jaar een goed jaar gedraaid. Alleen hebben we 
de marge er onvoldoende op weten te houden, maar het voer was 
ook al duur genoeg voor onze leden. 
Op de jaarvergadering van 22 maart jl. is dan ook unaniem besloten 
om geen nabetaling over 2021 uit te keren. 
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Oekraïne 
Op het moment van schrijven, zijn alle Corona maatregelen 
geschrapt. We zijn weer bezig met het oude normaal en zijn de 
afgelopen 2 jaar al weer bijna vergeten. Helaas komt dat ook door 
het verschrikkelijke wat in Oekraïne gebeurt. Het is waanzin dat één 
man zo iets verschrikkelijks kan veroorzaken en wij niet bij machte 
zijn om het te stoppen. We leven allemaal mee met de mensen die 
daar bij betrokken zijn. Het meest bizarre is, dat waarschijnlijk de 
meeste personen in het leger van Rusland ook niet achter de actie 
staan, maar gedwongen worden. Het is triest voor Oekraïne, maar 
ook voor de Russen die dit niet gewild hebben. In zo’n strijd heb je 
alleen maar verliezers. Ook in de agrarische sector zijn de gevolgen 
te merken, sommige opbrengstprijzen schieten de lucht in, maar 
helaas de grondstofprijzen ook. Eigenlijk wordt er momenteel met de 
hoge opbrengstprijzen in de meeste sectoren weinig tot niks verdiend 
door de hoge mengvoerprijzen. En dan te bedenken, dat er ook 
sectoren zijn, waar de opbrengstprijzen onveranderd bleven. Daar 
wordt echt hard nagedacht wat de komende tijd verstandig is te 
doen. Qua leverzekerheid verwachten wij de komende 2 maanden 
geen problemen. De kritische grondstoffen die ook uit Oekraïne 
komen, hebben we allemaal op voorraad in Lochem liggen. Komt 
deze opslag ook nu weer goed van pas.  
 
Jaarvergadering  
De jaarvergadering is weer goed verlopen. Door het mooie weer, 
was er een matige opkomst. De cijfers zijn allemaal uitgelegd. Het 
tweede deel werd ingevuld door Sjaak Huetink die een mooie inkijk 
gaf in het kweken en verkopen van lelies, maar ook plantuien, 
aarbeienplanten etc. Het was interessant om te zien hoe precisie 
landbouw werkt. Dat per m2 bekeken wordt wat er moet gebeuren op 
het land. Meer of minder water gift, meer of minder bemesting. Het 
kan allemaal. Ik denk ook dat het niet lang duurt, dat we dit ook in de 
andere gewassen gebruiken en op het grasland. Alle plekken waar 
nog meer mogelijk is, deze potentie ook benutten. 
Het is ook mooi om te zien dat hoe verschillend de sectoren ook zijn, 
er blijven altijd overeenkomsten en raakvlakken. Door de matige 
opkomst ging iedereen met minimaal 2 bossen lelies naar huis. 
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Sector dag rundvee 
Op 31 maart is onze jaarlijkse rundveestudiedag geweest. De 
opkomst was weer goed. De ochtend werd door Gerrit Stobbelaar en 
Marcel Drint verzorgd. Ze gaven een hele heldere uitleg over 
Ammoniak emissies en mogelijkheden tot reductie en over 
klauwverzorgen. 
Na een heerlijk stampottenbuffet, zijn we naar Wesepe vertrokken, 
waar op het bedrijf van Gerjan Roetert gekeken hebben naar onder 
meer de mestkraker. Een mooie manier om van je eigen mest, 
kunstmest te maken. Met de huidige kunstmestprijzen was het heel 
interessant. 
 
Verbouwing en investeringen 
In Heeten wordt nu momenteel de laatste hand gelegd aan een 
overkapping op de plaats van de kalksilo. Hierdoor krijgen we er 
weer veel ruimte bij. 
Daarnaast is de opdracht verstrekt voor een nieuwe schoorsteen op 
het dak van de fabriek in Haarle. Door de storm was er al een deel 
naar beneden gekomen (gelukkig zonder persoonlijk letsel). Het 
resterende deel bleek ook niet meer van de beste kwaliteit. Daarom 
wordt hij in zijn geheel vervangen. 
We hopen de komende weken de nieuwe zakgoedtrekker en 
oplegger te mogen verwelkomen. De trekker is al enige tijd bij de 
dealer, maar de laatste chip ontbrak nog, daardoor kon hij niet de 
weg op. Maar het lijkt nu eindelijk goed te komen. Hopelijk ziet u Jan 
Oosterwijk binnenkort stralend rondtoeren in zijn nieuwe combinatie. 
 
Afgelopen week is Frans Hulman helaas gestopt, hij gaat zijn oude 
vak weer op pakken. Vanaf 5 april gaat Thijs Veltink zijn taken 
overnemen. Wij wensen Frans en Thijs veel succes en plezier toe. 
 
Hans Verheul 
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Aanpassing weidemengsels 
 

Zoals u van ons gewend bent houden we elk jaar onze 
weidemengsels kritisch tegen het licht. 
We werken veelal met klanteigen mengsels waarin de absolute 
topkwaliteit is gewaarborgd. 
We hebben besloten onze mengsels n.a.v. de CSAR 
voedergrassenlijst aan te passen. 
 
Grasbalance Zuid Oost Salland Optimaal. 
Een mengsel op basis 100% Engels Raai. 
55% tertraploïde rassen en 45% diploïde rassen. 
Het mengsel is zeer geschikt voor zowel maaien als beweiden. 
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Melkana Tetra 
40% 

8,2 7,4 8,7 101 100 

Barclima Tetra 
15% 

8.0 7,3 8,5 102 106 

Barspring Dipo 
23% 

8,1 7,3 8.0 100 102 

Barmazing Diplo 
22% 

8,2 7,4 8,5 103 106 

 
Grasbalance Zuid Oost Salland Optimaal Timo. 
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Een mengsel bestaande uit 90% Engels Raai (55% tetraploïde en 
45% diploïde) en 10% Timothee. 
Timothee start beter op de wat nattere koudere gronden.  
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Engels Raai      

Melkana Tetra 
35% 

8,2 7,4 8,7 101 100 

Barclima Tetra 
15% 

8.0 7,3 8,5 102 106 

Barspring Dipo 
20% 

8,1 7,3 8.0 100 102 

Barmazing Diplo 
20% 

8,2 7,4 8,5 103 106 

       

Timothee       

Baronaise 5% 7.0 - - 106 - 

Barpenta 5% 7,1 - - 99 - 

 
 

Beoordeel uw grasland geregeld en kritisch op gras en 
onkruidbestand. 
Uw voorlichter kan uw hierbij helpen. 
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Onkruidbestrijding grasland 2022 
 

Hieronder de basisadviezen omtrent onkruidbestrijding in grasland. 
Onderstaande doseringen zijn standaard adviezen. 
Zeker bij gunstige omstandigheden en jong/week onkruid kunnen de 
doseringen omlaag. 
Raadpleeg uw voorlichter voor adviezen in het veld. 

 
Bestaand grasland:       
1.5 Primstar + 1.25 Jepolinex / Cirran    
1.25 Tapir + 1.25 Jepolinex / Cirran   
 
Jong grassland 
1.0 Primstar + 1.0 Jepolinex Pro      
1.0 Jepolinex Pro 
 
Bij veel ridderzuring:     
1.5 Tapir + 0.3 Starane Top      
1.5 Primstar + 0.3 Starane Top    
 
Bij alleen ridderzuring: (najaar) 
30 gr Harmony (veilig voor witte klaver) 
1.5 Tapir + 0.3 Starane Top 
 
Klavergrasland: 
Bij vooral muur of kamille 
2.0 Basagran + 0.5 Cirran (als klaver boven het gras uit komt 0.25 
    Cirran) 
    (Zonder Cirran altijd uitvloeier toevoegen) 
 
Bij veel ridderzuring:  
30 gr Harmony SX (veilig voor witte klaver, remt gewas) NAJAAR ! 
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Algemeen:  
Geurmaskeerder van spuitvloeistof: 
0.1 Seperit Lemon per hectare toevoegen aan spuitvloeistof 
 
- Veiligheidstermijn: Cirran en Harmony = 14 dagen;  

overige = 7  dagen. 
- Cirran en Jepolinex Pro niet tussen 1 sept. en 1 mrt in 
 grondwaterbeschermingsgebied. 
- Basagran niet tussen 1 okt. en 1 mrt 
- Cirran en Harmony niet in 1e jaar grasland. 
- Tapir mag in bestaand en jong grasland ( jong grasland 
 toepassing van feb t/m sept ). 
- Alle middelen maximaal 1x per jaar toepassen. 
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Afromingsvrije lease 
 
Op 2 maart 2022 is er een wetswijziging voor de Meststoffenwet 
gepubliceerd. Hierin staat dat het voor melkveehouders mogelijk 
wordt om 100 kilogram fosfaatrechten afromingsvrij te leasen. Deze 
verandering gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari dit 
jaar. 
 
Waarom afromingsvrije lease 
Met afromingsvrije lease kunt u zonder afroming maximaal 100 
kilogram fosfaatrechten per kalenderjaar heen en terug leasen. Dit 
geeft u meer mogelijkheden om aan extra fosfaatrechten te komen. 
Bijvoorbeeld als u meer rechten nodig heeft, omdat uw melkproductie 
hoger is dan verwacht. 
 
Eerdere overdracht intrekken of aanpassen 
Heeft u dit jaar al een heen- en teruglease van fosfaatrechten 
gedaan? En had u deze achteraf liever afromingsvrij willen doen? 
Misschien kunt u uw overdracht nog intrekken. Hoe u dat doet leest u 
op de site van rvo. Of u geeft aan ons door dat u alsnog (een deel 
van) deze fosfaatrechten afromingsvrije wilt leasen. Het formulier 
waarmee u dit doet staat half april op de website. 
 
Hoe werkt afromingsvrije lease 
U mag 100 kilogram fosfaatrechten in één keer afromingsvrij van een 
bedrijf ontvangen. Of u mag het verdelen over meerdere bedrijven. 
Zolang het maar gaat om rechten die hetzelfde kalenderjaar 
teruggaan naar het bedrijf waar ze vandaan komen. Om gebruik te 
maken van afromingsvrije lease, moet u in het formulier de 
teruglease tegelijk met de heenlease melden. Hoe u dat doet leest u 
vanaf half april op rvo.nl. 
(Bron: rvo.nl) 
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Toevoegmiddelen, positieve of negatieve effecten? 
 
Afgelopen najaar is er een onderzoek uitgevoerd 
naar de effecten van toevoegmiddelen in 
graskuilen.  
De toevoegmiddelen die geanalyseerd zijn 
bevatten melkzuurbacteriën, deze moeten er voor 
zorgen dat er een goede en snelle conservering 
plaats vindt. Het product doet dit door het 
aanwezige suiker in de graskuil om te zetten naar 
zuren (melkzuur en azijnzuur). Het doel hiervan is 
dat de graskuil snel stabiel wordt, de eiwitafbraak 
laag blijft en dat het azijnzuur zorgt voor een 
stabiele graskuil bij het uitkuilen.  
 
Als uitkomst van het onderzoek zijn er twee producten naar voren 
gekomen die dusdanig effect hebben dat deze hieronder verder 
worden toegelicht, ook is er een totaal weergegeven waarbij alle 
graskuilen met toevoegmiddelen zijn samengevoegd en vergeleken 
zijn met een controlegroep (deze groep bevat geen 
toevoegmiddelen). In de tabellen hieronder is aangegeven of een 
bepaalde waarde in de graskuil ook wezenlijk verschilt met de 
controlegroep, met “JA” of “NEE” wordt dit aangegeven. De – en + in 
de tabellen geven aan of de desbetreffende waarde lager of hoger 
ligt dan de controlegroep. 
 

 
 
 
Product A is veelal gebruikt in de nattere graskuilen, in de tabel is te 
zien dat de natte groep (A Nat) meer melkzuur bevat dan de controle 
groep, als gevolg daarvan is de pH lager.  
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Dit is gunstig voor de conservering maar heeft niet altijd een positief 
effect want ruwvoer met een lage zuurtegraad geeft een hogere kans 
op pens verzuring. Het azijnzuur is lager dan de controlegroep, dit is 
een nadeel bij het uitkuilen want juist dit zuur zorgt voor een stabiele 
graskuil bij het uitkuilen. Melkzuur daartegenover maakt de graskuil 
zelfs onstabiel bij het uitkuilen. Product A in de Mei-groep (A Mei) 
heeft een extra positief effect gehad want dit toevoegmiddel heeft 
gezorgd voor een lagere eiwitafbraak (lagere Nh-3 fractie). 
 

 
 
In de droge graskuilen heeft product B meer positieve effecten, in 
groep B Droog (mei t/m juni >35% DS) heeft het product gezorgd 
voor meer melkzuur en een lagere 
pH. Deze effecten zijn positief voor 
de conservering maar het risico op 
pens verzuring is hierbij groter, 
daarnaast is het suikergehalte lager 
waardoor er minder brandstof 
beschikbaar is voor de pens 
bacteriën van de koe. In de droge 
groep “B Juni” (juni >35% DS) is er 
niet meer melkzuur aangetoond 
maar juist azijnzuur, dit heeft dezelfde effecten met betrekking tot de 
pH en conservering. Een bijkomend voordeel is dat het azijnzuur ook 
zorgt voor een stabiele graskuil tijdens het uitkuilen. 
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De laatste tabel schetst een beeld van een vergelijking van een 
groep met alle producten op basis van melkzuurbacteriën met één 
controle groep. Deze vergelijking is uitgevoerd om over het 
algemeen te kunnen beoordelen of toevoegmiddelen positieve 
effecten hebben. In deze tabel is te zien dat de toevoegmiddelen 
zorgen voor meer zuren in de graskuil (melkzuur en azijnzuur) en 
een lagere pH. Als laatste is bij deze groep de ammoniakfractie 
hoger, dit duidt op meer eiwitafbraak in de graskuil. 
 
Kortom, 
Uit dit onderzoek blijkt dat een toevoegmiddel meer een 
verzekeringspremie is voor kuilen met uitzonderlijke eigenschappen, 
denk hierbij aan een laat maaistadium en een zeer natte of droge 
kuil. Een “normale kuil” met een gangbaar maaistadium (3500 
kilogram DS) en een droge-stofpercentage van 30% tot 50% DS kan 
zelf zorgen voor een goede conservering. 
 
De effecten van de toevoegmiddelen zijn zeker aanwezig en kunnen 
tegelijkertijd positief én negatief zijn, op het gebied van conservering 
hebben de middelen voornamelijk positieve effecten. Voor het dier 
niet altijd, een grote hoeveelheid zuren is vaak niet gunstig voor de 
koe en het suiker wat omgezet is naar melkzuur kan de koe niet 
meer gebruiken als energie.  
 
Benieuwd naar overige onderzoeksresultaten en welk 
toevoegmiddel passend is voor uw graskuil?  
 
Raadpleeg uw adviseur voor meer informatie! 
 
 
 



 

 

 

14 

 

 

Monitoring griepvirussen in varkenshouderij 
 
De varkenshouderij gaat nog voor de zomer een 
monitoringssysteem voor griepvirussen opzetten. 
De Tweede Kamer heeft dinsdag een motie van Partij voor de Dieren 
en D66 aangenomen die daartoe oproept. 
Tot nu toe is er geen systeem dat voor mensen potentieel gevaarlijke 
griepvirussen detecteert in de varkenshouderij. De laatste keer dat 
zo’n virus werd opgepikt, kwam dat via een Belgisch laboratorium 
aan het licht. 
 
Varkenshouderij een blinde vlek 
Tijdens een hoorzitting met deskundigen op het gebied van 
griepvirussen en van dier op mens overdraagbare ziekten pleitte 
onder anderen Ron Fouchier van de Erasmus Universiteit voor de 
invoering van een monitoringssysteem. Moleculair bioloog Fouchier 
zegt dat de varkenshouderij op dit moment in Nederland een grote 
blinde vlek vormt als het gaat om griepvirussen. 
Minister Staghouwer heeft eerder gezegd dat hij werkt aan een 
monitoringssysteem. De opzet voor zo’n monitoringssysteem moet 
voor de zomer van dit jaar klaar zijn. 
 
Vogelgriep 
De Kamer roept de regering ook op om in wilde soorten in de natuur 
na te gaan of en hoe het vogelgriepvirus daar effecten heeft. Het 
parlement vraagt bovendien om duidelijk te communiceren over wat 
er moet gebeuren met besmette wilde dieren en wie daarvoor 
verantwoordelijk is. 
VVD‘er Thom van Campen en CDA‘er Derk Boswijk dienden een 
motie in die de regering vraagt bij de ontwikkeling van nieuwe natuur 
de risico’s op zoönosen mee te wegen. Die motie kreeg een ruime 
meerderheid. Een motie van Caroline van der Plas (BBB) om 
wettelijk te regelen dat pluimveehouders geen extra risico’s op 
besmettingen oplopen door de aanleg van nieuwe natuur, werd door 
de Kamer verworpen. 
 
Bron: Boerderij.nl 
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Necrose (SINS) en lange staarten geen goed huwelijk 
 
Het houden van lange staarten is alleen mogelijk op bedrijven die 
geen last hebben van (oor- of staart)necrose oftewel SINS. Een 
harde conclusie met de kennis die nu voorhanden is. 
Vanwege het coupeerverbod moet de varkenshouderij een oplossing 
zoeken om varkens met lange staarten te kunnen houden. Zeker 
omdat uit onderzoek blijkt dat op bijna alle bedrijven wel enige vorm 
van necrose aanwezig is. 
 
Doorbloedingsprobleem 
In de basis is necrose een doorbloedingsprobleem dat ontstaat door 
aangetaste, lekkende darmen waardoor endotoxinen in de 
bloedbaan terechtkomen en overmatige ontstekingsreacties en 
stoornissen in de bloedsomloop veroorzaken. “Diverse stressfactoren 
kunnen hiervan de oorzaak zijn; hittestress, voedingsovergang, maar 
ook een infectie van bijvoorbeeld PIA”, geeft Rutger Jansen van 
Boehringer Ingelheim aan. “Alle factoren samen kunnen de emmer 
doen overlopen.” Niet alleen varkens zijn hier gevoelig voor, bij 
paarden kunnen darmproblemen bijvoorbeeld leiden tot 
hoefbevangenheid. Bij runderen kunnen klauwproblemen ontstaan 
als gevolg van subklinische pensverzuring, ook bekend onder de 
afkorting SARA (sub acute ruminal acidosis), waardoor endotoxinen 
in de bloedsomloop komen. 
 
Duits onderzoek 
Prof. dr. Gerald Reiner, hoofd van de afdeling varkens aan de 
universiteit Justus Liebig in het Duitse Giessen, gaf als dierenarts en 
geneticus de naam Swine Inflammation and Necrosis Syndrome 
(SINS) aan het syndroom bij varkens en doet onderzoek naar de 
(genetische) oorzaak van SINS. Onderzoek dat verdergaat dan 
alleen het karakter van de berenlijn. Het syndroom SINS is een 
combinatie van klinische ontstekingen (inflammation) van binnenuit 
en aanwezigheid van dood weefsel ofwel necrose. 
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Uit onderzoek van Pastorelli blijkt dat SINS een 
gezondheidsprobleem is. Doordat het lichaam het immuunsysteem 
moet activeren, verliest het niet alleen de voeropname maar ook de 
voerefficiëntie, omdat het nu de ziekte moet 'voeden'. 
 
SINS in Duitsland hoog op de agenda 
Mirjam Lechner, adviseur en dierensignaaltrainer, werkt nauw samen 
met Reiner in het onderzoek naar SINS en geeft aan dat veel 
factoren belangrijk zijn in de aanpak van SINS. “Als eerste is er 
aandacht voor de genetische factor nodig om commerciële varkens 
met lange staarten te kunnen houden”, geeft Lechner aan. Dat in 
Duitsland een oplossing voor SINS hoog op de agenda staat, blijkt uit 
het feit dat in de verschillende deelstaten veel geld beschikbaar is 
voor onderzoek en het houden van dieren met lange staarten. 
Beieren steekt ruim € 1 miljoen in een fokkerijproject om dieren op 
SINS te scoren met erfelijkheidsonderzoek. 
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Naast aandacht voor factoren waarbij dieren getriggerd worden om 
te gaan bijten uit onbehagen, zoals stress, slecht klimaat, 
overbezetting of voeding komt er in Nederland ook meer aandacht 
voor SINS. Fokkerijorganisatie Topigs Norsvin heeft veel aandacht 
voor gedrag en neemt SINS mee in een lopend onderzoek. 
 
Aandacht voor mycotoxinen 
Varkens zijn gevoelig voor mycotoxinen. Een aantal mycotoxinen zijn 
via een toxinebinder te reduceren tot aanvaardbare hoeveelheden, 
en biggenvoeders bevatten over het algemeen hoogwaardigere 
grondstoffen en minder mycotoxinen. De meest gevreesde 
mycotoxine die zich moeilijk laat binden is DON. Aangetoond is dat 
DON in de baarmoeder en via de biest van de zeug wordt 
doorgegeven aan pasgeboren biggen die nog zeer kwetsbare 
darmen hebben. Hoewel er in Europa voor veevoer maximale 
waarden voor mycotoxinen gelden, vindt Mirjam Lechner dat deze 
waarden veel te hoog zijn voor de huidige genetica. Voor bedrijven 
die zelf grondstoffen inkopen of verbouwen is het verstandig om 
kritisch te zijn op mycotoxinen. Verbouw niet jaar op jaar CCM op 
hetzelfde perceel en let op schimmelhaarden. 
 
SINS bij pasgeboren biggen 
“Met SINS komen alle factoren bij elkaar, waaronder genetica, 
hokinrichting, klimaat, voersamenstelling, mycotoxinen, ruwvoer, 
hokverrijking, maar ook de waterverstrekking”, aldus Karien 
Koenders, dierenarts bij Lintjeshof. “SINS geeft voor mij een 
biologische verklaring voor (darm)ontstekingen van binnenuit en 
geeft ook 
aanknopingspunten voor 
de toekomst om dieren 
met lange staarten te 
gaan houden”. En dat 
begint al bij de 
drachtperiode en de 
pasgeboren biggen. 
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Een gezonde staart en een aangetaste staart met necrose bij een 
pasgeboren big (inzet). In de eerste drie dagen na geboorte is SINS 
bij de biggen aan de klauwen, spenen en staart duidelijk te 
herkennen. Koenders kijkt nu anders naar de biggen en inspecteert 
bij pasgeboren biggen onder andere de oren en klauwen op 
aanwijzingen. “Met een warmtecamera, om het syndroom op te 
sporen, zien we onder ander opgezette warme bloedvaten in de 
oren. Uiteindelijk kunnen de kleine bloedvaatjes in de oorpunten 
verstopt raken door de ontsteking. Dan raakt de doorbloeding 
verstoord en zien we juist een koeler beeld ter hoogte van de oor- en 
staartpunten. Ik zie op elk bedrijf, in meer of mindere mate, de 
symptomen van SINS bij de pasgeboren biggen”, geeft Koenders 
aan. “Een big dat geboren wordt met SINS staat al met 1-0 achter in 
het kader van oor- of staartnecrose.” 
 
De oplossing met een plan van aanpak zal op elk bedrijf anders zijn, 
dat kan zijn door lagere hokbezetting, meer ruwvoer te verstrekken, 
meer en betere hokverrijking of het geven van kleimineralen om 
mycotoxinen te binden. Wat voor ieder bedrijf geldt, is het verhogen 
van de wateropname. Vooral voor de gespeende biggen is dat 
prioriteit nummer één om afvalstoffen te kunnen afvoeren. 
 
Fokkerijonderzoek naar gedrag varkens 
Het volgen van het gedrag van varkens staat hoog op de 
onderzoeksagenda van Topigs Norsvin, mede door de 
ontwikkelingen van nieuwe houderijsystemen en de wetgeving van 
het stoppen met couperen. “In het totale gedragsonderzoek nemen 
we SINS als onderdeel mee”, aldus onderzoeker en adviseur Roos 
Vogelzang. Ook voor SINS geldt dat het een multifactorieel probleem 
is en er niet één gen verantwoordelijk is. Dat maakt, net als bij 
aangeboren afwijkingen, het selecteren hierop lastiger. “We zijn wel 
bezig met een onderzoek of er een relatie is tussen SINS en schade 
op latere leeftijd. Om een eventuele relatie aan te kunnen tonen, 
scoren we de pasgeboren biggen op SINS en bij de eindtest in de 
weegschaal op schade. Hiermee proberen we als fokkerij ons 
steentje bij te dragen aan een oplossing.” 
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Vogelzang: “Alle fokdieren die uitgeleverd worden, scoren we nu al 
op schade. We spreken van schade omdat het niet altijd duidelijk is 
of de oorzaak necrose is of dat het door agressief gedrag ontstaat. 
Bij pasgeboren biggen zijn de symptomen van SINS voor een groot 
gedeelte aangeboren, maar een gedeelte is mechanisch. Denk dan 
aan het inknippen van een oormerk dat kan schade geven, een ruwe 
betonnen vloer waardoor speentjes afschuren of te heet of 
onzorgvuldig couperen. Necrose blijft hierdoor een lastig kenmerk 
om te beoordelen.” “We willen geen agressieve varkens (de daders 
die gaan bijten), maar ook slachtoffers (de varkens die gebeten 
worden) zijn ongewenst. Als fokkerijorganisatie hebben we 
betrouwbare data nodig en een dader opsporen is nu eenmaal 
moeilijker dan een slachtoffer. Om daders op te sporen zijn we bezig 
met cameratechnieken om van individuele dieren automatische 
gedragingen te scoren.” 
 
Oornecrose bij gespeende biggen 
 
Bij pasgeboren biggen 
komt oor-necrose zelden 
voor, alleen bij een hoge 
infectiedruk van SINS 
inclusief een Strept. Suis 
infectie. “Bij 
warmtecamerabeelden die 
we maken, zien we dat 
biggen in afdelingen waar 
oornecrose ontstaat, 
duidelijk warmere oren 
hebben dan in afdelingen zonder oornecrose. We hebben een sterk 
vermoeden dat een big eerst koorts krijgt en dat daarna oornecrose 
ontstaat.” Niet alleen voor welzijn is een oplossing voor oor- en 
staartbijten noodzakelijk, er speelt ook een economisch aspect. Een 
big met oornecrose is lastiger te verkopen, zeker in economisch 
mindere tijden. Ook een vleesvarken met een afgevreten staart past 
niet in een welzijnsconcept met lange staarten als eis. Daarnaast 
mag een varken met een open wond niet op transport, ook niet 
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richting slachthuis. Tegelijkertijd betekent een immuun- en 
ontstekingsreactie een extra behoefte van voer (aminozuren en 
energie) voor het lichaam, waardoor de voeropname en efficiëntie 
afneemt. 
 
Andere focus op genetica 
“We hebben een andere focus op genetica nodig als we varkens met 
lange staarten willen houden. Neem daarbij een voorbeeld aan de 
pluimveehouderij met de traaggroeiende vleeskuikenrassen”, aldus 
adviseur Mirjam Lechner, die de app ‘fit for pigs’ mede heeft 
ontwikkeld. “Vooral bij Piétrain-beren is snelheid geboden om de 
genetica van de vaderlijnen met geen of weinig aanleg voor SINS te 
behouden. Onderzoek heeft aangetoond dat momenteel maar enkele 
van de Piétrain-vaderlijnen scoren op het zelfde niveau als Duroc of 
York voor wat betreft SINS en hiermee geschikt zijn om dieren met 
lange staarten te houden. Door de snelheid van de fokkerij is het van 
belang dat we deze genetica blijven behouden, zodat we in de 
toekomstige varkenshouderij ook nog Piétrain als optie hebben als 
vaderlijn. Ook bij York-varkens speelt de genetische aanleg een rol, 
maar daar zien we duidelijk minder SINS-symptomen.” 
 
“Als we met de huidige genetica gaan stoppen met couperen komt 
een ander welzijnsprobleem, het staartbijten, ervoor in de plaats. 
Beide is onwenselijk voor het welzijn van de varkens. De oplossing 
voor het houden van lange staarten ligt bij gezondheid en dus in het 
optimaliseren van managementfactoren op het bedrijf. Een nieuwe 
stal bouwen is voor de meeste varkenshouders niet haalbaar, maar 
er zijn voldoende oplossingen voor water, huisvesting, hokverrijking, 
voer en klimaat. Daar hebben de varkenshouders zelf de tools voor 
in handen.” “Voor de genetische aanpassingen zijn we afhankelijk 
van de fokkerijorganisaties en daar ligt nu de uitdaging. Om SINS op 
te lossen is genetica niet heilig, maar zonder genetische correctie 
wordt het zeker niets”, besluit Lechner. In het team van professor 
Gerald Reiner van de universiteit in Giessen waar zij werkt, wordt 
sinds vijf jaar onderzoek gedaan naar de genetische aanleg van 
SINS 
Bron: Boerderij.nl 



 

 

 

21 

 

 

Verrijkingsmateriaal vaak niet eetbaar of wroetbaar 
Het aanbod van verrijkingsmateriaal is groot. Toch voldoen 
materialen individueel vrijwel niet geheel aan de eisen. Een 
combinatie dekt de behoefte het best. 
 
Goed inzetten van verrijkingsmateriaal krijgt steeds meer aandacht. 
Sinds 2019 controleert de NVWA actief op het gebruik van 
verrijkingsmateriaal. In dat jaar voldeed het verstrekte materiaal op 
maar een derde van de gecontroleerde bedrijven aan de negen 
criteria zoals die door Wageningen Livestock Research zijn 
opgesteld. Dus veilig, eetbaar, kauwbaar, wroetbaar, afbreekbaar, 
vernieuwend, bereikbaar, beschikbaar en schoon. Bij de meeste 

controles waar het verrijkingsmateriaal 
niet voldeed was het aangeboden 
materiaal niet wroetbaar, eetbaar of 
vernieuwend. Het komt vrijwel niet 
voor dat er helemaal geen 
hokverrijking wordt aangetroffen, 
hooguit ontbreekt er materiaal in 
enkele hokken. Uit een inventarisatie 
van Boerderij blijkt vrijwel geen enkel 
verrijkingsmateriaal aan alle criteria 
voldoet. Daarom is een combinatie van 
producten nodig om aan de behoeftes 
van varkens te voldoen. 
  
Aan strobriketten kan geknabbeld 
worden, nadeel is dat er maar 1 
varken mee bezig kan zijn.  

 
Vraag verschuift 
Het aanbod van verrijkingsmateriaal is groot. Maar er tekent zich bij 
de aanbieders sinds de vaststelling van de eerder genoemde criteria 
wel steeds meer een duidelijke lijn af. De eenvoudige simpele 
kunststoffen kogels worden minder verkocht, natuurlijke producten 
verkopen beter dan een paar jaar geleden. De zogenaamde 
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speelegel en de kunststof blokjes die aan een ketting gehangen 
kunnen worden, worden volgens Paul Roest, category manager bij 
The Schippers Group nog veel verkocht: “Deze producten voldoen 
niet aan alle criteria maar worden steeds meer gecombineerd met 
bijvoorbeeld los stro of luzerne wat in een ruif wordt aangeboden of 
een brikettenhouder. Het aanbieden van verschillende materialen 
tegelijk is ook voor de varkens beter.” Ook Lynn van den Hoorn van 
Agro Topshop merkt dat de zogenaamde knabbelproducten meer 
gevraagd worden: “Bij knabbelproducten is het van belang dat deze 
geen invloed hebben bij opname, er mogen uiteindelijk ook geen 
stoffen uit zo’n product in het vlees terechtkomen. Ook is van belang 
dat een knabbelproduct wel voorziet in de kauwbehoefte maar niet 
de voeropname beïnvloedt.” 
 
Verrijking belangrijk voor gedrag 
Op een ketting kan gekauwd worden en kan gemanipuleerd worden.  
Verrijkingsmateriaal moet voor alle diergroepen beschikbaar zijn, 
zowel zeugen, biggen als vleesvarkens hebben er veel voordeel van. 
Voor de jonge zogende big speelt verrijkingsmateriaal een rol in het 
aanleren van sociaal gedrag. Volgens dierenarts en welzijnscoach 
Esther Krooshoop van dierenartsenpraktijk Lintjeshof speelt 
hokverrijking ook een rol in de natuurlijke weerstand van varkens: Uit 
onderzoek is gebleken dat varkens die opgroeien in een verrijkte 
omgeving minder longschade hebben na een infectie met PRRS en 
APP.” Daarnaast is kauwbaar verrijkingsmateriaal belangrijk bij het 
krijgen en wisselen van tanden. “Een varken heeft net als een mens 
eerst een melkgebit en 
pas op de leeftijd van 22 
maand een volwassen 
gebit. Tijdens het 
doorkomen van de 
tanden en kiezen en 
tijdens het wisselen 
hebben varkens een 
grotere behoefte om 
ergens in te bijten of op 
te kauwen. Door ze 
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hiervoor geschikt materiaal aan te bieden, zullen ze minder snel, uit 
ongemak, agressief gedrag vertonen”, legt Krooshoop uit. 
 
Varken heeft voorkeur 
Om katoenen touw aantrekkelijk te houden moet voorkomen worden 
dat uiteinden op de grond hangen en vies worden.  

Touwen en juten zakken zijn volgens recent 
onderzoek van de Landwirtschaftskammer 
Niedersaksen bij varkens gewilde 
speelobjecten. Vooral omdat er volop in gebeten 
kan worden (zie kader Verrijking belangrijk). 
Maar voor zowel touw, juten zak als ketting geldt 
dat deze als enig verstrekt verrijkingsmateriaal 
onvoldoende zijn. De veel toegepaste 
brikettenhouders komen minder goed uit het 
Duitse onderzoek naar voren. Dit kan mede te 
maken hebben met hoe de briketten geperst 

zijn. Bij een te harde briket krijgen varkens het ruwvoer er slecht 
afgebeten en zal de interesse snel verdwijnen. 
Esther Krooshoop, dierenarts en welzijnscoach bij Lintjeshof, 
waarschuwt bij het gebruik van natuurlijke materialen voor de 
kwaliteit: “Denk aan mycotoxinen bij ruwvoer en infectieuze kiemen 
bij bijvoorbeeld aarde, juten touw en juten zakken.” 
 
Schoon lastig criterium 
Een kunststof egel kan door meerdere varkens gemanipuleerd 
worden maar moet met iets eetbaars 
aangeboden worden.  
Een van de criteria aan 
verrijkingsmateriaal is dat het schoon 
moet zijn. Zodra materiaal vies wordt of 
de stalgeur opneemt dan is de interesse 
van de varkens vrijwel meteen weg. 
Kunststof materiaal heeft als voordeel dat 
het vrij gemakkelijk schoon te maken is, 
maar of dat in de praktijk altijd gebeurd is 
de vraag. Ook touw vraagt hierbij 
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aandacht, het mag niet te lang zijn waardoor uiteinden over de vloer 
slepen. Aan de andere kant zijn vuil geworden uiteinden eenvoudig 
af te knippen waardoor de attractiviteit voor de varkens gewaarborgd 
blijft. 
 
Stimuleren van wroeten 
  
Bijtkogels zijn er in rubber en nature vorm. De nature is gemaakt van 
eetbaar materiaal. Om het wroetgedrag van varkens te stimuleren 
zijn er verschillende producten op 
de markt. De gemakkelijkste om te 
verstrekken zijn een losse hand 
gehakseld stro of luzerne. Wel blijkt 
het los verstrekken tot discussie te 
kunnen leiden bij een NVWA-
controle. De norm is minstens 20 
gram/dier/dag en twee maal daags 
verstrekken van ruwvoer. De 
NVWA hanteert dat er bij losse 
verstrekking ten alle tijden resten 
zichtbaar zijn. Voerleveranciers 
hebben verschillende producten in 
het assortiment in de vorm van wroetmixen die ruwvoer bevatten. 
Verder zijn er grote korrels speciaal voor zogende en gespeende 
biggen op de markt. De grote korrels nodigen uit om ermee te spelen 
en zijn tegelijkertijd qua samenstelling afgesteld op de behoeften van 
de big. Vezels zorgen voor een verzadigd gevoel en zijn goed voor 
de darmen. 
  
Een bijtster kan opgehangen worden maar ook aan een voerbakje 
voor zogende biggen worden bevestigd.  
Ruwvoermixen en speciale biggenkorrels voldoen aan de eisen 
kauwbaar, onderzoekbaar en manipuleerbaar. Omdat deze 
producten vaak niet permanent beschikbaar zijn, zal er altijd een 
ander verrijkingsmateriaal in het hok beschikbaar moeten zijn dat ook 
aan andere criteria voldoet. 
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Belangrijk in het verstrekken van mixen of pellets is 
de hoeveelheid die per keer gegeven wordt. Net als 
bij los stro of luzerne moet er geen grote 
hoeveelheid in een voerbak gedaan worden omdat 
de producten de geur van de stal opnemen. Het 
beste is of dagelijks net voldoende te verstrekken 
zodat er minimaal product over is bij de volgende 
voerbeurt of het product in een afgesloten 
voorraadbak boven de voerbak te bewaren. 
 
Bron: Boerderij.nl 
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Onduidelijkheid over stikstofkader en regelgeving huisvesting 
legt strop rond hals van konijnensector 

    
Van 26 januari tot en met 2 februari liep de Week van het Konijn, een 
initiatief van VLAM en de sector zelf. In dat kader gingen we langs bij 
de Konijnenslachterij Van Assche in Deinze. “Er moet heel dringend 
duidelijkheid komen over het nieuwe stikstofkader én de regelgeving 
rond huisvesting voor voedsters”, zegt zaakvoerder Wouter Van 
Assche. 
  
Wouter Van Assche, zaakvoerder van Konijnenslachterij Van 
Assche: We kunnen varkenshouders die willen omschakelen naar 
konijnenhouderij op alle vlakken begeleiding en advies bieden. -  
 
De Vlaamse konijnensector heeft al betere tijden gekend. Hoewel het 
product door de consument nog altijd heel erg gesmaakt wordt, is het 
aantal konijnenhouderijen de voorbije decennia sterk teruggelopen. 
 
Sterk geloof in de toekomst 
“Ik geloof er zeker nog in. De vraag naar lokaal gekweekt en 
verwerkt konijn zal de komende jaren alleen maar stijgen. Maar we 
moeten er sterk over waken dat de kritische massa behouden blijft”, 
zegt Wouter Van Assche, zaakvoerder van de Konijnenslachterij Van 
Assche in Deinze. 
 
Groepshuisvesting voedsters 
En dan verwijst Wouter Van Assche onder meer naar 2 heikele 
dossiers: de groepshuivesting voor voedsters én het uitblijven van de 
definitieve stikstofregeling, waar de hele veehouderij op zit te 
wachten. 
Er is vooreerst de verplichting om tegen 2025 in groepshuisvesting 
voor voedsters te voorzien. “Ook op het vlak van dierenwelzijn heeft 
de Vlaamse konijnensector de voorbije jaren al een hele 
omschakeling gemaakt, onder meer naar de parkhuisvesting. Jaren 
geleden werd de beslissing genomen om tegen die datum ook 
groepshuisvesting voor voedsters te voorzien.” 
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Ook hier is een beslissing dringend. “Uit alle eerdere rapporten en 
een onlangs gehouden studie door ILVO is de oplossing niet zo 
eenvoudig. Voedsters en hun jongen samenbrengen zorgt voor 
enorm veel agressie tussen soortgenoten, wat letsels kan 
veroorzaken. Die groepshuisvesting is vandaag niet aantoonbaar 
bevorderlijk voor het dierenwelzijn.” 
 
Na 33 à 35 dagen in groep 
Voedsters en jongen een 20-tal dagen na de worp in groep brengen, 
is ook nefast voor de gezondheid en de conditie van de dieren. “Het 
zorgt voor beschadiging en letsels, zowel bij jongen als bij voedsters. 
Als je voedsters te vroeg bij elkaar zet, boet je aan kwaliteit in: 
minder gewicht, kortere levensduur. Dat alles is onder meer het 
gevolg van toegenomen stress bij de voedsters. Wat als een 
voedster, die gemiddeld 8 jongen opkweekt, hierdoor sterft? De 
jongen worden dan ook niet gezoogd. Is dat dan positief voor het 
dierenwelzijn?” 
Gedacht wordt om na 33 à 35 dagen de voedsters in de 
groepshuishouding onder te brengen. “Dat zou het enige haalbare 
tijdstip zijn. Het is al meermaals wetenschappelijk bewezen dat 
groepshuisvesting voor de voedsters niet aantoonbaar bevorderlijk is 
voor het welzijn van de dieren. Dat is een haalbare kaart voor de 
sector. De beslissing om voedsters in groepshuisvesting onder te 
brengen is eenmaal genomen én hopelijk komt het ook het 
maatschappelijk imago van onze sector ten goede. Maar die termijn 
van ruim 30 dagen is in de hele discussie niét banaal. Integendeel, 
het is doorslaggevend. Niet het minst voor de rendabiliteit van de 
konijnenproducent”, aldus Wouter Van Assche. 
 
Investering in de toekomst 
Rendabiliteit: het is ook in de Vlaamse konijnenhouderij een 
belangrijk begrip. En dan gaat het enerzijds over arbeids- en 
productiekosten maar ook over de opbrengsten. En dan wordt wel 
eens verwezen naar de contractprijzen, die door konijnenslachterijen 
worden gehanteerd. Door alle kosten die zo zijn gestegen, stijgen de 
contractprijzen mee. 
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“Enerzijds is er de grote druk van buitenaf”, gaat Wouter Van Assche 
dieper op de discussie in. “Er is de import van konijnenvlees uit Zuid- 
en Oost-Europa, en diepvrieskonijn vanuit China. Daar zijn niet 
alleen de productie- en arbeidskost veel lager, maar zijn de regels 
veel minder streng op onder meer het vlak van dierenwelzijn. Is dat 
dan te verantwoorden?” 
En naast de groepshuivesting voor voedsters is er ten tweede de 
PAS (Programmatorische Aanpak Stikstof), waar ook de 
konijnensector heel dringend actie vraagt. “Vele konijnenhouders, 
zeker jongeren, willen en kunnen investeren, maar het stikstofkader 
ontbreekt. Schiet de landbouw - en zeker de veehouderij - niet af en 
geef ons alstublieft duidelijke richtlijnen, zodat we weer vooruit 
kunnen.” 
De Vlaamse konijnensector is door de omschakeling naar 
‘parkkonijn’ al enkele jaren de pionier in 
de wereld op vlak van welzijn. “Ook de 
volledige regelgeving rond 
konijnenhouderij is van het hoogste 
niveau. De veerkracht in zo’n kleine sector 
is enorm maar door het uitblijven van 
realistische duidelijke normen gaan al die 
initiatieven verloren.”  
Het zou zonde zijn om dat verloren te 
laten gaan door de hele discussie rond 
PAS. Producenten die de omschakeling 
naar groepshuisvesting willen doen, maar 
bijvoorbeeld dicht bij een natuurgebied 
liggen, zitten nu muurvast. Er gebeurt 
niets, er kan niets en ondertussen tikt de 
klok verder”, stelt Wouter Van Assche. 
 
Hun aaibaarheidsfactor 
De markt staat zeker ook open voor 
hogere contractprijzen. “Voor een deel sleept de sector dat minder 
positief imago van vroeger nog mee. Zeker als je met banken gaat 
praten over uitbreidingen en investeringen. In Nederland zijn er nog 
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meer bedrijven die een goed voorbeeld zijn van sterk 
ondernemerschap in de sector. 
”Dat zien we ook meer en meer in Vlaanderen. De tijd van 
hobbyboeren is voorbij. Gelukkig zijn konijnenhouders vandaag ook 
meer ondernemers dan boeren. Toch is er nog een enorm verschil 
tussen de beste en de minst goede producent, maar de kloof wordt 
kleiner. Veel konijnenhouders bewijzen ook bij ons in Vlaanderen dat 
het kan én rendabel kan zijn.” 
Toch haakten heel wat konijnenhouders de voorbije decennia af. 
“Vergeet niet dat een konijn een heel specifiek dier is. Er zijn enkele 
dierziektes, de hoge normen op het vlak van dierenwelzijn, de kennis 
die minder beschikbaar is... Konijnen zijn gevoelige dieren en de 
aaibaarheidsfactor ligt hoog. Dat ligt helemaal anders bij de 
consument over varkens en runderen”, zegt Wouter Van Assche. 
Dat de Vlaamse konijnenhouderij een nichesector is, begrijpt ook 
Wouter Van Assche. “We hebben niet de grote lobbygroepen, maar 
we gaan uit van onze eigen sterkte. We moeten als sector zélf de 
opportuniteiten grijpen. De koe bij de horens vatten en de weg voor 
onze producten uitstippelen.” 
“Het minste dat je dan als sector kunt verwachten, is dat er toch heel 
vlug duidelijkheid komt: over bijvoorbeeld de PAS en over die timing 
van groepshuisvesting voor voedsters. De markt wil meer lokaal 
gekweekt konijn, ook wij geloven 100 % in dat lokaal topproduct, dat 
ook heel gezond is.” 
 
Graag meer chauvinisme 
“Geef de sector de kans om te blijven investeren! Of wil men dat we 
straks bijvoorbeeld nog meer Chinees diepvrieskonijn (ongekende 
origine, wat met dierenwelzijn- en milieunormen... ?) met 
containerschepen naar hier wordt verscheept?” Hij roept op - de 
politiek én de consument - om (nog) meer trots te zijn op ons 
Belgisch konijn. “Meer chauvinisme helpt ons op vele vlakken verder 
vooruit.” 
Bron; Belgisch agrarische vakblad Landbouwleven 
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