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Aan de leden en afnemers 
 

Na lange periode van droog weer, is er eindelijk weer regen gevallen. 
Gelukkig in de meeste gevallen net op tijd. Door het mooie weer is 
de eerste snede goed in de kuil gekomen en met de aanhoudende 
warmte, zal het gras weer omhoog bruisen. 
Dat is dan een beetje goed nieuws in deze moeilijke tijd. In Oekraïne 
wordt nog hevig gevochten. Allemaal ellende door één man. En 
daardoor de torenhoge grondstofprijzen. Er lijkt maar geen eind aan 
te komen. Toch zien we lichtpuntjes. De kunstmestprijs is zakkende 
en ook de dieselolie prijs is aan het dalen. Langzaam wordt de 
gebakken lucht er uit gehaald. Iedereen had zich ingedekt voor alle 
problemen die komen gingen. Gelukkig bleven de 
leveringsproblemen uit en gaat alles weer op de normale manier. 
Maar de gebakken lucht wil nog niet uit de grondstofprijzen komen. 
Misschien brengt de regen er iets verandering in.  
Voor de melkveehouders is de melkprijs mee gestegen en bij de 
geitenhouders was de melkprijs ook al behoorlijk hoog voor dat de 
crisis begon. Maar in de andere sectoren gaat een hele moeilijke 
periode aanbreken. De vleesprijzen van varkens en konijnen willen 
niet stijgen en de voerprijzen zijn torenhoog. Dus dat wordt een hele 
zware periode. En dat alleen maar door het gespeculeer op de 
grondstoffenmarkt. In het verleden is er wel eens geopperd dat het 
verboden moet worden om te speculeren met een eerste 
levensbehoefte van de mens. Maar de Europese Unie wil nog steeds 
niet ingrijpen. Deze crisis heeft een grotere impact op de wereld 
economie. We krijgen grote hongersnoden in Afrika en opstanden in 
het Midden oosten, als er niet op hoog niveau ingegrepen wordt. Wij 
zullen ook zien dat de inflatie alleen maar verder stijgt. En dat 
eigenlijk allen maar door één man uit Rusland en een paar 
handelaren die er graag gigantisch geld mee willen verdienen. Wat 
zit de wereld soms toch corrupt in elkaar. 
Als je daar over nadenkt en je hoort de vogels buiten vrolijk fluiten 
realiseer je je gelukkig ook hoe mooi de wereld kan zijn en er 
eigenlijk maar een paar slechteriken op de aardbol loslopen. 
Gelukkig hebben de meeste mensen ook veel goede kanten. 
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Grondstofprijzen 
De prijzen van grondstoffen blijven nog op een hoog niveau. Andere 
prijzen (diesel en kunstmest) dalen wel.  
 
OOCON 
De OOCON blijft goed draaien. De samenwerking verloopt heel 
goed. Ca. 36.000 ton grondstoffen zijn er vorig jaar overgeslagen. 
Door het overslaan in eigen beheer kan er toch weer iets bespaard 
worden op de overslag kosten. Dat voordeel zien we in de 
grondstofprijs terug. 
In maart hebben we de OOCON goed kunnen gebruiken als 
bufferopslag voor grondstoffen die mogelijk beperkt leverbaar 
zouden zijn. Daardoor hebben we u altijd van het juiste voer kunnen 
blijven voorzien. Dat overslag per schip (ondanks de lage tarieven) 
niet altijd aantrekkelijk is, bewijst dat we nog steeds veel producten 
franco per as laten aankomen. De OOCON heeft als groot voordeel 
dat we bij nood altijd grondstoffen achter de hand hebben en dat 
maakt de grondstoffen-planning een stuk eenvoudiger. 
 
Inname granen.  
Ook dit jaar neemt de CAVV weer eigen verbouwd graan (tarwe, 
triticale, gerst, rogge en maïs) in, via het z.g. poortwachtersysteem. 
Als u hiervoor papieren van de CAVV wilt ontvangen, kunt u dit op 
ons kantoor melden of via info@zuidoostsalland.nl.  Deze papieren 
zijn noodzakelijk om een goede kwaliteit van ons product te kunnen 
waarborgen. De papieren moeten teruggestuurd worden voor de 
aanvang van de oogst en zullen steekproefsgewijs worden 
gecontroleerd door een van onze voorlichter. 
Daarnaast dienen wij eerst een monster van het graan te ontvangen 
voor een vochtbepaling, alvorens wij het graan in nemen. Bij vragen 
bel gerust uw voorlichter of naar ons kantoor.  
 
Verbouwing en investeringen 
De nieuwe schoorsteen op het dak van de fabriek in Haarle is ook 
geplaatst. Door de storm was er een deel naar beneden gekomen 
(gelukkig zonder persoonlijk letsel). Het resterende deel bleek ook 
niet meer van de beste kwaliteit. Daarom is hij in zijn geheel 
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vervangen. We hopen de komende weken eindelijk de nieuwe 
zakgoedtrekker en oplegger te mogen verwelkomen. Alles is 
compleet en wordt momenteel op elkaar afgestemd. Dan kan Jan 
eindelijk van zijn mooie nieuwe combinatie gaan genieten. 
 
Vakantieperiode 
Ook al lijkt het nog ver weg, maar eind juni beginnen de vakanties al 
weer. Zoals ieder jaar gaan de medewerkers, (in de fabriek, kantoor, 
voorlichters, winkel) om beurten op vakantie zodat wij u goed kunnen 
blijven bedienen. Zou u uw bestelling tijdig door willen geven zodat 
wij alle werkzaamheden zo goed mogelijk kunnen blijven inplannen.  
Daarnaast willen wij u ook alvast een goede en zonnige vakantie 
toewensen. 
 
Hans Verheul 
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Onderlinge saldoverschillen per koe worden groter 
 
Inmiddels zijn alle cijfers met betrekking tot Feedm 1e kwartaal 2022 
binnen. Feedm laat de economische kengetallen zien op basis van 
daadwerkelijk geleverde liters aan de fabriek inclusief de gevoerde 
liters aan de kalveren. In onderstaand schema vindt u de gemiddelde 
resultaten van het 1e kwartaal 2022 afgezet tegen het 1e kwartaal 
2021 
 
      1e kwartaal 22   1e kwartaal 21 
  
Bedrijfsgegevens 
Melkgevende koeien  99   97  
Totaal koeien   109   107  
Droge koeien   10   10  
Koe/dag 
Melk (kg)    28.5   29  
Vet %     4.58   4.68  
Eiwit %    3.59   3.69  
Vet & eiwitgrammen  2327   2422  
Koe/jaar 
Melk (kg)    9397   9527  
Meetmelk (kg)   10170   10479  
KV kosten incl bijproducten 911   726  
Melkgeld    4387   3483  
Saldo melk-voer   3476   2756  
100 kg meetmelk 
Krachtvoer+bijproducten  25,1   23,4  
Melkgeld (€)    43,13   33,22 
Krachtvoer (€)   8.65   6,70 
Bijproducten (€)   0.24   0,21   
Voerkosten (€)   8,89   6,91  
Saldo (melk-voer) €   34,24   26,29  
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Wat opvalt in de bovenstaande tabel is dat de dieraantallen gestaag 
door blijven groeien maar dat de liters wat achter blijven. Een van de 
oorzaken lijkt toch de wat moeizamere 1e snede’s van 2021. Ook 
blijven de gehalten hierbij achter in vergelijking met voorgaande 
jaren. Wat nog meer opvalt zijn de gestegen krachtvoerkosten. 
Ondanks deze verhoging wordt er gemiddeld genomen nog wel meer 
saldo gedraaid op basis van melk- krachtvoerkosten. Deze kosten 
zijn uiteraard ook welkom door de verhoging van alle andere 
kostenposten op het bedrijf.  
 
Wat ons verder opvalt achter de schermen is dat de bedrijven met 
veel liters per koe naar verhouding verder uitlopen in het saldo per 
koe. Doordat de melkprijs hard is gestegen kan het wat eerder uit om 
hard te melken zo laten de saldo’s zien. Wilt u er bij uw bedrijf wat 
meer uithalen? Kijk dan goed naar wat voor uw bedrijf de 
beperkingen zijn. Dit kan arbeid, ligplekken of fosfaat zijn. Zo kan dus 
ook het saldo per kg fosfaat, per koe of per arbeidsuur worden 
uitgerekend. Door dit in beeld te hebben kunt u een goed vergelijk 
maken op basis van uw technische cijfers en uw bedrijf weer een 
stapje hogerop te helpen door aan de juiste knoppen te gaan 
draaien. 
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Onderzoeker Stobbelaar: 'Voeding van koe is sleutel 
tot minder emissies, niet de stalvloer' 

 
Emissiearme stalvloeren verminderen de uitstoot van ammoniak 
niet, blijkt uit onderzoek door Omgevingsdienst Twente (ODT). 
Het stoort onderzoeker Gerrit Stobbelaar dat overheden zich 
hier weinig van aan lijken te trekken. Hij ziet vooral kansen voor 

minder emissies via voeding. 
 
Hij voelt zich soms een roepende in de woestijn. 
Gerrit Stobbelaar werkt voor ODT, een 
uitvoeringsorgaan van de veertien gemeenten in 
Twente. Hij was de afgelopen jaren betrokken 
bij meerdere onderzoeken op het gebied van 
stalemissies, mestgassen en factoren die 
daarbij een rol spelen. Daaruit kwam onder 
meer bij Mineral Valley Twente-boeren naar 

voren dat emissiearme stalvloeren niet bijdragen aan het 
verminderen van de ammoniakuitstoot. Stobbelaar is een man van 
de praktijk. Voor hij aan de slag ging bij de omgevingsdienst werkte 
hij onder meer in de landbouwmechanisatie en stalinrichting. 'Aan 
het eind van de jaren negentig van de vorige eeuw was ik betrokken 
bij de bouw van de eerste ligboxenstallen met wat we toen Groen 
Label-vloeren noemden', glimlacht Stobbelaar. 
 
Kon u toen bevroeden dat u 25 jaar later zou aantonen dat 
emissiearme stalvoeren helemaal niet doen waar ze voor 
bedoeld zijn? 
'Eerlijk gezegd kwamen er ook in die tijd al vrij snel signalen dat deze 
Groen Label-sleuvenvloeren niet zaligmakend waren. Koeien 
maakten glijpartijen en het mixen van de mest leverde veel emissie 
op. Ook zagen we dat de overheid de ammoniakemissiefactor van 
deze vloer na een paar jaar met een paar kilo verhoogde.' 
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Verrasten de resultaten van het onderzoek voor Mineral Valley 
Twente u toch? 
'Ze waren meer een bevestiging van wat boeren en ikzelf al dachten. 
Bovendien waren er al meer onderzoeken, onder meer van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek in 2019, die min of meer 
vergelijkbare resultaten hadden opgeleverd. ' 
 
Hoe komt het dat emissiearme vloeren niet doen waarvoor ze 
gemaakt zijn en soms zelfs meer ammoniakemissie 
veroorzaken? 
'Ik denk dat er een groot verschil is tussen een nieuwe stal en een 
stal die al langer in gebruik is. In het eerste geval meet je 
waarschijnlijk wel een lage emissie, omdat de 'biologie' nog niet aan 
de gang is. In het laatste geval zijn bij langer gebruik overal slib en 
mestdeeltjes aanwezig die bijdragen aan een groter emitterend 
oppervlak dan bij een traditioneel rooster. We zagen ook vaak dat 
een emissiearme vloer vochtiger is dan een roostervloer.' 
 
Toonden uw onderzoeken meer nadelen aan van emissiearme 
stalvloeren? 
'We hebben sterke aanwijzingen dat diverse typen emissiearme 
vloeren slecht zijn voor het dierenwelzijn en de klauwgezondheid. 
Soms zijn deze vloeren veel te glad en veroorzaken ze fatale 
uitglijders bij de koeien. Helaas hebben we daar geen data over. Het 
zou goed zijn om daar nader onderzoek naar te doen. 
 
'Voor wat betreft de klauwgezondheid hebben we geconstateerd dat 
bedrijven met een emissiearme stalvloer gemiddeld vier keer zoveel 
formaline en kopersulfaat in voetbaden gebruiken om de 
klauwgezondheid niet te veel te laten verslechteren.' 
 
Emissiearme vloeren werken niet, zijn niet goed voor 
klauwgezondheid en dierwelzijn en zijn duur. Waarom blijven 
overheden deze vloeren verplichten? 
'Het lijkt alsof de gevestigde orde – en dan heb ik het over politiek, 
overheid, bedrijfsleven en wetenschap – het heel lastig vindt om een 
in het verleden ingezette koers los te laten. Mogelijk heeft dat te 
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maken met grote belangen. Onder meer van de leveranciers van dit 
soort vloeren, maar ook van allerlei andere bedrijven in de periferie 
van de landbouw. ‘Toen ik bij de presentatie van de 
onderzoeksresultaten van Mineral Valley Twente liet zien dat er grote 
verschillen zijn in de ammoniakale stikstofgehaltes in de mest, en dat 
die een relatie hebben met het voeren van koeien, merkte ik 
terugtrekkende bewegingen bij een betrokken mengvoerleverancier.' 
 
U vindt dat boeren hun best moeten doen om schuimvorming 
op mest te voorkomen. Waarom? 
'Het ontstaan van schuim op mest is het gevolg van een 
vergistingsproces in de mestkelder. We hebben gemeten dat zo'n 
vergistingsproces ervoor zorgt dat de temperatuur van de mest in de 
opslag binnen enkele dagen oploopt van 15 naar 23 graden. Het 
gevolg daarvan is dat zowel het vervluchtigen van ammoniak als 
methaan enorm toeneemt. 'Onze metingen lieten zien dat je in zo'n 
situatie al snel een kilo stikstof per kuub mest verliest. En met name 
bij emissiearme vloeren zorgt het ontstane methaan voor 
ontploffingsgevaar. 
 
'Scherp voeren is de beste manier om schuimvorming te voorkomen.' 
 
En hoe voorkom je dat? 
'In ons onderzoek was er bij de beste boer sprake van 4 procent 
ammoniakemissie. Maar we kwamen ook bedrijven tegen met 42 
procent emissie. Dat is nogal een verschil. Als de overheid bedrijven 
gaat uitkopen, moet ze hier rekening mee houden. Bij goed voeren is 
het vooral belangrijk een koe continu voldoende eiwit en energie aan 
te bieden. 
 
'Ons onderzoek leverde aanwijzingen op dat een gemengd rantsoen 
aan het voerhek beter is dan krachtvoer aanbieden met 
krachtvoerboxen. Als een koe 2 kilo krachtvoer opvreet, ontstaat een 
tijdelijke pensverzuring. Dat zorgt voor verlies van microbieel eiwit 
met de mest. 
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'Mijn tip: laat je mest bemonsteren door een goed laboratorium. Het 
aandeel ammoniakale stikstof in de mest laat zien waar je staat. 
Vervolgens kun je kijken of je kunt verbeteren door te sleutelen aan 
het rantsoen. Boeren met weinig ammoniakstikstof in hun mest 
doordat ze beter voeren, zullen ook bij het mixen en aanwenden op 
het land een veel lagere emissie veroorzaken.' 
 
 
Onderzoek emissiearm Mineral Valley Twente 
In opdracht van Mineral Valley Twente deed Omgevingsdienst 
Twente (ODT) enkele jaren geleden onderzoek op vijftig 
melkveebedrijven in Twente. Onder aanvoering van Gerrit 
Stobbelaar legden de onderzoekers een groot aantal data vast, zoals 
stalemissies, mestsamenstellingen en voergegevens. Op 36 
bedrijven deed ODT uitgebreide ammoniakmetingen. Die leverden 
op dat in stallen met een zogenoemde emissiearme vloer meer 
ammoniak vervluchtigt dan uit stallen met een traditionele 
roostervloer. 'Het omgekeerde van wat je eigenlijk zou mogen 
verwachten', zegt Stobbelaar. 'Ons onderzoek laat zien dat 
emissiearme vloeren niet doen waarvoor ze gemaakt zijn.' Op 
bedrijven waar een deel van de stal was uitgevoerd met een 
emissiearme vloer en een ander deel met traditioneel rooster, bleek 
de mestsamenstelling onder de beide vloeren hetzelfde te zijn. 'Als 
een emissiearme vloer vervluchtiging van ammoniak tegengaat, zou 
de mest daaronder meer ammoniakale stikstof moeten bevatten. Dat 
blijkt niet het geval te zijn.' 
 
Bron: Nieuwe Oogst 
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'Concurrerende circulariteit' 
  
De impact van de oorlog in Oekraïne is wereldwijd voelbaar. In 
elke uithoek van de wereld is het leven stukken duurder 
geworden. In een rijk land als Nederland kunnen we de stijgende 
prijzen betalen en gaan we 'gewoon' door met consumeren en 
ons druk maken over vertraagde of gecancelde 
vakantievluchten of ander kleinburgerlijk leed. Gelukkig groeit 
het maatschappelijk besef dat een ongestoorde 
voedselvoorziening en circulariteit, al decennialang de troef van 
de varkenshouderij, cruciaal zijn. 
 
Ongemerkt neemt het aantal mensen dat de stijgende voedsel- en 
energiekosten niet meer op kan brengen toe. In mei 2021 meldde het 
Centraal Bureau voor de Statistiek dat al een miljoen Nederlanders 
onder de armoedegrens zat wat betreft inkomen, meer dan 6 procent 
van onze bevolking. Rond de 3 procent van de Nederlandse 
gezinnen zit al minimaal vier jaar daaronder. Absolute 
inkomensarmoede is als mensen niet beschikken over onder meer 
gezond voedsel, huisvesting, toegang tot de gezondheidszorg of 
ontwikkelkansen. 
 
Nu het inflatiespook flink rondwaart, loopt het aantal 
armoedegevallen verder op. Inkomensstijgingen (als die al worden 
doorgevoerd) en inkomenssteun kunnen de oplopende kosten voor 
levensonderhoud niet meer bijbenen. Meer mensen zullen 
bezuinigen op hun uitgaven en niet-noodzakelijke aankopen 
uitstellen. Spaarvarkens en buffers voor tegenvallers worden 
aangesproken. Dit gebeurt vaak eerder dan je moeten schamen voor 
een gang naar de voedselbank, terwijl al in 96 procent van de 
gemeenten zo'n bank of een uitgiftepunt van voedsel is te vinden. 
Toch kan deze vorm van circulariteit de manier zijn om een gezonde 
en voedselveilige maaltijd op tafel te zetten. 
 
Ook al concurreert humane circulariteit iets met het verwerken van 
reststromen door onze varkens, het biedt kansen. Met steeds 
zuiniger omgaan met schaarse grondstoffen en door de 
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diergezondheid op een hoger niveau te brengen nemen de efficiëntie 
en duurzaamheid bij de voedselproductie toe. Breng het gezonde 
kringloopvarken ter sprake waar het kan en wees er trots op. Als dat 
geen waardering, bestaansrecht en een goede boterham in de 
varkenshouderij meer op kan leven, dan snap ik er de ballen niet 
meer van. 
 
Bron; Varkens.nl 
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Marges onder druk bij gesloten bedrijven en 
vleesvarkens 

 
Hadden zeugenhouders het eind vorig jaar en begin van 2022 het 
lastig om de kostprijs te halen, nu verschuift het margeprobleem zich 
richting gesloten bedrijven en vleesvarkenshouders. 
 

 Margeprobleem verschuift richting vleesvarkens 

 Extreem hoge voerkosten zorgt voor liquiditeitstekort 

 Alternatieve keuze in grondstoffen schaars 

 Hoe dal te overbruggen? 

 Alternatieven voor inkoop duur voer 
 
De zeugenhouders konden in de maanden maart en april weer iets 
ademhalen. Na een periode, van september 2021 tot en met februari 
2022, waarin de kosten voor maar de helft werden terugverdiend, 
werden in de maanden maart en april de kosten voor bijna 100% 
vergoed. Dat signaleert Robert Hoste, econoom varkensproductie bij 
Wageningen Economic Research (WUR). Dat de kosten worden 
vergoed, betekent echter niet dat zeugenbedrijven momenteel meer 
dan een inkomen overhouden. 
 
Een recent rapport van WUR waarin de mogelijke inkomenseffecten 
van de oorlog in Oekraïne worden beschreven geeft aan dat 
ongeveer 40% van de zeugenbedrijven eind 2021 een zodanig 
negatieve kasstroom heeft dat er betalingsproblemen ontstaan als er 
geen grote aanpassingen worden gedaan. 
 
Mestafzetkosten laten wel een dalende trend zien 
 
Dat onderkent ook Frank Steenbreker, senior bedrijfsadviseur bij 
ABAB. “Normaal gesproken heeft een zeugenhouder ongeveer een 
voerwinst van € 24 tot € 25 per grootgebrachte big nodig, met de 
huidige energiekosten is dit verder gestegen met € 2 per big. De 
mestafzetkosten laten wel een dalende trend zien. De voerkosten 
bedragen inmiddels € 36 tot € 38 per big inclusief de voerkosten van 
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de zeugen, afhankelijk van inkooppositie en gebruik van losse 
grondstoffen, bijproducten en eigen teelt. Samen met de 
vervangingskosten van de zeug komt de kostprijs inmiddels uit op € 
65 per grootgebrachte big. De biggenprijs van de maand april, met 
toeslagen voldeed hier net aan”, geeft Steenbreker aan. “Met de 
daling van de laatste weken komt ook de zeugenhouder inmiddels 
ook geld te kort.” 
 
Liquiditeitstekorten in de zeugenhouderij konden vorige kwartalen 
nog redelijk opgevangen worden met coronasteun in de vorm van 
TVL of OVK. Voor veel vleesvarkenshouders gold dit niet, bij hen 
was de omzetdaling vaak te klein om in aanmerking te komen voor 
deze steunmaatregelen. Maar ook voor de zeugenhouderij zijn deze 
regelingen nu ten einde. 
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De vleesvarkensprijzen zijn in maart en april 2022 weliswaar 
gestegen tot een hoog niveau, maar met de gestegen biggen-, voer- 
en energieprijzen is dit maar voor 85% kostendekkend. 
 
Extreme stijging voerprijzen 
Hoste geeft aan dat vleesvarkenshouders momenteel voor 85% 
kostendekkend produceren. Dat betekent dat 15% van de kosten niet 
vergoed worden. De bedrijfseconoom geeft aan dat de oorzaak 
voornamelijk in de voerprijzen ligt. “De voerkosten in april dit jaar zijn 
gigantisch gestegen. Voor gesloten bedrijven zijn de voerprijzen van 
afgerond € 380 in maart naar bijna € 430 per ton gestegen. Voor 
vleesvarkensvoer was er zelfs een stijging van € 50 per ton van 
maart naar april dit jaar. Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt in 
mijn carrière”, vertelt Hoste die inmiddels al meer dan 30 jaar in het 
vak zit. 
 
In 2021 lag de gemiddelde voerwinst op vleesvarkensbedrijven op € 
65 per aanwezig vleesvarken”, aldus Steenbreker. Dat ligt € 15 onder 
het uitgangspunt waarmee op de lange termijn gerekend wordt. 
Zowel in de zeugenhouderij als in de vleesvarkenshouderij zijn de 
buffers dan ook zwaar aangetast, afhankelijk van de mate waarin 
gebruik gemaakt is van coronasteunmaatregelen. De 
vleesvarkensprijzen waren in de loop van maart en april weliswaar 
gestegen tot hoge niveaus, maar met de gestegen biggen-, voer- en 
energieprijzen merken vleesvarkenshouders een duidelijk gestegen 
liquiditeitsbehoefte. “Voor een vleesvarkensbedrijf is er momenteel 
ongeveer € 20 tot € 30 per vleesvarkensplaats per jaar aan extra 
liquiditeit nodig”, aldus Steenbreker die vervolgens aangeeft dat dit 
voor een bedrijf met 8.000 vleesvarkens betekent dat er ergens € 
200.000 aan betalingsruimte opgegaan is of ergens vandaan moet 
komen. Steenbreker verwacht niet dat op korte termijn de voerprijs 
gaat dalen, dus zal de opbrengstprijs van vleesvarkens omhoog 
moeten om break-even te draaien. 
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De kosten van vleesvarkensvoer schommelden jarenlang rond de € 
25 per 100 kilo. Door de oorlogssituatie is de voerprijs in 2021 gaan 
stijgen met een extreme stijging in april 2022. 
 
Extra financiering 
Ook Robert Stienen, Relatiemanager Agrarische Bedrijven bij ABN 
Amro, is bezorgd voor het komend jaar, maar ziet momenteel nog 
geen extra instroom van klanten die in bijzonder beheer 
terechtkomen. Het aantal bedrijven, dat een financiering heeft bij 
ABN Amro en onder bijzonder beheer valt was na het slechte 
opbrengstjaar in 2015 ongeveer 20% en op dit moment is dat 
ongeveer 5 tot 7% van de bedrijven. Deze bedrijven zijn vaak te 
zwaar gefinancierd om aan een saneringsregeling mee te kunnen 
doen en hier zal maatwerk tot een oplossing moeten leiden. 
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“We financieren als bank in activa en niet in verliezen”, aldus 
Stienen. Extra financiering is eventueel mogelijk voor bedrijven 
waarvan de lening grotendeels is afgelost, en er eventueel 
voldoende grond onder het bedrijf zit, en er perspectief is in de 
continuïteit van het bedrijf. “Zolang er aan de 
aflossingsverplichtingen kan worden voldaan die passen bij het 
onderliggende onroerend goed, is er een oplossing voor de 
bedrijven”, geeft de relatiemanager aan. Verder geeft hij aan dat je in 
de huidige markt moet streven om investeringen in de reguliere 
varkenshouderij binnen tien jaar terug te verdienen. De markt is te 
onzeker om te weten wat er dan speelt. Voor duurzame concepten is 
er ruimte voor een langere aflostijd, maar ook daarvoor geldt dat het 
rendement belangrijk blijft. 
 
“Als een varkenshouder een buffer heeft van € 250 tot € 300 per 
gemiddeld aanwezige zeug en € 10 tot € 20 per gemiddeld aanwezig 
vleesvarken is dat prima. Normaal gesproken kun je dan ongeveer 
een jaar met verlies opvangen”, geeft Stienen aan. Op dit moment is 
er echter geen buffer meer aanwezig bij de varkenshouders en het 
dal is dieper door de covid-19 en de oorlog in Oekraïne. 
 
Bedrijven die vooruitgewerkt hebben en geïnvesteerd hebben in 
duurzame energie, gasloos produceren met efficiënte looplijnen en 
toekomstbestendige kraamhokken hebben nu een streepje voor. 
Maar er zijn ook bedrijven die groeistappen hebben gezet na twee 

goede jaren in 2016 
en 2017 die 
eigenlijk hadden 
moeten bufferen. 
 
 
 
Het voeren van CCM. 
Er zijn weinig 
alternatieven voor 
dure grondstoffen. 
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Saneringsregeling 
Voor bedrijven met toekomstperspectief is er vaak wel een 
overbruggingskrediet voor liquiditeit mogelijk. Dit geldt ook voor 
bedrijven die alternatieve plannen hebben voor het bedrijf. “Sommige 
bedrijven zullen een keuze moeten maken om te stoppen. Het is 
echter frustrerend dat saneringsregelingen op zich laten wachten en 
elke keer maar opgeschoven worden. De landelijke overheid geeft 
aan met royale saneringsregelingen te willen komen, met het oog op 
stikstofreductie, maar gelijktijdig krijgt een varkenshouder die 
concreet wil saneren nu nog geen gehoor”, aldus Steenbreker die 
aangeeft dat ondernemers zich nu al richten op gemeentes en 
provincies, maar die kunnen ook nog niets. 
 
Toekomst varkenshouderij 
De situatie voor komend jaar is lastig te voorspellen. De prijsopleving 
van de vleesvarkens in maart van dit jaar had ook niemand voorzien, 
op dit moment neemt de druk in de markt duidelijk toe. De 
marktsituatie is echter gevoelig voor schommelingen. Mooi weer kan 
extra vraag naar BBQ-vlees opleveren, maar een verdere daling in 
vleesprijzen doordat aan het eind van de zomer vlees uit de opslag 
komt, is ook denkbaar. Het is wel verstandig om de vinger aan de 
pols te houden, snel te reageren op veranderingen en actie te 
ondernemen. Wacht niet af tot de liquiditeit een probleem is. 
 
Hoe dal te overbruggen? 

 Maak vroegtijdig een inschatting van de liquiditeitsontwikkeling 
door een liquiditeitsprognose met meerdere scenario’s uit te 
werken. 

 Ga vroegtijdig in overleg over eventuele liquiditeitsproblemen 
met de bank zodat er voldoende tijd is voor de beoordeling 
van een extra krediet of lening. 

 Ga in overleg met leveranciers over betalingsmogelijkheden. 
Probeer een regeling met een duidelijke betalingstermijn te 
treffen. 

 Wees voorzichtig met vastzetten van prijzen op een mogelijke 
piek van de markt. 
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 Zorg voor inzicht in de technische – en financiële resultaten op 
het bedrijf. 

 Blijf scherp op de kostprijs, deze is ook van belang bij het 
aanvragen van een financiering. 

 Denk na over strategische keuzes voor langere termijn. 

 Stoppen kan ook een optie zijn, onderzoek mogelijke 
uitwerkingen hiervan. 
 

Alternatieven voor inkoop duur voer 
 
De kostprijsverschillen per bedrijf zijn enorm en ook de voerkosten 
lopen sterk uiteen. Deze verschillen hebben een grote impact op de 
rentabiliteit van het bedrijf. Er zijn ondernemers die eigen 
grondstoffen, zoals granen en CCM telen voor eigen gebruik, of de 
voerprijs voor langere periode vastzetten bij de mengvoerindustrie of 
actief bezig zijn met de inkoop van losse grondstoffen. Welke 
strategie je ook hanteert, alle varkensbedrijven worden dit jaar 
geconfronteerd met significant hogere voerprijzen. 
 
“Er zijn nauwelijks alternatieven voor de dure grondstoffen op dit 
moment, zeker met behoud van de kwaliteitseisen van het rantsoen”, 
geeft onafhankelijk voeradviseur Carel van Acht, van V8voeradvies, 
aan. Ook prijzen van bijproducten stijgen fors doordat deze in de 
meeste gevallen gekoppeld zijn aan de grondstofprijzen van de soja- 
en graanproducten. Komende zomer periode komt er een extra 
uitdaging bij omdat dan de beschikbaarheid van natte bijproducten 
minder zal zijn. Vaak is er tijdens de zomervakantie een 
productiestop. De verleiding is er om in de rantsoenen voor varkens 
vervangingen door te voeren met goedkopere grondstoffen. Er zijn 
bedrijven die kiezen voor alternatieven, zoals hogere aandelen 
tarwezetmeel, tarwegistconcentraat, tarwezemelen, tarwegries, 
rogge of triticale. Van Acht beveelt aan om voor vleesvarkens de 
veilige normen voor tarwebijproducten en dergelijke niet te 
overschrijden. De kwaliteit van producten en een andere hoeveelheid 
in het rantsoen werkt direct door in groei en voerconversie en zie je 
pas na 3 of 4 maanden in de technische resultaten. 
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“Niet alle varkenshouders hebben inhoudelijk voldoende kennis van 
de werking van grondstoffen. Maar een ding is zeker een varken kun 
je niet voor de gek houden”, besluit van Acht die de varkenshouders 
adviseert om niet te rigoureuze schommelingen in het rantsoen door 
te voeren. “Blijf focussen op stabiele en veilige recepten met 
gekende kwaliteit”. 
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Uitscheiding fosfaat en stikstof varkens stabiel laag 
 
De uitscheiding van fosfaat door de varkensstapel blijft naar 
verwachting dit jaar gelijk aan die van 2021. Dat is de 
inschatting van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De 
varkenssector blijft daarmee flink onder de excretieplafonds. 
Landbouwminister Henk Staghouwer meldt deze verwachting voor 
de stikstof- en fosfaatexcretie in een Kamerbrief. Die is gebaseerd op 
de cijfers die op 1 april 2022 beschikbaar waren. Die gegevens 
hebben onder andere betrekking op de omvang van de Nederlandse 
veestapel, het voerverbruik en de voersamenstelling. Maar zijn ook 
gebaseerd op bijvoorbeeld cijfers over de melkproductie en 
lichaamssamenstelling van de dierlijke producten en de uitscheiding 
van fosfaat en stikstof door de verschillende diergroepen. 
 
De enige grote veranderingen zitten in 2022 naar verwachting bij de 
melkveestapel. Door een hoger fosforgehalte in de grasoogst van 
2021 gaat de fosfaatexcretie volgens de berekeningen van het CBS 
omhoog en door een lager stikstofgehalte de stikstofexcretie juist 
omlaag. 
 
De melkveesector blijft hiermee zowel onder het fosfaat- als het 
stikstofplafond. Bij de overige sectoren zijn er niet of nauwelijks 
veranderingen en die blijven ook allemaal onder de toegestane 
fosfaat- en stikstofplafonds. Dat geldt dan ook voor Nederland als 
geheel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron; Varkens.nl 
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Retail sorteert alvast voor op verwachte prijsstijging 
 
De laatste weken zijn prijsstijgingen in de supermarkten nieuws van 
de dag. RTL duidde vorige week de prijsstijging en legde de schuld 
bij de stijgende voerkosten. 
Op LinkedIn reageerde econoom varkensproductie Robert Hoste van 
Wageningen Economic Research op een bericht van RTL dat 
prijsstijgingen in de supermarkten komen door stijgende voerkosten. 
Volgens Hoste klopt deze stellingname niet. De consumentenprijs 
stijgt weliswaar fors, maar van een stijging in de boeren- en 
verwerkersprijzen is geen sprake. Sterker nog: varkenshouders lijden 
momenteel verlies. 
 
Wat speelt er nu precies in de markt? 
“De prijs van varkensvlees in de retail stijgt momenteel fors. Die 
stijging is niet te verklaren als je puur naar de ontwikkelingen bij de 
varkenshouders en de verwerkers kijkt. De varkensprijzen hebben dit 
voorjaar wel een stijging laten zien, maar dat was maar beperkt én 
van korte duur.” 
 
Hoe hard stijgt de consumentenprijs dan? 
“De consumentenprijsindex varkensvlees van het CBS steeg in april 
van 119,9 naar 127,7 punten, dat is werkelijk ongekend. Vaak 
schommelt die index hooguit met enkele punten. Het lastige is dat de 
cijfers van de vleesindustrie nog maar tot maart bekend zijn en die 
indexprijs loopt tot dan toe niet uit de pas met de af-boerderijprijs. 
Meer recente prijsmutaties van onderdelen van varkens lopen nog 
redelijk in de pas met de varkensprijs.” 
De consumentenprijs stijgt weliswaar fors, maar van een stijging in 
de boeren- en verwerkersprijzen is geen sprake 
 
Hoe kan dan de consumentenprijs wel zo hard stijgen? 
“Ik denk dat supermarkten boven op de marktontwikkelingen zitten 
en zich nu vroegtijdig opmaken voor een prijsstijging die ze 
verwachten. Helaas betekent dat nog niet dat dat direct doorwerkt in 
de rest van de kolom.” 
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Gebeurt het vaker dat de retail zo vooruit werkt met zijn 
prijsstelling? 
“Dit is niet voor het eerst, alleen een dergelijke scherpe prijsstijging 
heb ik nog niet eerder gezien. Dat de retail voorsorteert, hebben we 
bijvoorbeeld ook gezien in 2019 toen de vraag vanuit China opliep en 
er in Europa een krapte aan varkensvlees werd verwacht.” 
 
De boerenprijs staat momenteel eerder onder druk dan dat er 
geld bij komt. Hoe kijk je voor de korte termijn naar de 
varkensmarkt? 
“Het is te hopen dat het mooie weer de Europese markt een 
positieve impuls zal geven. Vooruit kijken is de laatste jaren lastiger 
geworden, de varkenscyclus is grilliger geworden. Wat ik wel durf te 
zeggen, is dat de opbrengstprijs op termijn altijd wel meestijgt met de 
kostprijs. In 2007 duurde het echter anderhalf jaar voordat de 
opbrengstprijs de kostprijsstijging volgde. In 2013 duurde het een 
jaar. Het kan dus even duren voordat de markt de noodzakelijke 
stijging laat zien. Op dit moment moet de prijs ruim boven de € 2 
komen om kostendekkend te werken. Je ziet nu ook dat er bedrijven 
stoppen omwille van de moeizame markt. In Denemarken is een 
aantal bedrijven gestopt. Eigenlijk is zo’n krimp voor de sector een 
goede ontwikkeling, omdat de EU een forse overproductie heeft.” 
 
Wat kan de markt helpen om een grilligere varkenscyclus aan te 
kunnen? 
“Er zouden meer initiatieven moeten komen waarbij een deel van de 
prijs vooraf vast ligt, zoals bij Good Farming Star, of waarbij 
prijsschommelingen in de keten samen gedragen worden. Dat wordt 
steeds belangrijker, omdat de markt steeds onvoorspelbaarder wordt 
en de pieken en dalen groter en scherper. Je moet van goeden huize 
komen om zo’n markt goed uit te zitten en een behoorlijke buffer in 
een goede periode op te bouwen om bijvoorbeeld de huidige stijging 
van de voerprijs uit te zitten.” 
 
Bron; Boerderij.nl 
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Konijn op de BBQ 
 
Iedereen kent wel de winterse stoofpotten met konijn op 
grootmoeders wijze. Maar wist je dat je konijn ook perfect op de BBQ 
kan klaarmaken? Met deze barbecuerecepten en tips ontdek je dat 
konijn en BBQ een lekker duo zijn. 
 
Waarom konijn op de BBQ een goed idee is 

 Het vlees is fijn van smaak en zeer geschikt om er culinair 
mee te grillen. 

 Met konijn serveer je een mager stukje vlees dat makkelijk 
verteerbaar is. Konijn bevat gemiddeld ongeveer 8g vet per 
100g. Een bout gemiddeld 4g vet per 100g. 

 Kleinere stukjes konijn hebben geen lange gaartijd nodig.  
  
Hoe konijn grillen op de BBQ? 
Grillen is een baktechniek die je ook kan toepassen op konijn. 
Tijdens het grillen wordt het vlees gegaard en krijgt het dat typische 
grillpatroon. Door de intensieve warmte is deze manier het best 
geschikt voor kleinere stukken konijn. Tip: laat de stukjes konijn 
vooraf een uurtje marineren in een mengeling van (olijf)olie, 
citroensap en kruiden naar keuze (bvb. koriander, tijm, 
kippenkruiden…). 
 
Zo ga je te werk 

 Zorg ervoor dat de barbecue eerst goed op temperatuur is 
voor je begint te grillen. 

 Wrijf zowel het barbecuerooster als de stukken konijn in met 
een dun laagje (olijf)olie/marinade. Zo voorkom je dat je stukje 
konijn aan het rooster blijft kleven. Tijdens het grillen kan je, 
indien nodig, nog wat bestrijken met olie/marinade. 

 Bak je stukjes konijn kort en krachtig. Start boven de 
vuurgloed voor een mooie korst. Verplaats vervolgens naar 
een iets minder hete zone om rustig verder te garen.  
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