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Aan de leden en afnemers 
 
Op het moment van schrijven zitten we aan het begin van de 
vakanties, terwijl op het moment dat u dit leest de vakanties er 
alweer half op zitten. Het seizoen is goed met mooi groeizaam weer 
begonnen. We hebben een tijd met redelijk regen gehad. Echter de 
laatste weken is het wel erg droog aan het worden. De granen en 
maïs staan er goed bij. Voor de maïs en het gras mag de regen nu 
wel komen. 
Als we rond rijden komen we overal vlaggen tegen van een land dat 
in nood is. Want de regering heeft al 40 jaar zijn zinnen gezet op een 
halvering van de veestapel en minder grond onder de boeren. Nu 
lijken ze hun sluwe plan te willen doorzetten. Onder het mom van het 
stikstof probleem is de halvering aangekondigd. Maar wij laten ons 
niet kisten. Ook de rest van Nederland staat achter de agrariërs en is 
tegen de regering. 
Er waren nog nooit zoveel probleem dossiers aan de orde: 
Kinderopvangtoeslag, energietransitie, schade door gaswinning in 
Groningen, woningentekort. Zoals iemand pas zei: Het enigste wat 
Rutte de laatste 12 jaar heeft opgebouwd, zijn voedselbanken, want 
die zijn nu hard nodig. Een harde constatering, maar waar. 
Dat wil niet zeggen dat ik ga ontkennen dat er een stikstofprobleem 
is. Maar er wordt wel steeds meer duidelijk: De reductie die het 
kabinet wil, is waarschijnlijk helemaal niet nodig. En er moet 
gereduceerd worden, omdat de industrie, luchtvaart en het verkeer 
gegroeid zijn. En die hoeven nog niks te doen.  
Oftewel dit kabinet is weer bezig, waar ze goed in zijn. Werken met 
dubbele agenda’s en dus niet benoemen wat ze willen, maar met 
een sluwe weg er naar toe werken. Den Haag vindt dat de landbouw 
teveel invloed heeft op dit land en daar willen ze in snijden. Ze 
vergeten dat de landbouw dit land heeft groot gebracht en dat de 
landbouw er voor zorgt, dat een land in crisis er zonder al te veel 
kleer scheuren weer uit komt. Elke geschiedenis leraar kan dat 
beamen. Jammer dat ze in Den Haag die geschiedenis les niet 
hebben gehad. Maar dat was wel bekend. Achterom kijken doen ze 
niet. Want ze hebben nog nooit van hun fouten geleerd. 
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Het is dan wel mooi hoe samen gezind we als sector zijn en dat we 
samen dit aanpakken. Maar het is diep triest wat de oorzaak daarvan 
is. Dit kabinet heeft ook in de landbouw veel kapot gemaakt en heel 
veel leed veroorzaakt. Ook daar zullen ze helaas nooit van leren. 
 
Investeringen 
Vorig jaar hebben we een innovatie in perslijn 2 geplaatst, waardoor 
we bijna geen stoom en dus bijna geen gas meer verbruiken bij het 
persen. Met de huidige energieprijzen super interessant. Wij zijn dus 
ook voornemens om perslijn 1 om te bouwen naar dit principe. Zo 
worden we weer minder afhankelijk van de gas tekorten in dit land. 
 
Grondstofprijzen 
De oogsten lijken in Europa toch goed te lukken. Hierdoor zijn de 
grondstofprijzen wel iets aan het dalen, maar niet zo hard als we 
hadden gehoopt. Door de hoge grondstofprijzen is er een groot 
areaal op het noordelijk halfrond ingezaaid en is er ook nog in 
verhouding veel kunstmest gebruikt. Door het groeizame weer 
zouden er recordoogsten moeten komen, maar dat zien we nog 
onvoldoende in de prijzen terug. Door de prijsdalingen die er recent 
zijn geweest en die we verder verwachten, is de piek in de 
mengvoerprijs voorlopig wel achter de rug en beginnen de eerste 
voeders heel voorzichtig al in prijs te dalen. In augustus verwachten 
we dat de voerprijzen verder dalen. De grondstofprijzen moeten 
echter nog verder dalen door het grote aanbod om uiteindelijk de 
mengvoeders in de richting van de oude niveaus terug te laten 
komen. Dus afwachten wat de oogsten uiteindelijk echt doen. 
 
Spuitlicentie en maisdemo 
Zoals gebruikelijk willen we de spuitlicentie samen geven met de 
maisdemo. Omdat het vorig jaar erg goed is bevallen, willen we de 
maisdemo ook dit jaar weer groot aanpakken De datum voor dit 
evenement volgt nog, maar daar zal per mail over geïnformeerd 
worden. 
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Samenwerking met De Eendracht 
Het eerste jaar van de samenwerking zit er bijna op. Het is dan mooi 
om er eens op terug te kijken. Ongemerkt wordt er veel samen 
gedaan. Van eenvoudige zaken, zoals samen bepaalde zaken 
inkopen tot kennis uitwisselen. Toch goed om hier het een en ander 
te laten zien wat we samen doen en wat dat voor u oplevert: 

 Uitbesteding van productie en zelfs uitbesteden van transport. 
Hierdoor wordt er efficiënter geproduceerd en ook in het 
transport kunnen we zo veel tijd winnen.  

 Daarnaast zorgt de samenwerking er voor dat de lijntjes kort 
zijn en dus snel en flexibel dingen kunnen gebeuren. 

 Doordat we volledig in elkaars systemen kunnen, is het 
uitwisselen van productie veel makkelijker geworden. 

 Uitwisseling over kennis van kantoorsystemen. We hebben nu 
in Haarle dezelfde automatiserings slag gemaakt als bij de 
Eendracht. Dit ging heel efficiënt, omdat we de kennis van De 
Eendracht al hadden. Nu kunnen we in principe met minder 
mensen hetzelfde werk doen. 

 Uitlenen van grondstoffen. Als er producten op zijn, even snel 
bij lenen. Makkelijk en heel efficiënt. 

 Vergelijken van kosten en zo zien waar wij nog kunnen 
besparen. Werkt heel eenvoudig als je volledig in elkaars 
administratie kan meekijken. 

 
Dit zijn maar een paar voorbeelden, maar zo heeft u al een mooie 
indruk wat we samen doen en wat de voordelen zijn. Daarnaast zijn 
er legio aan mogelijkheden die we de komende jaren gaan 
oppakken. 
Als u als klant er nog vragen over heeft, schroom niet en laat het ons 
weten. We horen ook graag uw mening en we leggen het graag 
verder toe. 
  
Vakantiebestellingen 
We hebben het al eerder over gehad, maar toch even voor uw 
herinnering. Zoals ieder jaar gaan de medewerkers, (in de fabriek, 
kantoor, voorlichters, winkel) om beurten op vakantie zodat wij u 
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steeds goed van dienst kunnen blijven zijn. Indien u uw bestelling 
tijdig doorgeeft, zullen wij er voor zorgen, dat u hier niets van merkt.  
 
VoederWaarde.nl 
Door de dalende mengvoeromzet, de recordhoge mengvoerprijzen 
en de concurrentie in de markt, is VoederWaarde.nl weer super 
actueel. Belangrijk is het voor u als afnemer te weten wat u voert. Wij 
zien dat andere bedrijven buiten VoederWaarde.nl om ook 
transparanter gaan werken. Deze bedrijven durven het kennelijk 
echter niet aan, deze transparantie door een externe partij te laten 
borgen. Mijn ervaring is, dat het laten zien en kunnen aantonen dat je 
transparant werkt, door de klant gewaardeerd wordt.  
 
Tenslotte willen wij u namens het hele team van Zuid-Oost Salland 
ook een goede en zonnige vakantie toewensen. 
 
 
Hans Verheul 
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Hittestress bij melkkoeien 
 
Hitte stress is jaarlijks terug komend fenomeen zowel in het 
Groeneboekje als in de praktijk in de stal. Omdat hittestress elk jaar 
weer de oorzaak is van veel problemen brengen wij het ook dit jaar u 
onder de aandacht. Bij een temperatuur van 20 graden Celsius en 
een luchtvochtigheid van 60 tot 80 procent kan een hoogproductieve 
koe al negatieve effecten ondervinden. Bij een 
omgevingstemperatuur van 25 graden Celsius en een 
luchtvochtigheid van 60 procent is er sprake van lichte stress. Een 
combinatie van 30 
graden Celsius met een 
relatieve 
luchtvochtigheid van 80 
procent levert ernstige 
stress op. Een 
hoogproductieve koe is 
vatbaarder voor 
hittestress dan een koe 
die zich verder in de 
lactatie bevindt. 
Figuur 1 Hittestress 
afhankelijk van 
temperatuur en 
luchtvochtigheid 

 
Verschijnselen van Hittestress 
Hittestress leidt tot een algehele malaise bij koeien, maar is vooral 
zichtbaar door een mindere voeropname, een lagere melkgift en uier- 
en klauwproblemen. De klauwproblemen ontstaan doordat de dieren 
twee tot drie uur per dag minder liggen. Ze blijven langer en vaker 
staan, omdat ze staand hun warmte makkelijker kwijt kunnen. De 
weerstand van de koe neemt af en daardoor verslechtert haar 
uiergezondheid ook. Nieuwe gevallen van (sub)klinische mastitis 
treden vaker op en reeds bestaande subklinische en chronische 
infecties flikkeren op en worden weer zichtbaar. De koecelgetallen 
worden hoger, daardoor stijgt het tankcelgetal. Het is een 
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terugkerend patroon: we zien dat het gemiddelde tankcelgetal van de 
Nederlandse melkveebedrijven ieder jaar een stijging laat zien in de 
zomermaanden. 
 
Op het moment dat hittestress gaat spelen op melkveebedrijven zijn 
de volgende verschijnselen aan de koeien te zien (tabel1). 
 
Tabel 1 Verschijnselen van hittestress bij lacterende koeien per 
gradatie van hittestress 
 
 

Mate van 
hittestress 

Verschijnselen 

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

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

Ernstig - Zeer ernstige daling van voeropname en  
  melkproductie 
- mogelijke uitval 

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

 Voldoende drinkbakken 

 Locatie drinkbakken: voldoende ruimte rondom de 
drinkbakken 
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 Hoogte drinkbak (optimale hoogte 60 tot 70 cm) 

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

 
Huisvesting 

 Plaats ventilatoren in de stal en eventueel in de melkstal. 

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

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

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

 
Voeding 

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

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

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

 Extra bufferen d.m.v. natriumbicarbonaat. Voer 250 gram per 
dier per dag op warme dagen. De dagen voor en na de 
warmte kunt u met 125 gram toe. 

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

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

 Begin de zomerperiode met een zo laag mogelijk celgetal. 

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

Hittestress is een lastig probleem, maar met een vooruitziende blik 
en een goed management kunnen de negatieve gevolgen beperkt 
blijven. 
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Graslandvernieuwing kan tot 1 september 
 
We hebben weer een tijd van droogte gekend en in die zin is het 
weer goed om uw graslandpercelen langs te lopen. Kijk na het 
herstellen van de grasmat goed naar de kwaliteit en beslis of u uw 
mat nog moet vernieuwen. Vanuit regelwetgeving is het mogelijk om 
tot 1 september uw grasland te vernietigen en hier inzaai toe te 
passen. Denk er ook aan om indien u dat wilt klaver bij te mengen, 
zeker met de hogere kunstmestprijzen gaat dit steeds interessanter 
worden.  
Beoordeel daarom uw percelen grasland kritisch. Aandachtspunten 
zijn daarbij: 
 

 Ligt het perceel vlak? 
 Blijven de koeien in het perceel goed aan de melk? 
 Hoe lang blijft uw perceel productief na een lange droge 

periode. Sterk verouderd grasland valt de droogte aanzienlijk 
eerder in. 

 Is de VEM-waarde van de graskuil hoger dan 900. Daarbij 
vanuit gaande dat het maaimoment juist is geweest. 

 Hoe groot is het aandeel goede grassen. 
 Slecht grasland bevat minder dan 60% goede grassen. 
 Matig grasland laat 60-80% goede grassen zien. 
 Goed grasland bevat meer dan 80% goede grassen. Daarvan 
 is engels raai het hoofdbestanddeel. 

 Is het ruw as gehalte van gewonnen ruwvoeder laag (<110)? 
 Hoe hoog is de PH van uw grond. Op zandgrond is de 

optimale PH 5.3-5.5. 
 
Als u uw percelen opnieuw wilt inzaaien kijk dan kritisch naar welk 
graszaadmengsel u wilt gebruiken. 
Wij werken met een eigen graszaadmengsels waarin de beste 
kwaliteit van individuele graszaden verwerkt zijn. Elk jaar houden wij 
onze eigen mengsels kritisch tegen het licht.  
Breken er nieuwe toprassen door op de rassenlijst en zijn ze beter 
dan de bestaande rassen, dan zullen wij ons mengsel per direct 
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aanpassen. Wilt u meer informatie omtrent onze eigen mengsels, 
raadpleeg dan uw voorlichter. 
 
Ook de PH laat soms te wensen over. 
Is de PH 4.8 of lager dan is een forse hoeveelheid kalk nodig om de 
PH weer op peil te krijgen. 
Is de PH in het traject 4.8-5.2 dan kunt u toe met een reparatie 
bekalking. 
Op de bodemanalyse staat een vermelding hoeveel kalk u moet 
inzetten om de PH met 0.1 te verhogen. 
Kalk is verkrijgbaar met relatief veel magnesium, maar ook zonder 
magnesium. 
Hoe lager het percentage magnesium, hoe sneller de kalk zal 
werken.  
Kijk dus kritisch na uw bodemanalyse wat de toestand is van de 
magnesium in de grond. 
Is deze toestand laag dan zorgt kalk niet alleen voor een PH 
verhoging,  
In zijn algemeenheid zijn de magnesiumtoestanden goed tot zelfs 
hoog. In die zin dus in de meeste gevallen een kalksoort inzetten die 
weinig tot geen magnesium bevat. 
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Bestemming vleesvarkens dit jaar pluriformer 
 
In de eerste helft van dit jaar zijn ruim 330.000 vleesvarkens 
minder door Nederlandse slachterijen verwerkt dan in de eerste 
zes maanden van 2021. Dat verschil van 4 procent is iets meer 
dan het aantal varkens dat in een normale week wordt geslacht. 
Daarentegen zijn ruim 61.000 vleesvarkens meer in het 
buitenland geslacht, maar niet in Duitsland. 
In de eerste zes maanden van dit jaar zijn 7,81 miljoen varkens in 

Nederland geslacht. 
Gemiddeld bedraagt 
daarvan het karkasgewicht 
100,6 kilo. Het gemiddelde 
vleespercentage van de 
varkens is dit halfjaar exact 
gelijk aan dat in 2021, 
namelijk 58,9 procent. 
De lagere aantallen en het 
iets lagere gewicht maken 

dat Nederlandse slachterijen minder vlees op de markt hebben 
gebracht dan in de eerste zes maanden van 2021. Het gaat daarbij 
om een volume van bijna 35.000 ton vlees, een daling van 4,2 
procent. Dat blijkt uit de marktcijfers van de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland. 
 
Levende export plust 
Het herstel van de levende export is deze eerste jaarhelft 
opgetreden. Tot en met week 26 zijn bijna 434.627 vleesvarkens 
naar slachterijen in het buitenland vervoerd, in 2021 waren dat er 
373.066. Dat zijn er 61.561 meer dan in dezelfde periode van 2021: 
16,5 procent. 
Opvallend is dat de export van Nederlandse varkens naar Duitsland 
daalde, ondanks die grotere exportaantallen. Dit jaar zijn er tot nu toe 
276.476 vleesvarkens bij slachterijen van onze oosterburen afgezet. 
Dat waren vorig jaar in dezelfde periode 317.338 slachtvarkens, een 
daling van bijna 13 procent. 
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Opvallende stijgers 
Een opvallende toename is te zien in de varkensexport naar Spanje. 
Dat land is de tweede belangrijkste exportbestemming geworden. In 
de eerste helft van 2021 gingen er 22.405 Nederlandse vleesvarkens 
naar Spaanse slachterijen, dit jaar zijn dat er 51.967. 
Naar België zijn ook meer vleesvarkens geëxporteerd. Dat zijn dit 
jaar tot nu toe 41.687 varkens, in 2021 waren er dat 24.752. Poolse 
slachterijen trekken dit jaar ook flink harder aan Nederlandse 
vleesvarkens. Het eerste halfjaar gingen 36.876 slachtvarkens die 
kant op, vorig jaar waren dat in dezelfde periode slechts 3.266 
varkens. 
 
Bron: Varkens.nl 
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Consumentenprijs varkensvlees stijgt verder 
 
De consumentenprijs van varkensvlees steeg in mei tot 131 
punten, daarbij is jaar 2015 gelijk aan 100 punten. Een stijging 
van 9 procent ten opzichte van maart. Vanaf maart stegen ook 
de industrieprijs en af-boerderijprijs sterk. Aan die stijging is 
een eind gekomen. 
De industrieprijs en 
af-boerderijprijs 
daalden in mei weer 
5 procent. 
De consumentenprijs 
(CPI) vertoont sinds 
2019 een stijgende 
trend die ook in de 
maanden april en mei 
van 2022 werd doorgezet. De vraag naar varkensvlees vanuit China 
nam in 2019 sterk toe, waardoor het risico op krappe aanvoer voor 
de binnenlandse detailhandel toenam met hogere prijzen tot gevolg. 
In het eerste coronajaar en daarna bleef de consumentenprijs op 
niveau, terwijl de prijzen van de industrie en af-boerderij dramatisch 
daalden. 
Gedurende de eerste vier maanden van 2022 stegen ook de 
industrieprijs en af-boerderijprijs sterk. Deze prijzen bereikten in april 
een niveau van respectievelijk 141 en 149 punten. De 
industrieprijsindex daalde naar 135 punten. In dezelfde lijn bewoog 
de af-boerderijprijs na de 149 punten van april naar 142 punten in 
mei. Dat blijkt uit de prijsontwikkeling van varkensvlees op Agrimatie 
van Wageningen Economic Research. 
 
Supermarkt 
Circa 60 procent van het varkensvlees en 80 procent van de 
vleeswaren worden in de supermarkt gekocht. Daarnaast loopt 
ongeveer 35 procent van het varkensvlees via de 
buitenhuishoudelijke markt, zoals horeca en ziekenhuizen. 
Consumenten kopen meer varkensvlees in januari, vaak 
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aangemoedigd door reclameacties. Verder wordt meer vlees gekocht 
in het barbecueseizoen en is er een piek in december. 
Supermarkten kopen varkensvlees hoofdzakelijk van de Nederlandse 
vleesindustrie, zeker sinds alle retailers hebben toegezegd om per 
2015 voor vers varkensvlees mee te doen met programma 
Varkensvlees van morgen. Dat vlees is van Nederlandse bodem. 
Voor een deel wordt dat vlees echter betrokken van Duitse 
slachterijen die Nederlandse varkens slachten. 
 
Prijsvorming 
De prijsontwikkeling van het pakket varkensvlees dat de consument 
in de supermarkt koopt, is opvallend vlak. Zij het dat de gemiddelde 
prijs in het najaar, vooral in november, iets hoger ligt. De retail heeft 
een eigen prijsbeleid dat beperkt beïnvloed wordt door de 
inkoopprijs. Het prijsniveau bij concurrenten, promotieacties en de rol 
van vlees in het totale productassortiment van supermarkten spelen 
ook een rol. 
Prijsbewegingen van industrie (producentenprijs) en boeren (af-
boerderij) vertonen daarom nauwelijks samenhang met de 
consumentenprijs. Voor de handel tussen de slachterijen en 
supermarkten worden jaarcontracten gebruikt. Daarbinnen vindt per 
vier weken overleg plaats over reclameacties. Afhankelijk van onder 
andere het weer vinden dagelijks correcties plaats op de bestelde 
volumes. 
 
Noordwest-Europa 
Slachterijen geven de prijsbewegingen op hun afzetmarkt door aan 
de varkenshouders. De markten voor varkens en varkensvlees in 
Noordwest-Europa zijn nauw met elkaar verweven. De Europese 
Unie heeft de laatste jaren een flink gestegen zelfvoorziening in 
varkensvlees. Dat betekent dat de prijsvorming in toenemende mate 
invloed ondervindt van de prijzen in derde markten buiten Europa. 
 
Bron: Varkens.nl 
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Insecteneiwit in plaats van soja zorgt voor fors hogere 
voerprijs 

 
Biggenvoeders met lupine en erwten in plaats van soja komen 
qua kostprijs in de buurt van de voeders met soja. Deze zouden 
in circulaire voeders ingezet kunnen worden. Daarentegen 
vallen voeders waarin soja is vervangen door insecteneiwit fors 
duurder uit in vergelijking met gangbare voer. Grootschalig 
gebruik van deze grondstof lijkt op korte termijn niet aan de 
orde stelt de 
coöperatieve 
mengvoerfabrik
ant Vitelia. 
De interesse 
voor circulaire 
voeders of 
voeders zonder 
soja neemt toe, 
signaleert Vitelia 
in haar 
periodieke 
magazine ‘Vitaal’. Echter concrete programma’s zijn nog beperkt, 
maar zullen volgens de coöperatie er in de toekomst vast wel komen. 
Om daarop te anticiperen test ze in haar proefstal voor zowel biggen 
als vleesvarkens grondstoffen en voeders die hier een rol in kunnen 
spelen. 
 
Erwten 
Zo hield de Noord-Limburgse coöperatie in 2021 een test met erwten 
in speen- en biggenvoeders. De combinatie van de juiste erwten en 
haar Magi-Con productietechniek (expanderen) leverden een goed 
resultaat op waarbij een aanzienlijk deel soja werd vervangen door 
erwten. 
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Insecteneiwit 
Onlangs sloot Vitelia een ander biggenproef af met insecteneiwit en 
lupine. In vergelijking met haar meest ingezette biggenvoerlijn 
leverden ook deze beide grondstoffen vergelijkbare technische 
resultaten op wat betreft groei, voederconversie, uitval en 
mestconsistentie. Qua kostprijs komen de voeders met lupine en 
erwten in de buurt van de voeders met soja en zouden, volgens 
Vitelia, in circulaire voeders ingezet kunnen worden. Bij voeders voor 
de jongste varkens blijven echter kleine hoeveelheden soja nog 
steeds aan te bevelen voor het beste resultaat. 
 
Fors duurder 
Grootschalig gebruik van insecteneiwit lijkt op korte termijn niet aan 
de orde. De voeders met deze grondstof zijn onder de huidige 
marktomstandigheden fors duurder dan gangbare voeders. Mogelijk 
dat deze wel een plek zouden kunnen krijgen in een concept en een 
niche-markt waarin deze kosten doorgerekend kunnen worden. De 
test met insecteneiwit werd uitgevoerd samen met Protix, producent 
van een eiwitconcentraat op basis van larven van de soldaatvlieg. 
 
Bron: Pigbusiness.nl 
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The Pig Story laat ware verhaal van varkenshouderij 
zien 

 
De belangenbehartiging van de varkenshouderijsector heeft als 
uitgangspunt om met één varkensgeluid naar buiten te treden 
en te communiceren en dat geldt ook voor de pr-activiteiten. 
Eén varkensgeluid, ook voor de pr-activiteiten, dat klinkt heel logisch. 
Via het gezamenlijke initiatief The Pig Story is de sector hiermee al 
een heel eind op weg. 
The Pig Story is een initiatief van varkenshouders die in 
samenwerking met de Producenten Organisatie Varkenshouderij 
(POV) het eerlijke en ware verhaal van de varkenshouderij willen 
laten zien en horen. Met als doel dat de consument weet waar het 
eten vandaan komt. De diverse initiatieven worden bijgestaan met 
communicatieadviezen en informatiematerialen. 
 
Informatieborden bij 
een zichtstal waar 
bezoekers elke dag 
gratis welkom zijn. 
Zichtstallen en het 
Weekend van het 
varken worden nu 
door The Pig Story 
ondersteund. - Foto: 

Bert Jansen 

 
Weekend van het 
varken 
Een van de 
belangrijke pr-activiteiten in de varkenshouderij is het Weekend van 
het varken dat elk jaar in het tweede weekend van september 
plaatsvindt. Tijdens dit landelijke weekend kunnen burgers 
kennismaken met de varkenshouderij en een kijkje achter de 
schermen op een varkensbedrijf krijgen met live varkens kijken. “Tot 
nu toe zijn er al 15 varkenshouders die zich aangemeld hebben om 
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op 10 en 11 september 2022 deel te nemen aan het Weekend van 
het varken”, laat Pleun Leeijen, medewerker van The Pig Story 
weten. 
 
Het Weekend van het varken is een van de vele pr- activiteiten in de 
sector richting de consument. Vele andere initiatieven werken samen 
met The Pig Story om een eenduidig verhaal te vertellen. De 
stichting Varkens Vandaag en Varkens in zicht die voorheen het 
Weekend van het varken organiseerden, zijn samen verder gegaan 
in The Pig Story. Daarnaast is er onder andere een nauwe 
samenwerking met Boerderij Educatie Nederland, Boer Bewust, 
Team Agro NL, Van Dieren Ontdekpark, Boer in de klas en de 
themawinkel Oijnk. Samen met deze verschillende initiatieven is het 
doel van The Pig Story om één varkensgeluid te laten horen in de 
communicatie van de varkenshouderij richting consument. 
 
Geen open dagen vanuit de retail 
De retail richt zich meer op eigen festivals en minder op 
boerderijdagen of open dagen op het bedrijf zelf. Er komen dit jaar 
dan ook geen georganiseerde open dagen op varkensbedrijven 
vanuit de retail. Denk hierbij aan de Buitendagen van AH of de Lidl 
Boerderijdag. Lidl geeft aan dat ze op een andere manier 
communiceren over de herkomst en verduurzaming van het 
varkensvlees en AH concentreert zich op het Beter voor-programma. 
“In 2022 zullen steeds meer Beter voor Natuur & Boer-producten in 
de schappen liggen”, aldus Pauline van den Brandhof van AH. 
“Klanten herkennen de producten aan het ‘Beter voor’-logo dat op de 
producten staat. Dit is dus een van de manieren om klanten kennis te 
laten maken en te laten zien waar ons varkensvlees vandaan komt. 
Daarnaast vertellen wij erover in advertorials in dagbladen, in de 
Allerhande, op onze website en in ons Missieverslag. Ook hebben 
we een stakeholdernieuwsbrief die we versturen en een Beter eten-
nieuwsbrief voor onze klanten. Daarnaast hebben we het Beter eten-
Festival gehad waar klanten varkenshouders konden spreken.” 
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Beperkt budget voor promotie 
Het budget voor promotiedoeleinden is echter niet oneindig. In de tijd 
dat het productschap voor Vee en Vlees nog bestond werd het 
evenement Weekend van het varken gefinancierd uit collectieve 
fondsen en was er voldoende budget naast huis-aan-huisfolders, 
voor radioreclame. Na 2014 moest de sector het budget zelf 
ophoesten en stond de organisatie van het evenement onder druk. 
 
De POV organiseerde in 2016 een donatiecampagne voor de pr-
activiteiten. Het grootste deel werd door varkenshouders gedoneerd. 
Ook de periferie deed een duit in het zakje. Iets meer dan een ton 
werd opgehaald, zeker niet voldoende om het Weekend van het 
varken door te laten gaan. Toch organiseerden dat jaar een klein 
aantal bedrijven een eigen Weekend van het varken. 
 
Na het oprichten van de belangenorganisatie POV in 2018 werd er 
besloten om een gedeelte van het ledengeld in te zetten voor pr-
doeleinden, waaronder de zichtstallen. In 2020 kreeg het 
gezamenlijke pr-initiatief The Pig Story vorm. 
Op dit moment dragen alleen POV-leden financieel bij aan The Pig 
Story, via een percentage op de jaarlijkse contributienota. Waardoor 
het budget ongeveer € 200.000 per jaar is. De verdeling van deze 
gelden richting de diverse pr-initiatieven gaat in overleg met de 
diverse initiatieven. Van dit budget zijn inmiddels bij alle zichtstallen 
de informatieborden en -vlaggen vervangen in de nieuwe huisstijl van 
The Pig Story. “Omdat het beschikbare budget alleen van 
varkenshouders komt, kunnen we niet alle initiatieven waarin ook 
andere sectoren deelnemen ondersteunen. We focussen ons op de 
varkenshouderij”, aldus Leeijen die aangeeft dat een ‘sponsor’-
bijdrage van de periferie in de toekomst welkom is. Allerlei lokale 
activiteiten, zoals fietstochten of open dagen zijn lastig bij te houden. 
“De lijntjes zijn kort en hierdoor weten varkenshouders ons wel te 
vinden voor promotiemateriaal”, geeft Leeijen aan. “Er zijn meerdere 
meningen en standpunten, ook binnen de sector, maar het is van 
belang dat we de consument op een eenduidige manier het ware 
verhaal vertellen”, aldus Leeijen. 
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The Pig Story ondersteunt veel activiteiten in de varkenssector met 
folders en materialen. De pr-activiteiten richten zich vooral op sociale 
media. 
 
PR gericht op sociale media 
De pr-activiteiten richten zich vooral op sociale media. The Pig Story 
is te vinden op Facebook, Instagram en inmiddels ook op LinkedIn 
voor het onderwijs en periferie en op TikTok en YouTube voor de 
jeugd. 
 
Om alle berichten op sociale media in goede banen te leiden, is er 
ondersteuning van Wija Koers met haar communicatiebedrijf. Koers 
plaatst berichten, modereert deze en geeft cursussen over sociale 
media. Inmiddels hebben afgelopen twee jaar 50 varkenshouders 
een cursus afgerond. De cursus is gratis voor POV-leden. “We 
stimuleren varkenshouders om ook zelf berichten op de eigen sociale 
media te zetten”, aldus Leeijen die ook wel begrijpt dat niet iedereen 
daar tijd voor heeft. En ook de negatieve en soms haatreacties 
weerhouden varkenshouders om open berichten op sociaal media te 
posten. Ook daarin kan Koers samen met de POV ondersteuning 
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bieden. In samenspraak met de varkenshouder zal het advies zijn 
om of op reacties te reageren, of te negeren of de gebruiker van de 
reactie te blokkeren. In extreme gevallen zijn juridische stappen 
mogelijk. “Hierbij staat het gevoel van de varkenshouder voorop”, 
aldus Leeijen. 
 
Goed communiceren via sociale media kost ook gewoon veel tijd. 
Samen met de ‘oud’-cursisten zijn er meerdere app-groepen 
opgestart die gezamenlijk de input leveren voor de berichten op 
sociale media van The Pig Story. Elke groep heeft een eigen thema. 
Elke veertien dagen komt er een groep ‘online’ bijeen. Niet alleen om 
ervaring uit te wisselen, maar ook om nieuwe onderwerpen, foto’s en 
video’s te delen. Met deze opzet zijn er genoeg ideeën voor 
berichtgeving met actuele plaatjes uit de praktijk en hoeft niet 
iedereen elke week of maand wat aan te leveren voor de online pr-
activiteiten van The Pig Story. 
 
Bron: Boerderij.nl 
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 Goed bezig Jos en Hielke ! 
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