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Aan de leden en afnemers 
 
Op het moment van schrijven is er weer water gevallen. De rivieren 
zijn weer wat gevuld en de weilanden worden weer mooi groen. Het 
is toch mooi om te zien hoe snel de natuur hersteld en het lijkt of het 
helemaal niet meer droog is geweest. 
Dan is het toch lastig voor te stellen dat het slecht gaat met de natuur 
en dat we een stikstofprobleem hebben. Maar Den Haag vindt van 
wel en ja daar bepalen ze de regels. Maar gelukkig accepteren we 
dat niet zomaar en is het laatste woord er nog niet over gesproken. 
Op het moment van schrijven is de conclusie van Remkes niet 
bekend. Ik ben bang dat het iets een gematigde versie is, die dan wel 
door moet gaan. Dus iets minder streng, iets meer tijd. Een echte 
polderoplossing. Maar dat haalt de discussie niet weg. Want het gaat 
om de basis of er een probleem is en hoe groot. Dus het zal de rust 
niet geven in het land, waar het kabinet op hoopt.  
Nog een ander probleem, wat de afgelopen kabinetsperiode is 
ontstaan. De Wolf is een mooi dier en er zijn hele mooie films van 
gemaakt. Maar we hebben geleerd, wat op afstand mooi is, kan van 
dichtbij er heel anders uit zien. Het is ongekend hoeveel schade het 
dier al onder buiten lopende dieren heeft aanricht. En het slachtoffer 
heeft gewoon geen schijn van kans, omdat het niet kan vluchten. 
Echt triest dat dit in Nederland mogelijk is. Het is gewoon wachten tot 
het dier een kind grijpt, alvorens de regering er ook maar iets aan wil 
doen. Triest maar helaas waar. 
 
Als we het hebben over snel herstellen, denken we ook nog even 
terug aan de Corona. Apart dat we 1 jaar geleden nog nergens heen 
konden en we elk weekend heerlijk vrij hadden. Het lijkt een 
eeuwigheid door het gehaast waar we al weer in beland zijn. 
Belangrijk is om terug te kijken om te zien hoe het ook kan. Dat 
gehaast is nergens goed voor.  
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Tijdig bestellen 
Door de drukte en de omzetgroei van afgelopen maanden is het heel 
druk in de fabriek. Voor ons is het maken van een goede planning 
voor de productie heel belangrijk. Wat alleen kan, als er tijdig besteld 
wordt. Door tijdig te bestellen, maakt u het voor ons mogelijk om al 
die tonnen wel en zo efficiënt mogelijk te maken. Dat betekent dat we 
minder kosten maken en uiteindelijk dus het voer goedkoper kunnen 
produceren, waar u als klant weer het voordeel van heeft. 
Door tijdig te bestellen ontvangt u ook korting op het voer. En dat kan 
op een vracht zo tientallen euro’s schelen. Ook hierbij doet u uzelf 
een groot plezier. 
Pak het profijt en bestel op tijd. Belangrijk is wel, dat wij normaal niet 
op zaterdag werken. 
 
Pensioen  
Vrijdag 30 september hebben we afscheid genomen van Tonnie 
Bosman, onze financiële controller. Hij heeft ruim 40 jaar bij ons 
gewerkt. Hij is nog begonnen bij de coöperatie in Heeten en is na de 
fusie mee verhuisd naar Haarle. Begonnen met het schrijven van alle 
bonnen en uiteindelijk opgeklommen na verantwoordelijke voor de 
gehele financiële administratie.  
Het was altijd super plezierig werken met Tonnie en we gaan hem 
dan ook enorm missen. Gelukkig zal hij nog wel eens langskomen 
voor een bak koffie. 
Wij wensen Tonnie samen met zijn vrouw Ria heel veel geluk en 
gezondheid toe in de komende tijd. 
 
Daarnaast is per 1 september ook Hielke Ramaaker bij de bond 
gestopt. Hielke heeft in de vakanties en andere vrije uurtjes heel veel 
werk in de fabriek en in de winkel verzet. Een harde aanpakker en 
niks was hem te gek. Hielke is nu klaar met school en gaat bij de 
Zuivelhoeve aan de slag. Wij wensen hem daar heel veel succes toe. 
 
Per 1 september is Rinze Bouwman bij ons als stagiaire begonnen in 
de fabriek. De meesten kennen Rinze wel als zaterdag hulp in de 
winkel Heeten, maar hij is dus nu ook bij ons in de fabriek te vinden. 
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Investeringen 
Zoals eerder gemeld, hebben wij op perslijn 2 een aangepaste BOA 
geplaatst om zonder gas te produceren. Dit bevalt ons zo goed, dat 
wij ook de opdracht hebben gegeven om perslijn 1 aan te passen op 
dezelfde wijze. Dan kunnen we ook daarop zonder stoom brok 
produceren. 
Daarnaast hebben we door testen gemerkt, dat door een kleine 
aanpassing aan de oude hamermolen, het goed mogelijk is om een 
betere brok te maken. Dus we hebben nu een nieuwe en grotere 
molen besteld met dezelfde aanpassingen. Hiermee wordt de 
korrelkwaliteit nog constanter en krijgen we er weer een beetje 
capaciteit bij. De oude molen is dermate versleten, dat een nieuwe 
molen ook zeker gewenst is. 
 
Beurs Hardenberg 
Zoals het nu lijkt, gaan de rundveedagen in Hardenberg door en wij 
zijn natuurlijk weer van de partij. Dus als u zin hebt, bent u weer van 
harte welkom in onze stand 216. Dus noteer vast 25, 26 en 27 
oktober in uw agenda. Ik zeg altijd, het enige wat het u kost is de 
brandstof, al is dat tegenwoordig ook een behoorlijke duit.  
 
Brandblusser keuring 
In november gaan we weer de jaarlijkse brandblusserkeur ochtend 
houden. De data is nog niet definitief, maar die zullen we U ter zijner 
tijd doormailen. Door de keuring centraal te organiseren kan dit tegen 
het zeer scherpe tarief van € 10,- incl BTW. U kunt in de ochtend 
langskomen en op de keuring wachten. Ook kunt u een dag van te 
voren uw brandblusser brengen en deze een dag later gekeurd weer 
ophalen.  
 
Samenwerking met AVC De Eendracht 
De samenwerking verloopt goed. We delen veel kennis en helpen 
elkaar regelmatig uit de brand bij een grondstoftekort. Wij laten veel 
voer bij AVC De Eendracht maken en wij produceren ook voer voor 
AVC De Eendracht, waardoor ook onze fabriek nu goed vol zit. We 
maken op piekdagen ook voer voor AVC De Eendracht, wat wij soms 
ook wegbrengen.  
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Daarnaast delen we ook kennis op winkelgebied en komen we bij 
elkaar op de koffie om nieuwe ideeën op te doen. 
Al met al kunnen we concluderen, dat de samenwerking voortvarend 
verloopt en we er al behoorlijke vruchten van plukken, maar er zijn 
nog steeds weer meer mogelijkheden. 
 
Hans Verheul 
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Derogatie 
 
Aanmelden voor derogatie 2022 
Het is nog niet bekend wanneer u zich kunt aanmelden voor een 
derogatievergunning voor 2022. Waarschijnlijk kan dat vanaf 
november. De voorwaarden zijn hetzelfde gebleven als vorig jaar. 
 
Voorwaarden veranderen vanaf 2023 
De voorwaarden voor derogatie veranderen de komende jaren wel. 
Zo wordt derogatie langzaam afgebouwd. 
 
Hoeveelheid extra stikstof wordt lager 
Met een derogatievergunning mag u meer stikstof uit dierlijke mest 
gebruiken. De gebruiksnorm hiervoor is normaal 170 kilogram per 
hectare. Met derogatie wordt dit getal verhoogd. Vanaf 2023 is deze 
verhoging telkens iets lager. Dat ziet u in de tabel hieronder. U ziet 
de totale hoeveelheid stikstof uit dierlijke mest per hectare 
landbouwgrond die u mag gebruiken. 
  

  Landbouwgrond op zand- en lössgrond 
in Overijssel, Gelderland, Utrecht, 
Noord-Brabant of Limburg* 

Landbouwgrond in de 
rest van Nederland 

2022 230 kilogram 250 kilogram 

2023 220 kilogram 240 kilogram 

2024 210 kilogram 230 kilogram 

2025 190 kilogram 200 kilogram 

2026 geen derogatie geen derogatie 

  
* Vanaf 2023 worden deze gebieden aangevuld met door nutriënten 
verontreinigde gebieden. 
 
Compensatie voor grasland 
Er wordt gesproken over een transitievergoeding voor de overgang 
naar geen derogatie. Over de exacte invulling van de van de 
transitievergoeding wordt momenteel onderhandeld met de sector. 
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Daarvoor heeft de minister tot 1 januari 2023 de tijd. Vanaf dat 
moment kunnen boeren zich aanmelden voor de 
compensatieregeling. Vervangend landbouwminister Carola 
Schouten liet deze week weten dat zij de hoogte van de 
transitievergoeding mogelijk laat afhangen van het aantal hectares 
grasland. Op die manier wil ze voorkomen dat boeren dit omzetten 
naar bouwland. 
 
De tegemoetkomingsregeling voorziet alleen in een vergoeding voor 
boeren die in 2021 een derogatievergunning hadden en een nieuwe 
derogatievergunning aanvragen en verkrijgen.  
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Beperking langeafstandstransport staat nog steeds op 
agenda van Schouten (varkens) 

 
De afstand van het transport van 
vleesvarkens moet worden beperkt tot 
acht uur. Dit antwoordt ad interim-
landbouwminister Carola Schouten op 
Kamervragen van de Partij voor de 
Dieren. De vragen kwamen naar aanleiding van de toename van het 
veetransport naar onder andere Spanje en de dreiging van 
Afrikaanse varkenspest. Schouten wijst in haar antwoord naar de 
position paper die België, Denemarken, Duitsland, Nederland en 
Zweden samen hebben opgesteld over het transport. Daarin wordt 
voorgesteld om voor alle dieren bestemd voor de slacht de 
transportduur terug te brengen tot acht uur. Voor biggen wordt geen 
exacte duur vermeld, maar wel dat meer onderzoek nodig is naar de 
effecten van transportduur en bijvoorbeeld ook de stahoogte tijdens 
transport. Dat er in het eerste halfjaar van 2022 meer 
langeafstandstranporten zijn geweest naar Spanje, Italië, Polen en 
Slovenië stemt Schouten dan ook tot ongenoegen. Ze zet zich 
immers in voor het beperken van de transportduur, geeft ze aan. Wel 
is het volgens haar niet zo dat deze toename blijvend is. De tijdelijke 
afname van slachtcapaciteit in Duitsland en Nederland was een van 
de oorzaken van de toename. 
 
Aanpassing Europese wetgeving 
Om die transportduur te kunnen inperken, is aanpassing van de 
Europese wetgeving noodzakelijk. Daar wordt momenteel aan 
gewerkt en de nieuwe wetgeving zal naar verwachting eind 2023 van 
kracht zijn. Tot die tijd moeten de transporteurs zich houden aan de 
huidige regels die onder voorwaarden transport van 24 uur toestaan. 
Daar wordt volgens de minister op gehandhaafd. Voorafgaand aan 
het transport worden de dieren gekeurd. Verder wordt vooraf 
gekeken naar zaken als de te verwachten buitentemperatuur tijdens 
het transport. Achteraf wordt gecheckt of de temperatuur in het 
vervoermiddel aan de gestelde eisen voldoet.       Bron: Varkens.nl 
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Deense varkensketen geeft extra gas richting 2050 
 
De varkensvleesproductieketen in Denemarken gaat met een 
ambitieus plan richting het jaar 2050. Samen gaan varkenshouders, 
erfbetreders en slachterijen concreet werken aan een beter 
dierenwelzijn, betere diergezondheid en klimaatneutrale 
vleesproductie. Door ijkpunten te zetten, versterken ze de 
geloofwaardigheid van de sector.  
Duurzaamheid en efficiëntie 
kenmerken de productie van 
Deense varkens. Wereldwijd 
wordt volgens de Denen nu 
al de laagste 
klimaatvoetafdruk 
gerealiseerd. Maar richting 
2050 moet het toch beter op 
het gebied van dierenwelzijn, 
diergezondheid en 
klimaatneutraliteit. 
 
Opvallend is dat de Denen binnen een jaar de kennis en het 
onderwijs over losse huisvesting van varkens in nieuw te bouwen 
stallen een enorme push geven. De ambitie is om vanaf 2023 meer 
regie te krijgen op de ontwikkeling naar een beter dierenwelzijn in de 
sector. Zo worden varkenshouders die in 2023 een nieuwe 
zeugenstal bouwen aangeraden die zo in te richten dat zeugen in elk 
stadium van de productiefase los kunnen worden gehuisvest. Verder 
willen de Denen via fokkerij de bigoverleving verhogen en de 
zeugensterfte verlagen. 
 
Daarnaast wil de Deense varkensvleesproductieketen dat meer 
varkens in eigen land worden geslacht dan er worden geëxporteerd. 
Bij het verduurzamen is het verwerken van zelfgeteelde 
eiwitbronnen, zoals peulvruchten en graseiwit, in varkensvoeders 
een optie. 
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Intacte staarten 
Verder zal de sector omgerekend zo'n 4 miljoen euro herverdelen om 
voorlopers op het gebied van het houden van varkens met intacte 
staarten te ondersteunen. Het doel is dat het aantal vleesvarkens 
met een staartkrul tussen 2025 en 2028 elk jaar verdubbelt en 
uitkomt op 4 miljoen varkens per jaar. 
De Deense varkenssector spant zich in om ervoor te zorgen dat in 
2035 zo'n 90 procent van alle vleesvarkens een krul in de staart 
hebben bij het slachten. Een beter dierenwelzijn en maatwerk per 
bedrijf is het pad dat daarvoor moet worden bewandeld. 
 
Af van castreren 
Na 2025 wil de sector het chirurgisch castreren van beertjes ook 
gaan uit faseren. Dit dient in goed overleg te gebeuren met retailers 
in Denemarken en de rest van Europa. Op deze manier verwacht 
Denemarken, net als op het gebied van duurzaamheid, ook het 
voortouw te nemen in Europa met een verbeterd dierenwelzijn. 
 
Verder wil de sector vanaf 2030 de helft van de CO2-footprint 
hebben gerealiseerd ten opzichte van 2005. 60 procent van de 
Deense varkensmest wordt geleverd voor biovergassing of andere 
alternatieve doeleinden die bijdragen aan het verminderen van de 
milieu-impact. 
De virusaandoening PRRS zal dan ook grotendeels zijn geëlimineerd 
in Denemarken, meldt de afdeling varkens van de Deense 
ondernemersorganisatie Landbouw en Voeding. 
 
Bron: Varkens.nl 
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Flinke strijd om circulaire grondstoffen (Varkens) 
 
Looop en Trouw Nutrition hielden dinsdag 20 september het Samen 
Circulair Event. Circulair 
worden vraagt om 
innoveren, samenwerken 
en het aangaan van 
nieuwe 
samenwerkingsverbanden 
in de agrifoodsector.  
'In Nederland zijn we 
wereldkampioen in het 
verwerken van natte 
bijproducten in de 
rantsoenen voor rundvee 
en varkens', zegt Coen Smits, duurzaamheidsdirecteur bij Trouw 
Nutrition. 'Ruim 5 miljoen ton wordt jaarlijks benut voor het 
produceren van dierlijke eiwitten. Zo verlaagt de veehouderij de 
CO2-footprint van het voedsel.' 
 
Dat de CO2-footprint ook op de verpakkingen van vlees, zuivel en 
eieren wordt gezet, staat vast. Alleen is het volgens Smits nog 
steeds onduidelijk hoe circulariteit uniform meetbaar wordt gemaakt. 
'De Europese of mondiale definitie is nog niet helder. Wel is het zo 
dat dat voeding van dieren en efficiënt omgaan met nutriënten een 
belangrijke pijler zal zijn. Precisievoeding met reststromen uit de 
voedingsmiddelenindustrie die niet geschikt zijn voor humane 
consumptie is verduurzamen.' 
 
Directeur Dick Kroot van Loop hekelt het getouwtrek om de CO2-
belasting van een restproduct. 'De voedselindustrie wil een zo hoog 
mogelijke waarde, terwijl de veehouderij gebaat is bij een zo laag 
mogelijke waarde. Goede afspraken maken en overal dezelfde 
rekenregels hanteren is noodzakelijk', vindt hij. 
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Euro's zijn leidend 
De agrifoodsector zet steeds meer in op circulariteit. Maar euro's zijn 
vaak leidend, wat een circulair voedselsysteem in de weg staat. 'Het 
is begrijpelijk dat er moet worden verdiend, maar er moet wel 
stabiliteit in de bijproductenstroom zijn', stelt Kroot. 
 
'Een paar maanden geleden ging biergist naar de droging omdat de 
mengvoerindustrie plots hard aan grondstoffen trok. Nu de prijs en 
het aanbod van droge veevoergrondstoffen weer wat gunstiger zijn 
geworden, komt deze reststroom ineens weer nat beschikbaar. Nu 
moet het weer de varkenshouderij worden ingedrukt', zegt de 
directeur van Looop. 
 
Petfood 
Dezelfde ballon gaat op bij de concurrentie om de grondstoffen met 
de petfoodindustrie. Kroot: 'Daar zit meer geld, terwijl verwerken tot 
huisdiervoeders een lagere circulaire impact heeft dan het 
produceren van vlees, zuivel of eieren.' 
Op zoek naar nieuwe producten licht Kroot met leveranciers het 
productieproces door. 'Zo proberen we samen bijproducten hoger te 
verwaarden en veehouders te voorzien van voeders waarmee ze 
duurzaam en rendabel vee kunnen houden.' 
 
Bron: Varkens.nl 
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Opslagregeling varkensvlees loopt op z’n eind 
 
Van de 47.541 ton varkensvlees die met steun is opgeslagen zit nog 
6.523 ton in de vriezer. 
De particuliere opslagregeling voor varkensvlees loopt ten einde. 
Eind augustus zat er nog 6.523 ton vlees in de vriezer, waarvoor de 
aanvragers steun ontvangen om dit op te slaan. Ruim de helft van 
het volume is van aanvragers in Nederland, 3.494 ton ultimo 
augustus 2022. 
 
Max 150 dagen 
De opslagregeling stond open in de periode van 25 maart dit jaar tot 
29 april. In totaal is voor 47.541 ton varkensvlees steun aangevraagd 
om dit tijdelijk uit de markt te nemen. Nederlandse bedrijven hebben 
voor 12.512 ton vlees opslagsteun aangevraagd. Dat is 26% van het 
totale volume. De maximale periode waarvoor steun wordt verleend, 
is 150 dagen. 
 
Markt ontlasten 
De opslagregeling is bedoeld om de varkensmarkt tijdelijk te 
ontlasten. Door corona, Afrikaanse varkenspest, de afnemende 
vraag uit China en de onrust in Oekraïne is de markt van slag, 
motiveerde de Europese commissie begin dit jaar. Door private 
opslag moet de onbalans op de markt afnemen. 
 
Keerzijde van regeling 
Vanuit de varkenssector klonk de kritiek dat het geld niet naar de 
boeren gaat, maar degene die het vlees opslaat. Een ander nadeel is 
dat het vlees op een later moment alsnog op de markt komt en dan 
een eventuele prijsstijging op de varkensmarkt in de weg kan staan. 
Het meeste vlees is inmiddels weer uit de vriezer, zo blijkt uit de 
cijfers. 
 
Bron: Boerderij.nl 
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POV over wijziging prijsindexsysteem: 'Vion bespaart 
daarmee tot vier miljoen' (varkens) 

 
De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is absoluut niet 
te spreken over de stap van Vion om Duitsland uit het 
prijsindexgarantiesysteem (PIG) te halen. De organisatie berekende 
dat Vion naar verwachting nu 2,9 cent over het hele jaar bij hoeft te 
betalen in plaats van 3,7 cent. In kilo’s gaat het daarbij om een 
besparing tot vier miljoen voor Vion, legt POV-directeur Theo 
Duteweerd uit. Vion distantieert zich 
van die berekeningen en geeft aan dat 
de daadwerkelijke uitkomst van het 
mandje sterk afhankelijk is van hoe de 
verschillende noteringen zich in het 
vierde kwartaal zullen gaan muteren.  
 
Naar aanleiding van de veranderende marktsituatie in Duitsland, 
besloot Vion om de VEZG-prijs uit het mandje te halen en dit aandeel 
(21 procent) evenredig te verdelen over de andere noteringen uit 
Denemarken (Danish Crown), Spanje (Lerida), België (Westvlees), 
Nederland (1/3 Van Rooi Meat, 1/3 Westfort, 1/3 Compaxo) en de 
DG Agri Pig Carcass-notering. 
 
De POV volgt het PIG-systeem op de voet en wekelijks houdt 
wekelijks in de gaten hoe de prijsontwikkeling verloopt. In het 
voorjaar, met de nieuwe samenstelling, liep Vion tijdelijk op het 
mandje voor, maar vanaf april werd de achterstand groter. 
Duteweerd: „Als Vion niet had ingegrepen, dan had Vion aan het 
einde van het jaar naar verwachting 3,7 cent per kilogram na moeten 
betalen. Nu Vion het Duitse aandeel eruit heeft gehaald, scheelt dat 
0,8 cent over het hele jaar; ze moet dan 2,9 cent nabetalen.” Als de 
POV dat terugrekent naar het werkelijke aantal kilo’s, dan is dat veel 
geld. „Vion bespaart daarmee vier miljoen en dat gaat ten koste van 
de varkenshouders. Dat is nogal wat.” 
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Vion neemt afstand van de bedragen die de POV noemt, vertelt een 
woordvoerder van de slachterij. „Dit is een berekening van de POV. 
We distantiëren ons van de bedragen die de POV noemt want je kunt 
nu niet aangeven wat er aan eind van het jaar betaald gaat worden. 
De daadwerkelijke uitkomst van het mandje is sterk afhankelijk van 
hoe de verschillende noteringen in het mandje in het laatste kwartaal 
(Q4) zullen gaan muteren. Dit kan pas aan het einde van het jaar 
berekend worden en wordt dan uitbetaald volgens dezelfde 
systematiek als elk jaar, namelijk in de vijfde week van 2023. En 
daarnaast biedt PIG varkenshouders de zekerheid dat Vion een 
concurrerende prijs betaalt ten opzichte van een mandje van 
representatieve (inter)nationale noteringen en een 
verkoopgerelateerde component over een periode van 12 maanden.” 
 
Verstoorde marktsituatie 
Vion past de samenstelling van het mandje aan, omdat Duitsland van 
week 33 t/m 37 sterk afwijkend is gaan muteren ten opzichten van 
andere omringende landen, legt de woordvoerder uit. „Dit is ook de 
reden dat Vion de Duitse notering tijdelijk buiten werking heeft 
gesteld. Dit neemt niet weg dat andere noteringen die positief 
bijdragen aan het mandje onverlet doorlopen. De opschorting van 
Duitsland binnen het PIG-systeem vanaf 26 september 2022 (week 
39), laat de werking gedurende week 1 t/m week 38 van 2022 
onverlet.” 
 
Als reden voor de afwijkende noteringen en de sterk verstoorde 
marktsituatie, noemt Vion Afrikaanse varkenspest. „Duitsland heeft 
hierdoor beperkte toegang tot diverse exportmarkten in Europa 
alsook de wereldmarkt. Daarnaast was er een zeer sterke 
productieafname in Duitsland ten gevolge van strengere 
dierenwelzijnsregels in combinatie met de slechte economische 
situatie. Dit alles resulteert in een sterke reductie van de 
varkensvleesproductie in Duitsland waardoor de Duitse markt 
versneld zelfvoorzienend wordt. Er is hiermee een trendbreuk waarbij 
Duitsland van een exporterend land versneld naar zelfvoorzienend 
gaat.” 
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Over de argumentatie van Vion, dat de Duitse varkensprijs uitloopt 
op de andere noteringen binnen het mandje, heeft Duteweerd wat 
vraagtekens. „We hebben altijd met zijn allen geroepen dat 
Nederland en Duitsland één markt zijn. De Nederlandse markt volgt 
de Duitse noteringen. Het zou een trendbreuk zijn als dat nu anders 
zou liggen. En daar komt nu bij: Duitsland heeft Afrikaanse 
varkenspest binnen de grenzen. Daardoor zijn ze diverse 
exportmarkten kwijtgeraakt. Duitsland is daardoor meer een eigen 
thuismarkt geworden; onder de slachterijen is veel concurrentie om 
de varkens aan de haak te krijgen. Dit noemde Vion ook als reden 
aan mij. Dat vind ik wel bijzonder. Als Nederland hebben we een 
betere exportsituatie dus dan zou onze prijs ook beter moeten zijn, 
zou je zeggen.” 
 
Meer overleg 
Op de vraag in hoeverre Vion overleg heeft gevoerd met de boeren, 
reageert de woordvoerder dat de varkenshouders per brief 
geïnformeerd zijn. „Dit conform de voorwaarden in de 
overeenkomst." Duteweerd noemt het net als in januari een slechte 
zaak dat Vion deze marktinterventie onderneemt zonder overleg met 
de leveranciers van de keten en de POV. „Ik spreek veel 
varkenshouders die aangeven dat Vion achterloopt op de eigen 
wekelijkse referentie. Die 3,7 cent was een mooie meevaller, maar 
daar wordt nu aan getornd. Dat is een kwalijke zaak, helemaal omdat 
dit zonder overleg gebeurt.” 
 
Daar zit ook de verontwaardiging van de POV. „Vion wilde 
vertrouwen wekken door het PIG-mandje te herintroduceren op 1 
januari 2022. Gaandeweg blijkt dat ze er zelf last van hebben om 
welke reden dan ook. Zonder overleg wordt de samenstelling van het 
mandje aangepast ten koste van varkenshouders. Blijkbaar is het 
eigen gewin belangrijker dan het vertrouwen van de leveranciers.” 
Duteweerd vindt dat Vion over zulke zaken in gesprek moet met de 
leveranciers en de POV. „Als varkenshouderij hebben we allerlei 
ambities en praten we veel over ketensamenwerking, maar het is 
jammer dat dit telkens eenzijdig is. Met zon stap van Vion zitten we 
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de POV betreft nog veraf van vruchtbare ketensamenwerking. Het 
blijft ieder voor zich.” 
 
Naar ACM 
De POV heeft aan de Autoriteit Consument en Markt gevraagd of de 
marktinterventie van Vion, maar ook van Best Star Meat, mogelijk 
zijn. Daarnaast gaat de organisatie ervan uit dat de partijen die het 
betreft nog eens achter de oren krabben en in de spiegel kijken; met 
dat ze uiteindelijk besluiten om de interventie terug te draaien. Als 
dat niet gebeurt, beraadt de POV zich op de posities in 
samenwerkingsverband. Samen doorwerken nu aan een betere 
toekomst, terwijl de realiteit anders laat zien, heeft wat de POV 
betreft geen zin. 
 
Bron: Pigbusiness.nl 
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Konijnenhouderij in Nederland 
 

 
 
De konijnenhouderij in Nederland is een relatief kleine sector en doet 
veel in collectief verband. Zij draait op familie- en gezinsbedrijven, 
die zogenaamde voedsters houden. Deze krijgen zo’n acht à negen 
keer per jaar nakomelingen: de vleeskonijnen. Zij gaan op een 
leeftijd van elf weken naar de slachterij. Het vlees is hoofdzakelijk 
bestemd voor de Belgische markt. In Nederland wordt in 
toenemende mate konijnenvlees gegeten, maar consumenten kiezen 
dan vaak voor goedkoper geïmporteerd vlees. 
Nederlandse konijnenhouders onderscheiden zich van hun 
internationale collega’s als het gaat om dierenwelzijn. Sinds 2006 
bestaan er welzijnsregels voor het houden van konijnen. De sector 
investeert in nieuwe huisvestingssystemen zoals parkhuisvesting, 
waar konijnen in grotere groepen gehouden worden met ruwvoer, 
stro en afleidingsmateriaal. Daarnaast investeren konijnenhouders in 
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duurzame energiemaatregelen, zoals warmteopslag, zonnepanelen 
en led-verlichting. Konijnenmest wordt benut voor groene 
stroomopwekking. 
 
Ambities vakgroep Konijnenhouderij LTO Nederland 
De vakgroep Konijnenhouderij van LTO Nederland behartigt de 
belangen van konijnenhouders op nationaal niveau en heeft een 
dekkingsgraad van 99%. De vakgroep heeft dierenwelzijn hoog op 
de agenda staan. Alle konijnenhouders voldoen aan de 
welzijnsregels, en intussen wordt er volop geïnvesteerd in 
bovenwettelijke maatregelen, zoals parkhuisvesting. Deze vorm van 
huisvesting kan effect hebben op de diergezondheid. Wat de effecten 
van verschillende soorten huisvesting zijn en hoe daarin 
verbeteringen kunnen worden aangebracht, wordt onderzocht. 
Daarnaast werkt de vakgroep aan een brongerichte aanpak van 
ammoniakemissie bij bestaande huisvestinggsystemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

21 

 

 

Prijsverloop opbrengstprijs vleeskonijnen Deinze (vrije 
markt Belgie) 
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