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NVV: Wet Dieraantallen overbodig
NVV en LTO Varkenshouderij hebben 
kennisgenomen van de uitkomsten 
van het onderzoek Veehouderij en 
Gezondheid Omwonenden (VGO).

Uit het onderzoek, dat is gedaan in opdracht van de 

ministeries van Volksgezondheid (VWS) en Economi-

sche Zaken (EZ) en verricht onder leiding van het Rijks-

instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), komt 

onder meer naar voren dat er mogelijke verbanden zijn 

gevonden tussen het wonen in de omgeving van veel 

veehouderijen en de gezondheid. Het Kabinet wil naar 

aanleiding van dit onderzoek het eerder aangekon-

digde wetsvoorstel dieraantallen verder in gang zetten. 

Provincies hebben daarin de mogelijkheid om te kun-

nen sturen op dieraantallen in zowel het belang van 

de kwaliteit van de leefomgeving als in het belang van 

de volksgezondheid. Dit wetsvoorstel wordt medio  

december verwacht.

Overbodig
NVV en LTO Varkenshouderij zijn van mening dat het 

wetsvoorstel om te sturen op dieraantallen overbodig 

is. ‘De varkenssector heeft zelf al verantwoordelijk-

heid genomen om te komen tot een toekomstbesten-

dige varkenshouderij waarin gekeken wordt naar de 

belangen voor mens, dier en omgeving’, zeggen NVV-

voorzitter Ingrid Jansen en voorzitter Eric Douma van 

LTO Varkenshouderij.

Actieplan
Dit gebeurt via het Actieplan Vitalisering Varkens-

houderij, waarin de Producenten Organisatie Var-

kenshouderij (POV) intensief samenwerkt met het 

ministerie van Economische Zaken en Rabobank. In 

het actieplan wordt nadrukkelijk ingezet op ‘beter en 

anders produceren’. Dit ‘beter en anders produceren’ 

gebeurt door op veranderende wensen van consu-

menten in te spelen, nog duurzamer te produceren 

en de overlast naar de omgeving nog verder te ver-

minderen. Het Actieplan Vitalisering Varkenshoude-

rij voorziet er verder in dat per provincie afspraken 

worden gemaakt over een toekomstbestendige pro-

ductiestructuur. 

Hierbij zal ook worden gekeken of het nodig is dat 

het aantal varkensbedrijven en varkens vermin-

derd moet worden in specifieke overlaste gebieden. 

Deze structuur wordt vastgelegd in een provinciale  

Varkenskaart. 
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Afgelopen week kwam het onderzoek Veehouderij 

en Gezondheid Omwonenden uit. Mensen die dicht 

in de buurt van een veehouderij wonen, zouden meer 

luchtwegklachten hebben. Volgens de onderzoekers 

zou deze verandering worden veroorzaakt door de 

blootstelling aan fijnstof afkomstig uit de veehouderij.

Media, politici en actiegroepen waren er als de 

kippen bij om te verkondigen dat extra ingrijpen 

noodzakelijk is. De positieve uitkomsten uit het 

onderzoek, bijvoorbeeld dat omwonenden van 

veehouderijen minder vaak astma en allergieën 

hebben, werden uiteraard niet belicht. Wel werd 

het wetsvoorstel Dieraantallen en Volksgezondheid 

direct van stal gehaald.

De conclusies uit het onderzoek zijn niet hard en 

er staan veel mitsen en maren in het onderzoek. 

Toch past het Kabinet het voorzorgsprincipe toe 

om provincies straks een vrijbrief te geven om 

veehouderij te decimeren. Het lijkt onomkeerbaar 

dat het debat over de veehouderij nog met énige 

nuance en op basis van harde feiten gevoerd 

wordt. Emoties regeren.

In 2013 heeft het RIVM ook een rapport gepu-

bliceerd over fijnstof. Uit dát rapport blijken de 

grootste boosdoeners de bronnen uit het buiten-

land en natuurlijke hulpbronnen te zijn. Bronnen 

in Nederland zijn wegverkeer, overig verkeer, land-

bouw, huishoudens, bouw en industrie. 

Ik kan mij niet herinneren dat het kabinet toen ook 

onderzoek heeft uitgevoerd naar alle andere veroor-

zakers. En ook niet dat, terwijl verder onderzoek 

noodzakelijk was, ook gelijk het voorzorgsprincipe 

is toegepast. Er staat mij ook niet bij dat provincies 

toen ook mandaat kregen om te snijden in de auto-

industrie, scheepvaart en luchthavens. 

Laat duidelijk zijn dat de veehouderij niet tegen het 

nemen van maatregelen is. Volksgezondheid staat 

voorop. Maar niet op basis van aannames. NVV pleit 

voor een fair debat. En dan graag op basis van ratio 

in plaats van op emoties. 

Ingrid Jansen

Voorzitter

i.jansen@nvv.nl

 @IngridJansen4

Ratio versus 
emotie

Quotes 
& Tweets
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“Inspirerend en positief 
verhaal gehoord bij  

@NVVnieuws  
@HansvBreukelen”

Arjan Schutte (@Arjanschutte1),

adviseur varkenshouderij bij MS Schippers

NVV positief over actieplan POV
NVV en LTO Varkenshouderij hebben positief gereageerd op het Actieplan 
Vitalisering Varkenshouderij, dat de Producenten Organisatie Varkenshou-
derij op 23 juni heeft gepresenteerd (zie ook pagina 10).

‘Nu kunnen we aan de slag’, reageren NVV-voorzitter 

Ingrid Jansen en voorzitter Eric Douma van LTO 

Varkenshouderij. Dit plan biedt volgens NVV een 

toekomstperspectief voor de komende jaren voor 

varkenshouders in Nederland. Het draagvlak onder 

varkenshouders ervoor is groot. ‘De POV-leden, 

onder wie een groot deel van onze leden, hebben zich 

tijdens de Algemene Ledenvergadering van de POV, 

op 30 mei, al massaal achter de plannen geschaard. 

Hier is de basis voor de verandering en vernieuwing in 

de varkenshouderij gelegd’, aldus Jansen.

Voor NVV en LTO Varkenshouderij blijft centraal staan 

dat het plan moet resulteren in hogere opbrengsten 

en lagere productiekosten. Bijvoorbeeld door lagere 

keuringskosten en intensieve samenwerking op het 

gebied van mestverwerking. Alle acties die in het 

plan staan genoemd, moeten voor de varkenshouder 

leiden tot een stijging van het rendement op geïnves-

teerd vermogen van 6 à 8% per jaar in 2020.

Jansen en Douma zien uit naar een goede uitvoering 

van het actieplan en hebben er vertrouwen in dat dit 

plan resultaat gaat opleveren.

Lees de hele reactie op www.nvv.nl/nvv-nieuws  

Het complete actieplan is daar ook te downloaden. 

Uitkering Aujeszky  
hetzelfde als vorige keer
De leden en oud-leden die in 2013 een uitkering hebben ontvangen van 
de Aujeszky-gelden, krijgen nu precies hetzelfde bedrag uitgekeerd als 
toen. Dat heeft het Landelijk Bestuur van de NVV besloten.

Daarmee wordt de ontvangen 11,5 miljoen euro, 

inclusief wettelijke rente nagenoeg in zijn geheel 

uitgekeerd. Onlangs maakte de SER 11,5 miljoen 

euro over op de rekening van de NVV. Dit is het 

bedrag dat is toegekend door de rechter na het 

winnen van de rechtszaak over de Aujeszky-rente. 

Eind juli bericht
Eind juli ontvangen de leden en oud-leden, die ook 

voor de eerste uitkering in aanmerking zijn geko-

men, bericht van de NVV. Op het formulier dat ze 

bij de brief ontvangen, staat het uit te keren bedrag 

weergegeven. Daarnaast is er op het formulier 

ruimte om wijzigingen in relatiegegevens door te 

geven. Deze wijzigingen hoeven dus niet bij ons in 

een eerder stadium gemeld te worden. Wanneer u 

wijzigingen op het formulier zet, is dat voldoende. 

Het formulier dient voor akkoord ondertekend en 

geretourneerd te worden.

De eerste uitkering aan leden en oud-leden zal in de 

tweede helft van augustus plaatsvinden. 



3

“Winnaars hebben een plan, 
verliezers hebben excuses! 

Super tip: werk aan plan, werk 
aan succes! #HansvanBreukelen 

#kippenvel @NVVnieuws”

“@HansvBreukelen bij ALV 
@NVVnieuws. Ben er stil 

van.. Wat een inspiratiebron.. 
En wat een opsteker voor 

de varkenshouderij!”

“Van varkensboeren naar 
voetballers. De nieuwe 

technisch directeur 
van de KNVB is van 
alle markten thuis”

Rosanne Vos (@Rosanne_Vos),  

innovatiemanager op VIC Sterksel

Linda Janssen (@LindajanssenV),  

consultant en labelmanager bij VarkensNET

Frank Beenen (@MrFranklegs),  

columnist bij Feanonline

Varkens Vandaag wint 
Wien van den Brinkprijs
NVV heeft op maandag 27 juni tijdens een zeer drukbezochte Algemene 
Ledenvergadering de Wien van den Brinkprijs toegekend aan de pr- en 
promotieorganisatie Varkens Vandaag uit het Brabantse Erp. 

Varkens Vandaag kreeg de prijs uit handen van de 

oud-keeper van het Nederlands Elftal, Hans van 

Breukelen, die tijdens de ALV hoofdspreker was 

en een inspiratiesessie voor varkenshouders hield, 

onder de titel: ‘De zeven pijlers van succes’. Varkens 

Vandaag zei ‘zeer vereerd’ te zijn met de prijs en heeft 

de award opgedragen aan alle ‘transparante varkens-

houders in Nederland’. 

De prijs wordt door de NVV elke twee jaar uitgereikt 

aan personen of een organisatie die zich inzetten 

voor draagvlak en maatschappelijke acceptatie 

van de varkenshouderij. De prijs is een eerbetoon 

aan en vernoemd naar de eerste voorzitter van de 

Nederlandse Vakbond Varkenshouders. De oprichters 

van de NVV waren in 2014 de eersten die de Wien van 

den Brinkprijs ontvingen.

Varkens Vandaag
Varkens Vandaag zorgt met een grote groep gepas-

sioneerde vrijwilligers er al vijf jaar voor dat de 

Nederlandse varkenshouderij positief in de lande-

lijke, regionale en lokale media komt. De organisa-

tie doet dit op een creatieve en proactieve manier, 

vaak gekoppeld aan publieksacties en/of goede 

doelen. De acties van Varkens Vandaag genereren 

veel sympathie bij burgers, collega-varkenshouders, 

toeleverende bedrijven en media. Varkens Vandaag 

helpt varkenshouders daarnaast geheel belangeloos 

bij het benaderen van de media. 

Waardering
Met deze prijs wil de NVV haar waardering tonen voor 

de positieve bijdrage die Varkens Vandaag levert aan 

de algehele pr- en promotie van de varkenshouderij. 

Varkens Vandaag is een mooi voorbeeld van varkens-

houders die uitgaan van eigen kracht, de maatschap-

pij benaderen met open vizier en via een breed palet 

aan positieve acties burgers en media bekend maken 

met de varkenssector. Wilt u ook gratis gebruik 

maken van de diensten van Varkens Vandaag? Kijk 

dan voor meer info op www.varkensvandaag.nl,  

of mail: info@varkensvandaag.nl

Op pagina 6 en 7 een fotoverslag van de ALV. 

Varkens Vandaag samen met Hans van Breukelen (3e van links) 
die de Wien van den Brinkprijs uitreikte.
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Meld u nu aan!
www.pov.nl

Nog geen lid van de POV?
Krijg grip op uw toekomst!

Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV)

Adverteren in de Trog
Een groot bereik onder uw directe doelgroep!

info@nvv.nl    T 0342-418478

• Oplage circa 2.000 stuks 
• Uitgave elf keer per jaar 
•  Geen afleiding van advertenties 

uit andere veehouderijsectoren

•  Grote attentiewaarde door  
relatief weinig pagina’s

•  Mogelijkheid voor gratis opname 
in rubriek Productnieuws

• Aantrekkelijke tarieven



Kort
nieuws

 Geen transport bij hitte
Bij extreem hoge temperaturen (boven de 35 

graden) worden geen dieren meer vervoerd. 

Dit heeft de overheid met de transportorga-

nisaties afgesproken. Ook wordt bijvoorbeeld 

het extra vroeg exporteren van vee tijdens 

hete dagen mogelijk gemaakt doordat NVWA 

de keuringsactiviteiten bij hitte vervroegt.

 Vion zoekt omschakelaars
Vion zoekt varkenshouders die willen omscha-

kelen naar hun marktconcept Good Farming 

Star of hun biologische concept De Groene 

Weg. Vion slacht in haar slachterij in Groenlo 

wekelijks circa 20.000 varkens van beide 

concepten en verwacht dat dit aantal in de 

toekomst toeneemt omdat de markt dit vraagt. 

 Vion bouwt slachterij om
Vion bouwt haar slachterij in Groenlo om naar 

een gespecialiseerde locatie voor het slachten 

van concepten. Vanaf eind september 2016 

slacht Vion in Groenlo alle varkens van de 

marktconcepten Good Farming Star en van 

het biologische concept De Groene Weg. De 

verbouwing kostte 4 miljoen euro.

 Water in stad meer vervuild
Het oppervlaktewater in het stedelijk gebied is 

zwaarder vervuild met fosfaat dan in het land-

bouwgebied. Dat blijkt uit onderzoek van de 

Nederlandse Vakbond Melkveehouders (NMV) 

naar de kwaliteit van het oppervlaktewater op 

tien vooraanstaande locaties in Nederland. Dit 

is onder meer het geval in het water voor het 

gebouw van Varkens in Nood. 

 Afname resistente bacteriën
De mate waarin resistente bacteriën bij 

vee voorkomen is vorig jaar licht gedaald. 

Het gebruik van antibiotica voor mensen in 

Nederland via de huisarts nam in 2015 margi-

naal toe met ongeveer 1 procent ten opzichte 

van 2014. In Nederlandse ziekenhuizen is in 

2014 het totale gebruik met 4 tot 5 procent 

eveneens licht gestegen ten opzichte van 2013.

Meer nieuws is te vinden op: 

www.nvv.nl/nvv-nieuws
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Rabobank: Prijsstijging zet door
Rabobank verwacht dat de prijsstijging in de varkenshouderij het komende 
halfjaar zal doorzetten na een tijdelijke stabilisatie in de zomerperiode. 

Belangrijkste aanjager van de prijsstijging is de 

exportgroei naar China. Dit blijkt uit het vorige 

week gepubliceerde Kwartaalbericht Varkens van 

de Rabobank.

De varkens- en biggenprijzen in Europa zijn in het 

tweede kwartaal meer gestegen dan verwacht. Dit 

komt volgens Rabobank door een onverwacht grote 

daling van het aanbod van varkens en een forse 

toename van de export naar China. 

De daling van het aanbod vloeit voort uit het geste-

gen aantal geslachte biggen eind vorig jaar, in zowel 

Nederland als Europa. De impact van vrijkomend 

aanbod uit de Europese opslagregeling werd vrijwel 

teniet gedaan door de exportgroei van Europees 

varkensvlees en –producten met meer dan 35 procent.

China
In 2016 importeert China circa 30 procent meer varkens-

vlees en –producten dan in 2015, naar schatting meer 

dan twee miljoen ton varkensvlees inclusief vet en 

bijproducten. Bijna twee derde hiervan komt voor reke-

ning van Europa; de Rabobank schat de EU-export naar 

China dit jaar op 1,4 miljoen ton varkensvlees. De top-3 

exporteurs vanuit Europa bestaat uit Duitsland, Spanje 

en Denemarken. Nederland exporteerde in 2015 100.000 

ton varkensvlees naar China.

Vraag blijft goed
Rabobank verwacht dat de vraag vanuit China en Japan 

naar varkensvlees ook in het derde kwartaal goed blijft. 

Het aanbod van varkensvlees, zowel in Europa als in 

Nederland, blijft tot medio 2017 onder druk staan. Dit 

komt door de afname van de zeugenstapel. 

NVV maakt factsheet  
varkenshouderij voor  
publiek, politiek en media
Er wordt veel geschreven en gezegd 
over de varkenshouderij in Neder-
land. Niet alles klopt altijd met de 
werkelijkheid. NVV heeft daarom 
een factsheet opgesteld met feiten 
en cijfers over de varkenshouderij.

De factsheet staat vol interessante wetenswaardig-

heden over de varkenshouderij. Zo wordt bijvoor-

beeld uitgelegd dat er géén antibiotica in vlees 

zit, dat Nederland niet vol staat met megastallen 

(slechts 0.75% van alle stallen valt onder de Alterra-

definitie van een megastal) en dat Nederlandse 

varkenshouders jaarlijks 300 miljoen euro investe-

ren in duurzaamheids-maatregelen (dit is gemid-

deld 58.800 euro per varkenshouder; anderhalf keer 

een modaal gezinsinkomen).

Deze factsheet is verstuurd aan alle media en Tweede 

Kamerleden en is verder voor iedereen vrij te down-

loaden en te gebruiken. Hiermee kunt u uzelf, maar 

ook anderen op een juiste manier informeren over de 

varkenshouderij.

Het document wordt regelmatig geactualiseerd en 

aangevuld met nog meer cijfers en feiten. 

Wilt u de factsheet downloaden? Kijk dan op www.nvv.nl/nvv-nieuws



Hans van Breukelen en Varkens Vandaag 
trekken volle zaal op ALV
De Algemene Ledenvergadering van de NVV is maandagavond 27 juni 
zeer druk bezocht. Circa 200 mensen kwamen af op de ALV. 

Ook tijdens het besloten gedeelte van de ALV was 

het al zeer druk. Tijdens het openbare gedeelte 

stroomde de zaal zelfs zo vol dat er extra stoelen 

bijgehaald moesten worden. De grote publieks-

trekker tijdens het openbare gedeelte was 

ongetwijfeld oud-keeper Hans van Breukelen. Hij 

hield een geweldige inspiratiesessie voor varkens-

houders, getiteld: De zeven pijlers van succes. Van 

Breukelen reikte aan het einde van de avond de 

Wien van den Brinkprijs uit aan Varkens Vandaag. 

Op deze pagia’s een foto-impressie van de avond. 

Alle foto’s zijn te zien op onze Facebookpagina:

facebook.com/nederlandsevakbondvarkenshouders

Alle gasten werden 

verwelkomd met 

NVV-gebak

Al tijdens het besloten deel van  de ALV zat de zaal goed vol

Varkens Vandaag bracht promotie-
materiaal mee
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Het Dagelijks Bestuur van de NVV  

met Gert van Beek, Frank Donkers,  

Ingrid Jansen en Paul Wouters

Hans van Breukelen hield een 

bevlogen betoog om varkenshouders 

te inspireren succesvol te zijn

Een van de dingen die varkenshouders moeten onthouden is:  ‘Het verschil tussen winnen en scoren is: scoren doe je maar  
één keer’. 



De definitie van 

plezier hebben in wat 

je doet, volgens Hans 

van Breukelen
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Natuurlijk kreeg Hans van Breukelen een varkensvleespakket mee, uit handen van Ingrid Jansen

Hans van Breukelen 

nam uitgebreid de 

tijd om met NVV-

leden op de foto te 

gaan, zoals hier met 

Frans van Heertum…

…En hier met Desiree 

van den Brink

Bestuur en 

vrijwilligers van 

Varkens Vandaag 

kregen de Wien van 

den Brinkprijs uit 

handen van Hans 

van Breukelen

Varkens Vandaag trots op winnen van de Wien van den Brinkprijs

De leden en oud-leden van de NVV  

keken terug op een geslaagde avond,  

met een gezellige borrel na afloop

Jan Vogels van Varkens 

Vandaag hield een presentatie 

over het belang van sector-

pr en het werk dat Varkens 

Vandaag doet
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Kort
nieuws

 Handtekeningen tegen verbod
Vijftienhonderd mensen hebben in Duitsland 

een petitie ondertekend tegen het verbod 

op castratie van beren zonder verdoving, dat 

vanaf 1 januari 2019 ingaat. De Duitse rege-

ring wil vanaf dan een verbod op onverdoofd 

castreren invoeren. Aangezien er in Duitsland 

geen werkbaar verdovingsmiddel voor varkens 

is, betekent dit in de praktijk dat er een geheel 

verbod op castratie van varkens komt. 

 Brits vizier op China
De Britse vleessector kan de gevolgen van 

Groot-Brittannië die de Europese Unie verlaat 

(Brexit), voor een flink deel opvangen door in 

te spelen op de groeiende vraag naar vlees in 

Azië. Uitstekende diplomatieke relaties met 

China en een toenemende vraag naar vlees 

in India, Indonesië, Zuid-Korea en Maleisië 

biedt kansen voor nieuwe afzetmarkten voor 

Groot-Brittannië. Dat betoogt Jean-Pierre  

Garnier, hoofd van de exportafdeling van de  

Britse exportorganisatie BPEX.

 VS exporteert meer
De Verenigde Staten hebben in de eerste 5 

maanden van dit jaar 721.831 ton varkens-

vlees geëxporteerd. Dat is een stijging van 1 

procent ten opzicht van die zelfde periode 

vorig jaar, blijkt uit cijfers van US Meat Export 

Federation (USMEF), meldt Boerderij.nl. De uit-

voer van varkensvlees naar China werd bijna  

verdrievoudigd. 

 Minder antibiotica Denen
De Deense politiek wil nog minder antibioti-

cagebruik in de varkenshouderij. Per 1 juli zijn 

nieuwe regels van kracht geworden. Het plan 

voorziet in een reductie van het antibioticaver-

bruik met 15 procent tot 2018, gerekend vanaf 

2015. Om te voorkomen dat dierenwelzijn lijdt 

onder de nieuwe inzet, is de zogenoemde gele-

kaartregeling aangepast. Bepaalde antibiotica-

types leiden eerder tot een waarschuwing  

dan andere.

Meer nieuws is te vinden op: 

www.nvv.nl/nvv-nieuws

Nieuws uit de regio’s

Twente
De regio Twente verstuurt sinds 
enige tijd eigen nieuwsbrieven aan 
de leden. De nieuwsbrieven ver-
schijnen ongeveer 2-3 keer per jaar.

De regio wil de NVV-leden op deze manier nog betrok-

kener houden bij de ontwikkelingen binnen de NVV, 

de regio Twente en de actuele dossiers waarmee de 

regio bezig is. Wilt u ook meepraten en meedenken 

over actuele onderwerpen in de varkenshouderij en 

betrokken zijn bij de besluiten, neem dan contact op 

met uw regiovoorzitter 

Jan Doeschot. 

Jan Doeschot

Telefoon: 06 - 25 25 67 39

Achterhoek
De dames van het secretariaat zijn recent op varkens-

excursie geweest bij varkenshouder Johan Walvoort in 

Loerbeek. Klazien van den Brink, Aartie van Ramshorst 

en Yvonne Grotenhuis (v.l.n.r.) mochten meekijken én 

meehelpen in de zeugenstal van Johan. ‘Gek, eigenlijk 

dat het onze eerste keer in een varkensstal was, maar 

dit gaan we vaker doen’, aldus de dames. 

Veluwe
Plan van aanpak 
luchtkwaliteit 
Gemeenten Ede, Barneveld,  
Scherpenzeel en Renswoude willen 
samen met de veehouderijsector 
in deze regio aan de slag om de 
luchtkwaliteit te verbeteren. 

Vanuit de gedeelde doelstelling om een emissiearme 

en duurzame veehouderijsector in deze regio te be-

reiken, worden concrete plannen gemaakt. Het is de 

ambitie dat het plan van aanpak luchtkwaliteit hier-

voor dit najaar gereed is.

Naast emissie uit de veehouderij zijn industrie en 

mobiliteit ook relevante bronnen met invloed op de 

luchtkwaliteit. Voor alle bronnen wordt op emissiere-

ductie gestuurd. Het plan van aanpak is gericht op de 

veehouderijen en focust zich op:

1.  Ontwikkelen en inzetten van duurzame toepas-

singen en emissiearme technieken die haalbaar en 

betaalbaar zijn

2.  Kansrijke innovaties stimuleren door deze via ver-

gunning trajecten mogelijk te maken

Om dat te realiseren is in het bestuurlijk overleg op 11 

juli afgesproken dat de gemeenten kennis en ervaring 

gaan uitwisselen met de betrokken partijen, waaron-

der NVV, LTO Gelderse Vallei, Nederlandse Vakbond 

Pluimveehouders (NVP) en Nederlandse Melkvee-

houders Vakbond (NMV). Daarnaast worden de GGD 

en de Wageningen UR hierbij betrokken.

Regio FoodValley presenteerde al eerder cijfers over 

de aanwezigheid van hoge(re) concentraties fijnstof 

in dit gebied en de mogelijke consequenties voor de 

volksgezondheid. Samen met de verschillende part-

ners gaat de regio Foodvalley onderzoeken of de 

bevindingen uit het onderzoek Veehouderij en Ge-

zondheid Omwonenden (VGO) relevant zijn voor de 

aanpak luchtkwaliteit in regio FoodValley. 

Balans
De veehouderijsector hoort bij de regio FoodValley en 

mogelijkheden voor ontwikkeling van de sector in de 

regio is voor de gesprekspartners een belangrijk uit-

gangspunt, vinden de gemeenten. Alle partijen wil-

len én de gezondheid van inwoners beschermen én 

een goed economisch perspectief voor een duurzame 

veehouderij. 
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De week van…. 
Linda Janssen
In deze rubriek geeft een be-
stuurslid of medewerker van de 
NVV een inkijkje in zijn of haar 
werkweek. In deze zevende afleve-
ring Linda Janssen, die de NVV als 
freelance consultant onder andere 
adviseert over het mestdossier.

Maandag 27 juni
Vandaag is de presentatie van het concept-advies 

van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet 

(CDM). Die adviseert het ministerie van Economische 

Zaken (EZ) over de wetenschappelijke onderbou-

wing en werking van de Meststoffenwet. Daar hoort 

ook advisering over mestverwerkingspercentages 

bij. De resultaten zijn gepresenteerd aan de klank-

bordgroep, waar NVV ook onderdeel van is. Ik ga er 

samen met NVV-secretaris Frank Donkers naar toe, 

om ook direct bestuurlijk signaal af te geven. Wij 

gaan goed voorbereid het overleg in. De berekenin-

gen zijn toegelicht en er zijn verschillende scenario’s 

doorgerekend. De discussies uit het overleg en de 

resultaten uit het onderzoek verwerk ik in een notitie, 

zodat het voorgelegd kan worden aan het Landelijk 

Bestuur. Daar zullen we een standpunt gaan bepa-

len. ‘s Avonds is de Algemene Ledenvergadering van 

NVV in Heteren. Ik notuleer het formele deel en heb 

continu kippenvel bij het tweede deel. Wat is Hans 

van Breukelen een geweldige inspirator! In verbaas 

me over hoe goed hij zich heeft voorbereid op de 

varkenshouderij en de zaal die hij voor zich heeft. Ik 

neem een aantal wijze lessen mee naar huis!

Dinsdag 28 juni
Vandaag naar Utrecht, weer een hele dag vol 

mest! ‘s Ochtends worden de ontwikkelingen rond 

de evaluatie mestbeleid besproken. Ik sta telkens 

weer verbaasd over het aantal mensen dat betrok-

ken is bij het mestbeleid. De zaal zit tjokvol: over-

heden, Waterschappen en belangenorganisaties 

van verschillende sectoren. De evaluatie van het 

mestbeleid is erg belangrijk voor invulling van het 

6e actieprogramma Nitraat. Er wordt een toelichting 

gegeven op de verschillende onderzoeken die plaats-

vinden binnen de evaluatie. Wat voor mij nieuw was, 

was het belevingsonderzoek wat uitgevoerd is. En 

hoe verrassend: de varkenshouders zijn niet positief! 

Ik vind het aantal varkenshouders dat deelgenomen 

heeft aan het onderzoek maar summier ten opzichte 

van de impact die het beleid op de sector heeft. We 

krijgen ruimte om nog vier namen door te geven van 

varkenshouders voor een interview. 

‘s Middags neem ik deel aan een workshop over het 

belevingsonderzoek. Onder leiding van WUR discus-

siëren we met een groep van 10 stakeholders over 

de uitkomsten hiervan. We formuleren met elkaar 

de belangrijkste knelpunten in het huidige beleid. En 

we brainstormen over een beter en effectiever nieuw 

beleid. Dat resulteert in een aantal concrete aanbeve-

lingen. Dit was een vruchtbare mest-dag!

Woensdag 29 juni
De woensdag is helemaal voor mijn kinderen! Deze 

dag vul ik met peutergym, spelen, knutselen, knuffe-

len en zwemles. De dag vliegt voorbij!

Donderdag 30 juni
Ik zit namens NVV in het Projectbureau Lokale mest-

verwerking. Samen met Bureau Mestafzet inventarise-

ren we de mestverwerkingscapaciteit 2016 en maken 

een doorkijk naar potentiele capaciteit in 2017. Dit 

onderzoek is belangrijk om de ontwikkelingen rond 

mestverwerking te monitoren en te kunnen toetsen 

aan huidig beleid en opgave vanuit de veehouderij. 

We zijn bezig met de rapportage van de resultaten. 

De oplevering nadert en het is nog veel werk. Ik lees 

de concept rapportage en voorzie het van feedback.

‘s Avonds komt het Landelijk Bestuur bij elkaar in 

Heteren. Ik notuleer deze vergaderingen. Een heel 

volle agenda, met constructieve discussies deze 

avond. Het is aanpoten om de verslaglegging van 

deze vergaderingen goed te doen. Er wordt veel 

gediscussieerd en de punten vanuit de regio’s moeten 

goed verwoord worden in het verslag.

 

Vrijdag 1 juli
Vandaag even aanpoten om gerust het weekend in 

te gaan. Ik maak een notitie over de ontwikkelingen 

binnen het mestdossier voor het Dagelijks Bestuur. 

Maakt mij zelf ook weer scherp: er gebeurt veel. 

Verschillende initiatieven, organisaties, belangen en 

activiteiten. Hoe leg ik de samenhang nu goed vast? En 

waar heeft NVV welke inzet op te plegen? Het wordt 

uiteindelijk een notitie van vijf pagina’s. Ben benieuwd 

of het DB door de varkens de mest ziet :-)

Ik maak ook Caroline nog blij vandaag. Ik werk 

deze ‘De week van..’ uit, ruim voor de deadline. Nu 

maar hopen dat de leden beeld krijgen van waar 

ik mee bezig ben voor NVV. Ach ja.. Als het vragen 

oproept weten ze me wel te vinden toch?! 

Linda Janssen. Eigen foto.
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NVWA handhaaft 
balkbreedte naar 
Deens voorbeeld
De Nederlandse Voedsel- en Waren-
autoriteit volgt het Deense model bij 
handhaving van de Europese richtlijn 
met betrekking tot de 80 mm balk-
breedte voor vleesvarkens, gelten na 
dekking en zeugen. Een overtreding 
op balkbreedte leidt niet langer tot 
een boete of herstelsanctie.

NVV en LTO Varkenshouderij zijn blij met dit besluit. 

‘Dit is goed nieuws voor de varkenshouderij.’ Op 

aandringen van NVV en LTO Varkenshouderij heeft de 

NVWA gekeken naar de wijze waarop in Denemarken 

de Europese richtlijn wordt gehandhaafd voor vlees-

varkens. De NVWA besloot daarop om bij de handha-

ving de interpretatie van de Denen te volgen. 

Praktijkproeven
NVV en LTO Varkenshouderij onderschrijven uiteraard 

het belang van dierenwelzijn dat deze Europese richtlijn 

wil borgen. Echter de belangenorganisaties zien niet de 

relatie tussen dierenwelzijn en balkbreedte wanneer de 

dieren, zoals in Nederland verplicht is, de beschikking 

hebben over 40 procent dichte vloer. Daarbij wijzen 

de organisaties op praktijkproeven in Denemarken die 

uitwijzen dat de breedte van de roosterbalk geen gevol-

gen heeft voor kwetsuren aan het beenwerk, de poten 

en het bewegingspatroon van de dieren. 

De Denen hebben op basis van die praktijonderzoeken 

al eerder besloten de wet anders te implementeren. In 

Denemarken is de 80 mm-eis alleen verplicht gesteld 

voor varkens op volledige roostervloeren. Denemarken 

kent een verplicht dicht deel van 30 procent. Bij een 

gedeeltelijk dichte vloer gelden geen eisen voor de balk-

breedte van de roosters. 



Nieuws

Weekend van het Varken gaat niet door
Het Weekend van het Varken gaat 
dit jaar niet door. Er is volgens de 
Stichting Varkens in Zicht/Stap in 
de Stal geen budget om het jaar-
lijkse weekend te organiseren.

De Stichting richt de pijlen op 2017 en zet dan in op 

een breder evenement. Varkens in Zicht/Stap in de Stal 

zoekt daarvoor partners in de periferie zoals toeleve-

ranciers en supermarktketens. 

Een Weekend van het Varken organiseren kost onge-

veer 150.000 euro. Het jaarlijkse onderhoud van de 

zichtstallen kost nog eens 40.000 euro. Vorig jaar 

heeft de POV het onderhoud van de zichtstallen 

betaald en een financiële bijdrage gegeven voor het 

Weekend van het Varken. De POV heeft tot nu toe een 

bedrag van 105.000 euro opgehaald (zie ook elders 

deze pagina). Dit bedrag is bedoeld voor alle initiatie-

ven die bijdragen aan sector-pr én voor het in stand 

houden van de voorraad promotiematerialen. 
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POV haalt 105.000 euro op voor sector-pr
De Producenten Organisatie Varkens-
houderij heeft in totaal 105.000 euro 
opgehaald voor sector-pr.

Driekwart van het bedrag komt uit de portemonnee 

van varkenshouders. Het restant is gedoneerd door 

bedrijven in de periferie van de varkenshouderij. 

POV-voorzitter Ingrid Jansen is heel tevreden met 

het resultaat. ‘Het is goed om te zien dat varkens-

houders en het bedrijfsleven het belang inzien 

van een stevig pr- en promotieoffensief voor de 

varkenshouderij. Ik wil alle varkenshouders en de 

bedrijven die hebben gedoneerd dan ook heel erg 

bedanken voor hun bijdrage. Samen zijn we sterk.’

Het bedrag is bedoeld voor alle initiatieven die 

bijdragen aan sector-pr én voor het in stand houden 

van de voorraad promotiematerialen. 

Dit pr-materiaal kunnen varkenshouders en 

bedrijven gratis gebruiken bij open dagen, rond-

leidingen, bezoeken van schoolklassen of andere 

publieksevenementen. 

De donatieperiode heeft gelopen van maart tot juli. 

Organisaties die zich bezighouden met sector-pr of 

een evenement organiseren dat de varkenshoude-

rij promoot, kunnen tot 1 augustus een aanvraag 

indienen bij de POV voor financiële ondersteuning.

Doneren kan altijd
Het staat varkenshouders en het bedrijfsleven uiter-

aard vrij om te blijven doneren op rekeningnum-

mer: NL82RABO 0192 046 357, t.n.v. Producenten 

Organisatie Varkenshouderij, o.v.v. Sector-pr. 

Vitalisering  
Varkenshouderij
Tijdens een drukbezochte perscon-
ferentie in Nieuwspoort is donder-
dag 23 juni onder leiding van Uri 
Rosenthal het Actieplan ‘Vitalisering 
Varkenshouderij’ gepresenteerd.

Het Actieplan is opgesteld door de Regiegroep Vitale 

Varkenshouderij. Voorzitter Uri Rosenthal heeft het 

plan aangeboden aan staatssecretaris Martijn van 

Dam (Economische Zaken), Rien Nagel (lid Raad 

van Bestuur Rabobank) en Ingrid Jansen (Voorzitter 

Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV).

De positie van de Nederlandse varkenshouderij 

verbetert niet door meer of minder te produceren. 

Het gaat om ‘beter en anders’, staat in het rapport 

te lezen. De sector moet inspelen op veranderende 

wensen van consumenten, duurzamer produceren 

met oog voor dierwelzijn.

De kern van het actieplan is dat de tijd van ‘vrijheid, blij-

heid’ voorbij is. Bepalend voor de toekomst is samen-

werking. Via deelcollectieven van verschillende (keten)

partners worden alle deelmarkten bediend met een 

goed en betrouwbaar Nederlands kwaliteitsproduct. Een 

product dat onder een nieuw en uniek kwaliteitslabel 

valt, dat aantoont dat er geproduceerd is met aandacht 

voor duurzaamheid en dierenwelzijn. Met het nieuwe 

kwaliteitslabel ‘Holland Varken’ is de sector innovatief 

en onderscheidend.

Kosten
Het plan moet resulteren in hogere opbrengsten en 

lagere productiekosten, bijvoorbeeld door lagere 

keuringskosten en samenwerking op het gebied van 

mestverwerking. Dit moet leiden tot een stijging van het 

rendement op geïnvesteerd vermogen voor de varkens-

houder tot 6 à 8% per jaar in 2020. POV, het ministerie 

van Economische Zaken en Rabobank zullen zich tot het 

uiterste inspannen en hebben zich gecommitteerd om 

gezamenlijk minimaal 200 miljoen aan financiële midde-

len bij elkaar te brengen voor de uitvoering van het plan.

Uitvoering
De reacties op het Actieplan zijn veelal positief. 

Momenteel wordt hard gewerkt aan de verdere 

uitvoering ervan. Na de zomer worden deelcollectie-

ven voor mestafzet en de introductie van het Keten 

kwaliteitsysteem Holland Varken geïntroduceerd 

en gaat het Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij 

van start. Dit ontwikkelingsbedrijf gaat dit jaar nog 

bedrijven die willen stoppen, faciliteren. 

Vooral voor gezinnen is het Weekend  
van het Varken altijd een mooi uitje.

Van links naar rechts: Martijn Van Dam, 
Ingrid Jansen, Uri Rosenthal en Rien Nagel



Juni 2016

07-09-2016: 19:15 - 22:30 uur

Pig Business Thema-avond ‘Diergezondheid’: 

Kosten en baten van vaccinatie 

Farm Focus, Schapendrift 7a te Dalfsen

 

21-09-2016: 9:00 - 17:30 uur 

Themadag ‘Darmgezondheid van  

gespeende biggen’ 

Hotel Ampt van Nijkerk,  

Berencamperweg 4 te Nijkerk 

29-09-2016: 9:00 - 17:00 uur

Cursus Wageningen Academy: ‘Darmgezondheid 

bij varkens en pluimvee de invloed van voeding 

en immunologie’ (NB: Cursus is in het Engels!) 

Radix, Gebouw 107,  

Droevendaalsesteeg 1 te Wageningen

12-10-2016: 19:15 - 22:30 uur 

Pig Business Thema-avond ‘Voeding’:  

Geld verdienen met mengvoer 

Farm Focus, Schapendrift 7a te Dalfsen

19-10-2016: 19:15 - 22:30 uur 

Pig Business Thema-avond ‘Voeding’:  

Geld verdienen met mengvoer 

Ons Boerenerf, Banendijk 5 te Nederweert-Eind

25-27 oktober: 13:00 - 22:00 

Landbouwdagen Intensieve Veehouderij 

Energieweg 2 te Hardenberg

Kijk voor meer agendatips op:

www.nvv.nl/agenda-varkenshouderij

Agenda 
02
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Voer voor de media

De afgelopen weken ben ik druk geweest met 

het verzamelen van feiten en cijfers over de 

varkenshouderij. 

Hoeveel varkens zijn er eigenlijk in Nederland, waar 

leven de meeste varkens, hebben we eigenlijk wel 

zo veel ‘megastallen’ als sommigen ons willen 

doen geloven, waar gaan onze varkens heen? Waar 

gaat ons varkensvlees heen? Alles is gebundeld in 

een factsheet die op onze website voor iedereen 

beschikbaar is. En alle media hebben er van ons 

eentje gekregen.

Het zijn allemaal vragen waarvan wij in de varkens-

sector vaak denken: Dat weet iedereen heus wel. 

Hoef je niet te vertellen.

Nou, dat weet iedereen heus niet. 

Dat blijkt wel uit alle onzinnigheden die ik in de 

media blijf lezen als het over varkens en varkens-

houderij gaat. En als iets in de media staat, dan 

gaat de politiek ermee aan de haal. Met alle gevol-

gen vandien.

Zelfs onze eigen agrarische media weten vaak 

niet hoe het eigenlijk precies zit met die varkens. 

Laatst weer zo’n ergerlijke kop: “KDV introduceert 

antibioticavrij vlees.” Dan kan diezelfde krant een 

paar weken later wel schrijven dat wij onze pr 

beter op orde moeten hebben, maar als zelfs die 

bewuste krant kiest voor een sappige kop boven 

de feiten, dan denk ik: ‘Met zulke vrienden hebben 

wij geen vijanden meer nodig’.

De beste stuurlui staan altijd aan wal. Iedereen 

weet hoe je het zou moeten doen. Duizenden 

woorden zijn er in allerlei opinies en analyses aan 

gespendeerd de afgelopen tijd. Hoeveel artikelen ik 

het afgelopen jaar al heb gelezen van deze en gene 

over hoe de varkenshouderij ‘het zou moeten doen’. 

En hoe je pr en promotie eigenlijk zou moeten 

aanpakken. 

Laat ik dan nu maar eens de beste stuurvrouw aan de 

wal van de (agrarische) media zijn. Een mooi begin-

netje voor agrarisch journalisten zou zijn wanneer zij 

eens in de spiegel zouden kijken en zich dan zouden 

afvragen welk belang zíj eigenlijk hebben bij onze 

sector. En hoe zij zelf zouden kunnen meewerken aan 

een beter beeld van de varkenshouderij. Misschien 

is het handig om te beginnen met altijd de feiten te 

checken. Daarna te kiezen voor een kop die de waar-

heid recht aan doet, vervolgens je te realiseren wie 

jouw doelgroep eigenlijk is. En tot slot uit wiens zak 

jouw salaris deze maand wordt betaald. 

Onze sector is voer voor de media, maar wat voor 

de burger geldt, geldt dubbel voor de agro-media:  

Geen boer, geen voer! 

Caroline van der Plas

Medewerker Communicatie & PR 

c.vanderplas@nvv.nl

 @Lientje1967

Lees alle columns op: 

ww.nvv.nl/columns-

caroline-vander-plas
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Zij steunen de vakbond

29 september, 20.00 uur, vergadering Landelijk Bestuur, De Bongerd te Heteren

27 oktober, 20.00 uur, vergadering Landelijk Bestuur, De Bongerd te Heteren

24 november, 20.00 uur, vergadering Landelijk Bestuur, De Bongerd te Heteren

15 december, 20.00 uur, vergadering Landelijk Bestuur, De Bongerd te Heteren

Talloze bedrijven sponsoren de NVV, onder andere:

 Duynie Beuker te Alphen a/d Rijn

 ABAB Accountants en Adviseurs te Tilburg

 KLASSE Ki te Aarle-Rixtel

 AgruniekRijnvallei Voer BV te Wageningen

 Agrifirm Feed te Apeldoorn

Kijk voor meer sponsors op: www.nvv.nl/sponsoren-nvv

Nog geen sponsor? Kijk op www.nvv.nl/sponsor-worden

NVV biedt sociale  
ondersteuning
De varkenshouderij heeft lang in een financiële 

crisis gezeten en dit heeft zijn weerslag (gehad) 

op veel varkenshouders en hun gezinnen. NVV 

heeft een vertrouwenspersoon aangesteld bij wie 

varkenshouders een luisterend oor kunnen vinden 

of bij wie zij hun hart kunnen luchten.

Paulien Hogenkamp, agrarisch coach uit Wierden 

doet dit namens de NVV. Als boerendochter is 

Paulien 43 jaar geleden geboren op een gemengd 

bedrijf met melkvee en zeugen in Dalfsen, provin-

cie Overijssel. Paulien is vanaf nu exclusief voor 

NVV-leden bereikbaar op 06-53 98 21 68. Paulien 

zal als vertrouwenspersoon luisteren, adviseren 

en ondersteunen bij het vinden van een oplossing. 

U kunt er onder alle omstandigheden vanuit gaan 

dat de vertrouwenspersoon uw verhaal vertrou-

welijk behandelt. Sociale ondersteuning nodig?  

Bel: 06-53 98 21 68 

Foto: WUR


