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NVV: ‘Geen dierenpropaganda op school’
NVV roept scholen op om de lespakketten die Wakker Dier momenteel 
aanbiedt over veehouderij, niet te gebruiken. Als kinderen van varkens-
houders hiermee thuiskomen, horen wij dat graag.

De zomervakantie is definitief ten einde. Voor 

Wakker Dier weer het moment om lespakketten aan 

te bieden aan basis- en middelbare scholen. NVV 

vindt dat kinderen met deze lespakketten geen juist 

beeld krijgen van hoe het er werkelijk aan toegaat 

op moderne boerenbedrijven. ‘Kinderen krijgen op 

deze manier propaganda van dierenactivisten onder-

wezen en dat lijkt ons geen wenselijke zaak’, zegt 

NVV-voorzitter Ingrid Jansen.

Wakker Dier hanteert volgens NVV een bepaalde 

‘tone of voice’, die suggereert dat dieren in de inten-

sieve veehouderij een slecht leven hebben. ‘Te begin-

nen met het woord ‘veeindustrie’. Wakker Dier zegt 

dat de dieren in ‘fabrieken’ worden geproduceerd. 

Een boerderij is echter geen fabriek. Wakker Dier 

stelt in haar lespakketten ook dat boeren hun dieren 

als producten beschouwen. Terwijl elk dier door de 

boer als dier wordt beschouwd én als zodanig wordt 

verzorgd. Wakker Dier zet veehouders met deze 

gekleurde informatie in een onjuist daglicht’, meent 

NVV. 

Wakker Dier leert kinderen ook dat dieren ‘met te 

veel’ op een klein oppervlak leven. Echter, door de 

strenge wettelijke eisen die aan leefruimte worden 

gesteld, kunnen er nooit ‘te veel’ dieren op een 

oppervlakte leven. In Nederland hebben varkens 

bijvoorbeeld meer leefruimte dan elders in Europa.

Transport
Tevens stelt Wakker Dier dat veetransporten vaak 

overvol zijn. Veetransport in Nederland is echter aan 

regels en wetten gebonden met strenge eisen voor 

belading. Een veetransport mag niet overvol zijn. 

‘Tegenwoordig is er in Nederland een hitteprotocol 

voor veetransport. In de rest van Europa mag vee 

zelfs worden vervoerd als het 40 graden is, in Neder-

land gelden er al dierwelzijnsmaatregelen vanaf 27 

graden. Bijvoorbeeld het vroeger laden van dieren en 

minder dieren per wagen. Bij temperaturen van 35 

graden zijn er helemaal géén veetransporten’, illus-

treert Jansen.

Wakker Dier laat volgens NVV graag essentiële infor-

matie achterwege en informeert scholen in de lespak-

ketten niet volledig over de voor- en nadelen van alle 

houderijsystemen. 

Factsheet
NVV maakte onlangs overigens zelf een factsheet 

over de varkenshouderij. Deze factsheet staat vol met 

interessante informatie, die gebaseerd is op feiten 

en cijfers en niet op emotie. De factsheet staat op  

www.nvv.nl. 
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Recent is in de media aangekondigd dat NVV en 

LTO Varkenshouderij willen fuseren. Een aantal 

vakbladen heeft reeds peilingen gehouden onder 

varkenshouders. Uit deze polls komt heel duidelijk 

naar voren dat er veel steun en een breed draag-

vlak is voor het voornemen om samen te gaan 

onder de achterban.

Ik heb een aantal ongenuanceerde reacties van 

varkenshouders gelezen, die mij hebben geraakt. 

Het betreffen reacties over hoe oud-voorzitter, 

wijlen Wien van den Brink, zou reageren op de 

voorgenomen fusie. Iemand zei ‘dat Wien zich zou 

omdraaien in zijn graf als dit voornemen doorgang 

zou vinden’. Ik vind deze vorm van reageren 

bruuskerend naar de familie en naasten van Wien. 

Daarnaast zijn deze mensen kennelijk niet goed op 

de hoogte van het verleden.

Wien van den Brink richtte in 1994 met 10 andere 

varkenshouders de NVV op. Van den Brink werd 

voorzitter en bleef dat tot 2002. In 1996 werd 

Wien gekozen als voorzitter van de LTO vakgroep 

Varkenshouderij. Hij deed dat omdat hij de achter-

ban van de vakbond uiteindelijk wilde samenbren-

gen met die van LTO Nederland. Helaas is dit niet 

gelukt en Wien trad in november 1997 af.

Ik vind het van belang om dit benoemen omdat in 

de beginjaren van de vakbond, onder leiding van 

onze geweldige oud-voorzitter, er al een intentie 

was om te komen tot een samenvoeging. Helaas 

was toen niet hét momentum. Ik ben er van 

overtuigd dat het nu wél het moment is voor één 

krachtige organisatie voor varkenshoudend Neder-

land waarin de kracht van NVV en LTO verenigd 

zijn: een sterke sectorale en onafhankelijke organi-

satie met de boer aan het roer en een stevige regio-

nale inbedding.

Ik zou de NVV-achterban dan ook willen oproepen, 

inclusief de criticasters, om deze transitie te onder-

steunen om zo de klus waar Wien van den Brink 

ooit mee begonnen was af te maken.  

Ingrid Jansen

Voorzitter

i.jansen@nvv.nl

 @IngridJansen4

Wien was 
zijn tijd 
vooruit
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Varkenshouder Bert van Brink  

(@bbbrink188)

Varkenshouder Johnny Hogenkamp  

(@FarmFocus)

Varkenshouder Martin Houben  

(@Martinhouben1)

pr-medewerkster NVV Caroline  

van der Plas (@Lientje1967)

“NVV bedankt uitbe-
taling Aujeszky geld 
is binnen. Top, gaan 
we goed besteden” 

“Mooi cadeau 
deze week op mijn 

50e verjaardag: 
Hartelijk dank ”

“Knap werk  
NVV. Niks aan 

strijkstok”

“Vandaag allemaal blije  
(ex)varkenshouders in ons  

@NVVnieuws kantoor. Kwamen 
formulier voor #Aujeszky-geld 

persoonlijk inleveren, Big smiles” 

Willie van Gemert slaat 

het spaarvarken stuk. 

Ingrid Jansen en Frank 

Donkers kijken toe

Een postzak vol  

formulieren op  

ons kantoor

Een paar bedankjes van (oud)leden)

NVV keert terug in PAS-overleg
NVV is vorige week – onder voorwaarden - weer aangesloten in het  
reguliere PAS-overleg met het ministerie van Economische Zaken.

NVV heeft de afgelopen maanden de leden gecon-

sulteerd en met het ministerie van Economische 

Zaken (EZ) overleg gehad over de voortgang van 

het reguliere PAS-overleg. Het Landelijk Bestuur van 

de NVV heeft naar aanleiding hiervan besloten in te 

stemmen met hernieuwde deelname aan het overleg, 

maar wel onder een aantal voorwaarden. 

Deze voorwaarden zijn: 
  Resultaten evaluatie afwachten voordat overge-

gaan wordt tot een verdere uitwerking van het 

reservepakket.

  EZ moet, zoals afgesproken, convenanten sluiten 

met sectoren verkeer en industrie. 

  Geen extra maatregelen voordat 5,6 kiloton aan 

ontwikkelingsruimte is benut door veehouderij. 

NVV heeft er vertrouwen in dat aan deze voorwaar-

den wordt voldaan.

Uit overleg
NVV stapte eind januari uit het reguliere PAS-overleg 

omdat de vakbond het niet accepteerde dat zij niet 

zijn gekend in de ontwikkeling van een extra reserve-

pakket aan Generieke Maatregelen.

Niet betrokken
Dit pakket extra maatregelen werd afgesproken in 

een overleg op 19 december 2014 tussen de minis-

teries van EZ en Infrastructuur en Milieu (I&M), het 

Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten (VNG). De veehouderij-

sector was hier niet bij betrokken en werd pas tien 

maanden later over de plannen geïnformeerd. 

Ook de Nederlandse Melkveehouders Vakbond 

(NMV) en de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders 

(NVP) zitten weer aan tafel bij het PAS-overleg. 

NVV wil nú lagere tarieven NVWA
NVV en LTO Varkenshouderij willen dat het Kabinet zo snel mogelijk 
actie onderneemt tegen de te hoge tarieven die de Nederlandse Voed-
sel- en Warenautoriteit (NVWA) hanteert voor keuringen en controles bij 
veehouders.

NVV en LTO Varkenshouderij, die al jaren strijden 

voor verlaging van de keuringskosten, overwegen 

tevens nadere stappen om het teveel aan betaalde 

keuringskosten voor de varkenshouders terug te 

vorderen. De Raad van State oordeelde vorige week 

dat de NVWA-tarieven in strijd zijn met de uitgangs-

punten die het Kabinet zelf heeft vastgelegd.

Kosten sluiten niet aan
De Raad van State nam de kosten onder de loep, op 

verzoek van de Tweede Kamer, en stelt dat de kosten 

niet aansluiten op de werkelijk gemaakte kosten. ‘De 

uitspraak onderstreept ons jarenlange pleidooi voor 

verlaging van de keuringskosten. De te hoge tarie-

ven die de NVWA hanteert, lopen finaal uit de pas, 

bevestigt nu ook de Raad van State. Dit verslechtert 

de concurrentiepositie van Nederlandse varkenshou-

ders, ten opzichte van buitenlandse collega’s’, zegt 

NVV-voorzitter Ingrid Jansen.

Speerpunt
Verlaging van de keuringskosten was tijdens de 

acties van de varkenssector, vorig jaar september 

in Den Haag en Brussel, een belangrijk speerpunt. 

NVV en LTO Varkenshouderij hebben regelmatig aan 

de bel getrokken bij staatssecretaris Van Dam én 

zijn voorgangster, Sharon Dijksma om de tarieven 

te verlagen. In plaats van verlaging, verhoogde de 

NVWA de tarieven in mei 2016 nog eens.

‘De uitspraak van de Raad van State is klip en klaar, 

wat ons betreft. Het is nu hoog tijd dat er onmiddel-

lijk werk wordt gemaakt van tariefsverlaging’, vindt 

Jansen. 

Willie van Gemert start  
uitbetaling Aujeszky-rente
Met het stukslaan van een spaarvarken vol geld, heeft varkenshouder en 
voormalig NVV-voorzitter Willie van Gemert op 25 augustus de aftrap 
gegeven voor het uitbetalen van 11,5 miljoen euro aan leden en oud-
leden van de NVV.

Met de uitbetaling van de 11,5 miljoen euro komt er 

een definitief einde aan de decennialange procedure 

die de NVV voerde tegen het Landbouwschap en 

later tegen de vereffenaar van het Landbouwschap, 

de Sociaal Economische Raad (SER). 

Willie van Gemert startte de procedure in 1995 als 

individuele varkenshouder. Later nam de NVV de 

procedure namens de leden en oud-leden van hem 

over. NVV heeft in totaal 27,6 miljoen euro terug-

gevorderd voor haar leden en oud-leden. Dit bedrag 

staat gelijk aan de onterecht geïnde gelden voor 

Aujeszky-entingen inclusief rente.

Alle leden en oud-leden die ook in 2013 recht hadden 

op een vergoeding, hebben eind juli een brief ontvan-

gen. Direct erna kwam al een postzak vol terugge-

stuurde formulieren op ons kantoor in Barneveld. En 

sommige (oud)leden hadden er zelfs een bedankje 

bij gedaan. Een lid liet weten zijn vergoeding in zijn 

geheel te doneren aan de sector-pr van de POV. 

Heeft u nog vragen  
over de uitbetaling? 
Neem contact op met ons kantoor:  

0342 - 418 478 of info@nvv.nl. 

Lagere kosten 
waren speerpunt  

bij acties



Kort
nieuws

  Borging antibioticavrij
Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) is druk 

bezig met de borging van het project ‘Varkens 

met een antibioticavrij leven’. Dat vertelde Jaap 

de Wit jr. dinsdag 6 september op een bijeen-

komst van de Nederlandse Zoötechnische vereni-

ging. Het doel is om later dit jaar of begin volgend 

jaar vlees te kunnen uitleveren van varkens die 

een antibioticavrij leven hebben gehad. 

 Besparen met SPF
Met een gesloten SPF-varkensbedrijf bespaar 

je al gauw minimaal 60.000 euro op jaarbasis. 

Tot die conclusie kwam varkenshouder en DB-lid 

van de NVV, Gert van Beek op de thema-avond 

Diergezondheid van Pig Business. Van Beek liet 

in een video zien hoe hij in en buiten de stallen 

te werk gaat om risico’s op ziekte-insleep tegen 

te gaan. De varkenshouder weet met standaard 

stallen al sinds 2006 de belangrijkste varkens-

ziektes buiten de deur te houden.

 China-erkenning  
voor slachterij Westfort 
De nieuwe slachterij van Westfort in het 

Utrechtse IJsselstein verwacht binnen enkele 

weken de eerste producten aan China te kunnen 

leveren. Westfort is al lange tijd met de certifice-

ring bezig. De slachterij wacht al driekwart jaar 

op de erkenning. In IJsselstein bouwt Westfort 

aan een vooruitstrevende varkensslachterij. 

 Symposium ondernemen  
in de varkenshouderij
Boerderij houdt op 27 september het symposium 

Ondernemen in de varkenshouderij.  Deskun-

digen gaan in op het gezond houden van het 

bedrijf, onder andere op het gebied van finan-

ciën. Ook coach Paulien Hogenkamp die varkens-

houders in sociale of financiële nood bijstaat, 

spreekt op het symposium. Ingrid Jansen spreekt 

over het POV-plan Vitalisering Varkenshouderij. 

Opgeven voor het symposium kan via www.

boerderij.nl.

Meer nieuws is te vinden op: 

www.nvv.nl/nvv-nieuws
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NVV: ‘Geen rem op verduurzaming’
NVV en LTO Varkenshouderij willen dat staatssecre-

tarissen Sharon Dijksma (Milieu) en Martijn van Dam 

(Economische Zaken) provincies en gemeenten oproe-

pen om vergunningsaanvragen van varkensbedrijven 

gewoon in behandeling te blijven nemen.

De oproep volgt op de beslissing van de Brabantse 

gemeente Son en Breugel, om nieuwe vergunnings-

aanvragen voor varkensbedrijven “met een verhoogd 

gezondheidsrisico” aan te houden. 

De gemeente wil eerst het vervolgonderzoek Veehou-

derij en Gezondheid Omwonenden (VGO) afwach-

ten. NVV en LTO Varkenshouderij zijn bezorgd dat 

meer provincies en gemeenten dit voorbeeld gaan 

volgen. ‘Wij vinden het natuurlijk heel belangrijk dat 

bij ontwikkelingen rekening wordt gehouden met de 

volksgezondheid. Het VGO-onderzoek kan daarbij 

meegenomen worden. Het huidige VGO-onderzoek 

geeft echter geen aanknopingspunten om in algemene 

zin ontwikkelingen van varkensbedrijven tegen te 

houden’, zegt NVV-voorzitter Ingrid Jansen.

NVV en LTO Varkenshouderij vinden het ‘op slot zetten’ 

van ruimtelijke ontwikkelingen voor varkensbedrijven 

zorgwekkend. ‘Op deze manier komt de verduurza-

ming van de varkenshouderij in het geding. Door 

ontwikkelingsruimte te bieden, kunnen varkenshou-

ders juist inzetten op de bouw van modernere stallen 

met nieuwere technieken, die mens, dier en omgeving 

ten goede komen’, zegt Jansen.

Uitstoot gedaald
De uitstoot van geur, ammoniak en fijnstof uit de 

varkenshouderij zijn volgens haar de laatste jaren flink 

gedaald ten opzichte van 20 jaar geleden. ‘De varkens-

houderij heeft juist dynamiek en ruimte op de goede 

plekken nodig om deze emissies nog verder te laten 

dalen’, stelt Jansen. 

Verplichte deelname  
varkenstelling van de zotte
NVV praat op 19 september met het Centraal Bureau 

voor de Statistiek (CBS) over de verplichte deelname, 

op straffe van een boete, aan de Decembertelling 

Varkensstapel.

Het CBS stelt deelname verplicht omdat steeds 

minder boeren respons geven op enquêtes. NVV 

vindt de verplichting en de dreiging met een boete 

van de zotte. 

NVV vindt verplichte deelname daarnaast contrapro-

ductief. ‘Varkenshouders zijn elk voorjaar verplicht 

hun gegevens via de Gecombineerde Opgave aan het 

RVO door te geven. CBS kan deze cijfers, zoals het 

altijd doet, daar opvragen.’ Het is volstrekt overbo-

dig om varkenshouders ook nog eens verplicht op te 

zadelen met deze decembertelling. 

Boete van de zotte
‘Dit kost onze varkenshouders onnodig tijd en 

daarmee geld. Dat er een boete van maximaal 1.500 

euro boven het hoofd van de varkenshouders hangt, 

als zij niet meedoen, is helemaal van de zotte. Als CBS 

meer respons wil, zou het beter kunnen werken met 

een beloning voor deelname in plaats van te dreigen 

met straf’, zegt NVV-voorzitter Ingrid Jansen. Zij gaat 

samen met voorzitter Eric Douma van LTO Varkens-

houderij hierover in gesprek met het CBS.

Niet nog meer regels
Nederlandse varkenshouders worden aan alle kanten 

opgezadeld met regels en wetten, die kostprijsver-

hogend werken. ‘Wij zitten niet te wachten op nóg 

meer dwingende regels van bovenaf, die de varkens-

houders nog verder op kosten jagen. Zeker niet als 

de toegevoegde waarde ervan volkomen duister is’, 

aldus Jansen en Douma.  ‘Het kabinet belooft onder-

nemers keer op keer vermindering van de adminis-

tratieve lastendruk. Een verplichte deelname aan de 

CBS-enquête past daar in onze ogen niet in.’  

Gemeenteraadsleden uit Veghel kijken bij de  
renovatie van de varkensstal van Jan Vogels  

(zie ook pagina 9)

Wat doet NVV als belangenbehartiger nou eigenlijk? 
Ingrid Jansen: Bij NVV bepaalt varkenshouder wat wij doen
NVV gaat de leden komend jaar meer en beter op de hoogte houden van de (resultaten en updates in de) 
belangenbehartiging. Het blijkt dat het voor leden niet altijd helemaal duidelijk is waar het bestuur nou precies 
mee bezig is en wat de belangenbehartiging landelijk, regionaal en lokaal oplevert. Ingrid Jansen trapt af met 
een inkijkje in de belangenbehartiging van de NVV.

Wat doet NVV  
aan belangenbehartiging?
“NVV vertegenwoordigt de varkenshouders om hun 

belangen tot hun recht te laten komen. Wij delen 

onze activiteiten in drie categorieën in: 

•  Wij  informeren leden en anderen over het berei-

ken van doelen en oplossen van problemen en wij 

stellen problemen aan de orde, bijvoorbeeld door 

die op de politieke agenda te plaatsen.

•  Wij oefenen invloed uit op beslissende partijen in 

het betreffende werkveld. Dus bijvoorbeeld ambte-

naren, politici, en gemeente- en provinciebesturen. 

Dit wordt ook wel lobbyen genoemd.

•  Wij doen aan directe belangenbehartiging voor 

leden, vaak op juridisch terrein.”

Hoe ziet de besluitvorming eruit bij 
de NVV? 
“NVV kent een heel platte structuur. Elke maand 

vergadert het Landelijk Bestuur (LB). In het LB zitten 

twee afgevaardigden per regio: de regiovoorzitter 

en een werkgroeplid. Ruim voor die LB-vergade-

ringen worden de agenda en bijbehorende stukken 

verstuurd aan de LB-leden en de werkgroeple-

den in de regio’s. Deze onderwerpen worden in de 

werkgroepen besproken en die nemen een standpunt 

in. Dat standpunt wordt gedeeld met de rest van het 

LB. Op basis daarvan komt het LB tot een definitieve 

standpuntbepaling en wordt een besluit genomen. 

Het Dagelijks Bestuur (DB) voert de besluiten van het 

LB uit. Bij de NVV bepaalt de varkenshouder dus wat 

het DB moet doen.”

Veel mensen zien niet het verschil 
tussen NVV en POV, kun jij dit 
verschil uitleggen?
“NVV is puur belangenbehartiging. POV voert taken 

uit, zoals I&R en sector-pr. Verder is de POV een 

springplank voor versterking van de marktpositie 

van varkenshouders, het creëren van betere verdien-

modellen en een betere ketensamenwerking. NVV 

streeft naar één organisatie voor alle varkenshouders 

in Nederland, waar zowel de sectorale belangenbe-

hartiging als de uitvoering van collectieve sectorta-

ken plaatsvindt. Het is de ambitie om dit uiterlijk aan 

het eind van dit jaar gerealiseerd te hebben (zie ook 

pagina 9).”

Waarom is het belangrijk om als 
varkenshouder lid te zijn van NVV?
“De NVV bestaat uit een heel gepassioneerde club 

mensen, die elke dag strijden voor de belangen 

van haar leden. NVV biedt haar leden informatie, 

persoonlijk advies, juridische hulp, collectieve belan-

genbehartiging en faciliteert onderlinge contacten. 

Wij plaatsen problemen ook op de politieke agenda, 

hebben een actieve lobby en wij organiseren cursus-

sen, thematische seminars en netwerkbijeenkomsten 

voor onze leden. NVV heeft geen andere belangen 

dan de varkenshouderij en NVV laat een krachtig 

geluid horen: in de media, in de politiek en in de 

maatschappij. Waarom zou je geen lid zijn?”

Wat heeft NVV zoal bereikt?
“Mede dankzij onze inzet is er verlenging gekomen 

van de uitrijperiode voor mest. Daarnaast worden 

binnenkort de regels voor antibiotica versoepeld. Ook 

daar maken we ons al jaren hard voor. We hebben 

27,6 miljoen euro teruggevorderd aan Aujeszky-geld 

bij de SER, terwijl iedereen ons bij de start van de 

procedure vertelde dat dit nooit zou lukken…

We hebben bereikt dat de NVWA voortaan gaat 

handhaven op balkbreedte naar Deens voorbeeld, 

we hebben meegewerkt aan een aangepast plan 

Bigvitaliteit en we hebben inzet gepleegd bij de POV 

voor een goed actieplan Vitalisering Varkenshouderij. 

Sterker nog: NVV-varkenshouders hebben de POV 

zelfs opgericht. Nog meer? We hebben gezorgd dat 

varkenshouders gratis sociale ondersteuning krijgen 

bij Paulien Hogenkamp en we hebben uitstel/afstel 

gevraagd voor de TTIP- en CETA-onderhandelingen 

(zie pagina 8).”

Op welk resultaat ben  
je het meest trots?
“De verlenging van de uitrijperiode van mest met 

twee weken, ondanks het gebrek aan steun van LTO 

Nederland. Het is een tastbaar resultaat dat direct 

invloed heeft op de dagelijkse bedrijfsvoering. En 

natuurlijk het binnenhalen van de Aujeszky-gelden! 

Het is geweldig dat leden- en oud-leden krijgen waar 

ze recht op hebben.”

Welk resultaat had je  
graag wíllen behalen?
“Bestaande wetgeving, zoals de 4-dageneis, terug 

laten draaien. We hebben de afgelopen jaren ervoor 

gezorgd dat er geen extra kostprijsverhogende wet- 

en regelgeving bij komt. Maar de wetgeving die al 

is geïmplementeerd, is heel lastig terug te draaien. 

Ik hoop dat wij hier de komende periode een stap in 

kunnen zetten. Met de verkiezingen in het verschiet 

zou dit opnieuw een mogelijkheid kunnen zijn.” 

Ingrid Jansen (2e van links) maakt zich namens de NVV in Den Haag en 
Brussel hard voor afstel van de TTIP- en CETA-onderhandelingen.
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Sociale mediacampagne #Geenhittestress groot succes
Vorige maand was er, net als afgelopen week, een week met tropische hitte. NVV startte samen met LTO 
Varkenshouderij de social mediacampagne #geenhittestress, waarbij wij varkenshouders en andere veehouders 
opriepen om burgers te laten zien wat zij deden om de dieren koel te houden.

Dit is een groot succes gworden. Tientallen varkens-

houders en later ook pluimveehouders, melkveehou-

ders, schapenhouders en geitenhouders lieten op 

Twitter en Facebook, met de hashtag #geenhittestress 

aan de burger zien hoe zij hun dieren extra zorg gaven. 

Zelfs Belgische varkenshouders sloten zich aan.

De foto’s en filmpjes van nevelkoelingen, natge-

sproeide daken, beschuttingen, modderpoelen, extra 

voer, extra water, etc. hebben honderdduizenden 

mensen bereikt, blijkt onder meer uit de statistieken 

van Twitter en Facebook. De hashtag #geenhittestress 

was zelfs een hele dag trending topic op Twitter. Ook 

landelijke en regionale media besteedden aandacht 

aan de actie. Het NOS Journaal, de Telegraaf, het 

Algemeen Dagblad, regionale radio- en televisiezen-

ders en regionale kranten lieten varkenshouders aan 

het woord die hittemaatregelen hadden genomen. 

Bij Heleen Holtmanns werd dankbaar gebruik gemaakt van nevelkoeling voor de varkens

De Vlaamse varkenshouder 

Dries van Peteghem hield de 

daken van zijn stallen nat met 

een flinke straal water

Pasgeboren biggen kunnen nog niet zelf water uit 

de nippel drinken. Daarom zorgde varkenshoudster 

Ruth van der Haar ervoor dat er in de kommetjes 

melk zit en controleerde zij dit een keer vaker. 

Bij Johnny Bull 

werden de biggen 

extra vroeg in de 

ochtend verplaatst

Bij de stal van Marielle 
van Dijk draaide de 

vernevelingsinstallatie overuren

Varkenshouder Evert Liefting kon zelf lekker 

‘chillen’ met een biertje. ‘Dieren tevreden? 

Boer tevreden’, twitterde hij

De Livar-varkens die zich in de zon waagden, 

namen een duik in de modderpoel

De Telegraaf besteedde aandacht aan de airco van Mark van Dijk

Janny en Andries van 

den Bogert zorgden voor 

zonwering langs de uitloop 

van hun biologische varkens Ook bij Jan van Kilsdonk werd er flink op 
losgesproeid om de varkens koel te houden
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Even voorstellen….
Bij de NVV zijn in september twee 
nieuwe mensen aan het werk 
gegaan. Stagiair Geert van Staal-
duinen (21) en Marieke van Beers 
(38). Op deze pagina stellen wij 
onze nieuwe collega’s aan u voor. 

Kunnen jullie iets over  
jezelf vertellen?
Geert: Ik ben 21 jaar oud en derdejaars student Dier 

& Veehouderij aan de HAS Hogeschool in Den Bosch. 

Ik kom zelf uit het mooie dorpje Geffen (Brabant), dat 

wellicht het meest bekend is van de jaarlijkse boeren-

markt:  Effe noar Geffe. 

Marieke: Ik ben 38 jaar en getrouwd met varkens-

houder Koen Uijen. Wij hebben drie kinderen: Jesse 

(7), Daan (5) en Bas (bijna 1). Wij wonen in Niftrik 

(Rivierengebied).

Wat heb je hiervoor gedaan?
Geert: Hiervoor heb ik Havo gedaan aan het Titus 

Brandsma lyceum in Oss. Na de havo heb ik een 

tussenjaar gehad waarin ik werkzaam ben geweest 

op het zeugenbedrijf van Ton van Gerwe in Schaijk.  

In mijn vrije tijd werk ik hier nog steeds.

Marieke: Na de havo ben ik naar de HAS in Den 

Bosch gegaan waar ik in 2001 de studie Dier & 

Veehouderij heb afgerond.  Ik heb stage gelopen in 

Australië. In 2002 ben ik gaan werken bij Hendrix 

UTD  (na de fusie met ForFarmers in 2011 werd dat 

FarmConsult) als adviseur bedrijfsontwikkeling met 

specialisatie ruimtelijke ordening.

Kom je zelf ook uit de 
varkenshouderij?
Geert: Ik ben van huis uit helaas geen boerenzoon. 

Ik heb het dus moeten doen met bijbaantjes in de 

veehouderij.

Marieke: Niet direct, maar van jongs af aan heb ik 

altijd interesse gehad in het buitenleven en wilde 

graag dierenarts worden. 

Wat trekt je zo aan  
in de varkenshouderij?
Geert: Het varken is een wonderbaarlijk mooi dier, 

zowel om te zien als in zijn gedrag. Ik vind het dan 

ook fantastisch om met varkens bezig te zijn. Of het 

nou het daadwerkelijk verzorgen van de varkens 

in de stal is, of op het kantoor bij de NVV. Ik vind 

alles rondom de varkens fantastisch. Zeker omdat de 

sector veel uitdagingen kent. Uitdagingen zijn mijn 

drijfveren en motiveren mij, ik heb een brede blik en 

hoop in de toekomst dan ook veel te kunnen beteke-

nen voor de varkenssector in Nederland.

Marieke: Om in de toekomst varkenshouder te 

kunnen blijven, maar ook om op een fatsoenlijke 

manier te kunnen stoppen, is het belangrijk dat 

de belangen van varkenshouders goed geregeld 

worden. Met mijn achtergrond in de agrarische wet- 

en regelgeving en affiniteit wil ik graag mijn steentje 

bijdragen.

Wat ga je doen bij de NVV?
Geert: Ik ga onderzoek doen naar strategieën 

waarmee boeren overtuigd kunnen worden van de 

kracht van het collectief. NVV-leden krijgen daarover 

binnenkort een enquête van mij. Allemaal invullen, 

want dit is heel belangrijk voor mijn onderzoek!

Marieke: Ik ben als parttime beleidsmedewerker 

verantwoordelijk voor: asbest, Wet Natuurbescher-

ming (o.a. PAS),  Veehouderij en gezondheid, Ruimte-

lijke ordening (nationaal en provinciaal) en Water en 

Milieu (Geur, Luchtkwaliteit, (TAC)-Rav/Luchtwas-

sers, Ammoniak). 

NVV wil reset op TTIP-onderhandelingen
NVV heeft vorige week minister Lilianne Ploumen opgeroepen om op 
de ‘resetknop’ te drukken voor wat betreft de handelsverdragen met de 
Verenigde Staten en Canada, TTIP en CETA.

NVV deed deze klemmende oproep samen met de 

zogenoemde TTIP-coalitie, bestaande uit diverse 

landbouworganisaties, waaronder LTO Varkenshou-

derij, werknemersorganisaties en diverse maatschap-

pelijke organisaties. 

‘Wij hebben benadrukt niet tegen buitenlandse 

handel te zijn, maar wel tegen deze vrijhandelsver-

dragen, waarbij in onze ogen geen sprake is van een 

gelijk speelveld’, zegt NVV-voorzitter Ingrid Jansen. 

’Met TTIP en CETA zijn zowel de Nederlandse boeren 

en tuinders als de werknemers in de landbouw de 

verliezers’, meent de TTIP-coalitie. Voedselproduc-

ten worden in de Verenigde Staten en Canada tegen 

aanzienlijk lagere dierenwelzijns-, milieu-, arbeids- 

en voedselveiligheidsstandaarden geproduceerd. Bij 

het wegvallen van importheffingen of het instellen 

van tariefvrije importquota komen deze producten 

tegen lage prijzen de Europese markt op. Dit leidt 

tot oneerlijke concurrentie en een verslechtering van 

de inkomenspositie van de boeren en veehouders. 

In Nederland produceren boeren vaak al tegen een 

hogere kostprijs dan hun Europese collega’s.

Minister Ploumen onderkent dat een aantal agrari-

sche sectoren te maken krijgt met grotere concurren-

tie als gevolg van CETA en TTIP. Ploumen wil hierover 

in gespek blijven met de sectoren. 

Nieuws uit de regio’s

Rivierengebied/Achterhoek/Veluwe
De provincie Gelderland wil geen wet Dieraantallen. 

Ze gaat zich verzetten tegen de komst van een deze 

nieuwe wet, waarmee aantallen varkens beperkt 

kunnen worden. Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk 

vindt dat de varkenshouders genoeg plannen hebben 

om de uitstoot van fijnstof, ammoniak en andere 

schadelijke stoffen te beperken. Een nieuwe wet zou 

verduurzaming, zoals de installatie van luchtwassers, 

alleen maar doorkruisen, vreest Van Dijk. 

Salland
Varkenshouders zijn trots op wat zij doen. En terecht. 

Dat varkenshouder Hendri Plaggenmars uit Daarle 

varkenshouder is, mag dan ook iedereen weten, vond 

zijn familie onlangs. De familie verraste Hendri met 

een levensgroot varken op zijn vijftigste verjaardag, 

eind augustus.  Het varken trok veel bekijks. 

Veghel-Oss/Maaskant
Varkenshouder Jan Vogels heeft onlangs de gemeen-

teraadsleden van de gemeente Veghel op bezoek 

gehad. De raadsleden kwamen kijken bij de renova-

tie van de varkensstallen Vogels. De gemeenteraad 

wilde met eigen ogen zien hoe varkenshouders op 

deze manier bezig zijn met verduurzaming. “Tevreden 

knorrende, slapende biggen en zeugen. Brabantse 

boeren hebben dierenwelzijn hoog in het vaandel”, 

twitterde wethouder Margriet Bräuner vanaf het erf. 

Omdat tijdens de renovatie ook het gehele centrale 

verwarmingssysteem moest worden aangepakt, 

onderzocht Vogels de mogelijkheden om op energie-

kosten te besparen. Hij koos voor een warmtewisse-

laar. In Brabant is Jan Vogels het tweede varkenshou-

derijbedrijf dat een warmtewisselaar plaatste achter 

de luchtwasser. Die techniek maakt het mogelijk 70 

procent van de warmte uit de stal om te zetten in 

nieuwe warmte. 

Jan Vogels bij de houtsnippers  
die worden gebruikt voor warmte 

De raadsleden van Veghel waren positief over 
de inzet van Jan Vogels op duurzaamheid

Een levensgroot varken sierde het 
erf van Hendri Plaggenmars

Marieke van Beers

Geert van Staalduinen

Het Landelijk Bestuur van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders heeft 
in augustus ingestemd om te komen tot één krachtig varkensgeluid.

Het Landelijk Bestuur is tot dit besluit gekomen na inten-

sieve afstemming in de werkgroepen in de NVV-regio’s. 

De NVV-werkgroepleden hebben een aantal  

randvoorwaarden gesteld voor ‘Eén varkensgeluid’:

  Varkenshouders moeten direct invloed  

hebben op te nemen besluiten.

  De nieuwe organisatie moet sectoraal zijn,  

met een sterke regionale inbedding.

  Passende samenwerkingsverbanden met  

verschillende LTO-organisaties.

Het Landelijk Bestuur streeft ernaar om de ambities 

uiterlijk eind dit jaar gerealiseerd te hebben. Het traject 

zal verder worden vormgegeven in samenspraak met de 

leden. Wij houden u hiervan op de hoogte via de Trog, 

website en nieuwsflitsen. 

Voor meer informatie uit uw regio, neem contact op met  
uw regiovoorzitter. www.nvv.nl/regiovoorzitters

Instemming voor één varkensgeluid



September 2016

21-09-2016: 09.00-17.30 uur

Themadag ‘Darmgezondheid van 

 gespeende biggen’, Hotel Ampt van Nijkerk, 

Berencamperweg 4 te Nijkerk

27-09-2016: 13.30-19.30 uur

Symposium ‘Ondernemen in de varkenshou-

derij’ met o.a. Ingrid Jansen over Vitalisering 

Varkenshouderij, CHV Noordkade, Verlengde 

Noordkade 10-14 te Veghel 

29-09-2016: 09.00-17.00 uur

Cursus Wageningen Academy ‘Darmgezondheid 

bij varkens en pluimvee; de invloed van voeding 

en immunologie’ (N.B.: cursus is in het Engels), 

Radix, Gebouw 107, Droevendaalsesteeg 1 te 

Wageningen

03-10-2016: 20.00-22.30 uur

Informatiebijeenkomst NVV Omgevingswet  

met Franca Damen, Zaal Verploegen,  

Woeziksestraat 100 Wychen

04-10-2016: tijd volgt

Kennissessie VarkensNET: ‘APP en Streptococ-

cen te lijf’, Regio Zuid (locatie volgt)

12-10-2016: 10.00-19.00 uur

Inspiratie Event ‘Arofood de tijd vooruit:  

Op naar Brabant Quality’, Provinciehuis Den 

Bosch, Brabantlaan 1 te Den Bosch

Kijk voor meer agendatips op:

www.nvv.nl/agenda-varkenshouderij

Agenda 
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Lieve Hans, 

Ik zag je laatst op tv en ik was 
danig onder de indruk. Je lijkt me 
zo’n leuke vent, en je vrolijkheid 
spat van het scherm. Net als je 
mooie lach, trouwens!

Juist daardoor schrok ik van je actie om mensen een 

brief te laten schrijven naar die lieve Boer David van 

Boer Zoekt Vrouw, in Roemenië. Boer David heeft 

helemaal geen slechte plannen, Hans. Hij wil die oude, 

vervallen staatsboerderij juist ombouwen tot een 

moderne varkensstal, voorzien van alle modernste 

technieken die het dierwelzijn én het milieu ten goede 

komen. Die varkens krijgen een veel beter leven dan de 

varkens die er vroeger in leefden. Boer David is juist 

lief en goed bezig!

,,Nieuw dak er op, nieuwe zijkanten, beetje ventilatie, 

stroom, de waterleidingen en dan zijn we eigenlijk wel 

klaar,” zei hij tegen Yvon. Hiermee bedoelt hij dat hij 

aan alles heeft gedacht. 

En Hans, een varken heeft méér nodig dan een knuffel 

uit de grachtengordel. Een varken heeft goede zorg, 

optimaal voer, een professionele boer met passie 

en een veilig onderkomen nodig. Zodat ze niet ziek 

worden. In Roemenië komen heel vervelende ziektes 

voor, zoals varkenspest. En die komen juist voor bij 

varkens die buiten lopen. Als die varkens ziek worden, 

zijn het diep ongelukkige wezens. 

En trouwens, volgens mij wil jij liever dat er helemaal 

geen varkensboeren meer zijn. Geen vlees eten, is 

immers je droom! Je vindt niets mooier dan graan 

verbouwen. Zien hoe het groeit, de oogst binnen halen; 

je hele gezicht leeft op als je het daar over hebt.

Dus waarom zou je niet gewoon akkerbouwer worden, 

Hans? Of, als je die stallen niet gevuld wilt zien met 

dieren, gewoon niet kijken naar Boer Zoekt Vrouw? 

Keuze genoeg, toch? Als de wereld íets niet nodig 

heeft, zijn het nog meer mensen die op basis van jouw 

leugentjes boeren als David in een kwaad daglicht 

zetten.

Hans, volgens mij zal jij binnenkort je geluk wel vinden. 

En laat David intussen zijn passie uitvoeren in Roeme-

nië. Hopelijk snel met een lieve boerin aan zijn zijde.

Realiseer je dat liefde voor mens én dier samen gaan.

Alle goeds toegewenst!

(Deze brief is te downloaden via www.nvv.nl, als 

reactie op de brievenactie van Varkens in Nood 

aan Boer David. Download deze brief en stuur 

deze aan Hans Baaij van Varkens in Nood!)  

Caroline van der Plas

Medewerker Communicatie & PR 

c.vanderplas@nvv.nl

 @Lientje1967

Lees alle columns op: 

ww.nvv.nl/columns-

caroline-vander-plas

Nieuws
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Weekend van het  
Varken succesvol
Ondanks dat er geen officieel Weekend van het Varken was, waren er 
toch drie varkenshouders in Brabant die op eigen titel de jaarlijkse open 
dagen hielden op 10 en 11 september.

Het officieuze Weekend van het Varken was een groot 

succes en een paar duizend burgers wisten de weg 

te vinden naar de varkenshouderijen van Doreen van 

den Berkmortel in Oirschot, ’t Rundal (Varkensmu-

seum) in Eersel en het varkensbedrijf Het Venster van 

Lambére en Mirella van de Ven in Vinkel. 

Voortgang Vitale Varkenshouderij
De afgelopen maanden stonden voor de POV in het teken van het treffen 
van voorbereidingen voor de uitvoering van het Actieplan Vitalisering 
Varkenshouderij.

Meerdere acties zijn uit gezet. Eén daarvan is de 

vorming van de Coalitie Vitalisering Varkenshou-

derij. De belangrijkste taak van de Coalitie is dat 

acties uit het Actieplan Vitalisering Varkenshou-

derij in samenhang worden uitgevoerd. De Coalitie 

bestaat vooralsnog uit de POV, Economische Zaken 

en Rabobank.

Naast het opzetten van de Coalitie, heeft de POV 

de organisatiestructuur verder vormgegeven. Deze 

voorbereidingen zijn nodig om efficiënt over te gaan 

tot de uitvoering van het plan. De uitvoering zal 

medio september van start gaan.

Voor inzage in het Actieplan en meer informatie, 

bezoek www.pov.nl. 

Mega-varken  
promoot sector
POV-voorzitter Ingrid Jansen heeft op 8 september onder grote belang-
stelling een 8 meter hoog opblaasbaar varken onthuld bij varkenshouder 
Bart van Kerkhof in Oirschot.

‘Met het varken wordt op een zeer ludieke manier de 

aandacht op de varkenshouderij gevestigd en daarom 

waardeer ik jullie initiatief enorm’, aldus Ingrid tijdens 

de opening. Het varken is eigendom van Varkensstu-

dieclub Oirschot - De Beerzen, die hiermee actief de 

varkenshouderij wil promoten. Het is de bedoeling 

dat het varken gedurende enige tijd op verschillende 

varkensbedrijven wordt geplaatst. Met behulp van 

een banner worden (toevallige) passanten gesti-

muleerd met het varken op de foto te gaan en deze 

foto naar de studieclub te mailen. Vervolgens kunnen 

deze mensen van informatie over de varkenshoude-

rij worden voorzien. Tevens kan de foto geplaatst 

worden op twitter onder de hashtag #fotovarken.

Positief imago
De POV ondersteunt deze actie van harte en hoopt 

hiermee, samen met de leden van Varkensstudieclub 

Oirschot - De Beerzen, een bijdrage te leveren aan een 

positief imago voor de varkenssector. 

Ingrid Jansen onthulde 
het opblaasbaar varken
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e-mail: westbrabant@nvv.nl

 regio Midden-Brabant/De Kempen: 
Lau Wouters, Bladel
tel/fax: 0497-385872/0497-360717
e-mail: middenbrabant-dekempen@nvv.nl 

 regio Veghel-Oss/Maaskant: 
Frans van Heertum, Schijndel
tel/fax: 06-51346398/-- 
e-mail: veghel-oss-maaskant@nvv.nl

 regio Zuidoost-Nederland: 
Marco Botden, Vredepeel
tel/fax: 0478-546334/-- 
e-mail: zuidoostnederland@nvv.nl

Voor alle nieuws van de NVV, ga naar: 
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NVV-informatie NVV-agenda

Zij steunen de vakbond

29 september, vergadering Landelijk Bestuur, De Bongerd te Heteren

3 oktober, Informatiebijeenkomst Omgevingswet met Franca Damen, Zaal Verploegen, Woeziksestraat 100, Wychen

27 oktober, vergadering Landelijk Bestuur, De Bongerd te Heteren

24 november, vergadering Landelijk Bestuur, De Bongerd te Heteren 

15 december, vergadering Landelijk Bestuur, De Bongerd te Heteren

Talloze bedrijven sponsoren de NVV, onder andere:

 Geurts Mengvoeders BV te Nistelrode

 Coops Mengvoeders BV te Halle

 TopigsNorsvin te Helvoirt

 Nysingh advocaten-notarissen te Apeldoorn

 Merial BV te Velserbroek

 Smits Agro te Breda

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

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

Foto: WUR

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 varkenshou-

ders 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, provincie Overijs-

sel. Paulien is vanaf nu exclusief voor NVV-leden 

bereikbaar op 06-53 98 21 68. Paulien zal als vertrou-

wenspersoon 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 


