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van de baan 2 5

Werkbezoek bij Bart 
van Kerkhof

Geurhinder in de nabijheid van varkensbedrijven wordt door  
omwonenden niet of nauwelijks ervaren.

Dat blijkt uit een onafhankelijk en wetenschap-

pelijk onderzoek, dat de afgelopen anderhalf jaar 

in Nederland is gehouden, door het Vlaamse Insti-

tuut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonder-

zoek (ILVO) en het gespecialiseerde studiebureau 

Olfascan.

NVV gaf de bureaus in de zomer van 2015 op-

dracht om het geuronderzoek uit te voeren, omdat 

zij vermoedde dat geurhinder tegenwoordig juist 

minder voorkomt dan aanvankelijk werd aange-

nomen. NVV meent tevens dat het huidige geur-

beleid in Nederland is gebaseerd op gedateerde 

rekenmodellen. ‘Onze vermoedens worden met dit 

rapport bevestigd’, reageert NVV-voorzitter Ingrid 

Jansen. ‘Nederland heeft de geursituatie in de 

varkenshouderij goed onder controle, blijkt uit dit 

onderzoek’, zegt Greet Riebbels van ILVO.

Niet of nauwelijks hinder
Uit het onderzoek blijkt dat 96,8 procent, van de 

ondervraagde omwonenden van varkensbedrijven 

geen hinder ervaart van geur. Slechts 2,9 procent 

van de omwonenden die door ILVO en Olfascan 

zijn ondervraagd, ervaart ‘hinder’ van een nabij-

gelegen varkensbedrijf. ‘Ernstige hinder’ wordt er-

varen door maar 0,3 procent van de respondenten. 

Opmerkelijk is dat de ondervraagde omwonenden 

die het dichtst bij een varkensbedrijf wonen, de 

minste geurhinder ervaren. In het onderzoek zegt 

96 procent van de ondervraagden bovendien ‘tevre-

den tot zeer tevreden’ te zijn over zijn leefomgeving.

ILVO en Olfascan deden onafhankelijk onderzoek 

naar methodieken voor het bepalen van geuremis-

siefactoren per dier en de wijze van berekenen van 

geurhinder uit stallen. NVV wilde graag weten wat 

de impact is van deze uitstoot en hoe mensen in 

de omgeving eventuele hinder daarvan beleven. 

De onderzoeksmethodiek legt een directe link tus-

sen de uitstoot uit de stal en hinder die mensen 

ervaren. Het onderzoek heeft plaatsgevonden ter 

hoogte van vijf varkenshouderijen, waarvan twee 

gelegen in een zogenoemd niet-concentratiege-

bied en drie in een concentratiegebied. 

Tevens werden omwonenden telefonisch geën-

quêteerd.

Lees verder op pagina 3

‘Vermoedens NVV maximaal bevestigd' 
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Onderzoek NVV: Nauwelijks geurhinder

V.l.n.r.: Toon Van Elst (Olfascan), Greet Riebbels (ILVO),  
Ingrid Jansen en Paul Wouters (NVV)



Dit jaar staat bol van trajecten waar wij als sector 

in verweven zitten. Denk bijvoorbeeld aan de 

implementatie van het Actieplan Vitalisering 

Varkenshouderij en de fusie van NVV en LTO 

Varkenshouderij. Wij werken aan de hand van 

gedetailleerde planningen om deze trajecten verder 

gestalte te geven. Het gevolg hiervan is dat er soms 

onvoldoende tijd lijkt te zijn voor reflectie.

Het doel van de fusie is om tot één krachtige 

organisatie voor varkenshoudend Nederland te 

komen, één die de belangen van de varkenshou-

ders behartigt op àlle niveaus. Het uitgangspunt 

van de nieuwe organisatie is: boer aan het roer, 

sectoraal en onafhankelijk. De nieuwe organisatie 

moet tot een nóg betere belangenbehartiging voor 

NVV-leden leiden dan nu het geval is.

Wij moeten continu reflecteren op de richting die 

het proces uitgaat: Is het daadwerkelijk zo dat de 

belangen van NVV-leden nog beter behartigd gaan 

worden in de nieuwe organisatie ten opzichte van 

de huidige situatie? De uitgangspunten zijn helder 

voor de nieuwe organisatie en staan niet ter discus-

sie. Alles valt of staat evenwel bij de juiste inrichting 

ervan. De uitgangspunten dienen volledig veran-

kerd te worden in de nieuwe organisatie. 

In de lopende trajecten hebben verschillende 

partijen een verschillende agenda. Over onze 

agenda hoeven we geen doekjes te winden. Wij 

staan pal voor onze leden. Dat wil zeggen dat de 

belangen van varkenshouders op een goede en 

effectieve manier behartigd worden op alle niveaus 

zonder dat zij hiervoor te veel moeten betalen. Ook 

zal moeten worden gekeken voor welke organisa-

tievorm gekozen gaat worden en of wij zelf mensen 

in dienst nemen of niet.

In ieder geval moet heel duidelijk zijn dat de leden 

van de NVV er daadwerkelijk op vooruit gaan. Wij 

zullen niet zomaar onze mooi club zien verdwij-

nen zonder dat de uitgangspunten daadwerkelijk 

geborgd en verankerd zijn in de nieuwe organisatie. 

Wij zullen dan ook continu blijven reflecteren op 

dit proces en wij zullen onze partners indien nodig 

uitnodigen om hetzelfde te doen.

Bij ons staan de leden voorop! 

Ingrid Jansen

Voorzitter

i.jansen@nvv.nl

 @IngridJansen4

Reflectie

#CBS-boetes 
op Twitter
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“We kunnen ook de 
sector complimenteren 
met goed resultaat van 
slim lobbyen. Overheid 

ligt wel te slapen.”

“Dit soort gegevens 
liggen toch vast in 

I&R? #varkens #CBS. 
Hoef je toch geen 
varkenshouders 

voor lastig te vallen? 
#simpelgedacht” 

“Ze zouden burgers 
CBS enquete moeten 

toesturen, die verplicht 
is op straffe van boete. 
Pleuris breekt dan uit” 

“Snap de commotie niet, 
je weet toch hoeveel 

varkens je hebt zitten, 
doorgeven kwestie 

van 2 minuten?”

Hagar Roijackers (_Hagar), Statenlid  

GroenLinks Noord-BrabantJohan Vogelaar (@johan_vogelaar)

Jan van Burgsteden (@JanvBurgsteden),  

wethouder in Oirschot

Karel Martinet (@Martikarel),  

raadslid in Zeeland

Vermoedens NVV maximaal bevestigdCBS-boetes voorlopig van de baan
Mede dankzij inzet van NVV zullen varkenshouders voorlopig niet  
worden beboet, wanneer zij niet meedoen aan verplichte enquêtes  
van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ook gaat CBS bekijken of de enquêtedruk voor 

varkenshouders en andere boeren en tuinders 

kan worden verminderd. Dit besluit is het resul-

taat van een aantal gesprekken met CBS, die 

NVV gezamenlijk voerde met LTO Nederland, de 

Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) en de 

Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV). De 

organisaties hebben hiervoor een zogenoemde 

‘Letter of intent’ getekend met CBS.

Meteen in actie
NVV kwam in augustus meteen in actie toen CBS 

aankondigde om de jaarlijkse Decembertelling 

Varkensstapel verplicht te stellen voor varkenshou-

ders. Tevens dreigde CBS varkenshouders te beboe-

ten met een bedrag van maximaal 1.500 euro, 

indien zij niet aan de enquête zouden meedoen. 

NVV noemde die beslissing ‘van de zotte’.

Enquêtedruk verminderen
Kern van de afspraak met CBS is dat NVV, LTO, 

NFO en NAV gezamenlijk gaan optrekken om de 

enquêtedruk voor land- en tuinbouwbedrijven te 

verminderen.

Zo wordt bijvoorbeeld bekeken in hoeverre gang-

bare registraties in plaats van vragenlijsten een 

bron kunnen vormen voor statistisch onderzoek. 

Daarnaast onderzoeken de partijen hoe zij de nood-

zaak van deze enquêtes verder kunnen verduidelij-

ken en het nut voor gebruikers kunnen vergroten.

Blij
‘Wij zijn, gelet op deze samenwerking, erg blij 

dat CBS voorlopig zal afzien van boetes voor 

varkenshouders als zij niet meedoen aan de 

enquêtes over 2016’, reageert NVV-voorzitter 

Ingrid Jansen die namens NVV bij de gesprekken 

met CBS aan tafel zat. ‘De lastendruk in de sector 

is al hoog genoeg.’

CBS gaat ervan uit dat er door de afgesproken 

samenwerking, met onder andere NVV, voldoende 

enquêtes zullen worden ingevuld om tot betrouw-

bare statistieken te komen. Medio 2017 besluit 

CBS of dit zogeheten moratorium wordt verlengd 

met maximaal één verslagjaar. Dit is afhankelijk 

van zowel de respons over verslagjaar 2016, als de 

voortgang van de onderzoeken naar de mogelijke 

inzet van alternatieve bronnen.

Belang
CBS wijst op de meerwaarde voor agrarische 

bedrijven als zij deelnemen aan CBS-enquêtes. 

Statistieken, die CBS maakt met de gegevens van 

boeren en tuinders, worden onder meer gebruikt 

in internationale overleggen over handelsverdra-

gen en vergaderingen over het Gemeenschappelijk 

Landbouwbeleid (GLB). 

De uitkomsten van het geurhinderonderzoek bevestigen maximaal de 
vermoedens van de NVV dat geurhinder tegenwoordig juist minder voor-
komt dan aanvankelijk werd aangenomen en dat het huidige geurbeleid 
in Nederland is gebaseerd op gedateerde rekenmodellen.

Het rapport van ILVO en Olfascan geven volgens 

NVV belangrijke handvatten om de huidige 

Wet geurhinder en veehouderij, om te zetten in 

een richtlijn zoals in de rest van Europa wordt 

gehanteerd.

‘De uitkomsten in het rapport zijn zonneklaar. Wij 

zullen op korte termijn overleggen met het minis-

terie van Infrastructuur & Milieu (I&M) over het 

verkleinen of verlagen van de geurpluimen of de 

daaraan gekoppelde normen. Daarnaast zullen wij 

ons specifiek inzetten voor uniformering van de 

normen in de EU. Deze laten nu nog grote verschil-

len zien’, aldus NVV-voorzitter Ingrid Jansen.

Verder wil NVV dat het ministerie van I&M onder-

zoek gaat doen naar de inzet van snuffelploeg-

metingen bij geurmetingen. Dit type metingen 

is goedgekeurd door de Europese Commissie en 

wordt al in België toegepast. Het ministerie van 

I&M heeft van de Tweede Kamer opdracht gekre-

gen om het onderzoek van ILVO en Olfascan mee 

te nemen in het verder vormgeven van nieuwe 

wetgeving met betrekking tot geur. 

 Vervolg van pagina 1

Kamerleden Helma Lodders (VVD) 
en Fatma Koser Kaya (D66) gaan 
zich in de Tweede Kamer inspan-
nen om ervoor te zorgen dat di-
verse regels voor varkenshouders 
elkaar niet zodanig tegenwerken 
dat varkenshouders klem komen te 
zitten bij duurzaam werken.

De Kamerleden zeggen dit naar aanleiding van 

een werkbezoek bij varkenshouder en NVV-lid 

Bart van Kerkhof in Wintelre. Het werkbezoek was 

georganiseerd door NVV en LTO Varkenshouderij. 

Beter Leven
Van Kerkhof voldoet aan de eisen van het Beter 

Leven keurmerk en gaat zelfs nog verder met de 

dierwelzijnseisen, zoals vrijlopende zeugen in de 

kraamstal, maar krijgt toch géén Beter Leven ster. 

‘Alleen maar omdat ik meer varkens heb dan de 

Dierenbescherming in zijn voorwaarden heeft 

staan.’ Voor Kerkhof is dat zuur, omdat hij zo ook 

niet aan andere duurzaamheidsconcepten mee 

kan doen. ‘Die stellen allemaal Beter Leven als 

basis.’ 

Gehoor
Hij vindt nu gehoor bij Kamerleden Lodders en 

Koser Kaya, die met eigen ogen konden zien welke 

maatregelen Van Kerkhof allemaal heeft genomen 

om nog duurzamer te werken. ‘Ik was nog nooit op 

zo’n groot bedrijf geweest. Voor mij was het heel 

goed om te zien hoe ook een groot bedrijf omgaat 

met dierwelzijn en duurzaamheid. Deze boer doet 

daar erg zijn best voor’, zegt Koser Kaya. 

Het D66-Kamerlid wil de zich tegensprekende 

regelgeving in de Kamer aan de orde stellen. 

Helma Lodders vindt het ‘shockerend’ dat Van 

Kerkhof, ondanks alle dierwelzijnsmaatregelen, 

niet in aanmerking komt voor een Beter 

Leven ster. ‘Alleen maar omdat hij volgens de 

Dierenbescherming meer dieren heeft dan voorge-

schreven. Dat vind ik van de gekke.’ Lodders stelt 

dat dierwelzijn, omgaan met omgeving en milieu 

leidend moeten zijn bij keurmerken en níet dier-

aantallen. 

Dieraantallen moeten niet  
leidend zijn bij Beter Leven

Bart van Kerkhof met Helma Lodders 
(rechts) en Fatma Koser Kaya in zijn stal



Kort
nieuws

 Minder koper in voer
92 procent van de varkenshouders met meer 

dan 1250 vleesvarkens houdt zich aan de norm 

voor koper in varkensvoer. In 2014 was dat nog 

maar 67 procent. De milieubelasting is hier-

door met circa 50 procent teruggelopen, meldt 

de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

(NVWA). NVWA hield vorig jaar een campagne 

‘Weet wat u voert’. Ook NVV bracht deze 

campagne onder de aandacht van zijn leden.

 Varkensvlees minder op bord
De varkensvleesconsumptie in Nederland 

daalde vorig jaar met 1,9 procent van 37,3 kilo 

in 2014 naar 36,6 kilo in 2015. Vergeleken met 

2005 daalde de varkensvleesconsumptie met 9 

procent. In 2005 aten Nederlanders gemiddeld 

nog 40,2 kilo varkensvlees. Dat blijkt uit een 

onderzoek van Wageningen Economic Research 

(voorheen LEI), in opdracht van Wakker Dier. 

 Meer varkens per bedrijf
Het gemiddeld aantal varkens per bedrijf stijgt 

dit jaar naar 2.800. Dit is een toename van bijna 

10 procent ten opzichte van vorig jaar. Dat meldt 

het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het 

aantal bedrijven in de varkenssector is nu 4.400 

bedrijven met varkens, 70 procent minder dan 

in 2000. Nederland telt 12,5 miljoen varkens in 

2016, 600 duizend minder dan in 2000. 

 CETA: meer hammen
Canada zal vooral meer hammen naar Europa 

exporteren nu het handelsverdrag CETA is gete-

kend. Canada mag zoals het er nu naar uitziet 

67.000 ton varkensvlees naar Europa expor-

teren. Canadese exporteurs zullen zich vooral 

gaan richten op varkensonderdelen die hen het 

beste rendement geven, zoals hammen, schrijft 

het Britse AHDB Pork.

 Uitbreidingplannen
Van de zeugenhouders en vleesvarkenhouders 

hebben respectievelijk 19,1 procent en 18,1 

procent uitbreidingsplannen. Voor het eerst 

sinds 2012 kan er weer een lichte toename in 

uitbreidingsplannen worden gesignaleerd. Dit 

blijkt uit de HokdierScanner 2016 van agrimar-

keting- en marktonderzoeksbureau AgriDirect.
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Meer nieuws is te vinden op: 
www.nvv.nl/nvv-nieuws

Varkens in Nood brengt met de staartencampagne, die wat de organisatie 
betreft moet leiden tot een onmiddellijk verbod op couperen van staar-
ten, het dierenwelzijn in gevaar.

Dat stellen NVV en LTO Varkenshouderij in een 

reactie op de campagne, die op 2 november is 

gestart. De varkenshouderij heeft, zoals Varkens in 

Nood weet, al eigen verantwoordelijkheid geno-

men om staartcouperen uit te faseren. NVV en 

LTO Varkenshouderij betreuren het dan ook zeer 

dat Varkens in Nood een zorgvuldig en intensief 

traject, om uiteindelijk te stoppen met het coupe-

ren van staarten, probeert te belemmeren met 

ongenuanceerde campagnes als deze.

Staartbijten is een internationaal thema. 

Staartbijten is bovendien een issue in alle type 

houderijen. Niet alleen in de intensieve varkens-

houderij, ook in de biologische varkenshouderij 

komt het voor dat varkens aan elkaars staarten 

bijten. Beide sectoren werken dan ook samen 

aan onderzoek naar de oorzaken en - minstens 

zo belangrijk - naar de maatregelen die genomen 

kunnen worden, zodat het couperen van staarten 

uiteindelijk niet meer nodig is.

Verklaring van Dalfsen
In 2013 is een nieuwe belangrijke stap genomen 

met de Verklaring van Dalfsen. Deze verklaring 

beschrijft het routeplan naar minder kort coupe-

ren van de biggenstaart en uiteindelijk het geheel 

stoppen met couperen, mits verantwoord moge-

lijk. Dit is een intensief en omvangrijk traject. 

NVV en LTO Varkenshouderij werken hierin al 

langer samen met de Dierenbescherming, de 

overheid (ministerie van Economische Zaken), de 

wetenschap (Wageningen Universiteit), dieren-

artsen (KNMvD), de veevoersector (Coppens 

Diervoeding), fokkerij (Topigs Norsvin) en de 

vleesverwerkende industrie (Vion Food Group). 

Einddatum
Dieren zijn gebaat bij een zorgvuldige aanpak. 

De aanpak zoals verwoord in de Verklaring van 

Dalfsen wordt sectorbreed gesteund. Ook alle 

staatssecretarissen tot nu toe op het departement 

Economische Zaken hebben deze aanpak onder-

steund en onderschreven. Staatssecretaris Martijn 

van Dam schaarde zich nu ook achter de verklaring 

van NVV en LTO Varkenshouderij. Wel wil hij met 

de sector kijken naar een haalbare eindatum.

Het staat buiten kijf dat de varkenshouderij zelf 

ook zo min mogelijk ingrepen wil bij dieren. 

Echter, zorgvuldigheid moet boven snelheid gaan, 

juist om het dierwelzijn te kunnen waarborgen. 

Varkens in Nood daarentegen, zet snelheid boven 

zorgvuldigheid. ‘Wij vinden het onverantwoord 

dat Varkens in Nood met dit soort campagnes, 

het welzijn van de dieren in gevaar brengt en zijn 

verantwoordelijkheid hierin niet neemt’, stellen 

NVV-voorzitter Ingrid Jansen en voorzitter Eric 

Douma van LTO Varkenshouderij. 

Varkens in Nood  
schaadt dierenwelzijn

Direct stoppen met een coupeerverbod is slechter 
voor het dierenwelzijn, stellen zowel NVV en LTO 
Varkenshouderij als staatssecretaris Van Dam

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
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De Kamerleden werden in gloednieuwe kantine/kantoor van 

Bart van Kerkhof ontvangen waar tijdens de lunch natuurlijk 
Brabantse worstenbroodjes werden geserveerd

Bart legt Koser 

Kaya en Lodders 

uit hoe hij de zeug 

laat loslopen in het 

kraamhok en wat 

daarbij komt kijken

Bart van Kerkhof geeft uitleg over alle 
duurzame systemen in de stallen

Helma Lodders (midden) en Fatma Koser Kaya luisteren aandachtig 

als Bart van Kerkhof vertelt over zijn duurzame dilemma’s, zoals het 

niet in aanmerking komen voor een Beter Leven-ster terwijl hij meer 

welzijn heeft dan wordt voorgeschreven

Kamerleden Helma Lodders (VVD) en Fatma 

Koser Kaya (D66) brachten maandag 24 oktober 

een werkbezoek aan NVV-lid Bart van Kerkhof. 

Eigenlijk zou ook Elbert Dijkgraaf komen, maar 

deze moest helaas afzeggen wegens ziekte. Bart 

liet de Kamerleden tijdens het werkbezoek zien 

welke duurzame maatregelen hij allemaal toepast. 

Zowel Lodders als Koser Kaya waren onder de 

indruk van zijn bedrijf. Voor het D66-Kamerlid was 

het voor het eerst dat zij in zo’n groot varkensbe-

drijf was.

Het werkbezoek was georganiseerd door NVV en 

LTO Varkenshouderij om politici een goed beeld 

te geven van hoe ook grote varkensbedrijven 

duurzaam kunnen werken. Namens NVV waren 

aanwezig Ingrid Jansen, Paul Wouters en Caroline 

van der Plas en namens LTO Varkenshouderij Eric 

Douma (voorzitter), William Meulendijks (voor-

zitter vakgroep Varkens ZLTO) en LTO-lobbyiste 

Adinda Lodders. Op deze pagina een foto-impres-

sie van het bezoek. 

Werkbezoek Kamerleden bij Bart van KerkhofInventarisatie asbestdaken 

Varkenshouderij op Eurotier 2016

De zeug ligt los in het kraamhok

Bart met zijn 
opvolger Gijs (2)

De delegatie van het werkbezoek. V.l.n.r.: 

William Meulendijks (ZLTO), Bart van Kerkhof, 

Adinda Lodders (LTO), Paul Wouters (NVV), 

Fatma Koser Kaya (D66), Ingrid Jansen (NVV), 

Helma Lodders (VVD), Carsten Zwaaneveld 

(medewerker Koser Kaya).

Sinds 1 juli 1993 is toepassing van asbest verboden. Asbestdaken verweren 
in de buitenlucht waardoor asbestvezels kunnen vrijkomen. Het inademen 
van de vezels kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen. 

De Ministerraad heeft daarom in het voorjaar van 

2015 ingestemd met een verbod op asbestdaken 

in 2024. Dit betekent dat ook varkenshouders deze 

asbesthoudende dakbedekking voor die tijd moeten 

hebben verwijderd. 

De totale economische levensduur van asbesthou-

dende dakbedekking bedraagt 30 tot 50 jaar. Het 

jaar 2024 ligt 30 jaar na in werking treden van het 

verbod van 1993. De asbestdakplaten liggen er 

meestal al van ver voor die tijd.

Op dit moment zijn nog ongeveer 120 miljoen 

asbestdaken aanwezig. In de agrarische sector is 

asbest met name toegepast als dakbedekking in 

asbestcementgolfplaten (ABC-golfplaten). Circa 

75% (100 miljoen vierkante meter) is afkomstig van 

de agrarische sector. Een groot deel van die asbest-

daken is afkomstig van de varkenssector. 

De Producenten Organisatie Varkenshouderij 

heeft asbestverwijdering in het Actieplan Vitale 

Varkenshouderij opgenomen. ‘Structurele aanpak 

asbestverwijdering is noodzakelijk. Voor de blijvers 

kan een koppeling gemaakt worden met duurzame 

energieprogramma’s’, schrijft de POV. 

Volgens POV moeten er per provincie afspraken 

worden gemaakt voor beleid voor het verwijderen 

van asbest of sloop, eventueel in combinatie met 

duurzame energieprogramma’s. Voor het slopen van 

stallen en/of het verwijderen van asbest, met een 

aantal van duizend tot tweeduizend stallen, gaat het 

om bedragen variërend van 40 tot 80 miljoen euro, 

uitgaande van 15 euro per vierkante meter voor 

asbest en 50 euro per vierkante meter voor sloop.

In het volgende nummer van De Trog meer over dit 

onderwerp. 

Van 15 tot en met 18 november wordt in het Duitse Hannover weer  
de grootste veehouderijbeurs ter wereld, Eurotier, gehouden. Voor var-
kenshouders is het ook deze editie weer de moeite waard te bezoeken.  
De Duitse boerenorganisatie DLG en bouwkundig adviesbureau BFL heb-
ben tijdens Eurotier het gezamenlijke thema ‘Vleesvarkens houden in de 
toekomst’. Tijdens diverse forums komen thema’s aan bod op het gebied 
van dierenwelzijn.

Aan bod komen onder meer: het houden van vleesvar-

kens met lange staarten, alternatieven voor castratie 

zonder verdoving en de opkomst van diverse nieuwe 

marktconcepten. Verschillende sprekers zullen belich-

ten wat dit betekent voor het bedrijfsmanagement, 

de huisvesting, klimaat en diergezondheids- en  

hygiënemanagement. Er is speciale aandacht voor 

hoe bestaande stallen aangepast kunnen worden 

voor nieuwe marktconcepten.

De bedrijven uit de varkenshouderij zijn gegroepeerd 

in de hallen 15, 16 en 17. Onder meer Big Dutchman, 

MS Schippers, ForFarmers, Weda en Nedap zijn op de 

beurs aanwezig. 

Themaplein
Voor de varkenshouderij bieden DLG en boerenorga-

nisatie Landwirtschaft (BLF) een themaplein rondom 

vleesvarkens. Dit plein is gericht op alle facetten zoals 

huisvesting, voeding, gezondheid maar ook marke-

ting en communicatie met consumenten. Op het 

themaplein zijn verschillende huisvestingssystemen 

te zien met diverse vloeruitvoeringen, airconditio-

ning, nieuwe voerconcepten en mogelijkheden voor 

datamanagement. Ook wordt informatie verstrekt 

over alternatieven voor castratie.

Meer informatie: 

www.eurotier.com 
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Nieuws uit de regio’sUpdate NVV-dossiers

VoederWaarde.nl geeft waar voor geld

NVV-leden Rens en Mareille Oort uit het Drentse Drijber zijn  
vanaf 15 december te zien op televisie. 

Het stel, dat tevens actief is in de werkgroep Noord-

Nederland wordt gevolgd door het tv-programma ‘Het 

Boerenleven’ van Omroep Max. Het programma wordt 

gepresenteerd door oud-schaatser en boerenzoon 

Erben Wennemars.

Het programma laat boeren zien die voor een bijzon-

dere keuze staan. Rens en Mareille zijn gevraagd 

omdat zij in een financieel moeilijke tijd toch hebben 

gekozen voor de bouw van een nieuwe biggenstal. Het 

Boerenleven is vanaf 15 december te zien bij Omroep 

Max op NPO1 en wordt uitgezonden om 21.30 uur. 

Het programma heeft ook een Facebookpagina: 

www.facebook.com/hetboerenleven 

Harry, Josefien en Jarno Brummelhuis uit Hoge Hexel openen op  
vrijdag 16 december als fokbedrijf Brummelhuis hun zogenoemde  
‘vrijheid-blijheid’ stal. 

Dit betreft een innovatieve vrijloop-kraamopfokstal. 

Europarlementariër Annie Schreijer verricht de opening 

’s middags om 13.30 uur. Daarna is er een open dag, 

waarbij iedereen welkom is.

‘We hebben met onze vrijloopkraamopfokhokken 

geprobeerd letterlijk en figuurlijk ‘out of the box’ te 

denken. Het uitgangspunt voor het nieuwe ontwerp 

is de zeug haar vrijheid te geven en daarnaast de 

veiligheid van big en mens te kunnen waarborgen’, 

aldus Brummelhuis. Ook is van een deel van de stal 

een zichtstal gemaakt, waar mensen elke dag een 

kijkje kunnen nemen bij de zeugen en de biggen. 

Het adres is: Bekkenhaarszijweg 1a-3 te Hoge Hexel

Meer agendatips:  

www.nvv.nl/agenda-varkenshouderij 

Varkenshouder Nico Kroes uit Alphen aan de Rijn was vrijdag  
28 oktober te zien in een reportage bij Nieuwsuur. 

Nico werd geïnterviewd door Nieuwsuur vanwege het 

toch ondertekenen van het CETA-verdrag met Canada 

door België. Voor de varkenshouderij in Europa en in 

Nederland kan het verdrag grote gevolgen hebben. 

Zo komt er nog meer varkensvlees op de Europese 

markt. Dit zal mogelijk leiden tot lagere varkensprij-

zen. Bovendien voldoet het Canadese vlees niet aan de 

milieu- en welzijnsstandaarden die in Europa gelden. 

De regels en wetten op het gebied van milieu en 

dierenwelzijn zijn in Nederland nog een stuk strenger. 

Nico Kroes vertelde in Nieuwsuur hierover en zei 

bezorgd te zijn dat familiebedrijven zoals de zijne 

zullen verdwijnen. De reportage is terug te zien op 

www.nvv.nl en op onze Facebookpagina:

www.facebook.com/ 

nederlandsevakbondvarkenshouders 

Rens en Mareille Oort met hun gezin. 
De foto is in 2014 genomen door André 
Weiman.

Nico Kroes wordt geïnterviewd  
door Nieuwsuur

West-Nederland

Noord-Nederland

Twente

NVV houdt u via De Trog u regelma-
tig op de hoogte van onze inzet in 
de lokale, provinciale en landelijke 
belangenbehartiging. Ook geven 
wij updates in de diverse lopende 
dossiers. Zo krijgt u als lid een goed 
beeld van waar de NVV voor u mee 
bezig is. Hieronder een update (in 
alfabetische volgorde)

Fosfaatrechten
NVV betreurt het dat fosfaatrechten niet per 1 

januari 2017 worden ingevoerd. De varkenssector 

mag niet de rekening betalen als gevolg van het 

niet invoeren van de fosfaatrechten en het even-

tueel verdwijnen van de derogatie. Dat heeft NVV 

opnieuw laten weten aan staatssecretaris Martijn 

van Dam. ‘Ten tijde van de Wet Herstructurering 

Varkenshouderij (Whv) werd onze sector al gene-

riek gekort met 10 procent. Het kan niet zo zijn 

dat de varkenssector gaat opdraaien voor deze 

problemen, nu Nederland, door de het totale 

fosfaatplafond gaat’, luidt het standpunt van de 

NVV. Het huidige probleem met dit plafond , is 

ontstaan door de groei van de rundveestapel. Het 

zou daarom ook goed zijn wanneer als de sector 

zelf de handschoen oppakt om de fosfaatproduc-

tie te verminderen.

Geur
NVV heeft op 26 oktober het rapport over geurhin-

der in de Nederlandse varkenshouderij gepresen-

teerd (zie ook pagina 3). NVV wil snuffelmetingen 

inbrengen in de nieuwe Wet geurhinder en een 

meer uniform beleid.

NVWA
Varkenshouders die nog geen bezwaar hebben 

gemaakt tegen te veel betaalde toezichts- en 

handhavingskosten, kunnen dat nog steeds doen, 

via de POV.

Tegen elke factuur dient binnen 6 weken bezwaar 

te worden gemaakt. Zie: www.pov.nl

Samenvoeging NVV en LTO
Leden van de NVV worden de komende weken 

geïnformeerd over de plannen van NVV en LTO 

om tot één organisatie te komen. De eerste infor-

matieavonden worden volgende week gehouden. 

Tijdens de informatieavonden kunnen leden vragen 

stellen over de plannen. Kijk op www.nvv.nl voor 

een informatieavond bij u in de buurt.

TTIP en CETA
De EU is, nadat België toch overstag ging, akkoord 

met Canada over het handelsverdrag CETA. Omdat 

er sprake is van een gemengd akkoord moet het 

handelsverdrag met Canada, CETA niet alleen door 

de EU en Canada, maar ook door alle EU-lidstaten 

worden geratificeerd. Voor Nederland betekent dit 

dat een goedkeuringswet met bijbehorende memo-

rie van toelichting allereerst wordt voorgelegd aan 

de Raad van State. Nadat de Raad van State zijn 

advies heeft vastgesteld, wordt het akkoord ter 

goedkeuring voorgelegd aan het Parlement. Pas 

nadat de Tweede en de Eerste Kamer het akkoord 

hebben goedgekeurd, kan Nederland overgaan 

tot ratificatie. De goedkeuringswet is referenda-

bel onder de Wet raadgevend referendum. NVV 

is in gesprek met het ministerie van Buitenlandse 

Zaken om, indien CETA in de praktijk wordt 

gebracht, tot sociaal flankerend beleid te komen 

voor de Nederlandse varkenshouderij. Als de TTIP-

onderhandelingen weer worden gestart, zal NVV 

besluiten of het weer gaat deelnemen aan de zoge-

noemde ‘landbouwcoalitie’. 

De Nederlandse mengvoederindus-
trie levert diervoeders van hoge 
kwaliteit. Hierbij is transparantie 
en een uniforme werkwijze verre-
gaand geborgd onder andere door 
GMP+ en SecureFeed. 

Een belangrijk element ontbrak echter lange tijd 

voor de veehouders, namelijk een waarborg voor 

geleverde voederwaarde. Zij waren er destijds 

niet altijd van overtuigd dat de geleverde meng-

voeders voldeden aan de op het label genoemde 

voederwaarde.

Daarom heeft NVV enkele jaren geleden samen 

met, LTO, Nederlandse Vakbond Pluimveehouders 

(NVP), De Schothorst (een onafhankelijk privaat 

kennis en informatiecentrum voor diervoeding) en 

een klein aantal andere mengvoederbedrijven de 

handen ineen geslagen en Voederwaarde.nl in het 

leven geroepen.

Wat is Voederwaarde.nl
Via Voederwaarde.nl, waarbij de standsorga-

nisaties NVV, LTO, NVP onder leiding van De 

Schothorst direct meekijken bij de deelnemende 

mengvoederbedrijven, is een onafhankelijke 

controle nu wel mogelijk. 

Eigen interpretaties door de mengvoederbedrij-

ven met betrekking tot de voederwaarde van 

grondstoffen of het gebruikte productieproces 

zijn hierdoor uitgesloten. Het gevolg hiervan is dat 

mengvoeders onderling beter te beoordelen en 

te vergelijken zijn op voederwaarde en op prijs-/

kwaliteitverhouding. Door uniforme en eendui-

dige waardering van afzonderlijke grondstoffen 

wordt de uiteindelijke voerderwaarde van het 

eindproduct gegarandeerd.

Voordelen voor varkenshouders
NVV is van mening dat VoederWaarde.

nl een meerwaarde levert voor zowel de 

individuele varkenshouder als voor de totale 

diervoederbranche.

-  Varkenshouders hebben de garantie dat de 

voederwaarde van de geleverde voeders 

gecontroleerd wordt door een onafhankelijke 

organisatie.

-  Varkenshouders krijgen indien gewenst inzicht in 

de samenstelling van het mengvoer. 

-  Bij twijfel over de voederwaarde kan er een onaf-

hankelijke toetsing plaatsvinden.

-  Met dit systeem kan de bedrijfsbegeleiding bij de 

veehouders worden versterkt. 

-  Het biedt varkenshouders extra mogelijkheden 

om de prijs/kwaliteit verhouding van de verschil-

lende voeders te beoordelen.

Meer informatie: www.voerderwaarde.nl 



Oktober / November 2016

14-11-2016: 19.00-21.30 uur

Openbare vergadering Best Piglet Price

Congrescentrum De Aker, Fontanusplein 2  

te Putten

15-11-2016: 15.00-20.00 uur

Studiebijeenkomst Varkenshouderij  

voor de Toekomst

De Dennenboomsche Hoeve, Gestelseweg 14 

te Schijndel 

15 t/m 18-11-2016: 09.00-18.00 uur

Eurotier 2016, grootste veehouderijbeurs  

van de wereld

Messegelände, 30521 Hannover, Duitsland

16-11-2016: 19.15-22.30 uur

Pig Business Thema-avond Mest:  

‘Op bedrijfsniveau mest verwerken’

Ons Boerenerf, Banendijk 5  

te Nederweert-Eind

16-11 / 23-11 / 30-11 / 07-12 /  

14-12-2016: 15.30-19.00 uur

Boerderij Academy: ‘Leergang bedrijfskunde 

voor de agribusiness’

(Doelgroep: periferie veehouderij)

Nijenrode Business Universiteit, Straatweg 25 

te Breukelen

07-12-2016: 19.30-23.00 uur

Pig Business Jaarspecial

Farm Focus, Schapendrift 7a te Dalfsen

Kijk voor meer agendatips op:

www.nvv.nl/agenda-varkenshouderij
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Staart

De nieuwe campagne van Varkens in Nood tegen het 

couperen van staarten bij biggen had moeten leiden 

tot een direct coupeerverbod.

Dit is niet gebeurd. Sterker nog, de emailcampagne 

van Varkens in Nood, bewijst dat de organisatie de 

sector nog slechter kent (lees: wil kennen), dan wij al 

vermoedden. De varkenshouderij is immers al enige 

tijd bezig om de Verklaring van Dalfsen ten uitvoer te 

brengen. NVV en LTO Varkenshouderij werken hierin 

nauw samen met het ministerie van Economische 

Zaken, wetenschap, Dierenbescherming, fokkerij 

dierenartsen, vleesindustrie en voerfabrikanten.

Al deze partijen, inclusief de staatssecretaris, zijn het 

erover eens dat direct stoppen met couperen niet 

zomaar kan en dat dit zal leiden tot meer dierenleed. 

Dit is de afgelopen dagen ook uitgebreid in de media 

verschenen.

De campagnes van Varkens in Nood hebben een 

positief effect op onze sector. Elke zoveel weken 

een anti-varkenshouderijcampagne starten, leidt er 

namelijk toe dat journalisten nu ook wel eens het 

verhaal van de varkenshouderij zelf willen belichten. 

Kennelijk gebeuren daar interessante dingen.

Er komen steeds vaker mediaverzoeken om de 

varkenshouders zélf aan het woord te laten. Dit 

leidt er toe dat de varkenshouderij gezien wordt 

en dat media meer en meer schrijven over wat de 

varkenshouderij allemaal doet om steeds duurzamer 

te werken. 

De varkenshouderij mág ook gezien worden. Onze 

sector is nooit bang geweest om burgers te laten 

zien wat ze doet. Er zijn bijna 30 zichtstallen in 

Nederland waar mensen 365 dagen per jaar kunnen 

kijken in de stal, er zijn jaarlijks vele rondleidingen 

van schoolklassen bij varkensboeren, politici en 

bestuurders van de landelijke, regionale en lokale 

overheden praten regelmatig op het erf met varkens-

houders, lokale media besteden uitgebreid aandacht 

aan open dagen bij varkenshouders met duizenden 

bezoekers tot gevolg en varkenshouders zijn zeer 

actief op sociale media, zoals Twitter en Facebook en 

laten ook daar zien wat zij doen.

Er zit een varkenshouder in Boer Zoekt Vrouw, recent 

was ons lid Nico Kroes op Nieuwsuur en binnenkort 

doen zelfs onze eigen leden, Rens en Mareille Oort 

mee aan de docusoap Het Boerenleven op Omroep 

Max.

Dankzij de campagnes van Varkens in Nood krijgt 

onze sector een steeds groter platform. Wij kunnen 

met deze free publicity de maatschappij steeds beter 

laten zien welke positieve ontwikkelingen er gaande 

zijn in onze sector.

Je zou eigenlijk wel kunnen zeggen: Als Hans Baaij 

van het varken spreekt, trapt hij hem op zijn staart. 

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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Bereken uw fosfaatefficiëntie

UDD effectiever en praktischer

Vitalisering varkenshouderij van start

De POV heeft een module ontwikkeld waarmee 

varkenshouders hun fosfaatefficiëntie kunnen 

berekenen.

De rekenmodule is beschikbaar voor POV-leden in 

MijnPOV. In de rekenmodule kunnen veehouders 

over een bepaalde periode de fosfaatefficiëntie 

per diercategorie berekenen. In de berekening 

wordt het aantal aanwezige en aangevoerde 

dieren meegenomen, net als de hoeveelheid 

aanwezig en aangevoerd voer. Hierna wordt een 

uitslag gegeven. 

Administratie beschikbaar
Alle opgeslagen berekeningen blijven in te zien via 

MijnPOV. Op deze manier heeft de veehouder de 

administratie rondom fosfaat-efficiëntie altijd en 

overal digitaal beschikbaar. Het is mogelijk om 

voerleveranciers te machtigen en er is een koppe-

ling met managementsystemen mogelijk. Op deze 

manier kunnen gegevens rondom dierbewegingen 

en voerbewegingen ingelezen worden voor de 

berekening.

Nog geen lid van de POV? Meldt u zich hier aan: 

www.pov.nl 

De UDD-regeling is op een aantal punten verbeterd. 

Uit een evaluatie is gebleken dat de regels omtrent 

antibioticagebruik effectiever en praktischer toege-

past kunnen worden.

De verbetering, die per 1 januari 2017 ingaat, 

leidt tot een effectievere inzet van de dierenarts 

en maakt de regeling voor de veehouder praktisch 

uitvoerbaarder. Door de verbetering van de regels 

hoeven varkenshouders met een structureel laag 

gebruik in antibiotica aan minder eisen te voldoen. 

Dit vermindert de administratieve lasten. 

 Er is door het ministerie van Economische Zaken 

een folder ontwikkeld die een overzicht van de 

veranderingen toelicht. Deze folder is bijgeslo-

ten bij deze editie van De Trog. U kunt de folder 

ook aanvragen via het secretariaat van de POV 

of downloaden vanaf de website van de POV. 

Daar staan ook de meest gestelde vragen over 

antibioticagebruik.

De POV adviseert om aan de hand van de folder 

met uw dierenarts te bespreken hoe deze nieuwe 

UDD-regeling op uw bedrijf kan worden toegepast.

Heeft u vragen? Neem dan contact op de POV via: 

info@pov.nl of telefoonnummer: 030- 755 50 99. 

De POV heeft vorige week met Rabobank en het 

ministerie van Economische Zaken de samenwer-

kingsovereenkomst voor de uitvoering van het 

actieplan Vitalisering Varkenshouderij getekend.

Dit betekent dat de plannen om de varkens-

sector weer economisch gezond, toekomst-

bestendig en maatschappelijk geaccepteerd 

en gewaardeerd van start gaan. De Coalitie 

Vitalisering Varkenshouderij stuurt de uitvoering 

van het actieplan aan en let erop dat de uitvoe-

ring conform de afspraken verloopt. Voorzitter van 

de coalitie is Uri Rosenthal. De oud-minister was 

eerder voorzitter van de regiegroep Vitalisering 

Varkenshouderij.

5 thema’s
Het gezond maken van de varkenshouderij gebeurt 

aan de hand van 5 thema’s:

 Herstructurering

 Mest 

 Keteninformatie- en ketenkwaliteitssysteem

 Innovatie/Holland varken

 Regelgeving

Volgens POV-voorzitter Ingrid Jansen ligt de priori-

teit bij de uitvoering van de plannen bij mestafzet 

en het nieuwe ketenkwaliteitssysteem. De eerste 

zaken zijn al geregeld. Er is een regeling gemaakt 

voor de verdubbeling van het budget voor mest-

verwerkingsinitiatieven. Hiervoor is 5 miljoen euro 

EU-geld beschikbaar. Het nieuwe ketenkwaliteit- en 

keteninformatiesysteem moet halverwege volgend 

jaar een feit zijn. 

(v.l.n.r.) Eric Douma (vicevoorzitter POV),  
Marjolijn Sonnema (ministerie van EZ), Uri 
Rosenthal (voorzitter Coalitie Vitalisering 
Varkenshouderij), Ingrid Jansen (voorzitter POV)  
en Ruud Huirne (Rabobank).



NVV-informatie NVV-agenda

Zij steunen de vakbond

17 november, vergadering Landelijk Bestuur, De Bongerd te Heteren 

24 november, 20.00 uur, extra Algemene Ledenvergadering, De Bongerd te Heteren 

15 december, vergadering Landelijk Bestuur, De Bongerd te Heteren

Talloze bedrijven sponsoren de NVV, onder andere:

 J. Bruijns en Zn. BV te Hardenberg

 Merial BV te Velserbroek

 Nijsen/Granico BV te Veulen

 Nooyen Pig Flooring te Deurne

 Smits Agro te Breda

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

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

Secretariaat NVV: 
Postbus 591, 3770 AN Barneveld 
Tel: 0342 - 418 478 
Fax: 0342 - 418 472
NVV-website: www.nvv.nl
E-mail: info@nvv.nl
Twitter: @NVVNieuws
Hoofdredactie De Trog:
Caroline van der Plas,
Tel. 06 – 1624 7516
De Trog verschijnt maandelijks.
ISSN 15684350

Contactpersonen in de regio:

 regio Noord-Nederland:
Dick Bunskoek, Dalerveen
tel/fax: 0524-221425/0524-221004
e-mail: noordnederland@nvv.nl

 regio Salland:
Arjan Pekkeriet, Hellendoorn
tel/fax: 0548-521807/0548-521850
e-mail: salland@nvv.nl

 regio Twente: 
Jan Doeschot, Ambt Delden
tel/fax: 0547-292421/--
e-mail: twente@nvv.nl

 regio Achterhoek: 
Erwin ten Have, Zieuwent
tel/fax: 0544-374937/0544-352513
e-mail: achterhoek@nvv.nl

 regio Veluwe: 
Pieter Bouw, Voorthuizen
tel/fax: 06-51783171/0342-472583
e-mail: veluwe@nvv.nl
twitter: @Pieter_bouw

 regio Rivierengebied:
Johnny Bull, Horssen 
tel/fax: 0487-542613/0487-540711
e-mail: rivierengebied@nvv.nl
twitter: @Johnnybull_

 regio West-Nederland: 
Jan Willem Boer, Lopik
tel/fax:0348-553387/0348-553387
e-mail: westnederland@nvv.nl

 regio West-Brabant: 
Adrie Mulders, Nispen 
en Rein van As, Nispen
tel: 06-53673814/06-53242854
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: 
www.nvv.nl/nvv-nieuws

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 


