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Tegelijk maakt deze regeling ruimte voor duur-

zame varkensbedrijven die op een geschikte 

locatie in harmonie met de omgeving willen 

en kunnen ontwikkelen. Varkenshouders die 

niet meedoen aan de Stoppersregeling 2020, 

kunnen zich aanmelden voor deze regeling op  

www.ontwikkelingsbedrijfvarkenshouderij.nl.  

Coalitie ViVa
De Regeling Omgevingskwaliteit is een initia-

tief van de Coalitie Vitalisering Varkenshouderij 

(ViVa) en wordt uitgewerkt door het onlangs 

opgerichte Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij, 

dat onder leiding staat van oud-directeur van 

Vion, Paul Jansen.

In de Coalitie ViVa werken de POV, Rabobank 

en het Ministerie van Economische Zaken 

nauw samen. De regeling betreft een pilot 

om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren en 

toekomstbestendige bedrijven ruimte te bieden 

zich verder te ontwikkelen. Een geslaagde pilot 

kan als opmaat dienen naar een omvangrijker 

instrument.  

De Regeling Omgevingskwaliteit is onderdeel 

van het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij 

en draagt bij aan het doel van de Coalitie ViVa 

om te komen tot een (economisch) toekomst-

bestendige en maatschappelijk gewaardeerde 

varkenssector.

Fase 1
De eerste fase van de regeling, die geopend 

is vanaf 1 september, biedt ondersteuning 

aan stoppende varkenshouders, die niet 

meedoen aan de stoppersregeling 2020. Op 

basis van de gemeten impact op nabije burger-

woningen selecteert Ontwikkelingsbedrijf 

Varkenshouderij de locaties. De uitgekozen 

locaties ontvangen een vergoeding die in twee 

delen is gesplitst: een marktconform bedrag 

voor de varkensrechten in de desbetreffende 

regio van het bedrijf en een vergoeding per 

aanwezig varken voor het beëindigen van de 

varkenshouderij op de locatie.

Fase 2
In de tweede fase verkoopt het Ont wik-

kelingsbedrijf Varkenshouderij vanaf 2018 de 

opgekochte varkensrechten, tegen nader vast te 

stellen voorwaarden, aan uitbreidende varkens-

houders met een beter ontwikkelingsperspectief 

qua locatie. Op deze manier beoogt de Coalitie 

ViVa de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren en 

bedrijven met toekomst in de varkenshouderij de 

kans geven te ontwikkelen en te innoveren. 

Aanmelden
De aanmeldtermijn voor de regeling van het 

beëindigen van een locatie geldt van 1 septem-

ber tot en met 31 oktober 2017. De aanvragen 

rangschikt Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij 

per regio (conform de Regeling Meststoffenwet). 

Eind dit jaar krijgen de aangemelde bedrijven 

uitsluitsel.

Uiterlijk 1 januari 2019 moeten de geselecteerde 

locaties hun intensieve veehouderij beëindigen 

en vervalt hun vergunning. Het totale budget 

voor de regeling bedraagt 8 miljoen euro met 

een maximale vergoeding van 500.000 euro  

per locatie.

Paul Jansen
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Varkenshouders die een locatie met weinig ontwikkelingsperspectief hebben, 
kunnen vanaf 1 september deelnemen aan de Regeling Omgevingskwaliteit. 
Hierbij krijgen zij een financiële vergoeding om verantwoord te kunnen te 
stoppen met de varkenshouderij op deze locatie.



Vorig weekend was het ‘Weekend van het Varken’ bij 

de familie Van den Berkmortel in Sint-Oedenrode en 

de familie Lodewijks in Dongen-Vaart. Tienduizenden 

bezoekers kwamen hier op af. Het zijn dit jaar de 

enige twee bedrijven die op eigen initiatief invulling 

gaven aan het Weekend van het Varken.  

Ik was dit weekend samen met tientallen anderen 

als vrijwilliger aan het werk bij de familie Van den 

Berkmortel. Het was verfrissend om te zien dat er 

zoveel mensen op af kwamen en zich lieten informe-

ren over onze mooie en innovatieve varkenshouderij. 

De spin-off van het Weekend van het Varken is 

gigantisch. Nagenoeg alle bezoekers gingen met 

een positief gevoel over de varkenshouderij naar 

huis. Er stond zelfs een prachtig interview met 

Doreen van den Berkmortel in het Eindhovens 

Dagblad. Een krant die niet altijd even positief 

schrijft over de agrarische sector.

Het was voor mij dan ook weer een eyeopener hoe 

belangrijk het is om aan goede sectorpromotie te 

doen en in dit geval het ‘Weekend van het Varken’ te 

organiseren. Ik hoor u denken: ‘Waarom pakt de POV 

dat niet op als dit zo belangrijk is voor de sector?’ 

De POV heeft de afgelopen jaren uit de sector 

zelf middelen bijeengebracht om initiatieven te 

kunnen ondersteunen. Wij hebben echter gecon-

cludeerd dat het beleid niet voldoende effectief 

was. De POV was slechts een doorgeefluik van 

middelen aan organisaties zoals Varkens in Zicht 

en Varkens Vandaag. Helaas was het vaak zo dat 

de discussie niet verder ging dat er niet genoeg 

middelen waren opgehaald en meer geld nodig 

was om organisaties in stand te houden.

Dat betekent dat wij sectorpromotie op een andere 

manier zullen moeten organiseren. De kans is 

aan zienlijk dat het onderdeel wordt van de contribu-

tienota volgend jaar en dat de POV zelf de promotie 

van onze mooie sector oppakt, zodat volgend jaar 

weer het Weekend van het Varken kan worden 

georganiseerd. Want Varkens horen bij Nederland!

Ingrid Jansen

Voorzitter

i.jansen@nvv.nl

 @IngridJansen4

Weekend van 
het Varken

#Varkensrechten 
op Twitter

“Deze varkensrechten 
moeten van de markt af. 

Dan is er direct milieuwinst. 
Het opnieuw uitgeven is 

dweilen met de kraan open” 

“Toen rundveefosfaat 
rond 2000 goedkoper 

was dan varkensrechten 
was uitwisseling 

onbespreekbaar.” Andersom 
nu dus ook onbespreekbaar”  

Een goede uitweg voor 
varkenshouders in het nauw? 

Tot € 500.000 steun voor 
stoppende varkenshouder”

“8 miljoen subsidie voor 
stoppende varkenshouders. 
OK, mits de varkensrechten 

van de markt worden 
gehaald. Is dat zo?”   

 (Actiegroep Burgerplatform  

@Minder_Beesten)

(Varkenshandelaar Mark Toonen 

@Marktoonen75)
(Ecoloog Patrick Jansen 

@PatrickAJansen)

(Programmaleider Living Lab  

natuur inclusieve landbouw  

Wiebren van Stralen @Wiebren)
32

Belangrijke stap hervorming 
varkenshouderij

Uitwisseling rechten is doodsteek sector

‘De Coalitie Vitalisering Varkenshouderij heeft een belangrijke stap gezet 
met het herstructureren van de Nederlandse varkenshouderij.’ Dat zegt 
voorzitter Uri Rosenthal van de Coalitie Vitalisering Varkenshouderij (ViVa) 
over de Regeling Omgevingskwaliteit, die op 1 september is ingegaan.

Door de regeling zal het aantal varkens in gebie-

den waar de varkensdichtheid groot is, afnemen. 

In gebieden waar nog wel ruimte is om te ontwik-

kelen, kunnen varkensbedrijven uitbreiden of zich 

vestigen. ‘Deze bedrijven opereren duurzaam en 

maatschappelijk verantwoord en houden rekening 

met mens, dier en omgeving’, zegt Rosenthal. De 

regeling is volgens hem een belangrijke stap naar 

een economisch toekomstbestendige en maat-

schappelijk gewaardeerde varkenssector. ‘Precies 

wat de coalitie beoogt’, aldus de coalitievoorzitter.

De Coalitie ViVa is verheugd dat met de Regeling 

Omgevingskwaliteit meer slagen kunnen 

worden gemaakt richting een nog duurzamere 

varkenshouderij. 

Herstructureren 
In de Coalitie ViVa werken de POV, Rabobank en het 

ministerie van Economische Zaken sinds 2016 nauw 

samen. Het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij 

is in 2016 door de Coalitie ViVa gepresenteerd, 

met als doel de varkenssector te hervormen en 

toekomstbestendig te maken. Er is inmiddels een 

aantal acties uit dit plan uitgevoerd. ‘De Regeling 

Omgevingskwaliteit is een heel belangrijke, nieuwe 

mijlpaal in de verdere verduurzaming van de 

Nederlandse varkenshouderij’, zegt Rosenthal.

De Coalitie Vitalisering Varkenshouderij heeft als 

doel: een Nederlandse varkensketen die toonaan-

gevend is op het gebied van kwaliteit en duur-

zaamheid. ‘Varkenshouders spelen actief in op de 

veranderende wensen van haar afnemers en de 

consument. Zij werken daarom intensief samen 

met andere partijen in de keten, zoals slachterijen 

en de retail.’ aldus Rosenthal. Dit moet leiden tot 

een beter economisch rendement van de sector.  

De productie van varkens vindt daarnaast plaats op 

een transparante en geborgde wijze die maatschap-

pelijk wordt gewaardeerd.

Verantwoordelijkheid 
‘De varkenshouderij laat hiermee zien dat zij,  

in samenwerking met andere betrokken partijen, 

haar verantwoordelijkheid wil nemen en oog en 

oor heeft voor maatschappelijke en economische 

ontwikkelingen. De bundeling van krachten in de 

varkenshouderij is een belangrijke basis geweest 

voor de stappen die nu worden genomen. De sector 

mag daar met recht trots op zijn’, meent Rosenthal. 

Hij verwacht dat deze regeling positief zal uitwer-

ken voor de realisatie van de maatschappelijke 

opgaven, de economische positie en het imago  

van de sector.

Met verbazing heeft de POV kennis genomen van de inhoud van de blog 
van Annie Schreijer op de website van Varkens.nl. In haar blog pleit zij 
voor het mogelijk maken van uitruilen van rechten tussen de varkens
houderij en andere veehoudersectoren.

Haar stellingname is een reactie op de regeling 

Ruimtelijke Omgevingskwaliteit (ROK) die onlangs 

is opengesteld voor varkenshouders die overwe-

gen het bedrijf te staken. Een combinatie maken 

met uitruilen van rechten zou de stoppende bedrij-

ven veel opleveren, stelt zij.

‘Wij verbazen ons over deze stellingname. Annie 

Schreijer gaat hiermee compleet voorbij aan de 

ontwikkelingspotentie van de varkenshouderij in 

Nederland en de stappen die gezet worden om te 

komen tot een meer duurzame varkenshouderij in 

haar omgeving’, zegt POV-voorzitter Ingrid Jansen.

Het mogelijk maken van uitruilen van rech-

ten tussen sectoren zou een doodsteek voor 

de varkenshouderij in Nederland worden. 

Productierechten verdwijnen uit de sector, waar-

door er geen ontwikkelingsruimte meer is. De 

kosten voor productierechten stijgen, in een 

sector waar de rendabiliteit van bedrijven onder 

druk staat. De POV vindt dit een onwenselijke situ-

atie en is dan ook tegen het uitruilen van rechten 

tussen sectoren.

Verantwoordelijkheid
De POV streeft een duurzame toekomstgerichte 

varkenshouderij na in Nederland. Elke sector moet 

haar eigen verantwoordelijkheid nemen binnen de 

daarvoor gestelde kaders. ‘En nee, wij gaan daar-

mee niet voorbij aan de belangen van stoppende 

bedrijven’, stelt Jansen. ‘Binnen het Actieplan 

Vitalisering Varkenshouderij is maximaal aandacht 

voor stoppende bedrijven. Wij willen dit op een 

volhoudbare en gebalanceerde manier ondersteu-

nen, onder andere door middel van de regeling 

Ruimtelijke Omgevingskwaliteit.’

Het uitgangspunt van het Actieplan en in het 

verlengde hiervan de ROK-regeling is dat bedrijven 

zonder toekomst perspectief worden gekoppeld 

aan bedrijven mét perspectief. Er is dus aandacht 

voor zowel stoppende bedrijven als bedrijven die 

de toekomst in gaan.

Voorbij
Verbaasd is de POV ook over het feit dat Annie 

Schreijer met de inhoud van deze blog alle acties 

die op dit moment genomen worden door de 

sector compleet doorkruist. De sector werkt met 

het Actieplan, met draagvlak uit de hele keten, 

aan meer duurzame locaties, korte en sterke 

ketens, nieuwe concepten en verwaarding van 

mineralen. Het Actieplan biedt perspectief voor 

alle varkenshouders, zowel stoppende bedrijven 

als toekomstgerichte bedrijven. Schreijer lijkt in 

haar column hier volledig aan voorbij te gaan. De 

sector verdient het om ruimte te krijgen om de 

uitvoering te laten leiden tot gewenste resultaten: 

een sterke vitale sector in Nederland.

‘Wij nodigen Annie Schreijer uit om over dit  

thema met ons van gedachten te wisselen’, aldus 

Ingrid Jansen.
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Uri Rosenthal

Annie Schreijer
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Gert van Beek over het Project Bigvitaliteit
Gert van Beek is, behalve eigenaar van een succesvol SPFkernfokbedrijf 
in Lelystad, bestuurder bij de Producenten Organisatie Varkenshouderij 
(POV) en de NVV. Hij is lid van de Stuurgroep Bigvitaliteit. Vertegenwoor
digers uit de hele varkenssector werken in deze stuurgroep aan vitale 
biggen en een verminderde uitval. 

Wat zijn de speerpunten van de 
Stuurgroep Bigvitaliteit? 
“Wij zijn sinds 2009 al bezig met de stuurgroep. 

De Stuurgroep is opgericht om het uitvalpercen-

tage van biggen omlaag te brengen en te werken 

aan vitale biggen. Met het verhogen van de vita-

liteit van biggen moet de uitval lager worden. Zo 

benaderen we deze uitdaging op een positieve 

manier. Een belangrijk uitgangspunt bij vitale 

biggen is ook dat een zeug zelf haar biggen moet 

kunnen grootbrengen.

In 2015 heeft de POV Bigvitaliteit een nieuwe 

impuls gegeven. Het bleek niet makkelijk de uitval 

snel terug te dringen. Als sector vinden we het wel 

belangrijk dit doel te bereiken. Er is daarom een 

nieuw plan van aanpak gemaakt en we hebben 

gekozen voor een projectmatige benadering.”

Welke acties worden ondernomen 
in het kader van dit project?
“Er loopt bijvoorbeeld een enquête naar succes-

factoren uit de praktijk. We kijken ook naar 

onderzoek, kennisdeling en bedrijfsbegeleiding en 

fokkerijbeleid.”

Speelt het imago van de sector 
ook een rol in het project?
“Politieke aandacht voor dit onderwerp is vaak 

vanuit een eenzijdige benadering. Er zijn partijen 

die biggenuitval aangrijpen om de varkenshoude-

rij minder positief in het nieuws te brengen. Dat 

is jammer, want varkenshouders nemen dierge-

zondheid en dus ook bigvitaliteit zeer serieus. Niet 

alleen omdat het ons inkomen is, maar ook omdat 

gezonde dieren varkenshouders arbeidsplezier 

geeft. Een dierverzorger zorgt voor zijn dieren en 

het is niet bedoeling dat dieren sterven voor ze van 

het bedrijf af kunnen.”

Denk je dat het grotere publiek 
bezig is met deze thematiek? 
“De meeste mensen zijn daar niet direct mee 

bezig, denk ik. Maar het wordt wel in het nieuws 

gebracht door een kleine groep. Dan wordt er 

over ons gesproken, in plaats van mét ons, En dat 

is best vervelend, want dan zit je zelf niet meer 

aan het stuur en bepaalt een ander voor jou wat 

er naar buiten gebracht wordt, op welke manier 

en op welk moment. Maar goed, mensen mógen 

van ons verwachten dat we zorgvuldig met onze 

dieren omgaan en dat we op een verantwoorde 

manier voedsel produceren, met oog voor mens, 

dier en omgeving. Dat gebeurt ook; daar zijn we in 

Nederland echt goed in. Het houdt ons zeker bezig 

als zaken op een verkeerde manier naar buiten 

gebracht worden.”

Jij zit sinds 2013 in deze stuur
groep. Waarom vind je dit zo 
belangrijk?
“In het bestuur van de NVV waren diergezondheid 

en dierenwelzijn mijn dossiers. Dit is nu ook zo bij 

de POV. Het zijn onderwerpen die me interesseren 

en waar ik veel kennis van heb, omdat ik daar op 

mijn bedrijf ook al jaren mee bezig ben. Ik ben ook 

kernfokker. Wat er op dit moment op ons bedrijf 

gebeurt, wordt in de komende jaren in de rest van 

de sector het voordeel mee gedaan. Ook daarom 

vind ik het van belang hier actief in te zijn.”

Wat doe je op het eigen bedrijf  
aan bigvitaliteit?
“Al onze dieren worden bij de geboorte gewogen, 

bij het spenen gewogen en verderop in het traject 

weer. Meten is weten. Gewicht is een belang-

rijke indicatie van gezondheid. Zo kun je met de 

beste dieren fokken voor volgende generaties. 

Bigvitaliteit is een heel belangrijk punt om voort-

durend te verbeteren. Door extra waarnemingen 

hebben we nog meer gegevens en kunnen we 

kiezen voor dieren die gaan zorgen voor volgende 

generaties. We verzamelen informatie tot op 

DNA-niveau. Met de lijn die wij op het bedrijf 

Niet het getal is leidend, wel dat 
over gehele linie gepresteerd wordt 

voeren, zijn we één van de (drie) bedrijven die 

wereldwijd voorop lopen.”

Hoe weeg je het belang van data?
“Wij werken als franchisenemer voor Topigs 

Norsvin, één van ‘s werelds grootste fokke-

rijorganisaties. Die hebben onder andere een eigen 

divisie die alleen maar met data bezig is. In de stal 

worden op dierniveau waarnemingen gedaan. 

Om DNA-informatie optimaal te kunnen gebrui-

ken, heb je die waarnemingen in de stal nodig.  

Dan volgt het stroomlijnen van die data, van  

weegschaal tot fokkerijindexen, voordat een 

volgende zeug geïnsemineerd wordt. Zo kunnen 

we voor de latere generaties verbeteringen 

doorvoeren.”

In hoeverre speelt de gezondheid 
van de zeug een rol?
“Wij hebben een hoge gezondheidsstatus op het 

bedrijf en dit betekent dat onze dieren gegaran-

deerd vrij zijn van een aantal ziektekiemen. Op het 

moment dat zeugen bepaalde ziektes niet bij zich 

hebben, hoef je ze er niet tegen te behandelen en 

niet of nauwelijks bij te vaccineren. Als zeugen 

gemiddeld gezonder zijn, is de kans groot dat ook 

de biggen gemiddeld gezonder geboren worden 

en sterker zijn, en niet, zoals vroeger, standaard 

behandeld moeten worden of allerlei vaccina-

ties krijgen. Ook al is dat laatste nog steeds een 

belangrijk hulpmiddel.”

Wat kun je zeggen over de relatie 
vitaliteit kwaliteit?
“Een vitale big is eigenlijk altijd ook een kwalita-

tief goede big. Als je een niet-vitale big hebt bij 

de geboorte, dan kan het nog steeds een goede 

big worden. Dit is te danken aan de uitmuntende 

kennis en zorg in de Nederlandse varkenssector. 

Stel, een zeug krijgt meer biggen dan gemiddeld, 

dan zullen er altijd een paar wat lichter van 

gewicht zijn. Dat kunnen best nog steeds gezonde,  

vitale biggen zijn, alleen is er vaak extra aandacht 

van de boer voor nodig. We krijgen steeds meer 

kennis hoe daarmee om te gaan en dat is ook 

wel één van de aandachtspunten van het project 

Bigvitaliteit: hoe ga je als veehouder om met een 

gemiddeld grotere toom dan we tien jaar geleden 

hadden.”

Hoe zie je die vooruitgang in 
cijfers?
“Wij verzamelen wel gegevens als sector vanuit 

individuele bedrijven, maar dat is best moeilijk. 

We hebben bijvoorbeeld redelijk harde cijfers over 

de uitval. Vanaf het begin van het project was het 

doel de uitval met 10-20% te verlagen voor de 

gangbare varkenshouderij en voor de biologische 

sector zelfs met 30-40%, omdat de uitval in die 

sector destijds serieus hoger was dan in de gang-

bare houderij.”

Wat is er dan van 2009 tot 2015 
bereikt?
“Het percentage is wel gezakt, maar ook jaren 

gelijk gebleven. Er was procentueel geen echte 

daling maar het aantal grootgebrachte dieren 

steeg wel. Per saldo dus vooruitgang, maar de 

uitval nog niet voldoende verlaagd. Een nadeel 

van fokkerijmaatregelen is dat het jaren duurt 

voordat je aanpassingen ook in de praktijk gaat 

terugzien. En dus in de cijfers.

We hebben moeten concluderen dat je niet zomaar 

die uitval met tientallen procenten kunt terugbren-

gen. De doelstellingen zijn er wel degelijk en we 

gaan daar nu weer vol gas op geven, maar wel 

met meer realiteitszin. Niet het getal ‘an sich’ is 

leidend, maar wel dat over gehele linie gepres-

teerd wordt in de gewenste richting.

We hebben de laatste jaren op een heel aantal 

individuele bedrijven waar het minder dan gemid-

deld ging, slagen gemaakt om de uitval terug te 

brengen. Daar zijn successen geboekt, maar dat 

zie je in de gemiddelde cijfers niet direct terug. En 

de komende jaren zullen er nog meer biggen gebo-

ren gaan worden. Afgerekend worden op dieren 

die niet overleven is dus een hele uitdaging.”

Wat is volgens u een doorslagge
vende maatregel bij het terugdrin
gen van biggenuitval?
“Ik denk het fokkerijbeleid, maar ook niet te onder-

schatten is de zorg en aandacht in de stal rond, voor 

en na de geboorte. Van de zeug zelf maar ook van 

de verzorgers. Van verbeterde houderijtechnieken 

verwacht ik de komende jaren wel wat. Dan moet 

je denken aan verbeterde zorg voor zeug en biggen, 

biestverstrekking of beweegbare vloeren in de 

kraamstal bijvoorbeeld. Daarmee kun je vaak snel-

ler winst boeken dan met fokkerij.”

Wanneer is het project een succes 
en welk tijdpad ziet u?
“Een einddoel is er niet. We zullen als sector 

blijvend met vitaliteit aan de slag zijn. De fokke-

rij verandert voortdurend qua fokkerijdoelen. 

Vitaliteit is daar een heel belangrijke factor in. 

Succes is als we slagen maken met cijfers en 

kunnen laten zien dat we verbeteren, maar ook als 

we als sector goed voor ogen hebben dat we dit 

belangrijk vinden. Dat we pas geslaagd zijn als de 

uitval nul is, dat kan niet. We moeten wel realis-

tisch zijn: onder die tien procent uitval, voor de 

hele sector en binnen drie jaar, dat is wel een heel 

grote opgave.

(Dit artikel is geschreven door Peggy van der 

Zanden en is begin september veschenen in 

het ledenblad van Vee & Logistiek)

Gert van Beek
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POV wil onafhankelijk onderzoek stalbranden
De POV pleit voor een onafhankelijk onderzoek naar stalbranden. ‘Wij  
hebben met afschuw kennis genomen van de recente branden in Agelo,  
Erichem en HeeswijkDinther. ‘Verschrikkelijk voor de dieren en verschrik
kelijk voor de bedrijven. Niemand wil dit. De dieren niet, de maatschappij 
niet, de boeren niet en wij ook niet’, zegt POVvoorzitter Ingrid Jansen.

Het grote aantal branden in stallen, en varkensstal-

len in het bijzonder, het afgelopen jaar baart de POV 

ernstige zorgen. ‘Eén keer is een incident, twee keer 

is toeval, maar daarna spreek je van een patroon’, 

zegt Jansen. De POV pleit dan ook voor een grondig 

en onafhankelijk onderzoek naar de oorzaak van 

de recente branden, maar ook van de branden in 

het verleden. Daar ligt volgens Jansen de sleutel. 

‘Als wij weten wat die oorzaken precies zijn, dan 

kunnen wij ook samen met de hele sector proberen 

deze afschuwelijke branden te voorkomen.’ 

Aandacht
Varkenshouders voldoen aan alle eisen die worden 

gesteld aan brandveiligheid, anders worden ze 

niet eens verzekerd. Vanuit de sector is daarnaast 

veel aandacht voor preventie en het voorkomen 

van stalbranden. De sector heeft samen met 

de overheid, verzekeringsmaatschappijen, de 

Dierenbescherming en veiligheidsbranche een 

concreet Actieplan Stalbranden opgesteld en 

uitgevoerd. Helaas moet geconcludeerd worden 

dat dit Actieplan nog niet heeft geleid tot minder 

stalbranden. 

De POV wil dan ook dat zo snel mogelijk een 

onafhankelijk onderzoek wordt uitgevoerd en in 

beeld wordt gebracht wat de oorzaken zijn van de 

stalbranden, zodat passende maatregelen kunnen 

worden genomen. 

De POV roept alle partijen op zich aan te sluiten 

bij haar oproep naar onafhankelijk onderzoek, 

in plaats van alleen te pleiten voor maatrege-

len terwijl de achterliggende oorzaken nog niet 

bekend zijn. ‘Wij willen exact weten hoe deze 

branden de laatste tijd hebben kunnen ontstaan 

en wat we dáár aan kunnen doen. Pas dan kan 

al dit dieren- en mensenleed worden voorkomen. 

Anders doen we alleen maar aan symptoombe-

strijding’, aldus Jansen. 

Brandrisico’s
In 2012 heeft een onderzoek plaatsgevon-

den naar brandrisico’s en brandveiligheid van  

stallen door het Instituut Fysieke Veiligheid en 

Wageningen Livestock Research. Op dit ogenblik 

wordt dit onderzoek herhaald om na te gaan of 

er veranderingen zijn opgetreden in het beperken 

van risico’s op brand in stallen.

Volle inzet op brandveiligheid stallen
Eind vorige maand is het rapport Evaluatie Actieplan Stalbranden naar 
de Tweede Kamer gestuurd. POV schaart zich achter de reactie van LTO 
Nederland, die vol wil inzetten op brandveiligheid in bestaande stallen.

Brandveiligheid van dieren in stallen vraagt 

gerichte aandacht en actie van veehouders. 

Preventie staat daarbij voorop! ‘Preventie begint 

met goede periodieke keuringen van elektrische 

systemen’, zegt woordvoerder Mark Tijssen en 

portefeuillehouder Veiligheid bij LTO Nederland. 

‘In kwaliteitssystemen die sectoren gebruiken 

gaan we dat regelen.’ 

Door de in het Bouwbesluit opgenomen eisen, 

zijn nieuwe stallen brandveiliger dan oude stallen. 

Volgens Tijssen ligt het daarom voor de hand dat 

het vervolg op het Actieprogramma Stalbranden 

zich met name richt op brandveiligheid van 

bestaande stallen. ‘Wij zullen als LTO initiatief 

nemen om te komen tot zo’n vervolg’, aldus 

Tijssen. ‘Daarbij zullen de diverse sectoren direct 

het voortouw moeten nemen.’

Brandpreventie
Het Evaluatierapport adviseert in te zetten op brand-

preventiemaatregelen: periodieke elektrakeuringen, 

detectiesystemen in technische ruimtes en bliksem-

afleiders. Mark Tijssen: ‘We zetten er vol op in om de 

elektrakeuringen op te nemen in kwaliteitssystemen 

van de sectoren. Dat moet op korte termijn gereed 

zijn. En er moet duidelijkheid komen over welke 

andere maatregelen daadwerkelijk de brandveilig-

heid voor dieren in stallen vergroten.’ Tijssen wijst er 

op dat de oorzaak van branden ook nog vaak onbe-

kend is. Naast fysieke maatregelen blijft het vergro-

ten van het bewustzijn van veehouders belangrijk 

om brandveiligheid te bevorderen. LTO Nederland 

wil het aantal stalbranden en dierlijke slachtoffers 

terugbrengen, maar het risico zal nooit nul zijn.

Sectoren hebben ook te maken met andere eisen 

aan de inrichting van stallen. Zo worden centrale 

luchtkanalen toegepast om de verplichte ammo-

niakreductie te bewerkstelligen. Dat kan extra 

risico’s met zich meebrengen als er toch brand 

uitbreekt in stallen. Mark Tijssen: ‘We zullen bij 

het realiseren van brandveiliger stallen ook hier-

naar moeten kijken.’

Actieplan
LTO Nederland wil samen met andere deelne-

mers aan het Actieplan invulling geven aan een 

vervolgaanpak om de brandveiligheid te vergro-

ten. Ook onderzoek naar wat er precies mis gaat 

bij elektra moet aandacht krijgen volgens LTO.

Draagvlak cruciaal voor behoud 
Nederlandse varkenshouderij
De varkenshouderij in Nederland ligt meer en meer onder de kritische 
loep van de politiek, media en de maatschappij. Varkenshouders begrij
pen die toenemende aandacht en nemen hun maatschappelijke verant
woordelijkheid serieus. Politiek, media en maatschappij zullen voor het 
draagvlak en daarmee het behoud van de varkenshouderij in Nederland 
echter ook hun rol moeten pakken.

Veel mensen hebben een oordeel over de varkens-

houderij, die vaak niet strookt met de werkelijk-

heid. Men spreekt van ‘megastallen’, ‘varkens-

baronnen’, ‘op winst beluste boeren’, ‘overvolle 

stallen’ en ‘op elkaar gepropte dieren’. Wij noemen 

dit framing en dit frame wordt met name door 

organisaties die eigenlijk tegen álle vormen van 

veehouderij zijn, geplaatst. Een effectief middel, 

omdat de burger doorgaans toch niet weet  

hoe het echt zit. Wat men in de media leest, is 

immers waar.

Dit is toch een beetje vreemd. Nergens wordt 

zoveel en zo open aan burgers getoond wat er op 

een bedrijf gebeurt, als bij boeren. Varkenshouders 

laten burgers, media en politiek dagelijks meekij-

ken via sociale media, open dagen, rondleidingen, 

bedrijfsbezoeken, eigen websites en via tientallen 

zogenoemde zichtstallen, waar burgers 365 dagen 

per jaar terecht kunnen om een kijkje te nemen. 

Ondanks deze openheid, komt het verhaal van de 

varkenshouder kennelijk niet (voldoende) aan bij 

burgers, politiek en media. Mensen blijven denken 

dat Nederland vol staat met megastallen, dat 

varkens in donkere hokken zitten opgepropt en 

dat varkenshouders alleen maar uit zijn op geld. 

Wij trekken ons dit voortdurende scheve beeld 

aan en beseffen dat de bal dus bij ons ligt. Wij 

zullen nóg meer moeten doen om de burgers te 

informeren over wat er werkelijk gebeurt op een 

varkensbedrijf en moeten nog meer de dialoog 

met de burger opzoeken.

Stalbranden
De stalbranden van de afgelopen periode hebben 

onze sector natuurlijk geen goed gedaan. Het 

grote aantal dieren dat omkomt, zorgt voor een 

enorme schok in de samenleving. Dat snappen 

wij heel goed. De varkenssector is druk bezig om 

boven water te krijgen wat de precieze oorzaken 

zijn van die branden en vooral wat de meest 

effectieve maatregelen zijn. De Producenten 

Organisatie Varkenshouderij (POV), riep onlangs 

op om een onafhankelijk onderzoek te laten star-

ten naar de exacte oorzaken. De onderste steen 

moet boven, wat ons betreft. 

Stalbrand is niet het enige wat de burgers bezig 

houdt. Zij willen ook dat varkens een goed leven 

hebben. Door de continue campagnes tegen de 

varkenshouderij, lijkt het er vaak op dat dit niet 

zo is. 

Wij moeten blijkbaar nog transparanter worden 

dan wij al waren en de burger nog beter laten zien 

dat varkenshouders wel degelijk oog hebben voor 

mens, dier en omgeving. 

Dat de varkenshouderij in Nederland de strengste 

regels heeft op het gebied van dierenwelzijn en 

milieu weet namelijk bijna niemand. En wie weet 

dat varkens in Nederland meer leefruimte hebben 

dan elders in wereld? Dat de varkenshouderij 80% 

minder ammoniak uitstoot dan in 1990? Wie weet 

dat het grootste percentage duurzame stallen in 

Nederland van varkenshouders zijn? Wie weet 

dat de Nederlandse varkenshouderij wereldwijd 

de minste antibiotica gebruikt voor haar dieren?  

Wie weet dat de varkenshouderij elk jaar ruim  

8 miljard euro bijdraagt aan de BV Nederland? 

Twee keer zoveel als KLM. Wie weet dat de 

varkenshouderij direct en indirect zorgt voor 

26.000 banen? Net zoveel als Volvo wereldwijd. 

Hier ligt een taak voor ons.

Dialoog
Wij spreken echter ook de media, de politiek en de 

maatschappij aan op hun verantwoordelijkheid. 

Media zouden vaker hun feiten moeten checken, 

in plaats van persberichten van organisaties die 

anti-veehouderij zijn te knippen en te plakken, 

politici moeten beleid baseren op feiten en niet op 

emoties. De burger vragen wij om zelf eens een 

varkenshouder te bezoeken. Praat mét elkaar, in 

plaats van over elkaar. Wij gaan de dialoog graag 

aan. Dialoog leidt tot draagvlak voor elkaars 

standpunten. Draagvlak is voor onze sector cruci-

aal. Want alleen daarmee kunnen wij de varkens-

houderij voor Nederland behouden. 

Behoud van de varkenshouderij is niet alleen voor 

de boer, maar ook voor de dieren, voor het milieu, 

en voor de burger belangrijk. Als er geen varkens-

houders meer zijn in Nederland betekent dit niet 

dat er geen varkensvlees meer wordt gegeten. Dat 

vlees zal dan moeten worden geïmporteerd. Uit 

landen waarvan wij allemaal niet weten hoe het 

is geproduceerd, hoe de varkens leefden, hoeveel 

medicijnen zij kregen en wat de impact is op het 

milieu. 

Laat staan dat de burger elke dag kan meekijken 

met de boer.

Ingrid Jansen

Voorzitter POV

(Dit artikel is op maandag 4 september 

geplaatst in het Reformatorisch Dagblad)
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Open dagen zijn een goed middel  
om burgers kennis te laten maken  

met de varkenshouderij

Mark Tijssen
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Varkenshoudster Alice van Drie, lid van de NVV en POV, is overladen  
met reacties en steunbetuigingen nadat zij begin september in een  
twee pagina’s groot artikel in het NRC reageerde op een artikel van 
hoogleraar Roos Vonk, die intensieve veehouderij vergeleek met de  
Holocaust. Roos Vonk is hier afgelopen week overigens voor berispt  
door haar werkgever, de Radboud Universiteit in Nijmegen.

‘Wij worden het zat om beschoten te worden met 

de continue gifpijlen door organisaties als Wakker 

Dier en Partij voor de Dieren en personen als 

Marianne Thieme en Roos Vonk (die gewoon het 

liefst alle veehouderij uit Nederland weg willen 

hebben)’, schreef Van Drie in het NRC. Hieronder 

een verkorte weergave van haar artikel. 

‘Wij moeten dagelijks ladingen bagger over ons 

heen laten komen van een kleine categorie mensen, 

die nulkommanul verstand heeft van het boerenle-

ven, maar wel veel verstand van het manipuleren 

van onwetende burgers en politiek, via de media. 

Wij zijn dierenbeulen en milieuvervuilers. Punt. 

Op basis daarvan verandert de Nederlandse 

politiek de spelregels tijdens de wedstrijd 

continu. Leggen ons voedselproducenten aan 

banden. Zogenaamd omwille van het ‘milieu’, 

maar sluist wel de vrijkomende ontwikkelings-

ruimte in dezelfde adem door naar de uitbreiding 

van Schiphol, vliegveld Lelystad en Eindhoven 

Airport. Nieuwe regels, zogenaamd omwille 

van het dierenwelzijn. Maar de overheid laat in 

dezelfde adem wel voedsel  toe uit landen waar 

het erbarmelijk is gesteld met dierenwelzijn.

Een deel van de maatschappij denkt ook dat wij 

‘alles voor het geld’ doen. Dat wij Nederland 

ongebreideld volbouwen met megastallen, om 

nog meer geld te verdienen. Dieren hier in over-

volle stallen proppen omdat het ons toch niks 

doet. Want geld. Als wij geld wilden verdienen, 

hadden we al lang een ander beroep gekozen.

Waarom ben je dan nog boer(in)? Daar is maar 

één antwoord op: omdat je passie voor dieren 

hebt. Als je niet van dieren houdt, kun je geen 

dieren houden. Als boer(in) ben ik het liefst 

gewoon aan het werk tussen onze dieren. Wij 

hebben een boerderij op de Veluwe met 60 

melkkoeien, ruim 20.000 scharrelvleeskip-

pen en circa 2300 varkens. De stadsmens vindt 

dat misschien veel en denkt dat wij dieren dan 

alleen als product zien. Aantallen zeggen echter 

niets. Zorgen ouders beter voor één kind, dan 

voor acht kinderen? Natuurlijk niet. En zo is 

het ook bij ons. Elk dier verzorgen wij goed. 

Zij hebben geen stress angst of pijn en hebben 

24 uur per dag vers voer en water. Menig burger 

zou wensen dat hij de verzorging krijgt die de 

gemiddelde koe, kip, varken, schaap of geit in 

Nederland krijgt.’ 

Het hele artikel staat op www.pov.nl.  

Youp van ’t Hek heeft bij de POV gereageerd op het artikel dat POVvoor
zitter Ingrid Jansen schreef in het NRC, als reactie op zijn column waarin 
hij varkenshouders vergeleek met ‘dierenhitlers’. 

Ingrid Jansen nodigde de cabaretier in haar arti-

kel uit om samen met haar een varkenshouder te 

bezoeken en met open vizier te discussiëren over 

zijn bezwaren tegen de varkenshouderij. 

Hieronder de reactie van Youp:

“Ik Begrijp de uitnodiging, net als dat ik jullie 

boosheid snap. Zoals ik ook hoop dat jullie mijn 

oprechte verontwaardiging begrijpen. Een aantal 

jaren terug heb ik me druk gemaakt voor jullie 

vrienden van Varkens in Nood en zodoende heb 

ik toen een varkensstal bezocht. Daar werd ik niet 

vrolijker van. Dus ik laat de uitnodiging aan me 

voorbij gaan. Domweg omdat ik het ongeveer wel 

weet. En omdat ik druk ben met andere zaken.

Het komt hier op neer: ik ben geen speciale 

dierenvriend, maar ik vind het onbegrijpelijk hoe 

de mensheid met bepaalde dieren omgaat. En ik 

snap dat boeren na mijn weinig milde taal met 

mij in discussie willen. Maar die discussie heb ik 

al gevoerd en bracht ons toen geen centimeter 

nader tot elkaar. Gaat nu ook niet gebeuren. Ik eet 

al jaren geen kip en varken meer. En ook steeds 

minder rund. En verder wens ik jullie het beste.”

Zomerse groet, Youp

Veel lof voor Alice van Drie
voor artikel in NRC

Youp reageert op artikel  
over ‘dierenhitlers’

‘Houd varkenspest buiten de deur!’
1997. Varkenspest in Nederland. Vele miljoenen dieren moesten worden 
geruimd en de ellende in de varkenssector was niet te overzien. Niet voor 
de dieren, niet voor onze varkenshouders, niet voor de handel en transport 
én dus ook niet voor onze economische positie als exporterend land.

De varkenspest van 1997 staat nog gegrift in het 

geheugen van iedereen die deze ramp heeft meege-

maakt. Ook in mijn geheugen. Ik was 13 jaar oud 

toen ook het bedrijf van mijn ouders werd verdacht 

van varkenspest. Biggen moesten worden geëutha-

naseerd omdat we onvoldoende plaatsingsruimte 

hadden. Dat was heel emotioneel voor mij als 

dierenliefhebber en boerendochter. Het deed me 

ook zeer dat wij mede hierdoor een slecht imago 

kregen als varkenssector. Het is een keerpunt in 

mijn leven geworden.

Ik dacht: “Daar wil ik iets aan doen”. Dit werd mijn 

kompas voor de toekomst. Het imago verbeteren 

van de varkenssector. Hoe kan ik daar invloed op 

uitoefenen? Ik zei als 13-jarige: “Dat lukt alleen als 

ik minister van Landbouw word.”

Inmiddels zijn we precies 20 jaar verder. Ik ben 

geen minister van Landbouw, maar wel voorvrouw 

geworden van de sector waar ik zo van houd en 

trots op ben: de varkenshouderij. Maar, 20 jaar na 

dato ligt varkenspest helaas opnieuw op de loer. 

Afrikaanse Varkenspest dit keer.

Verantwoordelijk
Persoonlijk wil ik nooit meer meemaken, wat wij 

toen meemaakten. En als voorzitter van de POV wil 

ik dit ook niet. Ik voel mij verantwoordelijk voor al 

onze varkenshouders in Nederland, al onze dieren 

en voor een goede toekomst voor iedereen die in 

deze sector werkt. Gelukkig zijn we door schade en 

schande wijs geworden en zijn we ons veel meer 

bewust van de risico’s van besmettelijke dierziek-

ten. Wij weten nu bijvoorbeeld feilloos waar de 

‘haarden’ zijn van Afrikaanse Varkenspest: Oost-

Europa. Polen, Tsjechië en Roemenië onder meer. 

Monitoren
We monitoren de uitbraken in Oost-Europa samen 

met onze partners, nauwgezet. En het is algemeen 

bekend dat het virus kan worden overgebracht via 

materialen (bijvoorbeeld laarzen en autobanden) 

die besmeurd zijn met virushoudend materiaal. 

Vooral bloed van besmette dieren vormt daarbij een 

risico. Ook etenswaren, vooral vlees en vleeswaren, 

kunnen het virus bij zich hebben. Die kennis geeft 

ons de mogelijkheid om ervoor te zorgen dat het 

virus niet naar ons land wordt meegenomen.

Protocollen
De noodzaak van hygiëne en het naleven van strikte 

protocollen is dan ook groot. Iedereen in de sector 

dient zich strikt te houden aan de hygiëneregels en 

de protocollen die gelden voor bijvoorbeeld ontsmet-

ting van veewagens. U heeft deze protocollen, als 

het goed is, allemaal onder uw hoofdkussen liggen, 

overal opgehangen en verspreid aan iedereen die in 

deze landen komt.

Als POV hebben wij onze varkenshouders ook 

opgeroepen om hun Oost-Europese medewerkers 

alert te laten zijn op de risico’s en geen etenswaren 

mee te laten nemen uit hun thuisland. POV heeft 

een oproep gemaakt in het Pools en deze oproe-

pen zijn inmiddels ook in het Tsjechisch, Roemeens 

en Bulgaars en Engels beschikbaar (zie kader). 

Deze oproepen worden onder varkens houders en 

hun medewerkers verspreid. 

Strikte hygiëne
We hebben onze varkenshouders ook opgeroepen 

om er op toe te zien dat er bij het laden en lossen 

van varkens op hun bedrijf de preventieprotocollen 

strikt worden uitgevoerd en medewerkers strikte 

hygiëne te laten toepassen als zij in hun thuisland 

zijn. Ook dienen varkenshouders er streng op toe 

te zien dat de transporteur bij het laden en lossen 

de maatregelen die in het protocol zijn opgenomen 

strikt toepassen. Varkenshouders zullen tevens 

vooraf goed controleren of de (dubbele) reiniging 

en ontsmetting is uitgevoerd. Bij twijfel, mogen zij 

de wagen niet toelaten op hun bedrijf!

Wij gaan ervan uit dat u dit ook communiceert naar 

uw medewerkers. Laten we hierin alstublieft goed 

samenwerken en elkaar aanspreken als ofwel de 

varkenshouder, ofwel de handelaar of transporteur, 

zich niet houdt aan alle protocollen.

In 1997 hebben we de varkenspest niet kunnen 

voorkomen. Nu hebben we die kans wél. De natuur 

houd je niet tegen. Dat besmette wilde zwijnen 

de grens overlopen helaas ook niet.  Maar wat wij 

zelf de grens over brengen, dát kunnen wij wel 

tegenhouden.  

Ingrid Jansen

Voorzitter POV/NVV

(Deze column is op 5 september ook 

verschenen in het ledenblad van Vee & Logistiek)

Youp van ’t Hek. 
Foto: Hekwerk

Oproep varkens-
pest in zes talen 
beschikbaar
De POV heeft de oproep aan Oost

Europese medewerkers in de varkens

houderij, om géén etenswaren mee te 

nemen uit hun thuisland naar Nederland 

(in verband met het risico op versprei

ding van Afrikaanse varkenspest),  

in meerdere talen beschikbaar gemaakt.

Naast een Nederlandse en Poolse oproep, 

zijn er nu ook soortgelijke oproepen gemaakt 

in het Bulgaars, Tsjechisch, Roemeens en 

Engels. De POV roept alle bedrijven in de 

varkenshouderij, dus ook voerfabrikanten, 

vleesverwerkers, uitzendbureaus, dierenart-

sen, varkenshandelaren en varkenstranspor-

teurs om de oproepen te downloaden, op te 

hangen op zichtbare plekken in het bedrijf én 

te verspreiden onder hun medewerkers.

Lees meer op www.pov.nl en download  

de oproepen in diverse talen.
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20092017: 19:30  22:15 uur

Pig Business Thema-avond Diergezondheid: 

‘Darmaandoeningen tegengaan’ 

Ons Boerenerf,  

Banendijk 5a te Nederweert-Eind

25092017: 16:00  21:00 uur

Kennissessie Varkens.nl voor varkenshouders en 

bedrijfsleiders: ‘Haal meer uit je fokmateriaal’ 

VIC Sterksel, Vlaamseweg 17 te Sterksel

25092017: 16:00  21:00 uur

Topsessie Strategisch Ondernemen,  

Topsessie 3: ‘Strategisch managen’ 

Agri Food Plaza,  

Onderwijsboulevard 225 te Den Bosch

26092017: 16:00  21:00 uur

Kennissessie Varkens.nl voor medewerkers, 

varkenshouders en bedrijfsleiders:  

‘Haal meer uit je fokmateriaal’ 

René en Els Bruns, Molenvenweg 2 te Saasveld

27092017: 9:00  17:00 uur

Themadag Varkens Schothorst Feed Research 

Thema: ‘Maagzweren, een onderschat  

probleem?’ 

Ampt van Nijkerk, Berencamperweg 4 te Nijkerk

11102017: 19:00 – 22:15 uur

Pig Business Thema-avond Voeding:  

‘Sturen op voerresultaat’ 

Farm Focus, Schapendrift 7a te Dalfsen

18102017: 19:30  22:15 uur

Pig Business Thema-avond Voeding:  

‘Sturen op voerresultaat’ 

Ons Boerenerf,  

Banendijk 5a te Nederweert-Eind

24 t/m 26 okt: 13:00  22:00 uur

Landbouwdagen Intensieve Veehouderij (LIV) 

Energieweg 2 te Hardenberg

Kijk voor meer agendatips op 

www.nvv.nl/agenda-varkenshouderij

Agenda 
05

#TeamPork 

Ik kom in Nederland steeds vaker in restaurants 

waar varkensvlees niet meer op de kaart staat. 

Waar ligt het aan? Soms krijg ik als antwoord: 

‘Omdat er hier ook veel moslims komen, en die 

willen wij niet voor het hoofd stoten.’ Soms ook: 

‘Het is niet zo gezond, volgens mij.’ Maar soms 

weet het restaurantpersoneel het gewoon niet. 

Dan kijken ze op de kaart en constateren zelf tot 

hun verbazing dat het er inderdaad niet op staat. 

‘Nooit opgevallen’, lachen ze dan.

Ik vind het helemaal niet om te lachen. Ik vind 

dit misschien nog wel het meest alarmerend. 

Varkensvlees wordt kennelijk niet gemist. En dat is 

geheel onterecht. Koks weten misschien niet eens 

wat ze allemaal voor lekkers kunnen maken met 

varkensvlees. Als het al op de kaart staat, dan is 

het beperkt tot saté van varkensvlees of als je héél 

culinair wilt zijn: een varkenshaasje met cham-

pignonsaus. Dit kan toch niet? Varkensvlees is zó 

veelzijdig! Je kunt alles van het varken bereiden, 

tot en met de poten, oren en wangen aan toe. 

En vergeet niet: varkensvlees is het meest duur-

zame stukje vlees wat er is. Het varken eet eerst 

alles op wat wij niet kunnen of willen eten. Circa 

65 procent van wat het varken eet, komt uit de 

humane levensmiddelenindustrie. En weet je wat 

dat varken doet met al dat eten, wat wij niet eten? 

Daar maakt hij vlees van. Hoe mooi is dat? En  

alles wat wij van het varken niet opeten wordt 

voor andere dingen gebruikt. Papier (botten), 

medicijnen (gelatine), wijn (gelatine wordt 

gebruikt voor het klaren van de wijn), shampoo 

(creatine), etc. etc.

Vorige week was ik een weekje op vakantie in 

Duitsland. Hier prijkt varkensvlees met trots en 

prominent op de menukaart. Sterker nog: als 

varkensvlees niet op de kaart staat, lopen de 

meeste mensen een deurtje verder. En op de 

Duitse menu’s staat niet alleen een fantasieloos 

sateetje van varkensvlees. Nee, de Duitsers weten 

precies hoe ze van varkensvlees een smakelijk 

gerecht kunnen maken. 

De liefde voor het varkensvlees stopt in Duitsland 

niet in het restaurant. Ook in de supermarkt is het 

een grote culinaire varkensvlees-Walhalla. Daar 

liggen niet alleen de hammen, de koteletten en 

de schnitzels, maar ook complete varkenskop-

pen, - poten, -longen, -harten, -oren en –staarten. 

Duitsers zijn trots op dit dier en daarom gaat van 

het varken in Duitsland niets verloren. Dat zou een 

doodzonde zijn.

Nederland moet wat mij betreft ook weer trots 

worden op dit bijzondere stukje vlees. Ik roep 

iedereen op om ook in ons land varkensvlees in 

ere te herstellen. Vraag in restaurants om varkens-

vlees! En als ze dan vragen waarom, dan kunt u 

zeggen: omdat het veelzijdig, lekker, gezond, 

veilig en duurzaam is. En het varken is het ultieme 

kringloopdier! Vooral dat laatste niet vergeten. 

En als u dan ergens een lekker gerecht met 

varkensvlees eet, deel dit dan met een foto op soci-

ale media, zoals Twitter, Facebook of Instagram. 

Gebruik daarbij de hashtag #TeamPork. Dan zorg 

ik ervoor dat het verder wordt gedeeld en dat 

varkensvlees trending wordt: niet alleen op de 

sociale media, ook op het bord.

Het is namelijk hoog tijd dat varkensvlees weer op 

de kaart wordt gezet. Letterlijk en figuurlijk. 

Caroline van der Plas

Medewerker  

Communicatie & PR 

c.vanderplas@nvv.nl

 @Lientje1967

Lees alle columns op: 

ww.nvv.nl/columns

carolinevanderplas
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Varkenshouders reduceren 
830.000 kilo fosfaat

Weekend van het Varken  
trekt duizenden bezoekers

De varkenshouderij verwacht dit jaar 830.000 kilo fosfaat te kunnen redu
ceren. Dit blijkt uit alle aanmeldingen van varkenshouders die willen mee
doen aan de vrijwillige Regeling Fosfaatreductie. Varkenshouderij 2017.

In totaal hebben zich 1.067 bedrijven aangemeld. 

Echter, niet alle aanmelders leverden voor de 

vervaldatum van 23 juli de noodzakelijke informa-

tie. De varkenshouders die voldoen aan de Regeling 

Fosfaatreductie Varkenshouderij, zijn zeker van 

deelname aan de regeling. Zij hebben daar inmid-

dels bericht over gehad.

Vergoeding 
Het staat nog niet vast of een deelnemer een 

vergoeding krijgt voor de eventuele hoeveel-

heid fosfaat die hij nog minder produceert dan 

hij vooraf aangaf, mits er nog ruimte in de rege-

ling zit. Daarover zal de POV nog een standpunt 

innemen.

Met de vrijwillige Regeling Fosfaatreductie 

Varkenshouderij 2017 draagt de varkenshoude-

rij op eigen initiatief bij aan het verlagen van de 

fosfaatproductie van de veehouderij. De POV stelt 

zich ten doel dit jaar 1 miljoen kilo fosfaat minder 

te produceren, door het gebruik van fosfor-armer 

mengvoer. Varkenshouders worden daarvoor 

gecompenseerd.

In totaal is er 4 miljoen euro beschikbaar. Deel-

nemers die erin slagen minder fosfaat te produceren 

krijgen voor 1 april 2018 hun vergoeding.

Alles heeft Doreen van den Berkmortel uit de kast gehaald, om in  
het weekeinde van 9 en 10 september toch weer een Weekend  
van het Varken te organiseren. En ook bij de familie Lodewijks in  
DongenVaart werden de staldeuren geopend.

Stap in de Stal, de organisatie die normaal gespro-

ken elk jaar een landelijk Weekend van het Varken 

organiseert waaraan in het verleden tientallen 

varkenshouders meededen, maakte dit jaar een 

pas op de plaats. De stichting had dit jaar niet 

voldoende budget voor een landelijk Weekend 

van het Varken. Volgend jaar moet er wel weer 

een landelijk weekend komen, zegt de organisatie. 

De familie Van den Berkmortel en de familie 

Lodewijks lieten zich niet op de kop zitten en 

pakten de organisatie zelf op. ‘Wij laten dit niet 

voorbij gaan. Laten zien wat je doet is té belang-

rijk’, stelde Doreen van den Berkmortel aan de 

vooravond van de open dagen.

Hun inzet resulteerde vorig weekend in een druk-

bezocht evenement op de varkensbedrijven in 

Sint-Oedenrode en Dongen-Vaart. Tienduizenden 

bezoekers maakten op die manier kennis met 

de varkenshouderij. Van den Berkmortel zette  

60 vrijwilligers in, om alles in goede banen te 

leiden. Eén van die vrijwilligers was POV-voorzitter 

Ingrid Jansen, die op zaterdag kwam helpen.

‘Het was een supergeslaagde dag’, blikt Ingrid 

Jansen terug. ‘Het initiatief van deze families om 

tóch zelf een Weekend van het Varken te organise-

ren, verdient een grote pluim!’

Ook directeur Huub Fransen van voerfabrikant 

Fransen Gerrits was trots op de familie Van den 

Berkmortel: ‘Een geweldig Weekend van het 

Varken bij de familie Van den Berkmortel. Reclame 

voor de veehouderij’, twitterde hij. POV-bestuurder 

en NVV-regiovoorzitter Frans van Heertum uit 

Schijndel stond perplex van de drukte: ‘De Efteling 

is er jaloers op zoveel bezoekers’, schreef hij  

op Twitter.

Ingrid Jansen vrijwilliger bij 
varkensbedrijf Van den Berkmortel

Het biggen knuffelen is altijd 
een grote publiekstrekker

Veel bezoekers op het varkensbedrijf van Van den Berkmortel, waar Ingrid Jansen als vrijwilliger meewerkte



NVV-informatie NVV-agenda

Zij steunen de vakbond

  28 september, vergadering Landelijk Bestuur POV, De Bongerd, Flessestraat 54 te Heteren

  12 oktober, vergadering Landelijk Bestuur NVV, De Bongerd, Flessestraat 54 te Heteren

  26 oktober, vergadering Landelijk Bestuur POV, De Bongerd, Flessestraat 54 te Heteren

Talloze bedrijven sponsoren de NVV, onder andere:

  Duynie Beuker te Alphen a/d Rijn

  Voergroep Zuid te Deurne

  Agruniek Rijnvallei Voer te Wageningen

   Hans Rietveld Agrariosch Advies BV  

te Meerkerk

  Agrifirm Feed te Apeldoorn

Kijk voor meer sponsors op: www.nvv.nl/sponsorennvv

Nog geen sponsor? Kijk op www.nvv.nl/sponsorworden

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

Contactpersonen in de regio:

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

 regio WestBrabant: 
Adrie Mulders, Nispen 
en Rein van As, Nispen
tel: 06-53673814/06-53242854
e-mail: westbrabant@nvv.nl

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

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

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

Voor alle nieuws van de NVV, ga naar: 
www.nvv.nl/nvvnieuws

Download Factsheet Varkenshouderij
Er is voor varkenshouders en andere belangstellenden een factsheet 
beschikbaar over de Nederlandse varkenshouderij. Deze is te down
loaden via www.nvv.nl.

Met de factsheet kunt u uzelf, of anderen juist 

informeren over allerlei zaken omtrent varkens, 

varkenshouderijen en varkensvlees. De factsheet 

is ook verstuurd aan alle media in Nederland en 

naar de politiek. De factsheet bevat feiten en 

cijfers over aantallen varkens, aantallen bedrij-

ven, ammoniak, fijnstof, dierenwelzijn, antibio-

ticagebruik, diergezondheid, varkenstransport, 

import, export, inkomen van varkenshouders, 

consumptie, duurzame stallen, etc. 

Het is belangrijk dat we deze allemaal delen met 

mensen om ons heen: buren, media, politiek, 

gemeenten en provincies. Print ‘m uit, leg ‘m in 

de bezoekersruimte, op de keukentafel, stuur ‘m 

door naar familie, vrienden en kennissen, geef 

‘m aan de juf of meester van uw kinderen.

Vertel uw verhaal, anders wordt het voor u 

verteld!


