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VOORWOORD
Ter gelegenheid van het 25jarig bestaan
van het Varkensproefbedrijf “Zuid- en WestNederland” heeft de Regionale Bestuurscommissie in samenwerking met het Bestuur
van het Praktijkonderzoek Varkenshouderij
een symposium georganiseerd onder de titel
“Kansen en bedreigingen voor de Nederlandse varkenshouderij”. De organisatie heeft gemeend om meerwaarde aan de rapportage
te moeten geven door de voordrachten integraal weer te geven in plaats van deze alleen maar te bundelen. De integrale wijze
van rapporteren is niet zonder risico’s, omdat mijn interpretatie kan afwijken van de
bedoeling van de inleider. Met deze publicatie wil de organisatie vele geïnteresseerden

bereiken, die op 7 oktober 1996 niet aanwezig konden zijn vanwege de beperkte capaciteit van de gehoorzaal in Kempenhaeghe
te Heeze. De toekomstperspectieven houden vele betrokkenen bij de varkenssector
bezig, omdat het gevoel bestaat dat de
Europese, maar zeker de Nederlandse varkenshouderij zich op een punt bevindt waar
beslissingen genomen moeten worden die
sterk bepalend zijn voor de toekomst.
Wanneer deze publicatie kan helpen bij het
bepalen van de richting waarin de Nederlandse varkenshouderij zich wil gaan bewegen dan is de organisatie tevreden.
Ir. J.A.M. Voermans

Tijdens de forumdiscussie komen belangrijke onderwerpen aan de orde.
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1 INLEIDING
De varkenshouderij heeft zich sinds de vijftiger jaren sterk ontwikkeld. Van ondergeschikte neventak op gemengde bedrijven is
de varkenshouderij een gespecialiseerde
bedrijfstak binnen agrarisch Nederland geworden. In 1995 werden 2,8 miljoen biggen
en 2,6 miljoen vleesvarkens geëxporteerd.
In eigen land werden 18,6 miljoen varkens
geslacht. Dit vertegenwoordigt een totale
exportwaarde van ruim 5 miljard gulden en in
totaal voor ongeveer 63.000 personen werk.
De relatie tussen de omvang van de varkensstapel en de beschikbare grond voor
voerproductie en mestaanwending is losgelaten. Daardoor werd in het midden van de
tachtiger jaren duidelijk dat verdere groei tot
niet plaatsbare mineralenoverschotten zou
leiden. De toenmalige minister van Landbouw ir. G.J.M. Braks stelde, middels een
Interimwet in november 1984, paal en perk
aan de ongebreidelde groei van de varkensstapel. Tijdens de afgelopen vijf jaren is de
omvang van de Nederlandse varkensstapel
weinig meer gegroeid en heeft het totale
aantal varkens zich gestabiliseerd rond de
14 miljoen dieren. Er ontstaat een groeiend
draagvlak bij de varkenshouders voor de
opgelegde beperkingen en er zijn oplossingen gevonden om binnen deze beperkingen
toch weer verder te kunnen gaan met de
ontwikkeling van de individuele bedrijven.
De ontwikkelingen in de sector zijn mede
mogelijk geworden door de technologische
vooruitgang. Het Nederlandse bedrijfsleven
heeft hier een duidelijk innoverende rol
gespeeld. Zij heeft bij deze ontwikkelingen
goed kunnen steunen op het praktijkonderzoek. In Zuid-Nederland heeft het Varkensproefbedrijf “Zuid- en West-Nederland” een
aanwijsbare invloed gehad op de technologische ontwikkelingen in de varkenshouderij
tot nu toe. Dit proefbedrijf is 25 jaar geleden
ook opgericht op initiatief van het agrarische
bedrijfsleven.
Nederland is zeer dicht bevolkt en heeft een
intensieve agrarische sector. Het Nederlandse beleid heeft deze ontwikkelingen in de
agrarische sector op velerlei wijzen gestimuleerd. Voorbeelden zijn de ruilverkavelingen

met het verplaatsen van boerderijen uit
woonomgevingen naar het buitengebied.
Schaalvergroting leek een autonome ontwikkeling in het Nederlandse bedrijfsleven, inclusief de agrarische sector. Omgekeerd
heeft de schaalvergroting in de landbouw er
ook voor gezorgd dat de niet-agrariër in het
buitengebied is komen wonen en recreëren.
Het beperken van onderlinge overlast kan
ook grenzen aan de groeimogelijkheden van
individuele bedrijven stellen. Bescherming
van niet-agrarische gebieden is een nationaal belang, dat zich ook verzet tegen te hoge emissies uit de agrarische bedrijvigheid.
Parallel aan deze ontwikkeling heeft de
Europese Economische Gemeenschap
(EEG) van zes landen zich uitgebreid tot de
Europese Unie (EU) van 14 landen. Deze
ontwikkeling heeft een vragende markt opgeleverd voor het Nederlandse varken(svlees). Wat geproduceerd werd kon verkocht worden zij het tegen wisselende prijzen, conform de theorie van de varkenscyclus. Momenteel kan ook geconstateerd
worden dat de Europese markt verzadigd
raakt en dat de aanbieders niet zonder meer
markten buiten Europa kunnen betreden.
Daar worden hoge toelatingseisen gesteld
door de verschillende landen buiten Europa.
Bewust kiezen van nieuw afzetkanalen door
de varkenssector is nodig.
Ondernemen is anticiperen op de toekomst.
Welke zekerheden biedt de toekomst?
Worden de ontwikkelingen voortgezet of
kunnen andere richtingen enlof andere actoren verwacht worden in het krachtenspel dat
uiteindelijk de perspectieven voor de varkenshouderij bepaalt? Deze vragen houden
veel betrokkenen bij de varkenshouderij
bezig. Reden genoeg om met de topdeskundigen van Nederland hierover tijdens
een symposium van gedachten te wisselen.
In dit rapport is verslag gedaan van dit symposium, vanuit de centrale vraagstelling
naar de kansen en bedreigingen voor de
Nederlandse varkenshouderij. Daarbij is
dankbaar gebruik gemaakt van de voordrachten van de inleiders, zoals vermeld in
nevenstaand programma van dit symposium.

1.1

Programma symposium “Kansen en
bedreigingen voor de Nederlandse varkenshouderij”.
- Varkensgezondheid - prioriteit nummer 1
drs. C.J. Cysouw, Raad voor Veterinaire
Aangelegenheden bij de Europese Unie
- Perspectieven voor de afzet van varkensvlees
A.L. Helmer, directeur Dumeco
- Voeren voor kwaliteitsvlees
dr. ir. H. Bakker, directielid Nutreco
- Alles overziend
ir. G.J.M. Braks, voorzitter symposium
- Forumdiscussie onder leiding van voorzitter Braks met de inleiders, waarbij ir. A.
Burger, directeur LNV-Zuid de minister vervangt en J. Martens, voorzitter Vakgroep
Varkenshouderij LTO-Nederland de heer
Doorn bos.

- Opening van het symposium
ir. G.J.M. Braks, oud-minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij; CDA-lid
van de Eerste Kamer
- Het overheidsbeleid en de varkenshouderij
J.J. van Aartsen, minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij
- De visie van het agrarische bedrijfsleven
op de varkenshouderij
G.J. Doornbos, Voorzitter Land- en Tuinbouworganisatie LTO-Nederland
- 25 jaar praktijkonderzoek in Sterksel - een
blijvende uitdaging
dr. ir. L.A. den Hartog, directeur Praktijkonderzoek Varkenshouderij

Prominente sprekers wachten op hun beurt.
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2 MONDIALE BEHOEFTE AAN DIERLIJK EIWIT
Wetenschappelijke rapporten van het International Institute for Applied Systems Analyses (IIASA) te Wenen voorspellen dat de
wereldbevolking van 58 miljard zal groeien
tot 7,9 miljard in 2020 en tot 10,6 miljard in
2080. Deze uitbreiding van de bevolking
wordt mondiaal meer gezien als een bedreiging dan als een uitdaging. Voor de landbouw is het een uitdaging om in de behoeften aan voedsel voor zo’n sterk toenemende
wereldbevolking te kunnen blijven voorzien.
De regionale verschillen ten aanzien van de
voedselvoorziening zijn enorm. Ook de groei
van de wereldbevolking kent grote regionale
verschillen, met de sterkste toename in het
Midden-Oosten en Noord-Afrika. Voor grote
delen van de wereldbevolking is het praktisch onvoorstelbaar dat een ander groot
deel honger lijdt en daaraan zelfs sterft.
Omgekeerd kunnen de mensen met honger
zich nauwelijks voorstellen dat elders in de
wereld goed voedsel wordt vernietigd om de
prijsschommelingen op de markt te beperken.
Naast deze grote regionale verschillen staat
onomstotelijk vast dat de vraag naar voedsel
de komende jaren kwantitatief stijgt. De primaire vraag is gericht op plantaardig voedsel, maar bij een iets toenemende welvaart
groeit de vraag naar dierlijke eiwit: dierlijk
eiwit, geproduceerd met veelal plantaardig

materiaal dat voor de mens niet of slecht
verteerbaar is.
De productiepotenties in Oost-Europa,
Latijns-Amerika en Azië zijn nog niet goed
ge’i’nventariseerd. Wel is groei daar nodig
om aan de toenemende wereldvraag te kunnen voldoen.
Behalve de opdracht om voor voldoende
voedsel te zorgen is er de problematiek van
de verdeling. Daarbij gaat het om de verdeling van de productiefactoren: grond, water,
kennis kapitaal en arbeid. Duidelijk zal zijn
dat arbeid op veel plaatsen niet de beperkende factor is. In veel gebieden wordt de
bodemproductie beperkt door de vruchtbaarheid en de beschikbaarheid van voldoende en kwalitatief goed water. Aan kennis over de gewas- en dierverzorging ontbreekt het ook op veel plaatsen. Het is geen
wonder dat veel ontwikkelingshulp in deze
richting wordt aangewend. Onderlinge twisten verstoren het gehele proces naar verbetering van de voedselvoorziening, ontwikkelings- en voedselhulp. Deze tragiek accentueert de problematiek.
Vast staat dat de wereldbevolking zich tot
het uiterste zal moeten inspannen om zichzelf te kunnen blijven voeden. De kennis
over de landbouwproductie in de westerse
wereld is daarbij onmisbaar.

Praktijkonderzoek: innovatief, probleemoplossend,
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grensverleggend.

3 AFZETMARKTEN VOOR NEDERLANDS VARKENSVLEES
De varkenshouderij heeft alleen maar kansen op continu’iteit wanneer voor alle eindproducten een markt wordt gevonden die
bereid is om renderende prijzen te betalen.
Helmer heeft tijdens zijn voordracht op kernachtige wijze de verschillende markten
gekarakteriseerd. Steeds is daarbij het uitgangspunt dat vertrouwensrelaties met afnemers alleen maar stand kunnen houden wanneer ze gestoeld zijn op kwaliteit. Dit geldt
voor zowel de kwaliteit van de producten als
van de leveringsafspraken. Maar de markt
moet ook professioneel benaderd worden.
Binnen Europa worden nogal verschillende
bedragen uitgetrokken voor de promotie van
vlees. Dit is weergegeven in tabel 1. Voor de
vlees-importerende landen, zoals Duitsland
en Engeland, betekent dit dat dit geld uitsluitend besteed wordt aan de promotie op de
eigen binnenlandse markt. Nederland moet
met het beschikbare bedrag bovendien nog
met haar buitenlandse afnemers communiceren De uitzonderlijke ongunstige positie
die Nederland hier inneemt verdient meer
aandacht van het georganiseerde bedrijfsleven. Om de markt zo goed mogelijk te benutten moet Nederland zorgen voor marktuitbreiding, te verwerven via een uitstekende
gezondheidsstatus van het Nederlandse
varken. Via productdiversificatie kan de
markt ook onder druk worden gezet. Het
verwerken van karkassen tot meer eindproducten, welke bovendien geschikt zijn om
na een eenvoudige voorbereiding op te dienen, zal de verkoop van varkensvlees stimuleren. De verschillende karkasonderdelen
kunnen soms met voordeel op verschillende
markten afgezet worden.

Bakker benadrukt dat de landbouwmarkt
van producten en van kennis een wijd en
open systeem is. Landsgrenzen zijn geen
belemmering meer. Voor veel betrokkenen is
die situatie onwennig. Waarschijnlijk blijven
daardoor kansen liggen, veronderstelt
Helmer.
De opmerking van Bakker dat relaties tussen marktpartijen moeten kunnen berusten
op onderling vertrouwen past volledig in de
gedachten van Helmer. Daarbij gaat het
concreet om vertrouwen in kwaliteitsspecificaties, in logistiek en in een redelijke prijs.
3.1 Marktgericht produceren
Ten aanzien van kwaliteit, kostprijs en marktgericht produceren is volgens Doornbos een
nauwe samenwerking en goede wisselwerking tussen de schakels in de kolom van
groot belang. Ketenproductie en IKB zijn het
antwoord op vragen vanuit de markt. Ze vormen de uitdaging naar de toekomst. Met
kwaliteit in de breedte wordt het imago van
de varkensvleesproductie verbeterd.
Verdere uitbouw van IKB is nodig om de binnenlandse, maar ook de buitenlandse markt
te kunnen blijven bedienen. Handelen als
keten betekent dat de afzonderlijke schakels
elkaar randvoorwaarden opleggen, welke
volledig geaccepteerd moeten worden. Ook
de varkenshouders krijgen daarmee onherroepelijk te maken. Elke schakel moet verantwoording afleggen aan de volgende
schakel over het gehele productieproces tot
dat moment. Zo wordt de winkelier uiteindelijk aangesproken door de consument.

Tabel 1: Bedragen besteed aan vleespromotie door een aantal Europese landen’
land
Duitsland
Groot-Brittannië
Frankrijk
Denemarken
Nederland
1 Bron: Dumeco

miljoen guldens
68,3
42,4
46,l
21,3
145

zijn er kansen voor een grotere afzet in
Duitsland.
In Frankrijk speelt de schaalvergroting en de
concentratie van de varkensbedrijven ook
een rol. Daarmee worden ook deze bedrijven beperkingen opgelegd vanuit de milieubescherming. Bij een constante vraag zal
Frankrijk ook binnen Europa afzet zoeken.
Met name Italië en Spanje lijken potentiële
markten voor Frans varkensvlees.
In Engeland wordt noch een uitbreiding van
de varkensstapel noch uitbreiding van de
vraag naar varkensvlees verwacht. In Engeland is de beweging van “British Product”
erg sterk, waardoor concurrentie moeilijker
wordt. De Engelse consument is erg kritisch
ten opzichte van het voedselpakket. Daar
zal het Nederlandse bedrijfsleven rekening
mee moeten houden, wil ze deze markt
behouden. Bij die kritische houding moet de
opmerking gemaakt worden dat de prijs
steeds een belangrijk motief zal blijven bij
de aankoop. Dit bleek overduidelijk toen de
prijzen voor rundvlees kelderden als gevolg
van de BSE-discussie. De verkoop van
rundvlees steeg naar recordhoogten in het
Verenigd Koninkrijk.
De belangrijke Italiaanse markt heeft laten
zien dat en hoe de markt bespeeld kan worden. De producenten van de bekende

Volgens Doornbos zullen de ketens zichzelf
ook eisen moeten opleggen ten aanzien van
milieu, diergezondheid en welzijn.
3.2 Afzetmarkten
3.2.1 Markt binnen EU
Europa vormt de grootste markt voor het Nederlandse varken(svlees). Van Aartsen wijst
er op dat in de Noord-Europese markt verzadigingsverschijnselen optreden. Dit gaat
gepaard met een toenemende aandacht
voor kwaliteit, diversiteit, veiligheid en gezondheid. De marktsituatie wisselt echter
van land tot land (Helmer). Opvallend is wel
dat er vanuit de grote supermarkten maar
ongeveer tien grote inkopers zijn, tegenover
zo’n 250 aanbieders. Deze versnippering in
het aanbod verzwakt de economische
kracht van de sector. Volgens Helmer moet
daar snel verbetering in komen, bijvoorbeeld
via samenwerking.
De Duitse productie van varkensvlees is
dalende, terwijl de consumptie eerder een
tendens tot dalen vertoont dan dat er sprake
is van alleen maar stagnatie. Wel is een verschuiving merkbaar van vlees naar samengestelde producten. De vroegere DDR heeft
ook minder productie geleverd dan oorspronkelijk werd verwacht. Alles overziend

De mestspleet voorkomt vloerbevuiling in belangrijke mate en werkt daarmee emissie-verlagend.
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Parma-hammen hebben samenwerkingsafspraken gemaakt en grote bedragen uitgetrokken voor de promotie van hun eigen
Parma-producten. De resultaten bewijzen nu
reeds dat deze aanpak de omzet bevordert.
Deze hammen brengen in Italië het dubbele
op van de Nederlandse hammen op dezelfde markt. Samenbundeling kan de marktkracht van de aanbieders vergroten.
Oostenrijk heeft een zeer kleinschalige varkenshouderij en toont zich wantrouwend ten
opzichte van de Europese landen, die op
hun markt willen penetreren. Volledige informatie over de Nederlandse situatie aan
Oostenrijkse gasten verbetert deze houding
nauwelijks. Helmer beoordeelt de marktvooruitzichten gunstig onder de voorwaarde dat
de communicatie met die markt goed op
gang komt.
De Noorse en Zweedse markt is een uitdaging voor het Nederlandse bedrijfsleven.
Deze landen gaan uit van de afwezigheid
van Salmonella en eisen dat ook van de toeleveranciers. Daarvoor moeten de aanbieders garanties kunnen bieden. Het prijsniveau in deze landen ligt aanzienlijk hoger
dan op de Europese markt. Daarom zullen
de belangenvertegenwoordigers niet zonder
meer pleiten voor een open markt, maar
Helmer schat in dat Nederland in deze landen zeker kansen heeft liggen.
De productie in Denemarken zal de komende jaren nog enigszins toenemen. De ketenstructuur in Denemarken is sterk, maar objectief gezien ligt de Deense vleeskwaliteit
achter bij de Nederlandse.
In de toekomst moet iedereen er aan wennen dat de markt binnen de EU eigenlijk een
binnenlandse markt wordt. Maar ook daarbuiten wordt varkensvlees afgezet.

zijn ze echter niet in staat gebleken om hun
eigen mogelijkheden te benutten.
De koopkracht in Rusland wordt in het algemeen onderschat. Het oudere deel van de
bevolking leeft in armoede, maar het werkende deel is koopkrachtig. Dubbele banen
per gezin zijn er normaal.
Afzetmogelijkheden voor Nederlands varkensvlees zijn er beslist in Rusland. Ook in
dit land krijgt men de primaire sector niet op
gang om de eigen productie op te voeren.
3.2.3 Amerikaanse markt
In Amerika vindt een sterke schaalvergroting
plaats. Nieuwe grote bedrijven worden in de
oostelijke staten gebouwd en in het oorspronkelijke varkensgebied van de Corn Belt verdwijnen dagelijks vele familiebedrijven. Dat
betekent dat de totale varkenspopulatie niet
veel verandert. De grote bedrijven reageren
flexibeler op de markt dan de keten met vele
individuele varkensbedrijven. De politieke
lobby van de Amerikaanse varkenshouderij
is sterk. Daardoor lijkt export naar landen
zoals Rusland gemakkelijker voor de Amerikanen. De zelfvoorzieningsgraad in de USA
is 102%. Nederland heeft op basis van de
veterinaire status momenteel toegang tot de
Amerikaanse markt. Bepaalde karkasonderdelen kunnen wij in Amerika wel afzetten,
omdat daarvan het binnenlandse aanbod
kleiner is dan de vraag. De prijzen van deze
karkasonderdelen zijn gunstig. Voor een helder inzicht dient de zelfvoorzieningsgraad
dus gespecificeerd te worden op karkasonderdelen.
3.2.4 Aziatische markt
De productie is Azië neemt zeer snel toe.
Uitzonderingen daarop vormen Japan en
Zuid-Korea. In deze landen is sprake van
een ontmoedigingsbeleid. Met een toenemende bevolking nemen de marktkansen in
deze landen toe. Daarbij moeten we wel
beseffen dat Taiwan en Amerika op deze
markt de concurrenten zijn voor het Nederlandse vlees. Dit zijn moeilijke concurrenten,
omdat zij een lagere kostprijs hebben.
Hoewel vanuit Nederland nogal genuanceerd naar de Aziatische markt wordt gekeken, schat Helmer dat in dit werelddeel nog
kansen zijn voor de afzet van Nederlands
varkensvlees.

3.2.2 Oost-Europese markt
De Oost-Europese markt kenmerkt zich door
de afwezigheid van een structuur. Hierdoor
is het aanbod van varkensvlees uit de eigen
bedrijven moeilijk voorspelbaar. In perioden
met weinig aanbod liggen er zeker kansen
voor de afzet van Nederlands varkensvlees,
zeker omdat bijvoorbeeld Polen en Hongaren traditionele consumenten van varkensvlees zijn. Men moet zich echter realiseren
dat deze landen in principe wel veel varkensvlees kunnen produceren. Tot nu toe
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3.3 Kopers op de markten

van het varkensvlees. Die verantwoordelijkheid mag niet bij de overheid gelegd worden maar dient door het bedrijfsleven opgepakt te worden. De slachterijen moeten ook
via certificering aan de kwaliteitseisen voldoen. Dit moet een vanzelfsprekend minimumniveau worden. Helaas doet 40% van
de primaire varkensbedrijven nog niet mee
aan IKB. Daarvoor worden argumenten gebruikt als onafhankelijk willen zijn van slachterijen. Toch moet volgens Helmer de kracht
uit de keten komen. De keten is daarvoor
zelf verantwoordelijk en de organisatie van
de ketenstructuur mag daarom ook niet ver
weg staan van de praktijk. De sector kan
zich geen hoge kosten permitteren om
100% IKB-waardig te worden. Dat geld
wordt immers in de markt niet terugverdiend.
Helmer stelt de vraag aan de orde hoe men
de klant vertelt over de goede kwaliteit van
het Nederlandse product. In hoofdstuk 2 is
reeds aangetoond dat Nederland verhoudingsgewijs zeer weinig geld besteedt aan
promotie van het vlees. Volgens Helmer is
dit bedrag absoluut te laag en moet meer
geld uitgetrokken worden voor promotie in al
onze markten. Dit is een uitdaging! Natuurlijk
moet een blijvende aandacht voor de kwaliteit blijven bestaan om de voorsprong op de
internationale markt te behouden.

Het aantal kopers op de vleesmarkt loopt
zeer snel terug. De supermarkten zijn de
belangrijkste afnemers. De krachten worden
daar zeer duidelijk gebundeld om tegen de
scherpste prijzen te kunnen inkopen. Via
goedkope aanbiedingen waarmee uitbundig reclame wordt gemaakt, worden de consumenten naar de supermarkt gelokt. Het
antwoord van de aanbieders hierop kan niet
anders zijn dan ook een verdergaande
samenwerking, om zodoende toch de prijs
te krijgen die continu’i’teit garandeert voor de
primaire bedrijven, de slachterijen en de
vleesverwerkende industrie.
Er is ook een markt voor levende varkens.
Voor Nederland is dit een belangrijke kurk
waarop de varkenshouderij drijft. Maar bij
deze levende export liggen er vooral veterinaire risico’s. De consequenties van grenssluitingen moeten blijvend onder ogen
gezien worden.
3.4 Imago van varkensvlees
Varkenshouders roepen om het hardst dat
het imago van de sector verkeerd is. Daar
zal iets moeten veranderen. Volgens Helmer
zullen de andere schakels dan wel mee
moeten werken aan de imago-verbetering

Poliklinische kraamhokken hebben bewezen dat een goede start heel veel waard is.
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4 NEDERLANDSE PRODUCTIEVOORWAARDEN
Minister Van Aartsen stelt dat de toekomst
van de land- en tuinbouw sterk be’invloed
wordt door de veranderde marktomstandigheden en de veranderende functie van het
landelijke gebied. De markt zal zich in de
toekomst sterker karakteriseren als internationaal, met meer concurrentie, meer zorg
voor natuur en milieu en een kritischere consument. Voortdurende marktoriëntatie naast
een duurzame en veilige productie zijn
nodig. Het varkenslapje moet omgeven worden met de zekerheid van uitstekende kwaliteit, schone productiewijze en garanties voor
veiligheid en gezondheid. De consument
heeft daar geld voor over. Van Aartsen wijst
de varkenssector er op dat dé manier om
Nederland een prominente plaats in het
internationale krachtenveld te laten blijven
innemen een efficiënte productie is, vroeger
dan anderen met nieuwe producten op de
markt te komen en zo snel mogelijk de problemen op het gebied van milieu en dierwelzijn op te lossen.
Bakker karakteriseert de Nederlandse varkenshouderij met de hierna opgesomde
kenmerken. Daarbij vergelijkt hij de Nederlandse omstandigheden met die in andere
West-Europese landen.
- Een strikte wet- en regelgeving ten aanzien van het milieu, hetgeen kostprijsverhogend werkt.
- Een overcapaciteit van levende vleesvarkens ten opzichte van de slachtcapaciteit.
Versnippering ten aanzien van zowel het
aanbod van varkens als van de slachtcapaciteit.
- Productiegeoriënteerd, weinig marktgericht.
- Door GATT minder ondersteuning van de
overheid. Dit betekent een nog belangrijkere rol van de kostprijs.
- Een groeiende invloed van de consument
via de inkopers van de grootwinkelbedrijven
- Een concentratie bij de toeleveranciers en
afnemers.
- Een sterke buitenlandse markt.
- Weinig overleg tussen Nederlandse aanbieders van varkensvlees op de Europese
markt.

4.1 Milieu
De omschakeling naar een milieuvriendelijke,
duurzame productie is een belangrijke opgave voor de varkenshouderij. Volgens Van
Aartsen is dit geen bedreiging, maar een
kans én bovendien pure noodzaak. Voor de
varkenshouderij-oude-stijl is in Nederland
geen plaats meer; binnenkort ook niet in de
ons omringende landen. Varkenshouders die
dit alles niet onder ogen willen zien vormen
de echte bedreiging. Nederland heeft eerder
dan de ons omringende landen met de botsing tussen economie en ecologie te maken
gekregen. De kans zit hem in de mogelijkheid daar munt uit te slaan. Eerder dan de
andere landen komen met oplossingen levert
een voorsprong op. Om die voorsprong te
realiseren is een ingrijpend proces van herstructurering nodig. Doornbos voegt hieraan
de waarschuwing toe dat de voortdurende
discussie over het mestbeleid het imago van
de sector beschadigt.
Aan de verstoorde balans tussen productie
en afzet van mineralen moet het nodige worden gedaan. In de Integrale Notitie staat duidelijk omschreven waar het Kabinet wil uitkomen. Over die doelstelling wil Van Aartsen
geen discussie, wel over de manier waarop
ze bereikt kan worden. De partijen in NoordBrabant en Limburg laten zich in deze discussie niet onbetuigd. De milieubeweging,
de landbouworganisaties en de provincies
hebben gezamenlijk het mest- en ammoniakprobleem ter hand genomen. Een pragmatische oplossing verdient de voorkeur van de
minister. Van Aartsen is voor regionale invulling van de oplossing van het mestprobleem,
voor individuele verantwoordelijkheid van de
agrariër en voor het afsluiten van contracten.
De individuele verantwoordelijkheid wordt
per 1 januari 1998 geaccentueerd via het
Mineralenaangiftesysteem (MINAS). Aan de
varkenshouder is dan de keuze om zijn
mineralenoverschot aan te pakken via de
voeding en/of mestafzetcontracten. Verwacht
mag worden dat de afzetruimte van mest
vermindert door de kleinere plaatsingsruimte
na verlaging van de maximale bemestingshoeveelheden per hectare. Burger accentu-
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eert in de discussie dat het Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij er van
uitgaat dat de mineralenproductie terug moet
om de balans weer in evenwicht te krijgen.
Daarvoor is draagvlak nodig, want de milieuwinst moet op de individuele bedrijven gerealiseerd worden. Daarom is Martens ook
voorstander van gewestelijke initiatieven, mits
landelijk goed gecoördineerd. Martens benadrukt in de discussie dat met Dubbelslag
aan de doelstellingen van de overheid wordt
voldaan. Hierover een convenant maken
biedt gelegenheid om de regelgeving aanzienlijk te verminderen, aldus Martens.
LTO-varkenshouderij gaat op dit punt in het
offensief. De beleidslijnen zijn uitgezet in het
rapport “Dubbelslag”. Via herstructurering,
bedrijfsmodernisering en veevoer kunnen de
doelstellingen zoals door de overheid geformuleerd, verwezenlijkt worden. Tevens doet
Doornbos een beroep op de veevoerindustrie (PVVr) om het veevoerconvenant te
ondertekenen.
Den Hartog wijst er nadrukkelijk op dat het
milieuprobleem op de bedrijven groter is dan
fosfaat en ammoniak. Voor transport is het
volume van mest kostenbepalend en de beperkingen als gevolg van de geuremissie zijn
nauwelijks onderbouwd. Momenteel wordt
onderzoek met IMAG-DL0 uitgevoerd om
meer inzicht te verkrijgen in de relatie tussen
huisvesting en geuremissie.

prominente rol heeft gespeeld. Het onderzoekswerk is grotendeels uitgevoerd op het
Varkensproefbedrijf te Sterksel. De belangstelling voor deze stallen vanuit de praktijk is
erg groot. Varkenshouders zijn overtuigd van
de nevenvoordelen van laag emitterende systemen, zoals werkomstandigheden, varkensgezondheid, imago enzovoort. Het onderzoek naar dergelijke stallen wordt momenteel
nog intensief voortgezet om de kosten voor
de vleesvarkens nog verder te drukken en de
diverse systemen binnen een gesloten bedrijf
beter op elkaar aan te laten sluiten.
Voor de groepshuisvesting van dragende
zeugen bestaat nog geen milieuvriendelijke
variant. Daaraan moet in de toekomst ook
aandacht besteed worden.
De achterblijvende stikstof in de mest staat
ook in de belangstelling. Deze hoeveelheid
wordt medebepalend voor de bepaling van
de maximale mesthoeveelheden per hectare. Tabel 3 toont aan dat er nog een grote
marge bestaat ten aanzien van het deel van
het voereiwit dat uiteindelijk voor de vleesaanzet wordt benut. Deze verschillen zijn
vooral een direct gevolg van de groeiomstandigheden van het dier. Betere huisvesting, betere gezondheidszorg, kortom een
betere verzorging zal de efficiency van de
groei verbeteren en daardoor de milieubelasting van de varkenshouderij verminderen.
Dit verklaart ook dat op de beter renderende
bedrijven de verliezen aan mineralen minder
zijn. Dat betere saldo’s hand in hand kunnen
gaan met een geringere milieubelasting is

Tabel 2 geeft een overzicht van de goedkope Groen Label-stallen. Daaruit blijkt dat het
Praktijkonderzoek Varkenshouderij hier een

Tabel 2: Goedkope Groen Label-stallen met bijbehorende emissiefactoren (kg NH, per dierplaats per jaar)
Diersoort

Vleesvarken Dragende zeug Kraamzeug Gespeende big Ontwikkeld door

Traditionelenorm 3,0/2,5
Groen Label-norm 1,5
Systemen
mestgoten
koeldek
1,2
grupstal
optimaalhok
mest/waterkanaal

4,2
2,5

813
4,O

016
Q3

18

3,2

0,13

2,4
0,26
40

1 POV: Praktijkonderzoek Varkenshouderij
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Sondag Voeders
R&R/POV’
POV
POV
POV

Tabel 3: Eiwitbenutting door het varken in procenten van de input
Verliezen
eiwit in voer
verteerd eiwit
ileaal eiwit
onderhoud
beschikbaar voor groei
aanzet

100
80
68

20
12
8
15-32
55 - 72

60
28 - 45

een basis voor de toekomstige bedrijfsontwikkeling.

recentelijk meerdere visies uitgebracht over
de toekomst van de varkenshouderij.
Genoemd kunnen worden “Dubbelslag in de
Varkenshouderij”, “Door met dubbelslag” en
“Met de blik vooruit”. Door deze rapporten
loopt de volgende rode draad: vanuit een
offensieve en vernieuwende opstelling moeten we zien te komen tot een meer duurzame en marktgerichte productie van varkensvlees. De kernbegrippen voor de toekomst
zijn ketenproductie, certificering, productdifferentiatie, kostprijsverlaging en meer toegevoegde waarde.
LTO ziet de modernisering en schaalvergroting als een ‘natuurlijk’ proces in de varkenshouderij; een proces dat door moet gaan ten
behoeve van de internationale concurrentie.
Daarom kiest LTO-Nederland voor de vernieuwing en de vernieuwers.
Dat er beslist nog resultaten te verbeteren zijn
toont Den Hartog aan met behulp van tabel 4.

4.2 Productieomstandigheden
Van Aartsen wijst er op dat in het landelijke
gebied de agrarische en stedelijke functies
meer en meer met elkaar verweven raken.
Om de positie te bepalen van de varkensbedrijven is duurzaamheid, zowel in economisch als in ecologisch opzicht, het sleutelwoord. De overheid wil hiervoor de instrumenten aanreiken via ondersteuning van
herstructurering. Maar de ondernemer blijft
verantwoordelijk voor zijn eigen keuzes. Die
verantwoordelijkheid wordt ook opgepakt.
Aansprekend voorbeeld hiervan is de Integrale Ketenbeheersing (IKB), waarin toeleverende industrie, primaire varkensbedrijven
en afzet- en verwerkingsorganisaties gezamenlijk normen en doelen voor elke fase van
het productieproces formuleren. Doornbos
stelt dat milieu, varkensgezondheid en welzijn ook in deze doelstellingen betrokken
moeten worden.
Doornbos onderkent dat de onstuimige
groei in de varkenshouderij ook zijn schaduwkanten heeft. LTO-Nederland heeft

Uiteindelijk worden er van de 19 geovuleerde eicellen gemiddeld maar 9,4 biggen
afgeleverd.
De verliezen in de eerste maand van de
dracht zijn het grootst. Huisvesting en verzorging zijn hier belangrijke invloedsfacto-

Tabel 4: Gemiddelde verliezen per zeug in Nederland
Aantal geovuleerde eicellen
Aantal bevruchte eicellen
Aantal embryo’s (30 dagen dracht)
Worpg rootte
Aantal levend geboren biggen
Aantal gespeende biggen
Aantal afgeleverde biggen

19
18
12,6
11,4

10,9
9,5
9,4
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ren. Vanaf de partus gaan er per worp nog
gemiddeld twee biggen verloren.

4.3.1 Praktijkonderzoek Varkenshouderij
Het praktijkonderzoek is reeds ter sprake
gebracht. Doornbos (LTO) besteedt in zijn
voordracht bijzondere aandacht aan het
onderzoek, enerzijds aan de betekenis van
onderzoek voor de praktijk en anderzijds
ook aan toekomstige structuren van de kenniscentra. Het jubilerende proefbedrijf in
Sterksel heeft in samenwerking met de
proefbedrijven in Raalte en Rosmalen een
duidelijk stempel gedrukt op de ontwikkelingen in de sector. Bekende terreinen zijn stalklimaatbeheersing, huisvesting, ammoniakreductie, voersystemen, welzijnsverbetering,
benutting van bijproducten, varkensgezondheid enzovoort. De werkwijze is eenvoudig:
knelpunten aanpakken en kansen oppakken Het werkplan bewijst dat het Praktijkonderzoek Varkenshouderij dicht bij de praktijk staat. Dat betekent niet dat het bedrijfsleven zonder meer bereid is om de verantwoordelijkheid voor de structuur van het
praktijkonderzoek over te nemen. Eerst moet
een analyse gemaakt worden ter verbetering
van die kennisinfrastructuur. Doornbos wijst
er op dat Van Aartsen in zijn brief aan de
Tweede Kamer kritische opmerkingen
plaatst bij het functioneren. Op voorhand
stelt Doornbos dat het bedrijfsleven niet
bereid is het financiële gat dat ontstaat door
het eenzijdig opzeggen van de 50-50-financiering op te vullen.
Den Hartog stelt dat zowel voor het beleid
als voor de praktijk de ge’integreerde aanpak van problemen de beste garantie geeft
voor toepasbare oplossingen. Deze aanpak
is het meest kenmerkend voor het praktijkonderzoek. Vele vraagstukken, die bepalend
zijn voor de kansen van de varkenshouderij,
verdienen daarbij de aandacht.
Dat het buitenland gebruik kan maken van
de Nederlandse onderzoeksresultaten is volgens Den Hartog niet te voorkomen. Maar hij
merkt daarbij op dat tussen kopiëren van oplossingen en de algemene invoering daarvan
in de praktijk een grote tijdkloof zit.
Bovendien moet daaraan toegevoegd worden dat uitwisseling van onderzoeksresultaten twee richtingen kent. Ook is er een aantal oplossingen, zoals momenteel in Nederland toegepast, dat zijn oorsprong in het
buitenland vindt. Nederland staat bekend
om de korte tijdspanne tussen onderzoek en
toepassing.

De Nederlandse structuur van de varkenshouderij wordt onder andere gekenmerkt
door veel kleine primaire bedrijven. Om een
sterke positie op de markt te behouden zal
daarin een sterk doorgevoerde concentratie
en integratie met veevoerindustrie en slachterijen nodig zijn. Deze ontwikkeling is volgens Bakker momenteel al heel duidelijk
waarneembaar in de Verenigde Staten. Ook
in Oost-Europa kan een dergelijke structuur
ontstaan. Daarom is samenwerking binnen
de Nederlandse structuur noodzakelijk.
4.3 Kennisniveau en kennisstructuur
Het drieluik Onderzoek-Onderwijs-Voorlichting
heeft in het verleden zijn verdiensten voor de
agrarische sector bewezen. Dit drieluik moet
op de vragen van vandaag en morgen toegesneden zijn. Ook op dit terrein is met de
omgevingsfactoren mee veranderen noodzakelijk. Het bedrijfsleven moet meer verantwoordelijkheid gaan nemen voor het kennissysteem en de kennisinfrastructuur moet beter
worden benut. Bij de uitwerking hiervan staan
bij de overheid drie uitgangspunten centraal:
- de bijzondere betrokkenheid van de overheid bij fundamenteel onderzoek, bij kennisontwikkeling op lange termijn en bij de
kennisinfrastructuur in het algemeen.
- de grotere aandacht voor vraag- in plaats
van aanbodsturing
- toepassing van het profijtbeginsel.
Deze uitgangspunten hebben directe consequenties voor het praktijkonderzoek, dat momenteel gefinancierd is op een 50-50-basis
door overheid en bedrijfsleven. Bij de infrastructuur zullen de veranderingen gericht
zijn op een grotere concentratie, uitmondend
in een Kenniscentrum Wageningen. Daarin
is zeker plaats voor het praktijkonderzoek.
Doornbos memoreert dat de tienduizend bezoekers tijdens de open dagen op 1 tot en
met 3 oktober 1996 in Sterksel een bewijs
zijn voor de actieve rol die het Praktijkonderzoek Varkenshouderij speelt voor de primaire varkenshouders. Van Aartsen wil, vooruitlopend op grotere structurele aanpassingen
van het landbouwkundig onderzoek, meewerken aan een fusie van het Praktijkonderzoek in de Veehouderij.
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5 VARKENSGEZONDHEID
Dit hoofdstuk gaat dieper in op een aantal
kwaliteitsaspecten. Daarbij is met name
gebruik gemaakt van de inleidingen van
Helmer en Cysouw.

“Zorg voor varkensgezondheidszorg” een
lans gebroken voor gestructureerde veterinaire bedrijfsbegeleiding. Dit rapport is
recentelijk aangeboden aan de minister van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Aan
hem is gevraagd om via wetgeving de
gesuggereerde relatie dierenarts-varkenshouder te realiseren. Bij het georganiseerde
bedrijfsleven is duidelijk dat de varkenshouderij alleen maar gunstige perspectieven
heeft wanneer de varkensgezondheidszorg
op een hoger plan komt.
Den Hartog wijst er aan de hand van tabel 5
op dat een betere gezondheid vooral een
bedrijfseconomische betekenis heeft. De
meeste ziekten hebben geen effect op de
volksgezondheid en de exportkansen, maar
be’invloeden wel groeicijfers en de voederconversie. Daarmee wordt gesteld dat het
streven naar een betere gezondheid terugverdiend wordt via betere b.edrijfsresultaten.

De varkensgezondheid kent twee te onderscheiden aspecten. Allereerst is dit de
betrouwbaarheidscertificering waar de consument direct mee heeft te maken. Helmer
vestigt in zijn voordracht de aandacht hierop. Maar er is ook een Europees netwerk
van regelgeving om de gezondheidsstatus
van het Europese varken zo goed mogelijk
te handhaven en zelfs te verbeteren.
Cysouw heeft op dit terrein veel ervaringen
vanuit zijn positie in Brussel.
Bij LTO is het terugdringen van het medicijngebruik een belangrijk aandachtspunt. LTO
heeft samen met de Koninklijke Maatschappij voor Diergeneeskunde in het rapport

Tabel 5: Belang van verwekkers van infectieziekten bij varkens voor de volksgezondheid, de
export en de bedrijfseconomie.
Ziekteverwekker
Bacteriën
A. Pleuropneumoniae
C. Jejuni
E. Coli
M. Hypopneumoniae
DNT+P. Multocida
Salmonella spp.
S. Hydodysenteriae
S. Suis

Volksgezondheid

Export

++
++
++
++
+

Ec toparasie ten
Sarcoptes suis
Virussen
Aujezsky-virus
Influenza-virus
Lelystad-virus
Parvo-virus
Virale diarree
Veewetziekten

Bedrijfseconomie

+
++
+

+
+
+
+
+

++

++

+

wisselend
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5.1 Europese benadering

moet de Nederlandse varkenshouderij zorgen dat ze te allen tijde voldoet aan de condities, welke aan de export gesteld worden.
Deze invalshoek staat centraal in de volgende paragrafen.

Het begrip gezondheid blijft afhankelijk van
tijd en plaats. Een anno 1980 gezond Nederlands varken is keurig gevaccineerd en
heeft een officieel gezondheidscertificaat.
Dit varken wordt in 1996 waarschijnlijk beschouwd als een gevaar voor de Nederlandse diergezondheidsstatus en zal onmiddellijk worden gedood en vernietigd.
Het grootste deel van onze productie is
bestemd voor producenten (biggenexport)
of consumenten buiten Nederland. Hun
eisen ten aanzien van gezondheid en met
name het aspect veiligheid, en hun opvattingen inzake welzijn en huisvesting moeten de
normen zijn waarop Nederland zijn doelstellingen en het begrip varkensgezondheid
baseert. Ook is duidelijk dat hier geen Europese of wereldwijde norm bestaat. De eisen
kunnen van land tot land verschillen. Het
interne marktbeleid van de EU, met als doelstelling een zo hoog mogelijk gezondheidsniveau en de toetreding van enkele landen
(onder andere Zweden) met een zeer gunstige diergezondheidsstatus, hebben geleid
tot deze verschillen tussen landen. Voor
Nederland als grootste exporteur van levende varkens en varkensvlees in Europa is er
eigenlijk maar één criterium dat mag gelden:
voldoen aan de hoogste eisen en normen
op het gebied van de varkensgezondheidszorg. Gezien de hoge varkensdichtheid, de
enorme varkensstromen in ons land en
soms ook de opstelling van de sector zelf is
deze eis veeleer een bedreiging dan een
kans voor de toekomst. De export is de kurk
waarop de Nederlandse varkenshouderij
drijft. Het Nederlandse bedrijfsleven benut
de kansen, mede door een toenemende
grip op de keten van de grotere exporteurs.
Helmer en Cysouw zijn het op dit punt volledig met elkaar eens. De grootste risico’s
bestaan bij de export van 5,5 miljoen levende dieren. Deze aantallen betekenen dagelijks een export van 50 vrachtwagens met
220 vleesvarkens en van 12 vrachtwagens
met elk 1.000 biggen! Deze export heeft
veel kansen maar er zijn ook enorm veel
bedreigingen. Hoewel Helmer ook deze dieren graag in Nederland geslacht ziet, bestaat er geen capaciteit om op korte termijn
deze stroom dieren te verwerken. Daarom

51.1 Veranderde veterinaire basisprincipes
Het nieuwe Europese beleid, namelijk een
vrij verkeer van dieren en producten, is gebaseerd op:
- een hoog gezondheidsniveau, inclusief een
non-vaccinatiebeleid,
- regionalisatie, dat wil zeggen opsluiten van
ziekten,
- importcontrole aan de buitengrenzen en
- kwalificatie c.q. certificatie van bedrijven.
Dit beleid staat in grote tegenstelling tot de
basisopvattingen van de voormalige EEG
van zes landen. Toen stond de gezondheid
van het dier en de veiligheid voor mens en
dier centraal, gebaseerd op vaccinatie, antiparasitica en eventueel antibiotica. Bij varkens was vaccinatie tegen varkenspest,
Aujeszky en vlekziekte en zo nodig tegen
mond- en klauwzeer algemeen aanvaard.
De eerste kentering ontstond in 1973 na toetreding van het Verenigd Koninkrijk, Ierland
en Denemarken. De ellende van de eindeloze varkenspestbestrijding met behulp van
vaccinatie zorgde er begin tachtiger jaren
voor dat de bakens in Europa werden verzet. In 1986 is enten tegen varkenspest verboden. Mond- en klauwzeerentingen zijn na
1992 niet meer uitgevoerd. Vanaf dat moment is voor de hele EU het non-vaccinatieen regionalisatiebeleid hét uitgangspunt geworden De kansen die dit beleid biedt zijn
enorm, en geconstateerd wordt dat het Nederlandse bedrijfsleven deze kansen ten
volle heeft benut. Markten binnen Europa
maar ook in Azië en Amerika zijn opengegaan welke beslist onbereikbaar waren gebleven bij voortzetting van het oude beleid.
Anderzijds moeten we ons blijven realiseren
dat de bedreigingen door het niet vaccineren en de open grenzen immens zijn. In
Nederland dient het begrip ziektepreventie
opnieuw gedefinieerd te worden. Het vrijblijven van varkenspest de afgelopen jaren, terwijl dergelijke uitbraken volop voorkwamen
in Duitsland en België, betekent wel dat we
op de goede weg zijn. Tevredenheid is hier
echter de grootste bedreiging.
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Volgens Cysouw heeft het nieuwe Europese
veterinaire beleid positief gewerkt voor de
Nederlandse varkenshouderij: door minder
marktbelemmeringen, een betere preventie
en beter aangepaste structuren zoals bijvoorbeeld het toevoegingsbeleid. Het is in
de sector ook een stimulans geweest voor
het nadenken over en het realiseren van
noodzakelijke instrumenten om een hoger
gezondheidsniveau te bereiken.

Daarom dient het bedrijfsleven te gaan nadenken hoe volledig voldaan kan worden
aan de nieuwe welzijnseisen bij het vervoer
van dieren. Enerzijds om negatieve publiciteit onder andere vanuit de dierbeschermingsorganisatie te voorkomen, anderzijds
om via het voldoen aan de hoogste normen
op dit gebied een voorsprong te verwerven.
In de schapenexport zijn gunstige ervaringen opgedaan met transportbegeleiders. De
varkenshouderij kan hieraan ook gaan denken Volgens Cysouw is de welzijnsrichtlijn
geen bedreiging, eerder een uitdaging,
maar zeker een kans om ook voor de komende jaren de export van levende dieren
overeind te houden.
Doornbos haakt hierop in en voegt er aan
toe dat het Nederlandse bedrijfsleven in
overleg met maatschappelijke organisaties,
zoals de Dierenbescherming, intensief werkt
aan een plan van aanpak, gericht op de
implementatie van het Varkensbesluit.

5.1.2 Te verwachten ontwikkelingen
Momenteel zijn drie nieuwe ontwikkelingen
op het gebied van de varkensgezondheid
aan de orde binnen Europa:
- kaderbeleid op het gebied van welzijn,
vastgelegd in de Houderijrichtlijn en de
Welzijns- en Transportrichtlijn,
- de dierziektecontrole, ook wel het epidemio-surveillancesysteem genoemd,
- de Identificatie- en Registratie-Richtlijn.
5.1.2.1 Transport en Welzijnsrichtlijn
De hoofdlijnen van het beleid liggen vast;
een aantal technische aspecten moet nog
worden ingevuld. Deze hebben met name
betrekking op de inrichting van de zogenaamde Pullmancars (transportwagens voor
lange afstanden), de inrichting van en de
controle op de halteplaatsen en een goed
werkend meldings- en waarschuwingssysteem. Ondanks het hoge niveau van het Nederlandse transport zullen nog de nodige
investeringen nodig zijn om aan de toekomstige eisen te kunnen voldoen. Binnen Europa bestaat er wantrouwen met betrekking tot
een aantal schakels in de transportketen van
levende dieren. Men wantrouwt de handelingen op de exportplaatsen, men heeft twijfels
over het Nederlands I&R-systeem, men
heeft bedenkingen over de uitvoering van
de reinigings- en ontsmettingsvoorschriften.
Het gebruik van postadressen als bestemmingsadres heeft onze goede naam ernstig
beschadigd vanwege de oncontroleerbaarheid. Het mengen en selecteren en opnieuw
identificeren op de exportplaatsen is een
doorn in het oog van velen in de EU. De verantwoordelijkheid van de varkenshouder
mag niet ophouden bij zijn bedrijfsgrens. De
hele sector draagt de risico’s van de export
tot aan de eindbestemming en moet zich
daar ook verantwoordelijk voor voelen.

5.1.2.2 Regeling Bedrijfscontrole Dierziekten
(epidemio-surveillance)
De oorsprong van het nieuwe beleid ligt bij
de uitbraken van blaasjesziekte. Nederland
was vrij van blaasjesziekte. Vrijwel zeker is
de ziekte ingevoerd uit een endemisch besmet land. Zeker is ook dat het virus in Nederlandse varkens, op Nederlandse exportplaatsen en in Nederlandse vrachtauto’s is
aangetroffen. Bovendien zijn bij de evaluatie
van het epidemiologisch onderzoek een
aantal vervelende leemten blootgelegd op
het gebied van Identificatie en Registratie,
van reiniging en ontsmetting en van de zorg
voor de dieren. Het daaruit voortvloeiende
exportverbod heeft grote financiële consequenties gehad voor de sector. Het bedrijfsleven heeft samen met de overheid de Regeling Bedrijfscontrole Dierziekten (RBD)
opgezet. Dit systeem is uniek en dient voor
alles gehandhaafd te worden. Bovendien
past het in het Europese beleid op het gebied van epidemio-surveillance. Het RBDsysteem biedt een unieke kans om naast
een Aujeszky-vrij status de Nederlandse varkenshouderij op een hoger niveau te brengen op het gebied van Salmonella. Iedereen
dient er zich van bewust te zijn dat Salmonella, na toetreding van de Scandinavische
landen, een hot item zal blijven gedurende
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de komende jaren. Om Salmonella-arm
vlees te produceren moet de gehele productieketen beheersbaar zijn en dienen in de
afzonderlijke schakels maatregelen te worden getroffen.

Aujeszky. Het Verenigd Koninkrijk, Zweden,
Finland, en grote delen van Frankrijk zijn vrij
en vaccinatie is niet toegestaan. Onderling
kunnen zonder meer dieren verhandeld worden. Nederland, België, Italië, Spanje en Portugal worden nog als besmet beschouwd.
Deze landen moeten extra garanties geven
voor export naar landen die een erkend uitroeiingsplan hebben (art. 9) én moeten voldoen aan de strengste eisen voor export van
levende dieren naar de eerder genoemde
vrije landen (art. 10). Daarmee wordt Nederland door de afnemende landen gedwongen om de Ziekte van Aujeszky uit te roeien.
Voor een erkenning voor de Aujeszkyvrij-status, conform artikel 9, wordt door de EU met
name gelet op:
- de uitvoering van de entingen conform de
voorschriften
- de kwaliteit van het epidemiologisch onder
zoek bij nieuwe gevallen
- de juiste uitvoering van de controletesten
- de samenwerking en taakverdelingen tussen overheid en bedrijfsleven
- het I&R-systeem.
Indien Nederland begin 1997 de artikel 9status verkrijgt, is het einddoel: Aujeszkyvrij
zonder entingen, nog niet bereikt. Om dit te
bereiken zullen op bedrijfsniveau een streng
toevoegingsbeleid, een restrictief toelatingsbeleid van personen en efficiënte reinigingsen ontsmettingsmaatregelen worden uitgevoerd. Op landelijk niveau is een sluitend
systeem van erkenning van bedrijven en
controle op verplaatsingen van dieren een
absolute voorwaarde. De huidige aanpak
van regionalisatie van Nederland is onjuist!
Cysouw stelt dat het resultaat van de
Aujeszkybestrijding en de kwaliteit van het
I&R-systeem bepalend zullen zijn voor het
handhaven van de huidige Nederlandse
exportpositie. Gelijktijdig moet de Nederlandse varkenssector intensief werken aan
de Salmonella-problematiek.

5.1.2.3 Identificatie en Registratie
Een sluitend en goed controleerbaar Identificatie- en Registratiesysteem is dringend
noodzakelijk voor alle landbouwhuisdieren.
De noodzakelijkheid geldt preventie en
bestrijding van ziekten en de garantieverstrekking en geloofwaardigheid. De huidige
richtlijn voldoet niet. Door de Europese BSEaffaire is het I&R-systeem ook bij de politiek
een begrip geworden. De Landbouwraad
concludeerde in april 1996 “dat het systeem
voor identificatie van dieren en voor traceerbaarheid van verplaatsingen van dieren op
communautair niveau opnieuw bezien moet
worden, zodat de Commissie en de Lidstaten verbeteringen kunnen aanbrengen in de,
diergezondheidscontroles én de diergezondheidsstatus van de Gemeenschap kunnen
beschermen. Een systeem van toezicht op
boerderijen en op de verplaatsingen van
dieren zal hiertoe bijdragen”. Eind 1996 zal
de Commissie wijzigingsvoorstellen aan de
Raad voorleggen met betrekking tot onder
andere varkens. De norm die daarbij geldt is
de eis, zowel van de afnemers en als van de
EU-Commissie, dat elk varken ge’i’dentificeerd moet zijn, dus controleerbaar en snel
terug te traceren naar het bedrijf van herkomst. Een niet sluitend I&R-systeem is een
constante bedreiging voor de Nederlandse
exportpositie, maar ook een bedreiging voor
erkenning van een dierziektevrij-status van
Nederland. Daarbij moet men zich realiseren
dat binnenkort de aanvraag voor een
Aujeszkyvrij-status wordt ingediend.
De oproep van Doornbos ligt volledig in het
verlengde van deze stellingen. Doornbos:
“Mijn oproep aan de sector: grijp je kansen,
sluit de gelederen en ga als sector achter
de I&R-regeling staan. Het ligt in mijn waarneming heel scherp: zonder een sluitende
I&R-regeling is er geen goede toekomst
voor deze sector”.

5.1.3 Opstelling van de Nederlandse varkenssector in Europa
Sinds 1993 worstelt de EU-commissie nog
steeds met het verzoek van de Raad van
Landbouwministers om iets te doen aan een
EU-controlesysteem voor dierziekten. In Nederland is op dit terrein wel een en ander gebeurd, waarbij met name genoemd worden:

5.1.2.4 Aujeszky
Als er één ziekte is die de Nederlandse export bedreigt, dan is dat de ziekte van
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- een goed werkend systeem voor Regeling
Bedrijfscontrole Dierziekten (BRD);
- kwaliteitsborgingssysteem;
- werkgroep dierenarts - varkenshouder
2000;
- bedrijfsbegeleiding en goede veterinaire
praktijkuitoefening (GPV).
Bij alle ontwikkelingen op dit terrein is overleg
met de EU-Commissie en eventuele andere
lidstaten in een vroeg stadium gewenst.

IKB-niveau bereikt. Volgens Helmer laat de
Nederlandse varkenshouderij een kans op
de markt liggen, wanneer daar te slordig
mee wordt omgegaan. De IKB-structuur
moet benut worden en de markt moet daarover juist ge’informeerd worden. Het voordeel van de IKB-structuur bewijst onder andere zijn waarde doordat Engeland en Denemarken deze structuur proberen te kopiëren. Naar de toekomst toe kunnen we de
welzijnseisen ook integreren in de IKB-norm.
Door de hoge varkensdichtheid in Nederland heeft iedere varkenshouder ook de
morele verplichting om zich te houden aan
de regels die aan de houderij gesteld worden ten aanzien van de gezondheidszorg.
Nederland kan zich geen grensblokkades
meer veroorloven. Vanuit de afzet gezien
moeten zoveel mogelijk markten voor Nederlandse varkensvleesproducten geopend
worden en blijven.

5.2 Varkensgezondheid als marktinstrument
Een gezonde varkensstapel en een verwerkende industrie die geen twijfel laat bestaan
over de goede kwaliteit van het eindproduct
zijn de belangrijkste voorwaarden, zowel
voor het continueren van de export als voor
afzet op de Nederlandse markt. Daarom is
het noodzakelijk dat de Nederlandse varkenshouderij zo snel mogelijk minimaal het

De APF-stal zal ons inzicht verschaffen in de infectieroute via de ventilatielucht. De vetwachtingen zijn hoog gespannen.
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6 MARKTBENADERING
In vorige hoofdstukken is regelmatig het
effect van de markt op de toekomstige varkenshouderij aan de orde geweest. Hier
gaat het met name om de wijze waarop de
keten varkenshouderij zelf reageert op die
markt om de vleesafzet in de toekomst zo
goed mogelijk te garanderen.

van het veevoer. De veevoerindustrie moet
leveren wat is afgesproken en de specificaties van het voer erbij leveren. Daartoe moet
de veevoerindustrie open en eerlijk communiceren, niet alleen met de afnemers maar
met de gehele keten, aldus Bakker. De veevoerindustrie heeft ook een expliciete verantwoordelijkheid met betrekking tot de relatie
tussen voer en vleeskwaliteit. De veevoerindustrie moet de kennis bezitten over de sturingsmogelijkheden met voer op de intrinsieke en sensorische vleeskwaliteit. De veevoerindustrie moet ook inspelen op nieuwe
ontwikkelingen, zoals het gebruik van ongemengde natte bijproducten uit de levensmiddelenindustrie. Het aanvullende voer
moet hierop afgestemd worden met oog
voor de vleeskwaliteit. Ook de verandering
van de genetische mogelijkheden van het
varken mogen niet aan de aandacht van de
veevoerindustrie ontsnappen. Bakker pleit
daarom ook voor een nauwe samenwerking
tussen veevoerfabrikant en slachterij, met
name voor het doorgeven van de specificaties van de vleeskwaliteit. De veevoerindustrie is medeverantwoordelijk voor de kwaliteit
van het eindproduct dat de consument
wordt aangeboden. Zoals hierboven reeds
aangeduid is die veevoerindustrie niet normstellend maar participerend, omdat in de
ogen van Bakker de afnemer de normen
stelt. Dat is wel een ommekeer ten opzichte
van de periode dat slechts productiegericht
in de sector werd gewerkt. In Nederland
wordt vaak wel van de veevoerindustrie verwacht dat ze sturend in de keten optreedt.
Dat concept kan werken, maar het is geen
universele werkwijze. In landen zoals
Denemarken is de slachterij de organiserende en sturende schakel in de keten. De veevoerindustrie heeft in de keten veeleer een
begeleidende rol.
Naar aanleiding van een vraag staat
Cysouw stil bij het voeren van verwerkt
slachtafval en kadavers. De BSE-affaire in
1996 richt hierop de schijnwerpers.
Recycling van slachtafval heeft zijn nut sinds
de Tweede Wereldoorlog bewezen. Er kleven twee aspecten aan dit thema:
- ethisch: kun je dieren aan dieren vervoederen? Hier wordt Europa momenteel nadruk-

6.1 Diversificatie van eindproducten
Den Hartog stelt dat de specificatie van afnemerswensen vertaald wordt in een specificatie van de producten voor de consument.
Dit zal zijn neerslag voor een deel ook vinden in specificaties van de productiemethode: de wijze waarop varkens gehouden worden. De belangrijkste aspecten van de productiemethode zijn huisvesting, gezondheidszorg, voeding en verzorging. In wezen
is IKB een aanduiding van een onderscheidelijke productiemethode. Deze trend zal
zich de komende jaren voortzetten. Daarop
inspelen is noodzakelijk om actief betrokken
te blijven op de markt.
In de discussie laat Helmer zich negatief uit
over de inspanningen die in Nederland gedaan worden om de productie en afzet van
scharrelvlees te bevorderen. Helmer veronderstelt dat scharrelvlees maar een klein
deel van de markt blijft, omdat de consument de meerkosten niet terugvindt in het
product. Hij wijst er ook op dat deze houderijvorm een extra aanslag pleegt op het
milieu en dat de kans op ziekte- insleep bij
de scharrelvarkenshouderij aanzienlijk groter
is. Met deze beperking dient terdege rekening te worden gehouden. Volgens Helmer
kunnen financiële middelen voor de vleespromotie beter besteed worden aan de verbetering van het totale imago van Nederlands vlees.
Volgens Den Hartog kan via productdifferentiatie toch een deel van het inkomen veilig
gesteld worden. Maar dan moet de consument aangeven wat hij wil en de producent
niet bepalen wat er afgenomen moet worden.
6.2 Veevoerindustrie
De veevoerindustrie is in de eerste plaats
volledig verantwoordelijk voor de kwaliteit
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worden om een hogere kostprijs te verdedigen. Kwaliteit moet altijd geleverd worden
het is een basisvoorwaarde. Dat betekent
niet dat er een basiskwaliteit bestaat. De
kwaliteit van het vlees wordt gedefinieerd
door de klant. Daar moet de sector dus heel
goed naar blijven luisteren aldus Bakker,
omdat kwaliteit continu aan veranderingen
onderhevig is. De eisen van de afnemer zijn
normstellend en de afnemers dragen daarbij
hun eigen verantwoordelijkheid.
Wanneer in de keten afspraken worden gemaakt dan moeten daarop garanties kunnen
worden afgegeven. De sector zal zelf de
moed moeten hebben om knoeiers aan te
pakken en uit te sluiten van de markt. De
overheid moet dan wel middelen aanreiken
om de knoeiers aan te pakken. Doornbos
constateert dat de bereidheid daartoe bij de
overheid onvoldoende is. Dezelfde Doornbos
breekt een lans bij de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij om dat wel te
doen. Immers, boeren die bewust om de regels heengaan en die bewust te grote risico’s
nemen zijn een gigantische bedreiging voor
de hele varkenshouderij. De bewijzen daarvan herinnert iedere varkenshouder zich nog.
Excessen moeten uitgebannen worden als
een ondersteuning van de kwaliteitsgarantie.
De hele IKB-systematiek moet helder en
praktisch zijn met een onafhankelijke controle. Alleen dan kan men volgens Doornbos
rekening houden met lagere keuringskosten
en herschikking van de RVV-taken in de toekomst. Daarom moet gestreefd worden naar
100% deelname aan IKB.
Het georganiseerde bedrijfsleven heeft,
samen met de overheid, een verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van instrumenten om gedefinieerde kwaliteit te meten en
te borgen. De betrouwbaarheid van het systeem is op dezelfde wijze een gezamenlijke
verantwoordelijkheid, aldus Bakker.
Daarmee wijst hij nadrukkelijk de taak af van
het definiëren van de kwaliteit. Zoals eerder
gezegd ligt die verantwoordelijkheid volledig
bij de afnemer.

kelijk mee geconfronteerd. Zweden heeft
al jaren een totaalverbod van dierlijk eiwit
in dierlijk voedsel. Met name kunnen kritische opmerkingen uit de maatschappij
verwacht worden naar aanleiding van het
voeren van dierlijk eiwit aan herkauwers.
- technisch: Om kosten te besparen heeft
men in Engeland de eisen aan de verwerking van destructiemateriaal versoepeld,
met de bekende problemen als BSE. In
Nederland hebben we een van de beste
destructiesystemen van Europa. Nederlandse destructiebedrijven kunnen aan
alle Europese eisen voldoen.
De belangstelling van de primaire varkensbedrijven voor de bijproducten uit de levensmiddelenindustrie is gestoeld op economische gronden. Voorzichtigheid blijft bij onbekende producten geboden, zeker wanneer
ze geleverd worden door niet gekwalificeerde leveranciers. Binnenkort zal de mineraalsamenstelling van al deze bijproducten
bekend dienen te zijn
6.3 Kwaliteitsbeheersing en -garantie
Elke koper wil garanties betreffende de producten die hij koopt. Dat geldt ook voor
vlees. Consumenten vragen om veiligheid
van het voedsel, om herkomst en productiewijze. De aanbieder (slachterijen) moet kunnen garanderen dat de meegeleverde informatie over het vlees of de dieren betrouwbaar is. Bakker wijst op het belang van goede afspraken in de voedselketen, zodat controle op alle stadia van de productie mogelijk is. Na het realiseren van een goede
ketenstructuur wordt meer zekerheid verkregen over de afzet van de producten. Dit
impliceert tevens dat de zeggingskracht van
de individuele schakels, inclusief die van de
veevoerindustrie, aanzienlijk afneemt. Ook
vernieuwingen en verbeteringen worden
sneller ingevoerd. Voor de organisatie van
zo’n ketenstructuur bestaan geen pasklare
oplossingen.
Bakker stelt dat kwaliteit niet gebruikt kan
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7 KOSTPRIJS
Kansen op een markt worden vooral bepaald door de prijs. Daarmee is het duidelijk
dat een gunstige kostprijs van varkensvlees
zeer belangrijk is voor het verwerven van
een goede marktpositie. Helmer wijst hier in
zijn voordracht nadrukkelijk op.
Kostprijsverlaging van het Nederlandse varkensvlees is noodzakelijk om concurrerend
te blijven ten opzichte van alle andere aanbieders op de markt. Daartoe dient de hele
productieketen onder de loep te worden
genomen, te beginnen bij de fokkerij en
daarna bij de volgende schakels, zoals varkensbedrijven, de aanvoerorganisaties, de
slachterij, de vleesverwerking en tenslotte
de verkooporganisaties. Helmer introduceerde hier het begrip “mee-eters” in de organisaties. Die zullen verwijderd moeten worden.
De verwerkingsindustrie staat voor een noodzakelijke schaalvergroting. Dumeco wil via
een twee-ploegensysteem al een interne
schaalvergroting realiseren. De dure kapitaalgoederen worden dan intensiever gebruikt, hetgeen kostprijsverlagend werkt.
Maar in het algemeen zijn fusies nodig binnen de vleesverwerkende industrie. Grote
organisaties kunnen de markt beter bedienen en de marktkracht van de grote supermarktketens enigszins breken.

wacht. Het is denkbaar dat transport met
behulp van snelle koelschepen goedkoper
wordt dan het Europese transport over de
weg. Dat betekent dat andere producenten
ook op de Europese markt kunnen acteren.
Met name de export van levende dieren
komt onder druk te staan wanneer de transportkosten zo sterk stijgen.
Bakker toont aan de hand van tabel 6 aan
dat de kostprijs van het Nederlandse varken
hoog is ten opzichte van de kostprijs in Denemarken België en Bretagne. Hij voegt
daaraan toe dat de Nederlandse slachterijen
dit ongunstige verschil niet meer kunnen
compenseren omdat in de betreffende Europese landen ook zeer efficiënte slachterijen
bestaan.
Den Hartog merkt tijdens de forumdiscussie
op dat, ten gevolge van de Nederlandse
regelgeving, de kostprijs van het varkensvlees met ruim f 0,50 per kg wordt verhoogd. Met name wordt dan gedacht aan
milieuvergunning, bouwvergunning, mestproductierechten, ammoniakrechten, mestafzet, welzijn en energieheffing. Deze stijging
is in Nederland groter dan in de omringende
landen. Technisch zijn er nog wel mogelijkheden om de productiekosten te verlagen.
Dit zal vaak wel gepaard gaan met schaalvergroting.
Den Hartog stelt, naar aanleiding van een
vraag, dat er via betere klimatisering in de
toekomst nog op de energiekosten bespaard
kan worden. Onderzoek zal zich hierop de
komende jaren nog nadrukkelijker richten.

7.1 Productiekosten
Binnen de Europese markt zullen de komende jaren de transportkosten enorm snel stijgen. Binnen zes jaar wordt een verdubbeling van de transportkosten in Europa ver-

Tabel 6: Kostprijs (Euro/kg) van de varkens in een aantal Europese landen
financieel
resultaat
113 beste
1/3 gemiddelde
1/3 zwakste
afvloeiers

Nederland
0,95
1,03
IJ1
1,Ol

Denemarken
089
0,97
1,04
0,955

kostprijs = big + voer + directe kosten + onderhoud + mestafzet
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België

Bretagne

0,91
0,98
1,06
0,96

OS88
0,95
1,03
0,94

7.2 Efficiency
Efficiency geeft de verhouding weer tussen
de input en de output. Daarmee wordt de
efficiency in belangrijke mate bepaald door
de bedrijfsstructuur en -grootte. Den Hartog
laat in tabel 7 duidelijk zien dat de Nederlandse bedrijven in veel gevallen te klein zijn
om de beschikbare arbeid goed te benutten. Dit geldt in bijzondere mate voor de
vleesvarkenshouderij, waar de gemiddelde
bedrijfsgrootte slechts 14% van de capaciteit van een volwaardige arbeidskracht be-

draagt. Omdat op veel bedrijven de vleesvarkens worden gehouden als neventak kan,
op grond van deze gegevens, geen oordeel
worden gegeven over de totale bedrijfsefficiency.
Op basis van het arbeidsinkomen per mestproductierecht verklaart deze tabel ook
waarom er in Nederland verschuivingen
optreden in de richting van de zeugenhouderij. Dat daar legpluimveebedrijven voor
opgekocht kunnen worden is op basis van
de gegeven cijfers ook duidelijk.

Tabel 7: Productiestructuur en inkomen in de intensieve veehouderij
Bedrijfstype

Zeugen

Gemiddeld aantal dieren per bedrijf
Aantal dieren per arbeidskracht
Bezettingsgraad voor één arbeidskracht (%)
Benodigde investeringen (gld/dierplaats)
Gemiddeld saldo per dier (gld/jaar)
Gemiddeld saldo per volwaardig bedrijf (gld/jaar)
Arbeidsinkomen per volwaardig bedrijf (gld/jaar)
Mestproductierechten (kg P,O,/dier/jaar)
Arbeidsinkomen per mestproductierecht (gld/jaar)

122
210
58
5.800
873
183.330
61.530
20,3
14,3

Vleesvarkens

Leghennen

356
1.600
14
1 .ooo
143
371.800
111.800
794
5,81

10.824
35.000
31
40
4,70
164.500
24.500
0,5
1,40

Efficiënt hergebruik van afvalstoffen uit de levensmiddelenindustrie (bijproducten) vergt investeringen in gecompliceerde voermachines.

8 CONCLUSIES
Helmer:
We moeten naar de afzetkant de krachten
bundelen, de markt vanuit de ketenstructuur
benaderen en keihard werken met de
gedachte dat we lang niet zo goed zijn dan
we graag denken dat we zijn.

beleid dat hierop anticipeert; een beleid dat
stimuleert en aanzet tot veranderingen en
vernieuwingen.
Den Hartog:
De toekomstige varkenshouderij wordt
gekenmerkt door:
- toenemende beheersing van het productieproces
- productie in ketens met vaste afspraken
daarin
- een toenemend aantal randvoorwaarden
vanuit de markt
- certificering per bedrijf
De verandering naar deze nieuwe situatie
vraagt om een ge’l’ntegreerde aanpak van de
vraagstukken in de praktijk en maakt daarmee het praktijkonderzoek onmisbaar in het
kennisnetwerk.

cysouw:
De varkenshouderijsector kan:
- door de kwaliteit van de producent, de
goede infrastructuur en een varkensgezondheidszorg op hoog niveau de uitdaging aan, maar er moet nog wel het een
en ander gebeuren aan preventie, kwaliteitsdenken en het verwijderen van zwakke
schakels in de keten
- de uitdaging aan, maar loopt op bepaalde
deelgebieden onnodig achter. We weten
welke uitdagingen ons wachten, met alle
kansen en bedreigingen. We doen het
redelijk goed, maar het kan nog stukken
beter.

Braks:
Er zijn bedreigingen voor de Nederlandse varkenshouderij, maar er zijn ook kansen. Die zal
de sector moeten benutten. Maar daar is veel
energie voor nodig op het totale brede terrein
van de sector. De sector zal zich offensief
moeten opstellen. Het praktijkonderzoek kan
daarin een belangrijke rol blijven vervullen.

Doorn bos:
De varkenshouderij is een levenskrachtige
sector. Een aantal knelpunten wordt opgelost. De sector zal kansen blijven benutten.
De dynamiek zit erin, maar vraagt om een

Praktijkonderzoek, een blijvende uitdaging.
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