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VOORWOORD
Het symposium "Duurzame Dierlijke Produktie; eisen vanuit markt, milieu en
maatschappij" werd gehoudeninhetkadervanhetzesdelustrum van studievereniging
"De Veetelers". Ongeveer anderhalfjaar geleden is begonnen met de organisatie van
dit symposium.
Eerst moest vastgesteld worden over welk onderwerp het symposium zou moeten
gaan. Diverse actuele onderwerpen behoorden tot de mogelijkheden, maar het
onderwerp moest ook in 1992 nog actueel zijn. Voor het onderwerp "Duurzame
Dierlijke Produktie" hebben webewustgekozen, daarhetstrevenernaar zekereenrol
zal gaan spelen in de toekomst van de studie Zoötechniek.
Daarbij komtdat de realisatie van eenduurzame dierlijke produktie gepaard gaat met
veleproblemen, welke ineenbreed kader besproken dienen teworden. De meningen
kunnen dan gecombineerd worden, om tot een concept voor duurzame dierlijke
produktie te komen. Niet alleen binnen de Landbouwuniversteit, maar ook in het
landbouwbedrijfsleven moet men inspelen op ontwikkelingen op dit gebied. Dit
symposium vervult dan ook een belangrijke functie inde informatieoverdracht tussen
onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven.
Wij zijn erg blij dat het symposium door veel mensen is bezocht. Daardoor was de
dag sowieso al geslaagd voor de organiserende commissie. De sprekers, die alenkele
maanden voorhetsymposium eenbeginhebbengemaakt metdevoorbereidingen voor
dit symposium, willen wij natuurlijk hartelijk bedanken. De inleidingen van de heer
van den Berg, de heer van de Kerk, de heer Tielen, de heer van der Lely en de heer
Brascamp hebben ons inziens een goede aanzet tot discussie in de maatschappij
gegeven. Hopelijk wordthuninleiding nietvergeten, maargebruikt omtoteenconcept
voorduurzame dierlijke produktie tekomen. Ookwillen wededagvoorzitter, deheer
van Dijk, hartelijk danken voor zowel zijn bijdrage opdedagzelf, alsdeinzetbij het
tot stand komen van het onderwerp.
Zoals gebleken is op het symposium, is het definiëren van duurzaamheid op zich al
een probleem. We hopen dat dit symposium tenminste meer duidelijkheid gegeven
heeft omtrenthetbegrip "DuurzameDierlijke Produktie".Wehopendathetonderzoek
en het bedrijfsleven nu ook meer inzicht hebben op de mogelijke oplossingen, zodat
deproblematiek indenederlandse landbouw beteren minder moeizaam aangepaktkan
worden. In de vijf inleidingen is ons inziens een zekere mate van optimisme over de
toekomst van de duurzame dierlijke produktie naar voren gekomen.
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In deze proceedings kunt u de inleidingen nog eens nalezen en nadenken over het
onderwerp "Duurzame Dierlijke Produktie". Het is erg belangrijk dat visies over
duurzame dierlijke produktie vanuit meerdere vakgebieden overwogen en
bediscussieerd worden. Deze vakgebieden konden niet allemaal op de dag van het
symposium aan de orde komen. Daarom zijn in de proceedings ook enkele stukken
opgenomen van hoogleraren van verschillende vakgroepen van de
Landbouwuniversiteit Wageningen.
Bij de organisatie van dezedag zijn veel mensen van zowel binnen als buiten Zodiac
betrokken geweest. Wij willen de mensen die ons initiatief gesteund hebben, de
mensen die een bijdrage geleverd hebben aan de opzet van het onderwerp en de
hoogleraren die een stukje geschreven hebben hartelijk danken. Rest ons nog een
woord van dank te richten aan de mensen die het symposium financieel mogelijk
hebben gemaakt, de mensen van "De Reehorst" voor de perfecte samenwerking en
keurige verzorging en de bezoekers, voor de komst naar het symposium van
studievereniging "De Veetelers". Wij hopen dat het voor ueen traditie wordt om de
vijfjaarlijkse symposia van studievereniging "De Veetelers" bij te wonen.

De symposiumcommissie,
Konrad Broekman
Natasja Gianotten
John de Groot
Angélique den Heijer
Gerard Schuttert
Mare Timmermans
Frank Zanders
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WELKOMSTWOORD
door Dr. ir. M.P.M. Vos
Voorzitter College van Bestuur
Landbouwuniversiteit Wageningen

Dames en heren,
Ik wens "De Veetelers" van harte geluk met hun zesde lustrum. Dertigjaar geleden
kon ik niet bevroeden dat ik hier vandaag zou staan. Dertigjaar geleden kon ik ook
nietbevroeden dat "De Veetelers" zo'n succesvolle en nuttige clubzou gaan worden.
Ik moet u namelijk bekennen dat ik tegen de oprichting van "De Veetelers" was. De
reden daarvoor wasdat ik bang was dat door het ontstaan van studieverenigingen de
studentengezelligheids-verenigingen uitgehold zouden gaan worden. Maar nogmaals,
ik wist toen niet wat ik nu weet. We wisten wel meer niet in die tijd. Wij zijn nog
opgeleid, hoe meer hoebeter, hoegoedkoper hoebeter, hoesneller hoebeter. Enook
dit is veranderd. Het is niet meer de boer die bepaalt wat, wanneer en hoeveel hij op
de markt afzet. De maatschappij accepteert niet meer dat datgene dat niet omgezet
wordt in dierlijke produkten gewoon in water, lucht of grond verdwijnt. En ik
complimenteer dan ook "De Veetelers" met het thema van vandaag, alhoewel ik u
allen wil waarschuwen dat het geen gemakkelijk thema is.
Ik wens ueen vruchtbare dag toe.
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Prof. dr. ir. G. van Dijk

Directeur Nationale Coöperatieve Raad
voor de Land- en Tuinbouw
Hoogleraar vakgroep Marktkunde en Marktonderzoek
Landbouwuniversiteit Wageningen

CURRICULUM VITAE
Prof. dr. ir. Gerrit (Gert) van Dijk (1946) studeerde aan de Landbouwuniversiteit
Algemene Agrarische Economie en Veeteelt. Hij heeft een Ph.D. van de Faculty of
Science vandeUniversiteit van Aberdeen in Schotland, waar hij promoveerde opeen
proefschrift oververticaleprijsvorming, markt-enmargegedrag. Naaraanleidingvan
dit onderzoek ontving hij de Albert Heijn Prijs.
Hij werkte geruime tijd als wetenschappelijk (hoofd-)medewerker bij de Vakgroep
Algemene Agrarische EconomievandeLandbouwuniversiteit. Gedurendedieperiode
vervulde hij een gastdocentschap in Aberdeen en was hij enkele malen als consultant
bij de werkzaamheden van de OESO (Parijs) betrokken.
Van 1982 tot 1986 was de heer van Dijk studiesecretaris van de Nationale Raad van
Landbouwkundig Onderzoek, afdeling Landbouw in de Samenleving. Tijdens deze
periode ontwikkelde hij de onderzoeksprogrammering rond het thema:
"Toekomstperspectieven voor de landbouw, met bijzondere aandacht voor het
agrarisch gezinsbedrijf in een geïndustrialiseerde samenleving".
Vanaf 1986 was Van Dijk universitair hoofddocent Landbouwpolitiek en tevens
coördinator van de onderzoeks- en onderwijsactiviteiten van de Werkgroep
Landbouwpolitiek van de Landbouwuniversiteit.
Professor van Dijk is bij diverse toekomststudies betrokken geweest, onder andere
leidde hij een onderzoek naar de economische en structuur-ontwikkelingen in de
dierlijke produktiesector in Europa.
Hij is actiefin de Europese Associatie van Landbouweconomen en was van 1985 tot
1987 voorzitter van de Programma Commissie van deze associatie.
De heer van Dijk was secretaris van de Commissie Perspectieven voor de Land- en
Tuinbouw vanhetLandbouwschap (CommissieVanderStee)dieinjanuari 1988werd
ingesteld en in oktober 1989 rapport uitbracht onder de titel: "Om Schone
Zakelijkheid".
Sinds september 1990 is de heer van Dijk directeur van de Nationale Coöperatieve
Raad voor land- en tuinbouw te Rijswijk. Hij is tevens bijzonder hoogleraar
Coöperatieleer aan de Landbouwuniversiteit.

INLEIDING
Dames en heren,
Alsuwdagvoorzitter ben ikgevraagd door deorganiserende commissiedie overigens
gezien ook de volle zaal een fantastische job hebben gedaan bij de voorbereidingen.
Het onderwerp is "Duurzame Dierlijke Produktie". Wat er ook niet duurzaam moge
zijn in de nederlandse landbouw, het houden van symposia, het houden van dagen
zoals dit, is niet weg te denken en hoort tot de meest duurzame verschijnselen in de
agrarische sector. Deparadox is,datalsdelandbouwhetoverduurzaamheid heeftdan
doelen ze eigenlijk op verandering naar nieuwe dingen. Hoe meer verandering hoe
liever en dat noemen we vervolgens het streven naar duurzaamheid. Als je aan de
andere kant straks één van de sprekers de kwalificatie toe dicht van, dat was een
duurzaam verhaal, dan weet ik weer niet of hij daar zo blij mee zou zijn. Waarom
toch staat de duurzaamheid in deze tijd zo centraal, waarom is het zo'n topic om in
de dierlijke sector over duurzaamheid te spreken. Ikdenk, dat dit komt, endit isook
de reden dat de symposiumcommissie zo scoort met dit thema, omdat er ten diepste
onzekerheid is over de continuïteit van de activiteit rond de dierlijke produktie. Dat
isbezorgdheid inbrede kring, nietalleen bijdeveehouders, maar ookbijde bedrijven
er om heen, de consumenten en de milieudeskundigen, over de continuïteit van deze
bedrijfstak. Op zichzelf vind ik dat een goede zaak. Ikdenk als er bezorgdheid isdat
dit iets is dat we hard nodig hebben. Hoe meer zorgen, hoe meer vragen, hoe meer
echte wetenschappelijke ontwikkelingen er worden gestimuleerd. Maar het blijft, en
datzalvandaag ooktot uiting komen, een paradoxaal iets. Umoet zichvoorstellen dat
een veehouder in feite in een lange lijn van generaties staat die eeuwenlang hebben
gezocht naar de mooie, handzame, vrijgevige koe omdan te horen te krijgen, dat het
allemaal mooi is, maar te produktiegericht.
Jarenlang melkkwaliteit verhoogd, eindelijk een hoog niveau bereikt en alsje daneen
super 10 g edam kaasje op de markt brengt scheelt het maar een haar of het wordt
toch een bulkprodukt genoemd. Al die fokkerij, al die genetische technologie en dan
de kans lopen dat de consument toch de neiging krijgt om nee te zeggen met de
opmerking: "Ik lust geen gecloond stukje standaard vlees".
Dit betekent dat er op allerlei terreinen aan de marktkant veel onzekerheid is, want
"marktgericht bezig zijn", hoe doeje dat dan. En is het wel terecht al die dingen die
gedaan zijn niet duurzaam te noemen.
Ophet terrein van het milieu zou ik willen zeggen dater een grote onzekerheid isook
onder de milieudeskundigen, onder de wetenschapsmensen, over de vraag wat
duurzaamheid ten aanzien van de milieuzorg nu eigenlijk is.
Als ik het over duurzaamheid ten aanzien van beleid en bestuurskunde heb dan vrees
ik dat dit activiteiten zijn die te duurzaam zijn.

En dat is de reden dat de organisatoren kosten nog moeite hebben gespaard om hier
vandaag een hele rij van sprekers uit te nodigen, te vragen, hun visie op deze nogal
ingewikkelde problematiek te geven. Dit betekent natuurlijk niet dat deze inleiders
vandaag het uiteindelijke antwoord kunnen geven. Maar zij zullen wel een aantal
vragen nader voor het voetlicht kunnen brengen waarvoor u hier in feite gekomen
bent.
Ik wens u een hele geslaagde dag vandaag, dat u krijgt wat u er van verwacht en
hoopt. Ik verklaar daarmee dit symposium voor geopend.

SPREKERS
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CURRICULUM VITAE
Familienaam
Voornaam
Geboortedatum
Geboorteplaats
Burgerlijke staat

: Van den Berg
: Gerrit
: 12november 1936
: Schiermonnikoog
: Gehuwd; 3 kinderen

Opleiding
1962 - 1964

: Leraar Middelbare Landbouwschool, Emmeloord

1964-1967

: Medewerker Centraal Bureau v.d. Statistiek, afd.
Landbouwstatistieken

1967-1971

: Medewerker Ministerie van Landbouw, directie
Marktordeningsvraagstukken (financiering Gem.
Landbouwbeleid; beheerscomité Suiker)

1971-1977

: Secretaris Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten

1977-1981

: Directeur Verwerking en Afzet Agrarische Produkten Ministerie van Landbouw

1981 - heden

: Lid Algemene Directie Cebeco-Handelsraad
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DE VERANDERENDE MARKT VOOR LANDBOUWPRODUKTEN
Zonder overdrijving kan worden gesteld, dat wij ons bevinden in een tijd van
voortdurende veranderingen. Ongetwijfeld is dat altijd zo geweest, maar gedurende
de laatste jaren nemen de veranderingen zowel in tempo als in omvang alleen nog
maar toe. Wiehad enkelejaren geleden bijvoorbeeld kunnen voorspellen datin OostEuropa het russische imperium zou uiteenvallen en de berlijnse muur zou worden
geslecht.
Ook in de landbouwsector -en meer in het bijzonder ten aanzien van de veehouderij,
het onderwerp van dit symposium- doen zich grote veranderingen voor. Zij kunnen
aanleidinggeven totverwarring bijdiegenen, dieindezesectorwerkzaam zijn. Velen
beschouwen bijvoorbeeld de milieuproblematiek als bedreigend. Ook het feit, dat de
invloed van delandbouw in politiek en maatschappij afneemt, isvoor velen reden tot
zorg. Toch lijkt een dergelijke houding niet terecht. Het is onverstandig om in deze
zaken alleen maar bedreigingen teontwaren. Juist ineen turbulente tijd zijn er kansen
waarop men in moet spelen. Indien men dit op gepaste wijze doet kunnen allerlei
ontwikkelingen, die in eerste instantie negatief overkomen,juist aanleiding geven tot
nieuwe impulsen voor hen, die in de sector werkzaam zijn.
Teneinde echter deze effecten te bereiken is het noodzakelijk de veranderingen, die
zich in onze maatschappij voordoen, op open wijze tegemoet te treden en ze
nauwkeurigteanalyseren. Hetisdan ookgoeddatdestudievereniging "DeVeetelers"
dit symposium over duurzame dierlijke produktie heeft georganiseerd, omdat het de
bedoeling is het onderwerp vooral vanuit de markt, milieu en maatschappij te
benaderen. Indeloopvandedagzal welblijken, datjuist opdezeterreinen zichgrote
veranderingen voordoen, die niet ongestraft kunnen worden genegeerd.
Het is mijn taak vanmorgen nader in te gaan op de veranderingen in de markt.
Daartoe zou ik allereerst aandacht willen geven aan de ontwikkeling van vraag en
aanbod van enkele produkten uit de veehouderij. Vervolgens zal ik iets zeggen over
de wensen van de consument, die relevant lijken voor de vraag naar
veehouderijprodukten. Tenslotte komt het punt aan de orde hoe het nederlandse
bedrijfsleven hierop in kan spelen.

Sinds de Tweede Wereldoorlog was er aanvankelijk een stijgende afzetmarkt voor
landbouwprodukten in West-Europa. De consumenten besteedden een deel van hun
welvaartsstijging aan de aankoop van meer en luxere voedingsmiddelen. Opvallend
waseenduidelijke verschuivinginhetvoedingspatroon vanplantaardige naar dierlijke
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Produkten. Daarnaast steegookhetaantal consumenten. VoorNederland isbovendien
van groot belang geweest het tot stand komen van de EG, waardoor de export van
vooral dierlijke produkten naar andere EG-landen spectaculair kon stijgen.
Gedurende de tachtiger jaren is dit positieve beeld aanzienlijk gewijzigd. Aan de
stijging van de consumptie per capita is in het algemeen een einde gekomen, terwijl
de bevolking in aantal is gestabiliseerd.
Voor de vraag naar voedingsmiddelen isde ontwikkeling van de bevolking nog altijd
een zeer relevant criterium. Aangezien wij veehouderijprodukten produceren voorde
europese markt is vooral de ontwikkeling van het bevolkingsaantal in de EG van
belang. Vastgesteld kan worden dat in de zeventiger en begin tachtiger jaren de
bevolking in de EG nog groeide, maar sindsdien nagenoeg is gestabiliseerd.
Voor de negentiger jaren wordt aangenomen dat de bevolking nauwelijks verder zal
stijgen. Uiteraard is ditvoor deafzet een mindergunstige ontwikkeling. Opvallend is
dat de EG-bevolking aanmerkelijk minder toeneemt dan die in Nederland en in de
Verenigde Staten.
De vraag naar melk en melkprodukten isgedurende deafgelopen jaren per capita nog
wel gestegen, maardezestijging is niet spectaculair geweest. Ook voorde negentiger
jaren wordt in de EG geen grote stijging voorzien. Hoewel de consumptie van kaas
nogwelkan stijgen zaldeboterconsumptie naar allewaarschijnlijkheid afnemen. Ten
aanzien vandemelkproduktie indeEGvaltopeensterke stijging totdeinvoeringvan
de superheffing in 1984en een duidelijke daling daarna.
Inovereenstemming metdezeontwikkelingen namdezelfvoorzieningsgraad indeEG
aanvankelijk toe, doch in de laatstejaren af. Opvallende isdat in Nederland tot 1984
de produktie veel sterker steeg dan in de EG als geheel. Ons land heeft van de
mogelijkheden op de EG-markt duidelijk kunnen profiteren.
Wekunnen vaststellen, datdevleesconsumptie in het algemeen endeconsumptie van
varkensvlees in het bijzonder gedurende de afgelopen decennia duidelijk is gestegen.
Dit geldt althans voor West-Europa, waarbij de stijgende welvaart van positieve
invloed is geweest. Toch lijkt er de laatste jaren enige vertraging in de groei op te
treden.
Inovereenstemming metdeontwikkeling van de consumptie isdeproduktie indeEG
voortdurend toegenomen. Ook hier heeft Nederland met een aanzienlijk grotere
stijging van de produktie sterk kunnen profiteren van haar gunstige
concurrentiepositie. Gezien de mestproblematiek in ons land moet voor de komende
jaren echter worden verwacht, dat de produktie zich zal stabiliseren of wellicht zelfs
enigszins zal gaan dalen.
Een opvallende ontwikkeling vertoont de consumptie van eieren. Tot het midden van
detachtigerjaren was hethoofdelijk gebruik indeEG nagenoegconstant, maardaarna
iseen daling ingetreden. Het valt opdat inde Verenigde Staten al gedurende langere
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tijd een dalende tendens in het eierverbruik valt te constateren. Ongetwijfeld hangt
deze ontwikkeling samen met de aandacht van de consument voor cholesterol.
Gevreesd moet worden dat wij in Europa de bodem in het verbruik nog niet hebben
bereikt. In overeenstemming met deze ontwikkeling zien we de laatste jaren een
stagnering in de produktie van eieren optreden.
Tenslotte pluimveevlees. Het verbruik van dit produkt ontwikkelt zich zonder meer
gunstig. Zowel in de EG als in Nederland neemt de consumptie aljaren lang steeds
maar toe, waarbij opvalt dat wij in ons land langzaam naar het europese
consumptieniveau toegroeien. We hebben echter nog op geen stukken na het niveau
vande Verenigde Staten bereikt, alwaar vooraldelaatstejaren eenzeersterke stijging
in de consumptie is opgetreden. Pluimveevlees is kennelijk een produkt, dat door de
moderne consument positief wordt gewaardeerd. Voor de komende jaren is een
verdere stijging in het verbruik zeer waarschijnlijk. In Nederland is het verbruik de
laatstejaren sneller gestegen dan de produktie, waardoor de zelfvoorzieningsgraad hoewel nog zeer hoog- duidelijk is teruggelopen.
Het voorgaande vertoont het beeld van een stagnerende of teruglopende vraag naar
dierlijke produkten metalsenigeuitzondering hetpluimveevlees. Aangezien verwacht
wordt dat dit ook het beeld van de negentigerjaren zal zijn is er weinig ruimte voor
verdere uitbreiding van de produktie, zeker indien men hierbij zaken als het
mestoverschot en de quotumregelingen betrekt.

Thans zou ik iets nader willen ingaan op de veranderende wensen van de consument.
Immers het besef breekt ook in de veehouderij door dat de klant koning is.
Vanuit de voedingswetenschap wordt ons reeds jarenlang voorgehouden dat er
wijziging dient te worden aangebracht in ons consumptiepatroon. Een aantal trends
wordendaarbij aangegevenen hetlijkt eropdatveleconsumenten daardelaatstejaren
ook gevolg aan geven.
Zo is er de trend van minder calorieën.
Aangezien men bij het eten toch een zekere verzadiging wil bereiken geeft men de
voorkeur aanvezelrijke produkten, diepervolume-eenheid weinigcalorieën bevatten.
Deze trend is gunstig voor groenten en fruit, maar minder gunstig voor dierlijke
produkten. Verder is nagenoeg onbestreden dat een vermindering van de
vetconsumptie gewenst is, waarbij vooral cholesterol en verzadigde vetten als
verwerpelijk worden beschouwd. Of deze opvattingen altijd voor honderd procent
wetenschappelijk kunnenworden onderbouwd isnieteenszobelangrijk -watteltisdat
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deconsument gelooft dat het waar is. Met namede consumptiedaling van eieren heeft
hiermee te maken. Ook voor de melkconsumptie heeft een en ander duidelijk
consequenties gehad. De consumptie van volle melk is de afgelopen jaren scherp
gedaald ten gunste van halfvolle melk.
Eenandereproblematiek isdievandeongewenstestoffen endehygiënische kwaliteit.
De moderne consument is voor dit soort zaken buitengewoon gevoelig geworden. In
het verleden hebben op dit terrein incidenten plaatsgevonden, die voor het
bedrijfsleven het licht op rood hebben gezet. Zo ligt het drama van de salmonella in
consumptie-eieren in het Verenigd Koninkrijk van enigejaren geleden een ieder nog
vers in het geheugen. Ook het voorkomen van een bestrijdingsmiddel in
varkenshammen, de zogenaamde HCB-affaire uit de zeventiger jaren, heeft als een
duidelijk signaal gewerkt. Zowel via wetgeving als door middel van maatregelen van
hetbedrijfsleven zelfwordthardaandezeproblematiekgewerkt.Eenruimetoepassing
van 1KB-een onderwerp waarop ik straks nog terugkom- kan in deze nogeen stapin
degoederichtingbetekenen. Overigens magdeconsument opdit terrein terechteisen
stellen aan zijn leveranciers en deze dienen ervoor te zorgen dat hun produkten ten
aanzien van deze aspecten van onberispelijke kwaliteit zijn.
Een meer recente trend inhetconsumentengedrag isdebelangstelling voorde manier,
waarop produkten zijn voortgebracht. Deèiersector heeft hierop gereageerd door het
opde markt brengen van scharreleieren. Vastgesteld kan worden dat een substantieel
deel van de geconsumeerde eieren in Nederland thans scharreleieren zijn. Opvallend
isdatinsommige andereEG-landen, bijvoorbeeld Italië, nog nauwelijks gevoeligheid
voor deze problematiek lijkt te bestaan. In ieder geval is met scharreleieren in
Nederland opeencreatievemanieropdezegevoeligheidvandeconsumentingespeeld.
Toch kan niet iedere sector op dit gebied gerust zijn. Het feit, dat varkensvlees door
deconsument inverband zou kunnen wordengebracht metdemestproblematiek iseen
weinig opwekkende gedachte. Hoewel er nog geen aanwijzingen zijn dat dit de
consumptie van varkensvlees thans reeds in aanmerkelijke mate beïnvloedt, is het
geenszins uitgesloten datdit opden duur wel eens zou kunnen gaan spelen. Ookindit
opzicht is het gewenst dat de mestproblematiek zo snel mogelijk wordt opgelost.

Tenslotte nog iets over het imago van onze produkten.
Het betreft hier een gevoelige zaak, waarbij allerlei subjectieve elementen een rol
spelen. In de sector vlees hebben we geconstateerd dat vooral pluimveevlees zich in
een groeiende belangstelling van de consument kan verheugen.
Hetzelfde is het geval met vis. Daarentegen scoren varkens- en rundvlees de laatste
jaren minder goed. Ongetwijfeld hangt dit ermee samen dat de consument kip en vis
ziet als gezond en mager.
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Daarnaast zou voor sommige consumenten een rol kunnen spelen dat dezeProdukten
afkomstig zijn van dieren, die biologisch verder van de mens zijn verwijderd dan
varkens en runderen (zoogdieren).
In het buitenland hebben nederlandse produkten van dierlijke oorsprong in het
algemeen hetimagovangoedkoopenvan matige, zijhetstabiele, kwaliteit. Ditimago
hangt samen methetfeit, datwij metname bij vlees in hetverledende nadruk hebben
gelegd op produktieotnvang en efficiëntie, doch minder op kwaliteit.

Thans zou ik de vraag aan de orde willen stellen hoe het nederlandse agrarische
bedrijfsleven in de dierlijke sector in moet spelen op alle ontwikkelingen, die in het
voorgaande aan de orde zijn geweest.
Nu de mogelijkheden om de produktie substantieel uit te breiden om allerlei redenen
niet meer aanwezig zijn, dient de steven vrij fundamenteel te worden gewend.
Het accent dient niet meer zoals in het verleden te liggen op het steeds meer
produceren van bulkprodukten, doch dient te verschuiven naar het toevoegen van
waarde aande bestaande produktie. Daarbij dient niet alleen meer teworden gelet op
kwaliteit in het algemeen, maar ook op eisen, die de verschillende groepen
consumenten aan de produkten stellen. Er zal dusrekening moeten worden gehouden
met differentiatie in de vraag. De tendens van meer individualisering in onze
maatschappij vereist een gevarieerd aanbod teneinde veel verschillende groepen van
consumenten te kunnen bedienen.
Een middel om de kwaliteit in het algemeen te verhogen is de Integrale Keten
Bewaking, afgekort 1KB. Deze actie dient als aangrijpingspunt te hebben de wensen
van deconsument endient derhalve teworden aangestuurd doorbedrijven, dieboven
in de produktiekolom en dus dicht bij de consument opereren (slachterijen,
zuivelbedrijven, pakstations).
Zij dienen de relevante eisen van de consumenten naar "achteren" te vertalen. In de
praktijk blijkt ditvooraleen kwestievanorganisatie tezijn, waarbijdekosten naarhet
lijkt bij een goede aanpak betrekkelijk gering kunnen blijven. Het is verheugend, dat
ook in de dierlijke veredelingssector thans vele bedrijven op dit terrein actie
ondernemen.
Somswordt nogweleensdevraaggesteld wat1KB aan meeropbrengst kanopleveren.
Gesteld kan worden dat deze meeropbrengsten waarschijnlijk moeilijk zullen zijn aan
te tonen, maar dat 1KBwel eens voorwaarde zou kunnen worden voor het überhaupt
in de markt kunnen blijven.

17

PEPPELKADE 46
3992 AK HOUTEN
TELEFOON 03403 - 7 53 43
TELEX 70626 ORFAM NL

OUDEMANSSTRAAT. INDUSTRIEZONE
B-2900 LONDERZEEL
TELEFOON 052- 30 09 51
TELEX 23312 ORFFA

GRONDSTOFFEN
EN A D D I T I E V E N V O O R

DE

MENGVOEDERINDUSTRIE

•»

Dhr. H.E. van de Kerk

Directeur Bedrijven Rabobank Nederland

CURRICULUM VITAE
DeheerH.E. van deKerk, geboren in 1939,vervulde binnende Rabobankorganisatie
diverse functies.
Hij trad in 1961 in dienst van de Inspectie van de Coöperatieve Centrale
Raiffeisenbank waar zijn benoeming tot Inspecteur volgde.
Van 1968tot 1980washijdirecteur vandeCoöperatieve LandbouwbankenRabobank
Meppel.
In 1980keerde hijterug naar Rabobank Nederland als Hoofd Financiering Agrarische
Bedrijven.
In 1982 volgde zijn benoeming tot Plaatsvervangend Hoofd van het Direktoraat
Bedrijven en werd hem de titel van adjunct-directeur verleend.
Per 1januari 1986 werd hij Hoofd van het Direktoraat Bedrijven van Rabobank
Nederland en benoemd tot onderdirecteur en per 1 januari 1988 tot directeur.
Momenteel is de heer Van de Kerk Directeur Bedrijven en als zodanig lid van het
Direktiecomité Werkgebied Aangesloten Banken.

20

DUURZAME DIERLIJKE PRODUKTBE,
eisen vanuit markt, milieu en maatschappij
Voorzitter, dames en heren!
Het is voor mij bijzonder aangenaam hier te mogen spreken voor het
lustrumsymposium van de wageningse veeteeltstudenten, als vertegenwoordiger van
de coöperatieve nederlandse bank die behoort tot de top vijf van de wereld. Hoewel
de heer Brascamp zal spreken over het perspectief voor de wageningse student, kan
ik u meedelen dat de Rabobankorganisatie een belangrijke werkgever is voor de
wageningse ingenieur. Er is geen reden dat daar verandering in zal komen,
integendeel, metdetoenemendecomplexiteitvandedienstverlening isdebehoefte aan
goed opgeleide mensen steeds groter. De Rabobank, -als landbouw- en
agribusinessbank- blijft daarbij behoefte houden aan de inbreng van nuchtere
"boerenmensen" met gezond verstand. Dat kan voor sommige van u -wie de schoen
past trekke hem aan- een prettig vooruitzicht zijn.
Ikben echter nietopgetrommeld omhiereenwervingspraatje tehouden, maaromeen
visiete geven opdeeconomische gevolgen vandeeisen die aan deveehouderij zullen
worden gesteld.
Ik zal beginnen met in het kort de economische betekenis (1) te schetsen van de
veehouderijsector. Dan kunt u uw sector ook op waarde schatten en in een context
plaatsen. Daarna zal ik enigszins uitwijden over de plaats (2) van de nederlandse
dierlijke sectoren tenopzichtevan hunconcurrenten. Watisdepositie opdit moment?
Vervolgens ga ik in op de nieuwe eisen (3) die aan de veehouderijsectoren zullen
worden gesteld. Wat hebben die nieuwe eisen voor gevolgen voor de positie van de
dierlijke produktiekolom enwat zijn eventueel de mogelijkheden en voorwaarden om
dieeisen hethoofd tebieden? Vandaaruit probeer ikdiegevolgen tevertalen (4) naar
de individuele veehouderijbedrijven. Welke bedrijven zullen in de toekomst naar
verwachting overleven en hoe zien zij er dan uit? Tenslotte hoop ik daar met uenige
conclusies (5) uit te kunnen trekken.
1 Economische betekenis veehouderijsector
Figuur 1.
Exportpositie Nederland 1990
in f miljard
Alle goederen
Veehouderij
w.v. vee en vlees
zuivel en eieren

Exportwaarde
239
18.8
10.9
7.9

Overschot
10
12.9
8.7
4.2
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Om met het eerste te beginnen: de economische betekenis van de landbouw.
De landbouw draagt belangrijk bij aan de nederlandse economie. In de landbouw is
de veehouderij één van de belangrijkste sectoren.
De sterkte van de nederlandse economie komt onder meer tot uiting in de
exportpositie. In 1990werd opde nederlandsegoederenbalans eenoverschotvancirca
ƒ10 miljard gemeten: invoerƒ229 miljard en uitvoerƒ239 miljard. Van dat overschot
vanƒ10miljard namdevleessectorƒ8,7 miljard voorhaarrekeningendezuivelsector
(incl. eieren)4,2 miljard. Intotaal heeft deveehouderijsector duseen exportoverschot
vanbijna 13miljard gulden, endatbetekentdater zonderdeveehouderij inNederland
een tekort opde goederenbalans zou bestaan. Het belang van de veehouderijsector is
daarmee duidelijk aangetoond. Iedereen, die praat over zaken die ingrijpen in de
veehouderij, dient dit goed te beseffen.
2 Concurrentiepositie
Figuur 2.
Concurrentiepositie nederlandse veehouderij produktiekolom
Melkvee
Rundvlees

gunstige kostprijs
goede zuivelindustrie
bijprodukt, afzet kwaliteit op
thuismarkt

Datexportoverschot isopgebouwd vanuiteengunstigeconcurrentiepositie. Anderswas
het natuurlijk nooit zo ver gekomen. Wel is de concurrentiepositie van de dierlijke
produktiekolom per sector nogal verschillend. Inde rundveehouderij wordt depositie
hoofdzakelijk door de melkveehouderij bepaald. De concurrentiepositie van de
melkveehouderij is redelijk goed. Een prima bedrijfsstructuur, gunstige bodem- en
klimaatgesteldheid eneen uitstekend vakmanschap maken tenopzichte vanderestvan
Europa een lage kostprijs mogelijk. Toch is de concurrentiepositie de laatste jaren
doordequotumlasten eneensnellere schaalvergroting inonder meerFrankrijk relatief
verslechterd.
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Figuur 3.

Rentelasten per kg melk
cent per kg

min

1983

I I I I I IIJL
1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

Bron: Rabobank

Watdeinvloed isvan de hoge quotumprijzen, blijkt onder meer uit derentelasten per
kgmelk. Diezijn van 4 centin 1983gestegen naar9centper kg in 1991.Bovendien
staan tegenover deze kosten of investeringen slechts geringe
produktiviteitsverbeteringen. Natuurlijk speelt de rentestand ook een rol.
Deze bewoog zich van 8,2% in 1983 naar 6,1% in 1988en weer naar 8,8% in 1991
(Rend. Staatslen. 5-8jr.). Deconcurrentiepositie indemelkveehouderij wordtpositief
beïnvloed door een redelijk sterke positie van de zuivelindustrie. De zuivelsector is
naar nederlandse maatstaven al vérgaand geconcentreerd en doet ook al veel aan
research in vergelijking met sommige andere sectoren. Dit komt tot uiting in de
uitbetalingsprijzen. Deze zijn ten opzichte van andere regio's in de EG niet slecht.
Doordemelkquotering ishetbelangvanderundvleesproduktie opdebedrijven groter
geworden.
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Door benutting van vrijgevallen ruimte met vleesvee is de kwaliteit van het
nederlandse rundvlees toegenomen en is de concurrentiepositie op de binnenlandse
markt versterkt.
Figuur 4.
Concurrentiepositie nederlandse veehouderij produktiekolommen
Varkens
Slachtpluimvee
Legpluimvee

lage kostprijs houderij,
versnipperde afzet
redelijke kostprijs,
afzet gericht op kwaliteit
lage kostprijs, flexibele houderij
versnipperde afzet

De concurrentiepositie vande varkenshouderij isgebaseerd opde uniformiteit vanhet
varken, de goedkope en efficiënte primaire sector. De varkenshouderij kent in
vergelijking met andere EG-landen gemiddeld grote bedrijven. Vooral in de
vermeerdering is de structuur gunstig. De zwakkere schakel in de produktiekolom
wordt gevormd door de slachtsector, waar overcapaciteit aanwezig is, veel
prijsconcurrentie heerst en te weinig toegevoegde waarde wordt geleverd. De
uitbetalingsprijzen voor varkensvlees liggen doorgaans op één van de laagste niveaus
binnen de EG.
Ondanksdehevigeconcurrentie tussendeslachterijen, metnameinhetderdekwartaal
van 1991, ging de export van levende varkens in die periode onverminderd voort.
Sterker nog:deexport namindie periode zelfs toe!Opde opmerking dievande zijde
van varkenshouders wel eens gehoord kan worden, dat concurrentie tussen de
slachterijen gezond is, en afspraken tussen de slachterijen slecht zijn voor de
varkenshouders, kan men kort zeggen dat de slachterijen wel eerst wat moeten
verdienen aleer ze het aan de varkenshouders kunnen doorgeven. Als de slachterijen
eensterkeafzetpositie zoudenhebben,zoudegrondstofprijs minderbelangrijk worden
en veel meer een functie van de afzet worden. Samengevat kan men stellen dat de
concurrentiepositie indevarkensproduktiekolom totophedengebaseerd isopeenlage
kostprijs enprijsconcurrentie. Inde legpluimveehouderij isde concurrentiepositie ten
opzichte van het buitenland gebaseerd op de flexibiliteit van het gezinsbedrijf. In het
gezinsbedrijf is menbereid in langdurige periodes van slechtere prijzen de tering naar
de nering te zetten. De concurrentiepositie in de eiersector is voor een groot deel
gebaseerd op kostprijs, hetgeen niet verwonderlijk is gezien het homogene karakter
van het produkt.
Bij eieren is het moeilijk zich met het produkt te onderscheiden van de concurrent.
Marktmacht kan daarom eigenlijk alleen door concentratie van hun aanbod vergaard
worden. De eierhandel is echter tamelijk versnipperd, zodat bijvoorbeeld naar het
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grootwinkelbedrijf geen vuist gemaakt kan worden. De eiproduktenindustrie vormt
daarentegen in Nederland een positief punt in de concurrentiepositie van de totale
produktiekolom. Er worden steeds meer eieren in produkten verwerkt.
In de slachtpluimveehouderij is de concurrentiepositie sinds het afgelopen decennium
vooral gebaseerd op kwaliteit. Na voorheen alleen diepvrieshaantjes te produceren
gingen de slachterijen zich toen richten opverse-delenproduktie met meer toegevoegde
waarde en hogere kwaliteit. De situatie tien jaar geleden in de slachtpluimveehouderij
is te vergelijken met die in de varkenshouderij nu. De oplossing in de
slachtpluimveehouderij mag een leidraad zijn voor de varkenssector.

3 Nieuwe eisen
Figuur 5.
Eisen vanuit markt, milieu en maatschappij
Milieu
Maatschappij
via * wetgeving
* markt
Markt
via * consument

* detailhandel

evenwichtsbelasting
diervriendelijkheid

mager, residuen, gemak,
natuurlijk, milieu- en
welzijnsvriendelijk.
gevarieerd
prijs, levering, produkteisen

De "markt" stelt eisen aan de produkten. De toenemende welvaart en veranderend
consumentengedrag veroorzaken een veranderende vraag van de consumenten.
Kenmerken daarvan zijn: gemakzucht, natuurlijkheid, kleinere porties, meer kant-enklaar-produkten, liefst milieu- en welzijnsvriendelijk geproduceerd, gezond,
afwisselend, en goed passen bij het eigen imago (lifestyle). De intrinsieke kwalificaties
zijn in het produkt aan te tonen, waardoor de eisen aan de produktiewijze eenvoudig
zijn na te gaan. Deze betreffen bijvoorbeeld het voorkomen van residuen in het vlees.
De expressieve produkteigenschappen daarentegen vereisen een vertrouwen van de
consument in het aangebodene.
De expressieve produkteigenschappen moeten door middel van verpakking, labels en
garanties overgebracht worden op de consumenten. Ook de detailhandel stelt eisen.
Die hangen deels samen met hun eigen marktpositie en deels met de veranderende
consumenteneisen. Vanwege de toegenomen marktmacht van de distributiesector
worden de eisen aan de veehouderijketens opgeschroefd.
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Het milieuende maatschappij stellen nieuwe-hoewel ondertussen bekende-eisen aan
de produktie. De milieu-eisen vanuit de maatschappij komen maar beperkt tot uiting
indevraagnaarmilieuvriendelijke produkten. Deconsument isvooralsnog nietbereid
opgrote schaal een forse meerprijs voor het milieu tebetalen. Ook het welzijn speelt
dus blijkbaar een belangrijke rol. De maatschappelijke mening komt dan ook vooral
tot uiting in veranderende wetgeving op milieu- en welzijnsgebied.
Figuur 6.
Eisen voor wie?
Markteisen
Milieu
Welzijn

verwerkende industrie,
\-> veehouderij - > produktiewijze
veehouderij
ook industrie
veehouderij, handel en slachterijen

De eisen die de markt -dus consumenten en detailhandel- stelt, komen terecht bij de
verwerkende industrie ofwel de slachterijen, de vleesverwerkende industrie en de
zuivelbedrijven.
Deze schakel moet de eisen omzetten in produkteigenschappen. Door de veehouders
worden -met uitzondering van eieren- geen kant-en-klare-eindprodukten geleverd.
Bovendien communiceert de veehouder niet rechtstreeks met de consument. Het is
daarom een illusie te menen dat veranderend consumentengedrag een directe
verandering bij de veehouders kan veroorzaken. Markteisen zullen opgepakt moeten
worden door de verwerkende industrie en die zal die eisen omzetten in eisen aan de
produktiewijze bij de veehouderij. Daarom zal de Integrale Keten Beheersing -en
andere vormen van integratie in de produktiekolommen- belangrijker worden.
De eisen vanuit het milieu en het welzijn komen voornamelijk op de schouders van
de veehouders.
Zij moeten daarvoor hun huisvesting aanpassen, mestafzet regelen, de
ammoniakuitstoot verminderen, enzovoort.
Figuur 7.
Gevolgen van eisen
- kostprijsverhogende investeringen bij
* veehouderij
* verwerkende industrie
- verbetering concurrentiepositie kwaliteitsprodukten
- verslechtering concurrentiepositie algemeen
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De gevolgen van de ontwikkelingen zullen zijn dat de kosten zullen toenemen. De
vraag is of ook de opbrengsten evenredig zullen stijgen. Om aan de eisen van de
markt te kunnen voldoen zal de verwerkende industrie moeten investeren in haar
produktieapparaat, in produktontwikkeling en in marketing.
Hierin schuilt tegelijkertijd het antwoord op de eisen van de detailhandel. De
detailhandel oefent momenteeleenzodanigemarktmacht uitindeproduktiekolommen,
dat nieuwe produkteisen gedicteerd worden zonder dat de opbrengsten evenredig
toenemen. Bovendien worden dienieuwe produkten opdie manierbeschouwd alsiets
eigens van de supermarkt en niet herkent als produkt van een bepaalde fabrikant.
Hetisduidelijk dathetgrootwinkelbedrijf indezesituatiesdeproducenten uitzoektdie
tegen de laagste prijs kunnen leveren binnen de gestelde voorwaarden. In de
produktiekolommen vooreierenenroodvleesisdemarktmachtvandedetailhandelhet
grootst. In de zuivel is de industrie relatief sterker. Een voorbeeld daarvan is de
Unigro-affaire van enkele jaren geleden, toen deze distributieketen onder het eigen
Super-merk zuivel wilde gaan verkopen. Door een combinatie van merkbekendheid,
aanbodconcentratieenkwaliteit kondenederlandsezuivelindustriedezeaanvalophaar
marktpositie pareren.
Figuur 8.
Antwoorden op eisen
* krachtenbundeling verwerkende industrie
-> verhoging opbrengstprijs
* duidelijke en redelijke milieuwetgeving
-> stimulering juiste acties in veehouderij
Dit is dan ook het antwoord op de eisen die hier gesteld worden. Die eisen werken
kostprijsverhogend maar ook kwaliteitverbeterend.
De veehouderij moet zien dat deze kwaliteit betaald wordt. Daartoe moet voldoende
marktmacht opgebouwd worden. De vraag is: hoe doeje dat? Door een combinatie
van twee manieren.
Enerzijds door een concentratie van het aanbod waardoor de detailhandel minder
keuzemogelijkheden heeft, en anderzijds via een binding van de consument waardoor
eigenlijk overdedetailhandel wordt heengestapt. Deconsument wordt gebonden door
sterke merken. Door middel van merkprodukten kan de betere kwaliteit uitgedragen,
gegarandeerd en herkenbaar worden bij de consument, zodat niet alleen de
detailhandel maar ook de veehouderij van de resultaten profiteren. Dat streven kost
deverwerkende industrie veel geld. Krachtenbundeling iséén vande manieren omde
kosten per eenheid produkt te beperken. Bovendien wordt daardoor de marktmacht
weer vergroot. Het is dus duidelijk dat de markteisen vertaald moeten worden door
deverwerkende industrie en nietopeigen houtje door iedereafzonderlijke veehouder.
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De individuele veehouder staat in geen verhouding tot het grootwinkelbedrijf.
Als de verwerkende sector haar krachten bundelt om sterker te staan tegenover het
grootwinkelbedrijf, is het niet ondenkbaar dat de marktmacht van de verwerkende
industrie ten opzichte van de veehouders te groot kan worden. Om die reden vervullen
de coöperaties een sleutelrol. De gedeeltelijke integratie tussen leden en coöperatie
zorgt voor countervailing power. Sterke coöperaties zijn in het belang van de gehele
produktiekolom, zonder daarmee te zeggen dat er geen plaats zou zijn voor
particuliere bedrijven.
De marktmacht van die coöperatie is in handen van de leden-veehouders. Coöperaties
zijn daarom meestal de prijszetters in de sector. De andere fabrikanten stemmen hun
prijs af op de prijs van de coöperatie. De coöperatie is dus een graadmeter voor de
marktmacht van de veehouders, zowel opde markt tussen veehouders en verwerkende
industrie als op de markt tussen industrie en detailhandel. Het is dus van belang dat
de coöperaties net zoals de andere verwerkende bedrijven, hun positie versterken en
hun krachten waar mogelijk bundelen. Het verschil met de particuliere bedrijven is
echter dat het noodzakelijk kapitaal van de leden/leveranciers moet komen. Dat vereist
van de leden strategisch inzicht. Voor het te leveren kapitaal moet de coöperatie
privileges afgeven in de vorm van een hogere opbrengstprijs of leveringsrechten. Ook
dient de vermogensgroei meer persoonlijk aan de leden toe te vallen. Dat moet de
leden doen besluiten graag in hun coöperatie te investeren om zo feitelijk in hun eigen
afzet te investeren. De eisen vanuit de markt hebben dus geen directe maar indirecte
gevolgen en antwoorden voor de veehouderij.
De milieuwetgeving heeft tot gevolg dat de veehouderij voor kostprijsverhogende
investeringen gesteld wordt. De overheid moet echter niet doorschieten in haar
wetgeving. Het gaat om het doel van een schoner milieu, niet om het middel van
wetgeving en niet om prestige voor de wetgever. Het gaat ook niet om
Pyrrhusoverwinningen van de milieubeweging op de gevestigde agrarische sector als
een doel op zichzelf. Dat dient door alle betrokkenen goed in ogenschouw te worden
genomen. Momenteel is de wetgeving betuttelend en heeft zelfs verkeerde acties tot
gevolg die tegen het rechtvaardigheidsgevoel indruisen. Soms is de wetgeving ronduit
contraproduktief voor het milieu. Te noemen valt bijv. de hinderwet, waarin wordt
bepaald dat de stal persé elke driejaar vol moet staan om de vergunning te behouden.
Het huidige voornemen om de latente ruimte te schorsen beloont diegenen die in het
verleden juist de produktie tot het maximale hebben opgevoerd.
Dat heeft als gevolg dat de gehele veehouderij naar dit verwachtingspatroon van de
wetgevende overheid gaat handelen en alle produktiemogelijkheden voor de toekomst
veilig stelt door deze te benutten met vee.
Daarbij valt de ondernemer niets te verwijten. Hij dient zijn eigen belang gericht op
continuïteit van het bedrijf en behoud van inkomen. De grootste tekortkoming van de
overheid betreft echter nog wel het achterwege blijven van een verplaatsingsregeling.
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Deze is nota bene reeds 5jaar geleden en daarna nog vele malen, aangekondigd. De
veehouderij heeft uiteraard wel op de aangekondigde regeling ingespeeld en bijv.
produktie aangehouden die anders reeds gesaneerd zou zijn geweest. De overheid
werkt met haar huidige wetgeving dus ook de mestoverschotten in de hand.
De wetgeving moet kaderscheppend zijn, de oplossingen zijn voor rekening van de
sector. Daarom verdient hetMestactieplan Plusvan hetLandbouwschap eenpositieve
benadering. In het Plan wordt de verantwoordelijkheid direct bij de veehouders
neergelegd. Het rapport van de werkgroep van het Ministerie en het Landbouwschap
zal derhalve serieus genomen moeten worden. Het mag niet zo zijn dat de overheid
het Plan eenzijdig aan de kant schuift. Boven alles moet bij alle betrokkenen
redelijkheid en gezond verstand voorop blijven staan. Zo is bijv. een algemene
inkrimping van de veestapel het paard achter de wagen spannen.
Hoeveel inspanningen er dan voor een beperking van het mineralenprobleem zijn
geleverd, teltdan niet meer mee.Hetdoel is: minder mineralen, niet mindervee.Hoe
er minder mineralen worden geproduceerd is de verantwoordelijkheid van de
veehouder. Bovendien is mest aleen recycleprodukt. Veel bij-en afvalprodukten van
de voedingsmiddelenindustrie worden namelijk in het veevoer verwerkt. Zou de
varkensstapel moeten inkrimpen en daardoor de afzet van de veevoerindustrie
teruglopen, danwordtdeafvalberg bijdevoedingsmiddelenindustrie velemalengroter
dan de reductie die behaald wordt op de mesthoeveelheid.

4 Vertaling naar individuele bedrijven
Figuur 9.
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