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Op weg naar duurzaam varkensvlees
De Nederlandse varkenssector staat voor een
groot aantal uitdagingen. Aan de ene kant is er
wereldwijd een groeiende vraag naar voedsel.
De wereldbevolking groeit en in opkomende
economieën neemt de behoefte aan hoog
waardige voedingsmiddelen zoals zuivel,
vlees en eieren toe. Aan de andere kant heeft de
(intensieve) veehouderij in Nederland te maken
met maatschappelijke issues: veranderde
opvattingen over dierenwelzijn en schaalgrootte
van bedrijven, en toegenomen onrust over
volksgezondheidseffecten. Ondernemers hebben
te maken met beleidsmaatregelen. Op lokaal
niveau hebben procedures en gebrek aan
draagvlak een remmende werking. Eind 2013
hebben de organisaties van de varkenshouderij en
de vleessector in het document Recept voor
duurzaam varkensvlees hun toekomstvisie
neergelegd. Met deze kennis- en innovatieagenda
wil de samenwerkende varkensvleesketen komen
tot een versnelde ontwikkeling van duurzame
varkensvleesproductie.
Het uitgangpunt van de visie is een gezamenlijke
ambitie om vóór het jaar 2020 het volgende
bereikt hebben:
• Wereldwijd toonaangevend zijn in
duurzaamheid ;
• Als voedselproducenten een substantiële
bijdrage leveren aan de welvaart in Nederland,
op een manier die maatschappelijk wordt
gewaardeerd
• Samenwerken binnen de keten, volgens
renderende verdienmodellen waarbinnen
de marge eerlijk wordt verdeeld.
Dit jaar worden concrete acties voor de korte,
middenlange en lange termijn uitgewerkt voor
deze agenda. Vooruitlopend daarop geven
verschillende ketenpartners in deze editie van
Berichten Buitenland inzicht in de stand van
zaken aan hun kant, in het bijzonder op het punt
van duurzaamheid. Hieraan gekoppeld vindt u
de vertrouwde marktanalyses over kansen in het
buitenland voor de Nederlandse agribusiness,
waarvoor de informatie wordt aangeleverd onder
verantwoordelijkheid van de landbouwraden op
onze ambassades.
Wij wensen u een prettige vakantie en veel
leesplezier.
De redactie

Meer zicht op duur
zaamheid, onderscheidende
marktconcepten, meer
transparantie en communi
catie over hoe de varkens
keten op dit moment werkt
en aan welke maatschappe
lijke thema’s het werkt.
Dat zijn in een notendop de
uitdagingen voor de
Nederlandse varkenssector.
Oók om op de langere
termijn de export van deze
sector veilig te stellen. André
van Straaten is werkzaam
André van Straaten (directie Dierlijke Agroketens en
bij EZ als ketenmanager
Dierenwelzijn, ministerie van EZ):
varkenshouderij en vertelt.

‘Verduurzaming varkenssector
brengt meer exportkansen’
Gevraagd naar de huidige situatie in een paar
steekwoorden, vat André van Straaten het als
volgt samen: “De Nederlandse varkensketen
inclusief de toeleverende en verwerkende
industrie en agribusiness heeft Europees en
internationaal gezien een sterke positie.
Vanuit het buitenland komen veel bezoekers
om te zien hoe wij zogezegd het varkentje
wassen.
Door de nationale bril bekeken, zie je
tegelijkertijd de maatschappelijke discussie
over de varkenshouderij: die is en blijft groot.
Dierenwelzijn, mest, antibiotica, milieu,
volksgezondheid, de megastal. Het is een ware
uitdaging voor de sector om daar een nieuwe
weg in te vinden!”
De maatschappelijke discussie over de
varkenshouderij komt bij elkaar in de
discussie over de megastal, zegt Van Straaten.
“De megastal wordt gezien als een verdere
industrialisering van de veehouderij, en daar

heeft de samenleving in toenemende mate
moeite mee. De afgelopen decennia zijn de
normen en waarden over hoe met dieren
moet worden omgegaan sterk veranderd.
In grote stallen worden dieren dingen, is de
perceptie. En dieren, dat is emotie – ziedaar
het dilemma.
De economische schaalvoordelen van
grotere stallen zijn helder. En als je kijkt naar
dierenwelzijn en diergezondheid, dan is een
megastal niet slechter dan een kleinere stal.
Grote stallen zijn juist relatief nieuw en
modern ingericht volgens de laatste stand
van de kennis en de techniek. Maar de
maatschappelijke perceptie is een feit en
daar zul je als sector rekening mee moeten
houden.”

Groeiende kloof aanpakken
In 2010 heeft in opdracht van voormalig
staatssecretaris Henk Bleeker een sociale
dialoog over het toekomstperspectief van de
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Verduurzaming door nieuwe
marktconcepten

intensieve veehouderij plaatsgevonden
onder leiding van de heer Hans Alders.
De uitkomst hiervan was, dat niet zozeer de
schaalgrootte van een bedrijf het probleem
is, maar de effecten van veehouderijen op de
kwaliteit van de leefomgeving (gezondheid,
milieu) en de maatschappelijke inbedding
van de veehouderij.“Er is een groeiende kloof
tussen de Nederlandse varkensketen en de
maatschappij. Als je die uitdaging niet snel
oppakt, dan verlies je aan maatschappelijke
waardering en draagvlak.

‘Verduurzaming tot stand
brengen via de markt’
We zijn een klein land met veel dieren.
Er is op veel terreinen al wet- en regelgeving,
veelal gebaseerd op EU-regelgeving. Voor het
in stand houden van een bloeiende en
groeiende varkenssector, zul je als sector
extra stappen moeten zetten en zelf
initiatieven moeten nemen.

Naast brede maatschappelijke thema’s
als dierenwelzijn, milieu, gezondheid
wordt het voor de individuele varkenshouder
steeds belangrijker om rekening te houden
met draagvlak en inbedding in de directe
omgeving (‘Boeren met de buren’). Als
varkenshouder moet je als het ware je ruimte
voor bedrijfsontwikkeling ‘verdienen’.
De provincie en vooral de gemeente heeft
hier een ondersteunende rol.”

Oplossing: gesloten systeem?
Een mogelijke oplossingsrichting in
technische zin kan het doorontwikkelen van
gesloten systemen voor varkenshouderij zijn.
Hoe ziet Van Straaten dit? “Ik denk dat je met
een gesloten stal je milieu-emissies en
emissies van ziektekiemen vergaand kunt
terugdringen. Met luchtwassers en andere
technieken wordt dit al volop opgepakt.
De uitdaging is om daarin geïntegreerd
verdere stappen te zetten in dierenwelzijn,
diergezondheid en reductie van het gebruik
van antibiotica. In gesloten stallen is het
belangrijk dat er ook aandacht is voor
transparantie, door ramen aan te brengen
waardoor daglicht in de stallen kan komen.

De Nederlandse varkensketen (varkens
houders, slachterijen) en de retailers
hebben afgesproken dat uiterlijk in 2020
al het varkensvlees in de Nederlandse
winkels voldoet aan de voorwaarden van
het ‘varken van morgen’. Wat dierenwelzijn
betreft voldoet dit marktconcept aan de
voorwaarden van één ster van het Beter
Leven-kenmerk van de Dierenbescherming
(extra ruimte voor de dieren, extra afleidings
materiaal, geen castratie). Daarnaast worden
er extra eisen gesteld aan milieu-emissies en
het gebruik van antibiotica. Van Straaten:
“Op die manier wordt via de markt de verdere
verduurzaming tot stand gebracht. Die kant
moet het op. En niet door het eenzijdig
optrekken van wettelijke normen door
Nederland, want dan prijst de Nederlandse
sector zich uit de exportmarkten. Meer
onderscheidende marktconcepten, waarmee
de consument uit verschillende ‘smaken’
kan kiezen. Daarnaast wordt nagedacht
over merken voor varkenvlees. Neem
bijvoorbeeld Livar. Het varken als merk,
dat is revolutionair.”

Exportmarkten
30% van onze vleesvarkensproductie wordt
afgezet in eigen land, de rest vindt zijn weg
naar vooral Duitsland en Engeland. Voor nu
en de voorzienbare toekomst blijft NoordWest-Europa de belangrijkste markt. Toch
ziet Van Straaten genoeg mogelijkheden in
derde landen. “Waar het gaat om de zoge
noemde vierkantsverwaarding, liggen
in China maar ook Rusland volop kansen.”
Afsluitend zegt Van Straaten dat de sector
naar mening van EZ veel meer kan doen aan
transparantie en communicatie. “Laat maar
zien hoe het allemaal werkt! Dat is niet
gemakkelijk, maar de sector zit vaak in een
defensieve houding. Maar het is wel
noodzakelijk om het maatschappelijk
draagvlak te behouden. De sector zelf
zal dit moet oppakken.”
Hans van der Lee

Argentijnen eten rundvlees. Diversificatie in productie en consumptie
Heel veel rundvlees, wel
60 kg per persoon per jaar.
De consumptie van
pluimvee- en varkensvlees is
veel lager, maar stijgt de In de meeste landen is rundvlees het duurste, wisselkoers in 2002 zorgde voor een nieuwe
stimulans in de varkenshouderij, en importen
exclusieve stukje vlees. Terwijl armere
laatste jaren gestaag. meest
zijn weer vervangen door lokale productie.
delen van de bevolking kip of varkensvlees
Daarbij wordt ook geïnvesteerd in genetische
Over enkele jaren zal Argen eten, is rundvlees vaak slechts weggelegd
voor de rijken. Hoe anders is dat in Argentinië, verbetering, getuige ook de aanwezigheid van
tinië voor het eerst in de waar je aanvankelijk je ogen niet gelooft als het Nederlandse Topigs in de provincie
geschiedenis netto-exporteur je in het schap in de supermarkt kijkt: ligt de Buenos Aires.
kiloprijs van schouderkarbonade echt hoger
van varkensvlees zijn. dan van de meeste stukken rundvlees?
Sectorschets

Varkenssector Argentinië en
Chili ontwikkelt zich

Ja, het is echt waar, mede omdat de prijs
van ‘basisvoedsel’ rundvlees in Argentinië
kunstmatig laag wordt gehouden, om de
inflatie niet nog verder aan te wakkeren.
Daarbij is de aangeboden hoeveelheid
varkensvlees gering: Argentijnen eten niet
veel varkensvlees, en de helft van de jaarlijkse
gemiddelde per capita consumptie van ruim
8 kg is in de vorm van ham of worstjes.
De sector is relatief klein en versnipperd.
Er zijn vele kleine producenten die elk niet
meer dan tien varkens hebben. De belang
rijkste productieregio’s zijn Buenos Aires,
Santa Fe en Cordoba.
Tot de jaren 80 was de varkenshouderij een
nevenactiviteit op landbouwbedrijven, maar
produceerde wel voldoende om aan de
binnenlandse vraag te voldoen. Door de
koppeling van de Argentijnse peso aan de
dollar in de jaren 90 namen de productie
kosten toe en werden importen goedkoop,
vooral uit Brazilië. Hierdoor kwam de sector in
feite tot stilstand. Het loslaten van die

De Argentijnse varkenssector is zeer
heterogeen: ongeveer 95% van de produ
centen produceert kleinschalig, en slechts
enkele bedrijven zijn (heel) groot, met een
zekere mate van integratie in de keten.
Daarentegen zijn de tien grootste slacht
huizen verantwoordelijk voor 65% van de
vleesproductie. De laatste jaren vinden
behoorlijke investeringen plaats, vooral
door grote bedrijven als Cabana Argentina,
Paladini, Calchaqui en Campo Austral.

‘Argentijnse overheid
investeert tot en met 2016
rond $ 200 miljoen in
varkenssector’
Argentinië telt ongeveer 3,5 miljoen varkens
en de totale productie per jaar is 300.000
ton. Omdat de consumptie 350.000 ton is,
wordt er ruim 50.000 ton geïmporteerd; het
meeste komt uit de buurlanden Brazilië en
Chili, gevolgd door Denemarken.
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Maar dit kun je alleen doen als je een
oude stal vervangt of een nieuwe bouwt.
Introductie van dit soort zaken zal dus heel
geleidelijk plaatsvinden.

