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Veel van de varkenshouders, ook de
commerciële en industriële, hebben te
maken met productiebeperkingen zoals
slechte fokdieren (afgekeurd fokmateriaal
dat illegaal toch zijn weg naar de markt
vindt), ongeschikte diervoeders (samen
stelling die niet aansluit bij de behoefte
van het specifieke varken) en sub-optimale
huisvesting (stallen met slechte afvoer van
mest en urine, waardoor onhygiënische
omstandigheden ontstaan). Daarnaast
ontbreekt het aan technische expertise
om met de beperkte middelen optimale
resultaten te bereiken. Het blijft daarmee
moeilijk voor Vietnamese varkenshouders
om een goede boterham te verdienen.
Vergeleken met internationale normen is
de productiviteit en kwaliteit van Vietnamees
varkensvlees laag, waardoor de kostprijs
20-30% hoger ligt.

Voedselveiligheid
De snel groeiende Vietnamese middenklasse
maakt zich ernstige zorgen over de veiligheid
van het varkensvlees. Nieuwsberichten
over dierziekteuitbraken, het aantreffen
van chemische residuen, en onhygiënische
omstandigheden in slachthuizen zijn aan
de orde van de dag. Naarmate de koopkracht
stijgt, worden consumenten kritischer en
beginnen hogere eisen te stellen aan de
kwaliteit en veiligheid van hun voedsel.
Dit betreft onder meer versheid, garanties
dat het vlees vrij is van schadelijke residuen
(antibiotica en groeihormonen), pathogenen
en garanties dat het vlees onder hygiënische
omstandigheden is geslacht en verwerkt.

Kansen voor Nederland
Met de toenemende vraag naar varkensvlees,
veranderende consumtiepatronen, grotere

“Gegarandeerd goed,
dat moet het streven zijn”
bewustwording van voedselveiligheid en
-kwaliteit bij de Vietnamese consumenten en
explicietere internationale benchmarks als
gevolg van het WTO- en ASEAN-lidmaatschap,
staat de Vietnamese varkensketen aan de
vooravond van grote veranderingen.

‘De varkenssector staat hier
aan de vooravond van grote
verandering’
De Nederlandse varkensketen behoort tot
de wereldtop. De Vietnamese situatie biedt
dan ook grote kansen voor Nederlandse
technologie en kennis. Nederland kan de
Vietnamese varkensketen helpen door
hun kennis te vergroten en een eerste
stap te zetten om een aantal van de eerder
genoemde problemen aan te pakken.
Om deze kansen te kunnen verzilveren,

De directe kansen voor Nederland bij
het ondersteunen van de
ontwikkeling van de Vietnamese
varkenssector liggen in export van
en/of investeringen in kennis en
technologie:
• Beter fokmateriaal
• Verbeterde huisvesting en
huisvestingcomponenten
• Verbeterd diervoeder en
supplementen
• Veterinair en gezondheidsadvies
• Slachtlijnen
• Voedselveiligheidsystemen

is het belangrijk voor de Nederlandse
varkenssector dat er een open en
transparante markt is met duidelijke
regels die ook worden gehandhaafd.

Gouden driehoek
Zonder steun van de overheid is het
vrijwel onmogelijk voor de Nederlandse
bedrijven om hun kennis en kunde te
presenteren. De geïntegreerde aanpak van
een government-to-government-project met
een business support-project biedt die
mogelijkheid wel. Vandaar het programma
‘Value added International oriented
Production chain of pork’ (VIP pork chain).
In november 2013 is het MoU (Memorandum
of Understanding) ondertekend in Ho Chi
Min City door ambassadeur Joop Scheffers
en de vice-minister Vu Van Tam van het
Vietnamese ministerie van Landbouw en
Rurale Ontwikkeling. Aan Nederlandse zijde
wordt het programma uitgevoerd door de
Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), de
Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) en het
Holland Pig Consortium, waarin Nederlandse
bedrijven de handen ineen hebben geslagen.
Zij willen de Nederlandse varkenskennnis
promoten en overdragen in Vietnam, hun
marktpositie in de keten versterken en
partners vinden in Vietnam. Het bedrijfsleven
heeft eigenlijk alleen toegang tot de
commerciële en industriële varkenshouder
ijen. Het is lastig, zo niet onmogelijk om de
kleinschalige varkenshouders te bereiken.
Om deze groep niet uit te sluiten, is een
samenwerkingsproject met Oxfam Novib
opgesteld. Zij hebben meer ervaring en
directe, lokale connectie met deze doelgroep.
Het gehele programma wordt ondersteund
door de landbouwraad in Hanoi.
Daphne Dernison, landbouwraad Hanoi

In grote delen van
de wereld is varkenvlees een
gewaardeerd product.
Wij moeten in het buitenland
onze trots over ons product
niet intomen, omdat de
situatie op de thuismarkt
zorgelijk is, zegt Martin
Scholten van
Wageningen UR.

Scholten weet het zeker: “In Nederland zijn
wij als varkenssector geneigd ons blind te
staren op de binnenlandse zorgen. Er leven
nogal wat negatieve sentimenten, maat
schappelijk en economisch. Maar rondom
de Nederlandse varkenshouderij zit een
bedrijvigheid die een veel grotere markt heeft
dan alleen de Nederlandse varkenshouders.
Van uitgangsmateriaal via toegepast voer tot
het omgaan met mest: ook al is het beeld in
eigen land dat er van alles aan mankeert, in de
wereld ziet men ons als koploper. Dat is een
grote kans voor de Nederlandse agribusiness.
Want in al die producten van al die schakels in
de varkensketen zit kennis die kan worden
verwaard.”

Genuanceerd beeld

Hij gaat verder: “In grote delen van de wereld
is er een groeiende belangstelling voor het
varken als leverancier van gewaardeerd vlees.
Zoals in China, niet-islamitisch Azië en
Latijns-Amerika. Afgezet tegenover vis, kip
en koe is het varken internationaal gezien
óók een van de winnaars, waar het gaat om
meedoen in de biobased economy wat
betreft het voer. Als alleseter kan hij met een
complexe mix van biologisch restmateriaal
prima toe.”

Ik vind niet dat je je trots op je product moet
intomen vanwege de zorgen op de thuis
markt. De omstandigheden die in ons land
een nadeel zijn, zijn bekend. Veel intensieve
varkenshouderij, relatief klein land, beperkte
afzet op de thuismarkt. Je moet echter voor je
product durven staan, het zelfde product dat
je ook in het buitenland aan de man brengt.
Het product moet deugen, laat er geen
misverstand over bestaan, maar met ons
Nederlands product kun je in het buitenland
echt onderscheidend zijn.”

In het dagelijkse professionele leven is
hij in vele hoedanigheden bezig voor de
Nederlandse agribusiness. Managing
director van de Animal Sciences Group van
de Wageningen UR is er daar één van. “Kijk je
naar onze rol in de keten, dan geniet ik als
ik zie dat onze kennis waarde krijgt door
bedrijven die er toegevoegde waarde mee
creëren. Een voorbeeld: dierenwelzijn kun
je ook al bevorderen met toegepast voer,
waarmee je het diergedrag verandert. Jonge
varkens genieten ervan als je ze grotere
pellets voert. Iets anders: als je biggen en
zeug langer bij elkaar houdt, kun je ‘kennis’
van de zeug overbrengen op de biggen, wat
leidt tot robuustere en gezondere dieren.”

Vanuit de overheid wordt aangegeven dat het
toch eerst en vooral de sector zelf is, die door
transparantie en communicatie moet werken
aan een meer genuanceerd beeld van de
varkenshouderij in de Nederlandse samen
leving. Wat vindt Scholten hiervan? “Ik vind
dat jammer. Want de overheid aarzelt net
zoveel als de sector. Maak je een stap
voorwaarts, dan wordt dit al te snel afgedaan
als verdere intensivering, als iets slechts.

‘Kwaliteit is dan hét
issue geworden’

Scholten vervolgt: “Als wij een gegarandeerd
goed product in de wereldmarkt zetten,
kunnen wij dat overal in die wereld tegen een
redelijke prijs weg zetten. Met gegarandeerd
goed bedoel ik dan: gegarandeerd gezond,
diervriendelijk, hoogkwalitatief, met lage
milieubelasting , kortom: verdienstelijk.
Beter voedsel leidt niet tot een hogere prijs,
maar bepaalt wel mede de grootte van je
marktaandeel. Alleen dan komt het efficiënt
werken, waarin wij wereldkampioen in zijn,
ten volle tot zijn recht.”
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Martin Scholten (onder andere managing director
Animal Sciences Group, Wageningen UR):

Vietnam. Geschat wordt dat 8,85 miljoen
huishoudens 65% bijdragen aan de productie.
Gemiddeld houden deze kleine boeren vijf
tot tien varkens en gebruiken zij inputs die
anders on(der)gebruikt zouden blijven.
Deze boeren zijn vaak vrouw. Activiteiten
in en rondom de huishouding zijn goed te
combineren met het houden van varkens
en andere dieren. De overige 35% wordt
geproduceerd door wat het Vietnamese
landbouwministerie commerciële varkens
houderijen (>20 zeugen) of industriële
varkenshouderijen (>100 zeugen) noemt.

‘Gegarandeerd goed’
“Dit concept van ‘gegarandeerd goed’ is een
rode draad die je ook in ketensamenwerking
zou moeten borgen. De commissie-Van
Doorn heeft dat concept goed in beeld
gebracht. Zo is antibioticareductie een wig
om de productie te verbeteren, en zo op de
internationale markt onderscheidend te zijn,
met een sector die dan minder afhankelijk is
van grote marktleiders.
Bijkomend voordeel is dat, wanneer je
ketenbreed dat ‘gegarandeerd goed’ hebt
staan, het gemakkelijker is om free riders te
identificeren. Je hebt als sector dan op
vrijwillige basis de bewijslast omgedraaid.
Als NVWA kun je dan extra aandacht
schenken aan de ‘verdachte appels’, zoals ik
het maar even noem. Niet prijs, maar

kwaliteit is hét issue geworden. Maar als je
de waarde van je product wilt behouden,
dan zul je met transparantie een slag moeten
maken.”
Gevraagd naar andere te verwaarden en
exporteren innovaties zegt Scholten: “Zoals
bekend, bepaalt de darm de gezondheid van
het varken. Met probiotica de darmflora op
peil brengen, dat is typisch Nederlands.
Functional foods voor varkens! Dan heb je
mest, dat is zoveel meer dan energie, fosfaat
en stikstof; daar zitten ook hoogwaardige
bio-enzymen in die je kunt winnen als
grondstof. Er is veel mogelijk richting het
buitenland. Vrijwel altijd wél via een
consortium.”
Hans van der Lee

Wie is Martin Scholten?
Als bioloog afkomstig van de Vrije
Universiteit, werkte hij een groot deel
van zijn leven bij TNO. Bijna altijd als
onderzoeksleider in projecten over
water en zee. In zijn 12 jaar bij
‘Wageningen’ vervulde hij diverse
functies. Thans is hij managing
director van Imares én van de Animal
Sciences Group, bestaande uit
Wageningen UR Livestock Research,
het Central Veterinary Institute en het
department Dierwetenschappen van
Wageningen University. Ook vervult
hij functies in Europese en
internationale organisaties.

