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Blik op de toekomst van de
vleespluimveehouderij
De vleespluimveehouderij in Nederland heeft
zeker bestaansrecht en toekomst, maar heeft wel
een aantal hobbels nog te nemen. Dat was de
conclusie op de themamiddag Perspectief Nederlandse vleespluimveehouderij die de stuurgroep
Pluimvee van Agrivaknet 1 juli organiseerde.

D e u it da gin g
Teveel beschadigde voetzolen leiden binnenkort
tot inkomstenderving.
Voor adviseurs ligt hier
een mooie uitdaging!

Zo’n 30 geïnteresseerden luisterden aandachtig
naar de twee sprekers; Jeroen van den Hurk,
sectormanager pluimveehouderij bij Rabobank
Nederland en Kees van Oers, commercieel
manager bij De KuikenaeR, onderdeel van
Plukon Royale Groep. De heren spraken over de
kansen die er zijn voor vleespluimveehouders,
alsmede over enkele uitdagingen die de sector
tegemoet ziet.

Kans: vleesvraag stijgt met 40 procent
Van den Hurk begon zijn verhaal met een positief punt: de vraag naar vlees in de wereld zal de
komende 20 jaar met 40 procent stijgen, en
daarbinnen zal de behoefte aan pluimveevlees
het grootst zijn. “Er komen meer mensen op de
aardbol en het welvaartsniveau stijgt. 70 Procent
van de vraaggroei komt uit Azië.” Meteen daarna schetst hij zijn ietwat minder rooskleurige
verwachting van de voerprijzen; meer schommelingen en ook een gemiddeld hogere prijs.
De productie van pluimveevlees groeit wereldwijd, constateert de Rabobank. “Met name in
Brazilië”, geeft Van den Hurk aan, “omdat men
daar de productiefactoren voorhanden heeft
stijgt de productie jaarlijks bijna 4 procent, de

VS kent een sterke export en Rusland heeft haar
ambitie uitgesproken; zij wil in 2020 exporterend zijn naar de EU, terwijl zij nu nog fors
importerend is.”
Binnen de EU bestaan grote verschillen. Zo
maakt Duitsland een forse groei door in pluimveevleesproductie, is Engeland zelfvoorzienend
met een duidelijke focus op welzijnsvriendelijk
vlees en ziet Frankrijk de productie dalen doordat zij de markt in het Midden-Oosten verloren
heeft. “Dit alles zorgt voor een grotere druk op
de productie in Nederland”, aldus Van den
Hurk. Nog een lichtpuntje daarbij: “Het effect
van wisselkoersen op de kostprijs is zeer groot.
Dat is voor exporterende grootheden een blijvende onzekerheid. Maar de waarde van de euro

De Rabobankman meldde ten slotte dat het
gemiddelde Nederlandse bedrijf het goed doet
in de Europese markt. “De kracht ligt bij de individuele ondernemer, die in weet te spelen op de
veranderingen en uitdagingen in de sector.”
Uitdaging: bezetting
Die uitdagingen werden tijdens de themamiddag aangeroerd door Kees van Oers van Plukon.
Als eerste noemde hij de bezettingsgraad. “Wil
je naar 42 kg per vierkante meter, dan zul je, bijvoorbeeld, vanaf 2011 minder dan 15 procent
mesthakken moeten hebben. Uit cijfers van
Plukon blijkt dat zeker 15 procent van de bedrijven dat nu nog niet haalt, en als we echt streng
rekenen dan komt dat percentage zelfs op 28.”

in Denemarken 0 procent. Van Oers schetst
twee situaties: waarin vooraf bekend is dat een
koppel positief is, en waar dat vooraf niet
bekend is. “Als het bekend is kun je het vlees
behandelen, garen of koken, en leidt dat tot een
beperkte afwaardering van het vlees. Als van een
koppel vooraf niet bekend is dat het besmet is
met Salmonella volgt er een recall, vernietiging
van het vlees, schadeclaims en imagoschade.”
De manager raadt dus aan nog meer nadruk te
leggen op het voorkomen van Salmonella en in
ieder geval zo vroeg mogelijk signaleren hiervan. “En dat betekent zoeken om het te vinden.

39 of 42 kg/m 2 maakt ee n aan zienlijk
verschil i n i nkome n
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zou nog wel eens verder onderuit kunnen gaan
en dat is voor ons een voordeeltje, want dan zal
de vraag groter worden.”
Kans: tussensegment
Daarnaast ziet Van den Hurk een kans voor het
tussensegment. Hij constateert dat er een groep
consumenten is die bereid is meer te betalen
voor een product waar er extra aandacht is voor
dierenwelzijn en duurzaamheid. “Na 2015 voorziet Rabobank een tweedeling in vleeskuikenhouders: zij die kostprijsgestuurd en duurzaam
produceren, met een omvang van meer dan
150.000 kuikens, en zij die zich richten op toegevoegde waarde van het product, zoals welzijn.” Van Oers haakt hierop in: “Een tussensegment oké, maar laten we niet verzanden in
duizenden soorten pluimveevlees. Het moet wel
herkenbaar blijven.”
Daarbij is het volgens Van den Hurk wel van
belang dat de pluimveevleesketen sterker wordt.
“De Nederlandse sector heeft zelfstandige
bedrijven die wat flexibele samenwerkingen
kennen, maar het lijkt wel of de primaire producenten het aanbod bepalen. En is dat goed om
de retail te kunnen bedienen?”, vraagt de sectormanager zich af. Hij geeft zelf eigenlijk het antwoord al. “Noordwest-Europa is onze afzetmarkt. Deze markt is zelfvoorzienend, dus
moeten we vraaggestimuleerd werken. Dat
vraagt om een goede keten en helder communiceren richting de consument.”
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Van den Hurk weet dat 39 of 42 kg/m² veel verschil in inkomen kan brengen.
Uitdaging: antibioticagebruik
Uiterlijk in 2013 moet het antibioticagebruik
met minimaal 50 procent gedaald zijn. Dat
wordt volgens Van Oers nog een grote klus.
“Een koppel krijgt gemiddeld tussen 2 en 3
behandelingen. Maar dat aantal varieert enorm,
van 1 tot soms wel 9.” Van Oers vraagt de aanwezige adviseurs er eens met pluimveehouders
over te spreken. “Denk er over na. Waarom
gebruik je antibiotica? Is dat preventief, bij de
start van het koppel, voor een lagere uitval in de
eerste week, om een ziek dier te behandelen of
voor een verbetering van groei en voederconversie? In mijn optiek zou als enige reden over
moeten blijven de behandeling van zieke dieren.” Een afzet voor ab-vrij vlees ziet Van Oers
om diezelfde reden niet ontstaan. “Je moet zieke
dieren toch kunnen behandelen.”
Uitdaging: Salmonellavrij
Vanaf 2011 mag er geen met Salmonella besmet
pluimveevlees meer in de handel worden
gebracht. Waarschijnlijk beperkt dit zich voorlopig nog tot de typen Typhimurium en Enteritidus. Uit onderzoek van de Europese Voedselveiligheidsraad EFSA in 2008 blijkt dat er in
Nederland op circa 10 procent van de kuikens
Salmonella voorkomt op het eindproduct, in
België is dat zo’n 20 procent, in Hongarije 85 en

Een goede ingang- en uitgangscontrole tussen
partijen is essentieel om Salmonella uit te sluiten, maar ook om eventuele aansprakelijkheid
vast te kunnen stellen. Hierin past een onafhankelijke monstername”, meent Van Oers.
Uitdaging: afstemming productiecyclus
Vanaf mei 2010 mogen ingevroren producten
niet meer als vers in de markt worden gezet. Nu
is de kipproductie in het voorjaar en de zomer
als gevolg van feestdagen, lagere bezetting en
vakanties relatief laag en de consumptie juist
hoog, en in de winter is dat andersom. “Omdat
we anti-cyclisch produceren zijn grotere schommelingen in prijs te verwachten. Gaan we dat
sturen door prijs of door volume?”, vraagt Van
Oers. Op dit moment laten we in Nederland en
België de prijs sturend zijn: we zetten in het
najaar meer kuikens op, waardoor een overschot
aan pluimveevlees ontstaat. Als gevolg hiervan
dalen de prijzen van pluimveevlees en levende
kuikens net zo lang tot door economische leegstand een nieuw marktevenwicht onstaat. In dit
proces verwatert er veel geld in de sector, vindt
Van Oers. Met de bezettingseis zal dat deels
opgelost kunnen worden, zo is de verwachting.
Maar de werkelijke oplossing ziet Van Oers daar
toch niet in en hij wijst naar Duitsland. “Daar
wordt veel meer op het volume gestuurd; in de
winter staan de stallen allemaal een extra periode leeg. Dat werkt aardig en zorgt voor stabielere
prijsvorming.”
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