Maatwerk voor duurzamer bedrijf
Veehouders die op het punt staan te investeren in hun bedrijf, kunnen in een nieuw
ontwikkeld traject komen tot een maatwerkplan met duurzame innovaties. Het levert
waardevolle voorbeelden op van hoe je als boer je bedrijf kunt verduurzamen.
‘Het traject Het nieuwe veehouden is eigenlijk
een vervolgstap op het in groepen werken aan
meer algemene toekomstbeelden voor een
duurzame veehouderijsector’, legt Onno van
Eijk van Livestock Research uit. Het nieuwe
veehouden gaat om wat een veehouder op
zijn eigen bedrijf kan doen. Het moet zijn
denkproces en zoektocht helpen. Aan het eind
van het traject heeft iedereen een plan voor
zijn bedrijf, met de duurzame ambities en innovaties die hij wil realiseren. Dan kun je kijken
welke stappen je gaat zetten en welk netwerk
daarvoor nodig is.’
Vanaf dit voorjaar zijn de eerste sessies
geweest met enkele melkvee-, varkens- en
pluimveehouders. De deelnemers namen
allemaal een eigen adviseur mee naar de

bijeenkomsten, vertelt Van Eijk: ‘Het is goed
om samen het denkproces in te gaan, want
anders kun je later op veel scepsis stuiten.’
Die adviseurs liepen uiteen van landschapsarchitect en dierenarts tot accountant. ‘Door
die diverse groep kun je ook veel van elkaar
oppikken. Zo zat een koeienboer die naar
1200 melkkoeien wil naast een boerin met een
belevingsboerderij met vijftig koeien, en een
ondernemer met vijf vleesvarkensbedrijven
naast een biologische varkenshouder die zijn
zeugen buiten laat lopen.’
Aspecten die steeds terugkwamen, waren
dierenwelzijn, milieu en hoe dat te vermarkten.
Van Eijk: ‘Dat is een verschil met de toekomstbeelden, dat echt wordt gekeken naar hoe
je investeringen terugverdient. Rendement

is ook onderdeel van duurzaamheid.’
De maatwerkaanpak gaat naast een duurzamer veehouderij vooral ook meer diversiteit
op de markt opleveren, denkt hij: van het
smakelijkste vlees van dieren die met speciaal voer altijd buiten hebben gelopen of alle
aandacht voor dierenwelzijn en kringlopen tot
antibioticavrije productie en superefficiëntie
met grondstoffen.
De onderzoekers houden na afloop contact
met deelnemers: ‘Bij innovaties loop je vaak
tegen nieuwe vragen aan. Dan kun je veel aan
elkaar hebben, van: hoe los jij dat nou op?’
Dit najaar starten nog vijf groepen. Eind dit jaar
moet het onderzoek leiden tot een leertraject
dat adviesorganisaties aan gaan bieden.
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Voor voetafdruk is Nederlandse big het beste
Om de varkenshouderij duurzamer te
maken moet je niet alleen losse ketens
bekijken, maar moet je de Europese
sector als geheel bezien. Want verplaatsing van productie binnen Europa kan de
productie van varkensvlees flink duurzamer of goedkoper maken, blijkt uit een
studie van Food and Biobased Research.
De varkenshouderij verduurzaamt vooral
binnen ketens. Het Nederlandse vleesbedrijf VION kijkt waar het fokken, slachten
of verpakken van vlees duurzamer kan, net
als de grote concurrent Danish Crown dat doet
voor zijn keten. ‘Maar er valt misschien wel
meer milieuwinst te halen als je de Europese
varkenssector als geheel bekijkt’, concludeert
Willie van den Broek van FBR uit een modelstudie naar de Europese varkenssector. Het
onderzoek werd gedaan als onderdeel van
het EU-programma Q-porkchains, en werd in
oktober op een congres gepresenteerd.
Uitgaande van de huidige situatie rekent het
model een scenario door dat optimaliseert
op kosten en een scenario dat optimaliseert
op broeikasgasemissies. Als het gaat om
zoveel mogelijk kosten besparen, dan zou
het fokken van biggen volledig verplaatsen
naar Denemarken, de productie van vleesvarkens naar Polen, en de slacht en vleesverwerking naar Polen en Duitsland. Wil je zo

Biggen op transport.

min mogelijk broeikasgasuitstoot, dan zou de
productie van biggen een volledig Nederlandse
aangelegenheid worden, terwijl de productie
van vleesvarkens deels naar Nederland en
deels naar Polen zou gaan. Want Denemarken
en Polen produceren tegen lage kosten, en de
Nederlandse varkenshouderij stoot de minste
broeikasgassen uit. Emissies tijdens transport
en de kosten van transport tellen nauwelijks
mee in de afweging; ze zijn veel lager dan die
van productie.
De uitkomst van het model zeggen nog niet
alles, zegt Van den Broek, omdat ook zaken
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die niet in het model zijn meegenomen zoals
het investeringsklimaat, de investeringsrisico’s
of de infrastructuur, een rol spelen. ‘Maar we
kunnen wel concluderen dat het zinvol is om
ook naar de Europese sector als geheel te
kijken en niet alleen naar losse ketens. In vervolgonderzoek gaan we daarom meer factoren
meenemen.’
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