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Agrarische sector ba n e n m o t o r

	Forfarmers neemt HST F e e d s o v e r

Acht gemeenten in Midden-Limburg en Oost-Brabant
hebbenonderzocht wat de economische betekenis is van
de agrarische sector en de agribusiness in de regio.
Uit het onderzoek blijkt dat de agrarische sector een
banenmotor is voor Midden-Limburg en een belangrijke
bijdrage levert aan de toegevoegde waarde.
De uitkomsten van dit onderzoek onderstrepen de grote
economische betekenis van de agribusiness. De agri
business in Midden-Limburg levert 20 procent van de
totale bruto toegevoegde waarde. Anders gezegd: van
elke 5 euro die in de regio wordt verdiend, is 1 euro agrarisch gerelateerd. Meer dan 15.500 mensen werken in een
agrarische of agrarisch gerelateerde baan.
Boerenorganisatie LLTB is blij met de resultaten van het
onderzoek. Men denkt meestal alleen aan boeren en tuinders als het om de agrarische bijdrage aan de vitaliteit
van het platteland gaat. Nu is voor het eerst grondig aangetoond dat het economisch belang van de agrarische
sector voor de regio veel verder gaat, aldus de LLTB.

ForFarmers neemt 100 procent van het aandelenkapitaal van de Britse onderneming HST Feeds over. De betaalde prijs is gebaseerd op een ondernemingswaarde van 15 miljoen euro, inclusief liquide middelen. HST Feeds
verkooptjaarlijks ongeveer 140.000 ton rundvee- en pluimveemengvoer in
het noordwesten van Engeland.

	Halseth Innovation
Officer Nutreco
Omdat vis- en veevoerconcern Nutreco van innovatie een belangrijker thema
maakt dan voorheen, heeft het bedrijf een aparte Chief Innovation Officer
benoemd. Viggo Halseth, operationeel directeur Aquaculture, krijgt de functie en wordt ook per direct lid van de raad van bestuur. Halseth is afkomstig
van Skretting, ‘s werelds grootste producent van visvoer en onderdeel van
Nutreco. Viggo Halseth was sinds 1984 werkzaam bij de Noorse visvoer
producent.

Dijkhuizen opvolger ’t Hart
Minder bedrijfsuitbreiders
in alle veesectoren
Foto: Wageningen UR

Aalt Dijkhuizen volgt Cees ’t Hart op als boegbeeld van de topsector Agri & Food. Dat maakte
minister Kamp van Economische Zaken 13
februari bekend bij het afscheid van Dijkhuizen
als voorzitter van de raad van bestuur van
Wageningen UR. ’t Hart, topman van zuivel
concern FrieslandCampina, legde de functie
van boegbeeld per 15 maart 2014 neer.

	Chinese zuivelgigant na a r
W agenin g en
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Bij de Nederlandse pluimveebedrijven vanaf 15.000 vleeskuikens zijn de meeste uitbreidingsplannen te vinden
(28,2 procent). Bij de varkenshouderijen vanaf 500 vleesvarkens bevinden zich de meeste ‘stoppers’ (7,2 procent).

Foto: Yili Group

Zuivelgigant Yili
Group uit China
heeft zijn
onderzoeks- en
ontwikkelingscen-trum (R&Dcentrum)
geopend op
Wageningen
Campus. Vorig
jaar maakte de Yili Group kenbaar meer wereldwijd te willen opereren. In september 2013 besloot Yili haar Europese onderzoeksfaciliteit in de Food Valleyregio te vestigen. Concreet viel het oog daarbij op Wageningen Campus. De
sterke positie van Nederland op het gebied van food & agri en de positie van
Food Valley en Wageningen UR daarin, heeft bij die keuze een belangrijke rol
gespeeld.
De Yili Group staat nummer 12 op de ranglijst van de wereldwijde zuivelmarkt.
FrieslandCampina, vijfde op die lijst, opende vorig jaar haar R&D-centrum op
Wageningen Campus.

23,5 procent van de Nederlandse varkens- en pluimveehouders hebben plannen om de bedrijfsactiviteiten uit
te breiden. In 2012 lag dit percentage nog op 26,2 procent.
Het aantal ‘stoppers’ binnen deze sector is afgenomen
van 7,5 procent in 2012 naar 5,6 procent in 2013. Dit
blijkt uit de Hokdierscanner die AgriDirect jaarlijks uitvoert.

Melkveehouderij
In de melkveehouderij heeft 29,8 procent van de onder
nemers plannen om het bedrijf uit te breiden, (in 2012
was dat nog 32,4 procent). Het percentage stoppers is ten
opzichte van 2012 stabiel; 1,2 procent. Dit blijkt uit de
RundveeScanner van AgriDirect.

Derogatie op het spel gezet
Veruit het grootste deel van Nederland voldoet aan de Europese nitraatrichtlijn. Met uit
zondering van het zuidelijke zandgebied. Daar zit de nitraatconcentratie in het bovenste
grondwater nog altijd boven de norm van 50 mg/l, ondanks de huidige mestgebruiks
normen en -voorschriften en strenge regels voor het transport van mest. Het niet voldoen
aan de nitraatrichtlijn brengt de Nederlandse derogatie in gevaar.
Het zuidelijk zandgebied mag dan een hoge veedichtheid hebben en te maken hebben
met gewassen en bodems die gevoelig zijn voor uitspoeling van stikstof, toch zouden de
nitraatconcentraties ook in dit gebied inmiddels op een niveau van 50 mg/l of lager moeten kunnen liggen. Want daar zijn de actieprogramma’s van Nederland, om de Europese
Commissie tevreden te stellen, al jaren op gericht. De gebruiksnormen en -voorschriften
zijn steeds aangescherpt met het oog op het halen van de normen.
Mysterie rondom zuidelijke zandgebieden
Belangrijke vraag is waarom de normen in de zuidelijke zandgebieden niet zijn gehaald.
Óf er zijn bij de opstelling van het beleid rekenfouten gemaakt, óf er komt via mysterieuze
weg meer mest op de akkers dan berekend. Dat laatste lijkt de oorzaak, er zijn signalen over
mestfraude. Een jaar geleden werd een louche mesthandelaar, een 42-jarige Brabander,
opgepakt samen met zes handlangers. Hij zou op grote schaal mest hebben gedumpt.
Op welke schaal louche praktijken plaatsvinden is niet bekend. In een artikel in Nieuwe
Oogst van 7 december 2013 stelde LTO, bij monde van een bestuurder, dat de mest in
bepaalde delen van Nederland voor 40 procent ‘zwart’ is en niet volgens de regels wordt
toegediend. En in een artikel in Boerderij van 7 januari 2014 stelt een vertegenwoordiger
van Cumela dat 30 tot 40 procent van het totale mestvolume in Zuidoost-Nederland illegaal wordt verhandeld.
Mestfraude bedreigt derogatie
Zolang deze fraude met mest wordt gepleegd, hebben (nieuwe) maatregelen onvoldoende
nut en zal de nitraatconcentratie in bepaalde gebieden boven de 50 mg/l blijven. En dat
brengt de derogatie van de Nitraatrichtlijn in gevaar. Geen derogatie zou met name
betekenen dat melkveehouders niet langer 250 kilogram stikstof uit dierlijke mest per
hectare per jaar mogen gebruiken, maar nog maar 170 kilogram. Die sector krijgt dan te
maken met directe kosten voor extra mestafzet. Volgens eerdere berekeningen van het
ministerie van EZ komt dat neer op 150 tot 190 miljoen euro per jaar.

Wie is toch die boze burger ...
Wie is toch die burger die iedere keer zoveel
kritiekspuit op de veehouderij? En waarom ziet
die burger niet welke mega-inspanningen boeren
leveren voor het milieu, het dierenwelzijn, de voedselveiligheid enzovoorts? Als je de statistieken erop
naslaat, is de buitenlucht al 70 procent schoner
gewassen, zijn stallen voor miljoenen euro’s diervriendelijk verbouwd, het antibioticumgebruik is
giga teruggebracht ... en dat allemaal om die
burgertevreden te stellen.
Maar is die burger tevreden? Welnee, hij blijft
steen en been klagen en lijkt wel bozer dan ooit.
Hoe kan dat toch? Ik besloot de burgers maar
eens op te zoeken om het hen te vragen. Zo schoof
ik aan bij een buffet voorafgaand aan een Brabantberaad, belde met diverse actiecomités en sloot
me aan bij een burgeropstand in Den Bosch. Met
als resultaat dat ik eindelijk weet wie die boze
burgeris. En die burger blijkt een heel andere
burger te zijn dan ik ooit voor mogelijk had
gehouden.
Ik verwachtte vooral veel studenten te treffen vol
met groene idealen voor een betere toekomst.
Maar studenten ben ik niet tegengekomen. En
twintigers en dertigers evenmin. Gepensioneerden waren er des te meer. ‘Wij hebben er de tijd
voor om ook namens de jongeren te demonstreren’,
vertelden de gepensioneerden me. De oudere
medelanders die ik sprak, zeiden niet te geloven
in de innovatieve computergestuurde technieken
in de moderne veestal. Het is onmogelijk om met
techniek milieuproblemen als stankoverlast en een
mestoverschot op te lossen. Dat deze generatie
hier weinig fiducie in heeft, is misschien niet zo
gek: zij groeiden niet op met een computer in hun
broekzak. Onder de opstandelingen bovendien
veel dames en het is een bekend gegeven dat ook
veel dames niet echt warmlopen voor een fraai
stukje technisch vernuft.
Met de ‘wetenschap’ dat de boze burger meestal
een gepensioneerde dame is, vind ik het eigenlijk
niet zo gek dat de jonge mannelijke veehouder
zijn innovatieve technische hoogstandjes niet
goed over het voetlicht
krijgt.

o p lega l e wi j ze
Mestverwerking moet Nederland van het
fosfaatoverschot ontdoen. Er zijn echter
signalen dat op illegale wijze mest wordt
afgezet.

Geesje Rotgers

Foto: Geesje Rotgers
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