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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.
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De situatie in Chili
Aan de andere kant van het
Andesgebergte is de situatie geheel
anders. Chili, met een interne markt
van slechts 17 miljoen consumenten,
produceert niet alleen in voldoende
mate voor de nationale consumptie,
maar exporteert ook, vooral naar
belangrijke markten in Azië.
De jaarlijkse varkensvleesproductie in
Chili is de afgelopen jaren met gemiddeld
10% per jaar gestegen en bedraagt
ongeveer 600.000 ton. In 2012 bedroeg
de waarde van de export ruim $ 532
miljoen. De belangrijkste bestemmingen
zijn Zuid-Korea, Rusland, Japan en China.
Het is niet alleen de relatieve nabijheid
van deze markten aan de andere kant van
de Stille Oceaan en de vele vrijhandels
akkoorden die Chili heeft afgesloten,
waardoor importtarieven in andere

voer - een belangrijke kostenpost - is door de
hoge productie van soja en maïs in ruime
mate aanwezig tegen een lage prijs.

Flinke groei
Karina Lamelas, hoofd dierlijke productie
van het ministerie van landbouw in Buenos
Aires, is iets gematigder, maar voorziet ook
een zonnige toekomst voor de sector. Ze
verwacht de komende jaren een jaarlijkse
groei van tussen de 10% en 13%. De belang
rijkste drivers achter die groei zijn volgens
haar een goedkoper krediet voor producen
ten, een toenemende vraag (mede door
dalende prijzen), en de effecten van promotie
voor het product. Wel ziet Lamelas dat de
slachtcapaciteit binnen enkele jaren een
beperkende factor voor verdere groei
kan worden. Desondanks verwacht het
Argentijnse ministerie van landbouw dat
over zes jaar, dus in 2020, Argentinië voor
het eerst in de geschiedenis netto- exporteur
van varkensvlees zal zijn.
Datzelfde geluid laat José Maria Hernandez
horen, landmanager Argentinië van DSM
Nutriënten. De jaarlijkse volumegroei van

landen laag of nul zijn. Het belangrijkste
kenmerk van de export is de goede
gezondheidssituatie. Die stelt Chili in
staat te exporteren naar deze doorgaans
veeleisende markten.
Het kwam dan ook als een grote
tegenslag dat in 2008 deze markten de
grens dichthielden, omdat er dioxine in
varkensvlees uit Chili was aangetroffen.
De Chilenen konden aanvankelijk de bron
van de besmetting niet traceren, en
riepen de hulp in van Rikilt, onderdeel
van Wageningen UR. De direct naar Chili
afgereisde expert bleek in staat binnen
drie dagen de besmettingshaard te
traceren, hetgeen een dermate goed
visitekaartje was, dat Wageningen UR
twee jaar geleden in Chili op verzoek
van de Chileense overheid het
WageningenUR/Chili Centre of Excellence
kon installeren. En in 2012 was er in Chili
het probleem dat buurtbewoners
klaagden over stankoverlast bij een grote

verkoop door de vitaminegigant overstijgt in
Argentinië met gemak de 25%. Dit ondanks
de regelmatige importbarrières die de
Argentijnse regering opwerpt om zogenaamd
de eigen sector te beschermen. Het is echter
juist de eigen vleessector die baat heeft bij de
import van voedingssupplementen, waardoor
dieren gezonder zijn en sneller groeien.
Die groei zit vooral in de pluimvee-industrie
(vlees en eieren) en in de rundvleessector
(vlees en melk). Maar de groei in de varkens
houderij is ook DSM niet ontgaan, en de
vooruitzichten voor verdere groei zijn
volgens Hernandez gunstig.
Argentijnen zijn zo verknocht aan hun malse
rundvlees van de pampa’s, dat dit altijd een
belangrijk onderdeel van het Argentijnse
dieet zal blijven. Maar zo eenzijdig als het
jaren geweest is, daar gaat zeker verandering
in komen. Argentinië zal zich op termijn
gaan roeren op de wereldmarkt van
varkensvlees. Een noviteit.
Bart Vrolijk, landbouwraad Buenos Aires

In tegenstelling tot de
Braziliaanse kippen lukt ‘t het
Braziliaanse varken nog
maar steeds niet de wereld te
veroveren. In Brazilië lopen
ongeveer 40 miljoen varkens
rond. Zoals wel vaker in
Brazilië, is het potentieel
ongekend maar gaat het de
sector niet voor de wind.
Stijgende productiekosten
doet de concurrentiekracht
afnemen. Daarnaast is er
sprake van een delicaat
evenwicht tussen het aanbod
op de thuismarkt en
exportmarkt. En met die
export wil het dus ook nog
maar niet echt lukken.

varkensslachterij. Momenteel wordt
bezien of die slachterij, met aanpassingen
om de overlast te beperken voor
omwonenden, weer in gebruik kan
worden genomen. Het tekent de fragiele
verhouding tussen enerzijds economische
groei en vooruitgang, en anderzijds
noodzaak voor oog voor milieu en
omgeving.
De Chileense varkenssector zal naar
verwachting de komende jaren verder
groeien, met rond 10% per jaar. Het
belang van de Aziatische afzetmarkt zal
daarbij eerder toenemen dan afnemen.
Het is niet voor niets dat de Chileense
overheid zeer verheugd is over de goede
samenwerking met Nederland op het
gebied van elektronische certificering
(CLIENT). Men weet dat voor import van
Chileens varkensvlees in China dergelijke
elektronische documenten noodzakelijk
zijn.
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Juan Luis Uccelli, voorzitter van de
overkoepelende organisatie van varkens
houders AAPP, verwacht dat de sector de
komende jaren maar liefst 20% per jaar zal
groeien. Hij laat desgevraagd weten dat de
komende twee jaar voor $ 200 miljoen
geïnvesteerd zal worden in de sector. Ook ziet
hij de consumptie verder toenemen. Tien
jaar geleden was de consumptie met 1,5 kg
per hoofd marginaal, maar tegen 2017 zal dit
volgens hem richting de 20 kg per persoon
gaan. Wel spreekt hij zijn zorg uit hoe de
kleine producenten mee te krijgen in deze
groei, bijvoorbeeld door het stimuleren van
coöperaties. De 20 grootste producenten zijn
namelijk verantwoordelijk voor 80% van de
productie. En die zullen met de toenemende
schaalvergroting en bijbehorende efficiëntie
voordelen de kleinere producenten op
grotere achterstand zetten. Integratie zo ver
als in de pluimveeketen ziet Uccelli niet
gebeuren. Maar veel beperkingen aan verdere
uitbreiding zijn er volgens hem niet: de
gezondheidssituatie is doorgaans goed
(hoewel dat voor eventuele toekomstige
export naar sommige markten een heikel
punt blijft), er is ruimte voor uitbreiding, en

Braziliaans varken verovert niet de wereld

En wat precies speelt het
sambavarken parten?
Het belangrijkste productiegebied is nog
steeds het zuiden van het land. Hier vindt
60% van de productie plaats. De belang
rijkste exportstaten zijn Rio Grande do Sul
en Santa Catharina. De sector biedt
werkgelegenheid aan bijna 600.000
mensen.

Varkenskop in de etalage van een slager op de markt
van Porto Alegre, Brazilië.

Brazilië kent veel verschillende
productiesystemen. In het zuiden wordt
overwegend via integratie voor grote
vleesbedrijven geproduceerd. Brazil Foods
(BRF), waarin Perdigao en Frangosul samen
zijn opgegaan, is de grootste integratie.

Recentelijk is ook Seara van Marfrig
overgenomen. Twee andere belangrijke
spelers zijn JBS en Marfrig. BRF en JBS zijn
spelers van wereldformaat.
Maar ook contractproductie, productie voor
de spotmarkt en voor zelfvoorziening komt
voor. Denk aan familiebedrijven, small
holders of ondernemingen. Er zijn varkens
houders die de hele productiecyclus in eigen
hand houden, maar er zijn ook varkens
houders die zich specialiseren in het
produceren van biggen of die (af )mesten.
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Rond 15% van de lokale productie wordt
geëxporteerd. In 2012 werd 580.000 ton
geëxporteerd. In de periode maart 2013 tot
februari 2014 werd 507.974 ton varkensvlees
geëxporteerd. Dit maakt Brazilië de derde
exporteur ter wereld. Het merendeel van de
export betreft snitten. Er worden relatief
weinig (halve) karkassen geëxporteerd.
Toegang van Braziliaans varkensvlees op
buitenlandse markten blijft een beetje
problematisch. Men heeft een paar belang
rijke exportmarkten en als daar wat gebeurt
dan heeft dat onmiddellijk grote invloed op
het aanbod en daarmee op de prijzen in de
thuismarkt. Export en diversificatie van de
afzetmarkten is derhalve belangrijk.

In 2012 bedroeg de productie 3.483.000 ton
(waarvan circa 80% onder inspectie).
De varkensstapel telde toen 1,68 miljoen
zeugen voor agro-industriële productie,
met een productie van gemiddeld 22,8
biggen per zeug per jaar. Dit is een stijging
van 3,8% aan zeugen en 3,6% in producti
viteit ten opzichte van 2009. Verder zijn er
naar schatting nog driekwart miljoen zeugen
op smallholder-bedrijven voor zelfvoor
ziening. Samen dus ruim 2,4 miljoen zeugen.
In 2013 bedroeg de productie 3.474 000 ton.
Dat maakt Brazilië wereldwijd de derde
grootste producent. Het gemiddeld karkas
gewicht bedraagt 88,21 kilogram (2011).
Naar verwachting zullen er in 2014 geen
gekke dingen gebeuren. De productie zal
in lijn zijn met de vraag. Er is geen verhoging van de productie voorzien en er
staan geen (grote) investeringen op stapel.
BRF, de grootste producent en verwerker
van varkens- en pluimveevlees in de
wereld, zal het aanbod naar verluidt met
200.000 ton verlagen. JBS, de andere gigant
in de sector, zou mogelijk kunnen uitbreiden
maar er zijn op dit moment geen plannen
bekend. Marfrig, dat onlangs Seara aan BRF
heeft verkocht, heeft de varkensstapel met
12.000 zeugen verminderd.
Met aangepast (lager) aanbod en zonder
noemenswaardige investeringen zal de
productie in 2014 stabiel zijn. Binnen dit

scenario zal de export van varkensvlees zich
ergens tussen de 540.000 en 580.000 ton
stabiliseren.

Afnemende concurrentiekracht
De comparatieve voordelen en concur
rentiekracht van de Braziliaanse varkens
sector nemen door snel stijgende kosten af.
Vooral arbeid is erg duur geworden en
maakt inmiddels 9-10% van de productie
kosten uit. Dat is ongeveer vergelijkbaar
met belangrijkste producerende EU-landen.
Brazilië heeft dan ook nauwelijks meer
concurrentievoordeel wat betreft arbeids
kosten. Verder stijgen ook de energieprijzen snel. Het aandeel van veevoer in de
productiekosten bedraagt 64-67% (in Mato
Grosso respectievelijk Santa Catharina),

‘Rusland is de
belangrijkste afzetmarkt’
hetgeen inmiddels meer is dan in een
aantal EU-landen. Verder heeft men te
maken met milieumaatregelen en, niet te
vergeten, de hoge logistieke kosten; voor
transport, opslag en haven. De havenkosten
zijn bijna het dubbele van die in Europa,
terwijl de productiviteit en efficiëntie veel
minder is. Daardoor zouden de productie
kosten in de VS inmiddels lager liggen dan
in Brazilië.

Met economische groei en toenemende
welvaart neemt de vraag op de binnenlandse
markt toe. Inmiddels eet de Braziliaan
gemiddeld 15 kilogram varkensvlees per
persoon, vrijwel geheel in de vorm van
vleeswaren. Er wordt maar weinig vers
varkensvlees gegeten. De Braziliaan eet
nog steeds veel liever rundvlees en kip.

Crisis
De Braziliaanse varkenshouderij heeft een
zeer slechte tijd achter de rug. Vooral in
2012 was de situatie nijpend. Door hogere
productie en problemen met de afzet op een
aantal belangrijke exportmarkten (Rusland,
Argentinië, Oekraïne), samen met een dure
Real, was er een groter aanbod op de
thuismarkt. De thuismarkt moest zowel de
toegenomen productie als de lagere exporten
absorberen. Dat resulteerde in dalende
prijzen. Anderzijds stegen de prijzen van
veevoer sterk door tegenvallende oogsten.
Maandenlang waren de productiekosten
dan ook hoger dan de opbrengst.
Veel varkenshouders zijn in die periode
gestopt. In 2013 heeft de sector zich weer
wat kunnen herstellen doordat de
rentabiliteit verbeterde. Ondanks dat de
graanprijzen hoog bleven, leverden de
varkens meer op door een lager aanbod.
Wil deze betere rentabiliteit vastgehouden
worden, dan moeten productie en
consumptie beter op elkaar afgestemd/
gecoördineerd worden.

Het aandeel in de wereldhandel neemt
zelfs af. Eerst was het de dure Real die het
sambavarken parten speelde. Maar ondanks
waardevermindering van de Real is er
nauwelijks sprake van herstel. De dierziekte
status van Brazilië en ook sinds kort het
gebruik van ractopamine (in het voer) spelen
hierbij een rol. Niet alleen klassieke varkens
pest maar ook MKZ spelen de Brazilianen nog

steeds parten. Een groot deel van het land
(met uitzondering van het noorden) is al vrij
van vaccinatie. De enige deelstaat die niet
vrij is van vaccinatie is Santa Catharina.
Rusland is vooralsnog de belangrijkste
afzetmarkt voor Brazilië. In 2013 vond
30% van de export(waarde) zijn weg naar
Rusland. Net als Europa heeft Brazilië
regelmatig problemen met de afzet op de
Russische markt (c.q. met de goedkeuring
van bedrijven voor export naar Rusland).
Dat maakt de export grillig. Meer dan 21%
van de export(waarde) gaat richting China
en Hong Kong. Ook Oekraïne is met 15%
inmiddels een belangrijke afzetmarkt.
Verder wordt varkensvlees geëxporteerd
naar Uruguay, Angola en Singapore.
En sinds kort is ook de Japanse markt
open voor Braziliaans varkensvlees.
En ook al komen we elkaar niet op de
Europese markt tegen, we komen de
Brazilianen wel op andere (export)markten
tegen die ook voor Nederland belangrijk zijn.
Zo hoopt Brazilië op dit moment goed garen
te spinnen uit het conflict tussen Rusland en
EU over de export van varkensvlees.

Opvallend is dat nu, met het opschorten van
de invoer uit de EU, de Russen nu opeens
minder principieel lijken te zijn ten aanzien
van het gebruik van ractopamine hier in
Brazilië.

Dierenwelzijn
Wetgeving in Brazilië op het gebied van
dierenwelzijn is nog niet erg ontwikkeld.
Maatregelen die er zijn, worden dan ook
op vrijwillige basis genomen. Focus is
daarbij vooral gericht op humanitaire
slacht en transport van levende dieren
richting slachthuis. WSPA werkt hierbij
samen met het ministerie van Landbouw
en verzorgt trainingen. Al enige tijd is er
wetgeving over het transport van levende
dieren in voorbereiding, maar die heeft nog
steeds het licht niet gezien. Verder zijn er
diverse handboeken voor goede landbouw
praktijken, ook voor de varkenshouderij.
De EU probeert in het bilaterale overleg
met Brazilië het onderwerp dierenwelzijn
te agenderen. Vorig jaar is er een werkgroep
Brazilië-EU over dierenwelzijn in het leven
geroepen.

Milieu
Vooral in de bergachtige deelstaat Santa
Catharina heeft men problemen met
mestoverschotten. In deze deelstaat is een
kwart van de varkensstapel gehuisvest en
er is onvoldoende akkerbouwgrond om de
mest af te zetten. Integratie van akkerbouw
en varkenshouderij is een populair model.
Normaliter vindt opslag van de mest plaats
in mestputten voor stabilisatie, daarna wordt
het uitgereden als meststof over het land.
Biovergisters / biogasinstallaties komen ook
steeds meer in zwang. Naast meststof voor
akkerland wordt er dan ook gas geproduceerd.
Vooral voor eigen gebruik, want de afzet van
dit gas is nog moeilijk omdat er nog niet echt
een geconsolideerde markt voor is.
Initiatieven om de CO2-uitstoot te beperken
zijn terugdringen van het verbruik van
elektriciteit, boilers voor generatie van stoom
die worden aangedreven door biomassa ter
vervanging van fossiele brandstoffen en
verbetering van afvalwaterbehandeling en
mestmanagement.
Patricia de Vries-van Loon, landbouwraad Brasília
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Het bedrijf huisvest zeugen nog individueel,
de biggen worden nog gecastreerd en de
staarten gecoupeerd. Er is geen wetgeving die
hen hiertoe dwingt en de markt vraagt hier
ook (nog) niet om. Wel is Wolters enige tijd
geleden gestopt met het knippen van tandjes,
dit voorkomt het barsten van tanden en
daarmee dus ook infecties.

Marian Wolters (33) Marian Wolters:
runt samen met haar broer
Frederik (31) een gemengd
bedrijf in Itararé op de grens
van de deelstaat Saõ Paulo
en Parana. Vader Wolters Grootvader Wolters startte een melkvee
en in 1960 begon hij een akker
emigreerde in 1953 op bedrijf
bouwbedrijf in Arapoti in de Nederlandse
driejarige leeftijd met zijn nederzetting. In 1974 begon vader Wolters
werken op het bedrijf van zijn broer in
ouders naar Castrolanda, teItararé,
niet ver van Arapoti, waar ze een
Parana - ook wel bekend als gemengd landbouwbedrijf kochten om
het risico te spreiden. In de loop der jaren
de ABC-koloniën - om in is dit bedrijf zijn eigendom geworden.
melkveetak werd in de jaren 90 opgedoekt
Brazilië een nieuw leven op te De
vanwege de slechte melkprijzen. Landbouw
bouwen. is Marian met de paplepel ingegoten en na

Braziliaanse varkenshouder
met Hollandse roots

haar middelbare schoolopleiding heeft ze
een studie international business gevolgd
in Curitiba, Parana. Frederik is opgeleid als
landbouwingenieur. Na het overlijden van
Wolters sr. in 2007 hebben Marian en
Frederik het bedrijf overgenomen.

Overzicht van Fazenda Ponte Alta.

“Op dit moment wordt op ons bedrijf
Fazenda Ponte Alta zo’n 2000 hectare
gebruikt voor akkerbouw. Zomergewassen:
soja, maïs, en bruine bonen. Wintergewassen:
tarwe, en groenbemesters. 400 hectare
hebben we in eigendom en de rest pachten
we. De varkensafdeling is een bedrijf met een
complete cyclus. We hebben 1600 zeugen,”

vertelt Wolters. “Frederik leidt het landbouw
bedrijf en ik ben verantwoordelijk voor het
kantoor, de voerfabriek, en de varkens.
Ongeveer 60% van onze eigen landbouw
productie (soja en maïs) gaat naar de varkens.
Daarnaast hebben we 60 mensen in dienst,
waarvan ongeveer de helft in onze varkens
houderij werkzaam is.” Jaarlijks worden
40.000 varkens afgeleverd. “Ons streven is
dit te verhogen met een- à tweeduizend per
jaar”, aldus Wolters. “De grootmoederdieren
en de beren worden geleverd door Topigs.”
Fazenda Ponte Alta is lid van de coöperatie
Castrolanda en levert de levende varkens
met een gewicht van rond de 95 kilogram
aan de coöperatie. Deze verkoopt de varkens
op de spotmarkt. Dat is ook de prijs die
Marian voor haar varkens krijgt. Castrolanda
bouwt op dit moment samen met nog twee
andere coöperaties een nieuw slachthuis,
dat binnenkort wordt opgeleverd. “Dan
gaan we op contract, dus voor een vaste
prijs, de varkens met een gewicht van
115-120 kilogram aan dit slachthuis leveren.
De coöperatie wil zwaardere varkens, omdat
men in plaats van karkassen eindproducten

wil produceren. De varkens zullen daarom
ongeveer een maand langer aangehouden
worden. En dat is gunstig voor ons, want
de laatste kilo’s zijn de goedkoopste kilo’s.”
Voor het afmesten maakt het bedrijf gebruik
van ractopamine, dat in de Braziliaanse
varkenshouderij is toegestaan.

Crisis
De crisis in de varkenshouderij is niet
aan Marian en Frederik voorbijgegaan.
Of eigenlijk toch wel. Natuurlijk ondervonden
zij ook de consequenties dat de kostprijs
lange tijd hoger was dan de prijs op de
spotmarkt. Maar de akkerbouwtak heeft
hen gered. Enerzijds doordat zij hun eigen
veevoer produceren en anderzijds door de
verkoop van soja en maïs voor een hoge prijs.
Nog een voordeel is dat de inkomsten uit
de landbouwtak en de varkenshoudertak
ongeveer 50/50 zijn. Er was dus een vangnet.
Frederik werkt met precisielandbouw, wat
het gebruik van kunstmest tot een minimum
beperkt, en helpt om de kostprijs van het
graan laag te houden.

zijn, dan kan men energie van het net halen.
De mest wordt verder uitgereden over het
eigen akkerland. Daar wordt behalve stikstof
en kalk geen kunstmest meer gebruikt. Ook
dit brengt de kosten omlaag. De mest
uitrijden over het verder gelegen gehuurde
land is te duur. De arbeidskosten stijgen snel
en gekwalificeerde arbeid is vaak moeilijk te
krijgen. Zeker voor de varkenshouderijsector.

Wolters ziet grote uitdagingen voor de sector.
De varkenshouderij is instabiel, en alleen
opereren in een spotmarkt is niet effectief.
Ze voorspelt dat die over tien tot 20 jaar
verdwenen zal zijn. Tenzij je een enorm
bedrijf hebt en over 10.000 of meer zeugen
beschikt. Dan wordt het ook interessant om
bijvoorbeeld een eigen slachthuis neer te
zetten. “Overal om je heen hoor je dat de
krachten gebundeld moeten worden, want
samen sta je sterker. Men spreekt dan over
grote vleesbedrijven als BRF. Maar als het
even niet goed gaat met BRF, dan stort de
spotmarkt ook direct in.” Wolters geeft als
voorbeeld dat een stap op weg naar bunde
ling van krachten is, het samenwerken van
drie coöperaties in een nieuw slachthuis.

‘Bundeling van krachten is noodzakelijk en komt dichterbij’
Wolters: “Ons geluk is dat ons bedrijf zich in
een regio bevindt waar nauwelijks alternatieve
arbeidsmogelijkheden zijn, en dus geen
concurrentie. Dat is een redelijk unieke
situatie. Daardoor lukt het ons werknemers
te vinden zonder dat we buitensporige lonen
hoeven te betalen. Ondanks dat we tot nu toe
steeds voldoende werknemers kunnen
aantrekken, hebben we toch besloten ons
voersysteem te automatiseren. Eind dit jaar
moet dit gerealiseerd zijn en dit gaat ten
koste van vijf tot tien arbeidsplaatsen.”

Productiekosten

Milieu en dierenwelzijn

Op de 400 hectare eigen grond staan de
varkensstallen. Alle mest van de varkens gaat
naar de biogasinstallatie. Het gas levert 95%
van de energie voor de varkensstallen en nog
eens circa 30% van de energie in de andere
gebouwen, inclusief de veevoerinstallatie en
de graandroger. Dat brengt de kostprijs
natuurlijk sterk omlaag. Mocht het nodig

Het bedrijf heeft destijds als derde varkens
houderijbedrijf in de deelstaat Sao Paulo het
‘selosuinopaulista’ gekregen. Dit kwaliteits
zegel wordt uitgegeven door de associatie
van varkenshouders in de deelstaat Sao Paulo
en is vooral gerelateerd aan de productie
wijze, maar kijkt ook naar arbeidsomstandig
heden en milieueffecten. Inmiddels zijn er

Daar zullen eindproducten worden geprodu
ceerd in plaats van karkassen (vandaar ook de
behoefte aan zwaardere varkens). “Dit biedt
ons de mogelijkheid om als leden op contract
te gaan leveren, en niet meer afhankelijk te
zijn van de vrije markt.” Op dit moment
levert Wolters 700-800 varkens per week,
samen met de andere varkenshouders in de
deelstaat worden dat er 12.000 tot 13.000 per
week. Dat biedt een beter bestaan naast de
grote integraties.
Met het oog op deze uitbreiding is men
al begonnen met het vergroten van de
meststallen, omdat zwaardere dieren
nu eenmaal meer ruimte nodig hebben.
En meer voer. Er is dus ook reden om de
landbouwtak uit te breiden, omdat dan
vrijwel al de landbouwproductie richting
de varkens zou gaan.
Patricia de Vries-van Loon
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ongeveer tien bedrijven die dit certificaat
hebben gekregen.

12

13

China is een varkensminnend
land. Het consumeert bijna
de helft van al het varkens
vlees in de wereld. Om aan
deze enorme vraag te vol
doen, kunnen verspreid over
China 475 miljoen krul
staartjes geteld worden.
De bevolkingsgroei (jaarlijks
3-4%), de toenemende vraag
naar dierlijk eiwit per hoofd
van de bevolking (+15% voor
varkensvlees) en meer uit
gaven voor vlees (+10%)
maken dat China zich ge
noodzaakt ziet de binnen
landse varkensproductie uit
te breiden.

Schakels van de Chinese varkensvleesketen in beeld.

De Chinese varkensketen:
van meer naar beter
Voor de Chinese autoriteiten blijft zelfvoor
ziening in rijst, tarwe en varkensvlees een
politieke prioriteit. Voor de meeste vlees
producten en zuivel is zelfvoorziening echter
een utopie. Omdat voldoende varkensvlees
tegen een betaalbare prijs een nationale
beleidsdoelstelling is, zal China maar een
beperkte hoeveelheid import toelaten.
Vooral de delen die wij in Nederland minder
smakelijk vinden en die vleesbedrijven
moeilijker kunnen verwaarden op westerse
markten zijn zeer in trek in China en
vertegenwoordigen een exportwaarde
van een paar honderd miljoen euro. In de
Chinese Agricultural Outlook 2014-2023
(april 2014) is een zelfvoorzieningsniveau
voor vlees genoemd van 90% (varkensvlees
99%) en een 40% groei van de import tot
2,5 miljoen ton (waarvan ruim 1 miljoen ton
varkensvlees).

Duurzame groei en ontwikkeling
De belangrijkste uitdaging voor de Chinese
varkenshouderij is om met een duurzame
groei aan de toenemende vraag van een
kritisch wordende stedelijke consument te
voldoen. Deze groei en ontwikkeling zullen
in hoofdzaak door grote moderne, verticaal
geïntegreerde ondernemingen gerealiseerd
moeten worden. De Chinese overheid wil dit
actief stimuleren. De aankoop van het
Amerikaanse bedrijf Smithfield Foods Inc.
door Shuanghui International - voor ruim
$ 7 miljard (inclusief schuld) - past in dat
beleid.

Het beleid is verder gericht op:
• Hogere productkwaliteit
en -veiligheid. De Chinese
samenleving is meer en meer
bezorgd over de dierlijke
productie en vervuiling, de
veiligheid en geur.
• Hogere productiviteit, vooral door
verbeterde fokkerij, huisvesting en
veevoederconversie.
• Betere diergezondheid en
verminderd gebruik van
antibiotica. De gezondheid van
varkens is een voortdurende zorg
op Chinese bedrijven. Door het
(hoge) gebruik van antibiotica en
vaccins bestaat ook hier een risico
voor antibioticaresistentie voor
dieren en mensen.
• Mestverwerking, energiebesparing
en lagere emissies. Dit zijn
belangrijke aandachtspunten voor
de moderne varkenshouderij, ook
in China. Technische oplossingen
voor mestverwerking worden in
China toegepast. Die verminderen
echter niet de minerale inhoud
van N, P en K en China heeft dan
ook serieus last van
bodemvervuiling op grote schaal.

Oranje boven
Economische diplomatie
Nederlandse overheid en bedrijven werken
al meer dan 30 jaar samen met Chinese
partners in de varkenssector. Na veel en
lang onderhandelen kunnen nu meer dan
10 Nederlandse bedrijven (vanuit 15 door
China goedgekeurde Nederlands bedrijfs
locaties) vlees en bijproducten exporteren
naar China. Daarnaast zijn er een paar dozijn
bedrijven en instellingen actief op gebied
van varkensfokkerij, veevoeding, techniek,
onderzoek en opleidingen.
De Nederlandse economische diplomatieke
inspanning is gericht op behoud en vergroting
van markttoegang (vlees, bijproducten,
sperma), versterking van marktontwikkeling
(handelspromotie, investeringen, onderzoek
en opleidingen) en overheidssamenwerking
om een en ander te initiëren en te borgen.
In dit kader wordt actief gebruikgemaakt
van ambtelijke en expertmissies en vanzelf
sprekend van hoge bezoeken als die van
premier Rutte (vorig jaar november) en van
president Xi Jinping (maart dit jaar). Centraal
staan de jaarlijks bijeenkomsten van EZ/DG
Agro op het niveau van vice-ministers met
AQSIQ (Chinese VWA: inspecties, certificering
en registraties) en het ministerie van
Landbouw.
Met die laatste zijn in 2013 voor de komende
jaren de volgende gebieden benoemd voor
samenwerking tussen Nederlandse en Chinese
overheden, kennisinstellingen en bedrijven:
• veefokkerij (zuivel-, varkens en pluimvee)
• duurzame productiesystemen
• duurzame faciliteiten en ketens voor
transport, opslag en verwerking
• ziektenbeheersing en dierenwelzijn

• veilig en duurzaam watergebruik
in de veehouderij
• milieuzaken
• good agricultural practices,
productkwaliteit en voedselveiligheid,
tracking & tracing
• kennisoverdracht (onderwijs,
training van personeel)
• ontwikkeling en innovatie in de
voederindustrie: duurzame technologie,
grondstoffen en additieven van hoge
kwaliteit.

‘De Chinese en Nederlandse
varkenssector werken al
30 jaar samen’
Samen sterk
Nederland wil en kan China goed
ondersteunen bij haar inspanningen om een
duurzame productie te realiseren. Het betreft
een ontwikkeling van ‘meer’ naar ‘beter’,
zowel door export als lokale samenwerking
en innovatie. Dit sluit naadloos aan bij de
doelen en activiteiten van de Nederlandse en
Chinese overheden en bij de internationale
ambities van de Nederlandse bedrijven zoals
geformuleerd in de topsector Agro & Food.
In het verleden heeft het Nederlands
bedrijfsleven al bijgedragen aan duurzame
ontwikkeling van de Chinese varkensvlees
keten en het genereren van toegevoegde
waarde in die keten.
Nedap bijvoorbeeld vierde in mei 2012
zijn honderdste project in China voor
welzijnsvriendelijke huisvesting van

Voornoemde
bedrijven zijn
betrokken bij
‘Orange Pig’,
een consortium
van Nederlandse
ondernemingen
die samen met Chinese partners een goede
en veilige varkensproductie willen realiseren.
Sinds 2010 is dit consortium actief en is er
hard gewerkt om Nederland op de Chinese
varkenskaart te zetten, tot eind vorig jaar
met een subsidie van EZ/RVO (voorheen
Agentschap NL / EVD). Orange Pig heeft veel
inspanning geleverd om een gerenommeerde
positie in de Chinese varkenshouderij voor
haar bedrijven en Nederland in het algemeen
te verwerven, onder meer met een eigen
logo. De vertaling in het Chinees, in het
kader van het Orange Pig-programma,
van het boek ‘Varkenssignalen’ heeft
hieraan sterk bijgedragen. Daarmee is een
schitterend middel beschikbaar gekomen
voor de overdracht van kennis over goede
managementpraktijken om de productiviteit
te verhogen, gezondheid en veiligheid beter
te borgen, en het verlies aan resources
(veevoer, energie bijvoorbeeld) te
verminderen.
Om als Orange Pig een partner voor China
te blijven is er veel werk aan de winkel,
om samen met haar bedrijven Nederlandse
innovatieve, veilige en duurzame
oplossingen te leveren aan de Chinese
varkenshouderij en varkensketen.
Marinus Overheul, landbouwraad Peking
Ina Enting, programmamanager Orange Pig
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dragende zeugen; Rendac ontving in
november 2013 een Chinese delegatie om de
samenwerking te verkennen voor een veilige
en duurzame verwerking van dieren die
ongeschikt zijn voor humane consumptie;
Veldman Techniek verkocht in 2013 zijn
eerste luchtreiniger om luchtvervuiling
vanuit een slachterij te verminderen;
De Heus mocht in 2014 tijdens het bezoek
van Xi Jinping uiteenzetten hoe zij veiligheid
van veevoer garanderen en het belang
daarvan voor kwaliteit en veiligheid van de
productie van dierlijke eiwitten.
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In 1997 besloot Hans Jaap de Wit jr., voorzitter Stichting Keten Duurzaam Varkensvlees
Verhoeven zijn varkensstal te
optimaliseren. Op een
duurzame manier. Dat deed
hij vol overtuiging en het
leverde ook betere resultaten Jaap de Wit jr. van Inkoop Oudewater
aantal schakels. Er wordt geroepen dat elke
(handelshuis in vee) is samen met Verhoeven schakel gecertificeerd moet worden, en men
op. Voor mens en dier. Maar één van de initiatiefnemers van de stichting. wil dan van iedereen een stuk papier met een
handtekening erop. Dat is een manier om
niet direct op zakelijk gebied. De Wit: “KDV is sinds 1997 hét keurmerk
te organiseren, maar wij geloven niet
voor varkensvlees. Onze stichting is een
Het bleek nodig een betere samenwerkingsverband tussen Nederlandse iets
zo in een handtekening onderaan een stuk
papier. Wij denken dat het beter werkt door
onderhandelingspositie te varkensboeren, een slachterij, grossiers,
mensen actief te begeleiden. Zo krijg je van
slagers, vleeswarenproducenten, retail
verwerven. En zo is de bedrijven en cateraars. Op dit moment zijn twee kanten betrokkenheid. Sinds kort
hebben we een ketencoach die boeren
300 varkensboeren aangesloten.
Stichting Keten Duurzaam erEenzo’n
bezoekt. Die ketencoach is ook dierenarts
interessante ontwikkeling is dat door
Varkensvlees (KDV) alle recente schandalen niet alleen het
en die loopt niet alleen lijstjes af, hij helpt de
boeren ook om concrete stappen te maken.
duurzaamheidsaspect belangrijker is
ontstaan. geworden, maar ook de roep vanuit de
En dan steeds vanuit de vraag ‘wat is er nodig

Op de bres voor milieu, dieren
welzijn en diergezondheid

consument om een transparante keten
dominanter is geworden. Wij kunnen precies
laten zien waar alles vandaan komt. We doen
namelijk alles zelf, we benaderen de boeren,
geven ze advies, we bouwen een relatie met
hen op. We zijn geen organisatie die een
stempeltje komt zetten en weer vertrekt”,
aldus De Wit.

Niet alleen lijstjes afvinken
“De varkenssector heeft een lange keten,
van fokker naar mester, naar de handel die
zorgt dat die voorgaande stappen soepel
verlopen, dan krijg je de slachterij, de
uitsnijderij, en vervolgens portioneren,
verpakken en distribueren. Dat zijn best een

om het beter te doen op het gebied van
dierenwelzijn, milieu en vooral ook
diergezondheid’. Op milieugebied speelt
energiebesparing een belangrijke rol.
De KDV zit inmiddels op 44% besparing,
maar in 2016 willen we dat alle aangesloten
varkenshouderijen energieneutraal zijn.
En dat is net iets meer gevraagd dan op tijd
de lampen uit te doen, dat vraagt om
investeringen.”
“Wat we ook doen, op het gebied van
dierenwelzijn,”, vervolgt De Wit, “is
nestelmateriaal verspreiden voor de zeugen.
Drachtige zeugen vertonen sleepgedrag,
ze willen een nestje maken voordat ze gaan

werpen. Jute is daar ideaal voor. We hebben
daarom een partij ingekocht en die verspreid
onder de aangesloten boeren. Dat levert
veel op. De zeugen kunnen daarin hun stress
kwijt, waardoor ze eerder werpen, de biggen
drinken daardoor sneller bij de moeder.
Ze zijn gezonder enzovoort. Een boer zal
daar niet direct iets van terugzien, qua
opbrengst, maar hij weet dat het goed is
voor zijn varkens. Dat soort relatief kleine

ondernemen als de diergezondheid
achterblijft en dat wordt vervolgens ook
door ons gecontroleerd. Er moet informatie
gedeeld worden over het aantal dieren, over
voer enzovoort. Wat voer betreft hebben wij
de filosofie dat je niet met voeding moet
proberen diergezondheid te verbeteren.
Dat is symptoombestrijding, je moet het
probleem oplossen. Dus voorkom stress,
in plaats dat je - wat sommige boeren doen

‘De interesse vanuit het buitenland is vooralsnog beperkt’
dingen proberen wij als KDV te organiseren
en faciliteren. Om de keten zo verder te
verduurzamen.”

- water gaat aanzuren. Het komt erop neer
dat we met begeleiding de sector naar een
hoger plan proberen te tillen. En dan kom je
er niet met een afvinkbaar systeem.”

Unieke positie
De positie die Jaap de Wit jr. als – van huis
uit – inkoper inneemt, is volgens hem ideaal.
“Wij praten zowel met boeren als met
vleesverwerkers, we zien welke kant de markt
opgaat en wat de boer kan. Wij kunnen de
mogelijkheden die de boer heeft vertalen
naar marktkansen en vragen uit de markt
vertalen naar mogelijkheden op de
boerderij.” De Wit vergelijkt het met een
zandloper, “er zijn heel veel boeren en heel
veel vleesverwerkers, wij zitten daar precies
tussenin.”
De boeren die zijn aangesloten bij KDV
moeten er, naast het betalen van een
jaarlijkse fee, overigens wel wat voor over
hebben. De Wit: “We vragen best veel van ze,
ze moeten hun energieverbruik conscentieus
bijhouden, het medicijngebruik, actie

Niet castreren
Een van de eerste en belangrijkste wapen
feiten van de KDV is de in 2007 genomen
stap om varkens niet langer te castreren.
“Dat is een stap geweest die onze boeren
veel geld heeft opgeleverd. Een gecastreerd
varken heeft meer voer nodig, hij wordt
sneller vet en dat betekent dus meer spek
dan vlees. Economisch gezien was het een
logische stap, afgezien van het feit dat
castratie voor mens (die het moet uitvoeren)
en dier niet fijn is, maar de afzet wilde er niet
aan. Wij hebben als KDV een deal gemaakt:
‘wij gaan de varkens heel goed controleren
op berenlucht en dan nemen jullie ze af.’
Nu doet natuurlijk iedereen het, maar de
eerste twee jaar wilde niemand eraan.”
KDV is ook bezig met een onderzoek naar
antibiotica-reductie. Iets dat niet direct

voordeel oplevert voor de boer, maar De Wit
stelt dat KDV al een paar keer voordeel heeft
weten te behalen, en hij is er zeker van dat
het nu ook weer gaat lukken. De interesse
vanuit het buitenland voor de verduurzaming
van de varkenshouderij met de initiatieven
die KDV aandraagt, is vooralsnog beperkt.
“Rusland en China zijn grote exportmarkten,
maar die hebben hier geen direct belang bij.
Vanuit Australië en het Verenigd Koninkrijk is
er echter wel interesse. En er staat ook iets in
Duitsland en België te gebeuren. “Natuurlijk
zullen ze dan niet zo snel een Nederlandse
partner zoeken om een duurzame keten te
bouwen”, aldus De Wit.
Hoe dan ook, de focus ligt voor KDV op dit
moment op diergezondheid, reductie van
antibiotica, waterkwaliteit en energieneutraal
worden in 2016. En de man met wie het
begon, varkenshouder Hans Verhoeven,
heeft op zijn bedrijf een nieuwe demo-stal
waar weer een aantal duurzame stappen
worden gemaakt. Een nieuwe manier van
afleiding voor de dieren, een nieuwe manier
van luchtzuiveren waarbij geen luchtwassers
en aanverwante chemische zaken gebruikt
hoeven worden. De Wit: “Er zit nog genoeg
ontwikkeling in, we blijven proberen goede
dingen te doen.”
Jacqueline Rogers
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Verwaarding
Verwaarding
SkinSkin

Bones
Bones

MeatMeat
Bone

ScratchingsScratchings
Tattoo
Leather

Leather

Collagen Collagen

Gelatine

Wat gebeurt er na de slacht met een varken?
Natuurlijk gaat een deel van het dier naar de
vleesconsumptie, maar wat gebeurt er met
de rest? Ontwerpster Christien Meindertsma
onderzocht drie jaar lang welke producten
van een varken worden gemaakt. Haar
speurtocht levert haar 187 producten op en
leidt haar langs de tatoeëerder, tandarts,
apotheker, boer en wapenspecialist.
Bier, medicijnen, munitie, hartkleppen,
remschijven en kauwgom; het zijn slechts
enkele voorbeelden van producten waar
delen, of zelfs minuscule deeltjes van een
varken inzitten. PIG 05049 is tentoongesteld
in de Kunsthal in Rotterdam, en is ook
toegevoegd aan de collectie van MOMA in
New York. Meer informatie over Meindertsma
via www.christienmeindertsma.com.

Gelatine

Collagen Collagen

Tattoo

Gelatine

Gelatine

Bone

Technical Gelatine
Technical Gelatine
Paper

Neck

Neck

Shoulder Shoulder

Paper

Mortadella Mortadella
Shoulder Chop
Shoulder Chop
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Shoulder Steak
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Carbonless Carbonless
Paper
Paper

Hide Glue Hide Glue

Copper

Copper

Lower Leg Lower Leg

Injectable Collagen
Injectable Collagen
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Brass

Ribs

Beauty MaskBeauty Mask

Zinc

Zinc

Energy Bar Energy Bar

Explosive Explosive

Drink Skin Drink
Collagen Skin
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Bullet

Bullet

WeisswurstWeisswurst

Liquorice Liquorice

Ballistic Gelatine
Ballistic Gelatine

HamburgerHamburger

Winegum Winegum

Paintball Paintball

Chipolata Chipolata

Sourstrip Sourstrip

Plaster

Plaster

Mince

Mince

Chewing Gum
Chewing Gum

Cork

Cork

Slavink

Slavink

PeppermintPeppermint

Bath Pearl Bath Pearl

Chorizo

Chorizo

Love Heart Love Heart

Photographic
Photographic
Film
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Pizza

Pizza

Lollypop Lollypop

Photographic
Photographic
Paper
Paper

Soup

Soup

Marshmellow
Marshmellow

Inkjet PaperInkjet Paper
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Marshmellow
Wafer
Wafer

X-Ray Film X-Ray Film

Nougat

Nougat

Hologram Hologram
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Cupcake
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Rib Chop Rib Chop
Spare Rib Spare Rib
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Streaky Bacon
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Sausage RollSausage Roll
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Loin

Tenderloin Tenderloin
Rolled FilletRolled
Joint Fillet Joint

Bone Protein
Bone Protein

Bone Meal Bone Meal
Cellular Concrete
Cellular Concrete

Pork Steak Pork Steak

Bone Glue Bone Glue

Matches

Parmaham Parmaham

KokosbroodKokosbrood
Custard Pastry
Custard Pastry

Stir Fry MeatStir Fry Meat

Leg

Leg

Matches

Ham

Ham

Water Jelly Water Jelly

Cadmium Cadmium

Fricandeau Fricandeau

Vanilla Pudding
Vanilla Pudding

Bone Glue Bone Glue

Schnitzel Schnitzel

Chocolate Mousse
Chocolate Mousse

Jigsaw Puzzle
Jigsaw Puzzle

Cordon BlueCordon Blue

Tiramisu Tiramisu

Book CoverBook Cover

Torteloni Torteloni

Curd

Wallpaper Wallpaper

Egg Roll

Ice Cream Ice Cream

Sandpaper Sandpaper

Microwave Microwave
Meal
Meal

Whipped Cream
Whipped Cream
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CheesecakeCheesecake
Cream Cheese
Cream Cheese

Curd

Low Fat Butter
Low Fat Butter

Bone Ash Bone Ash

Shoe

Other

Other

Egg Roll

Pork Pie

Pork Pie

Rubber Textile
Rubber
Finishing
Textile Finishing

Log Pie

Log Pie

Rubber Rotogravure
Rubber Rotogravure
Printing Printing

Frikandel Frikandel
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Deep Fry Snack
Deep Fry Snack

Beer
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Fine Bone
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China Cameo
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Fine Bone
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FiguurworstFiguurworst

Juice

Juice

AluminiumAluminium
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Landjager Landjager

Aspic

Aspic

Traine BrakeTraine Brake

Salami

Yoghurt
Extra Calcium
Extra
Calcium Yoghurt

FrankfurterFrankfurter

ChondroitinChondroitin

KosterworstKosterworst

Croquette Croquette

Calcium

Canned Meat
Canned Meat

Cartillage Cartillage

Pet Food Pet Food
Hard Capsule
Hard Capsule
Tablets

Tablets

Gelatine Sponge
Surgical Gelatine
Surgical
Sponge
Gelatine Antibiotic
Surgical Gelatine
Surgical
Antibiotic

Calcium

Salami
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Het belang van akkerbouw Uitdagend maar kansrijk?
neemt in Centraal- en
Oost-Europa steeds meer
toe. Dit wordt gestimuleerd
doordat de akkerbouw zich
laat kenmerken door de Vruchtbare grond, grote hoeveelheden
veel (milieu)ruimte en een lage
relatieve extensiviteit van granen,
ziektedruk als gevolg van de gunstige
kapitaal, personeel en kennis, spreiding van bedrijven, zijn uitstekende
voor de varkenssector.
subsidie-intensiteit en goede productiefactoren
Door de afname van de varkensstapel is
outputprijzen in relatie tot sprake van een ‘mesttekort’. Daarnaast is
de maatschappelijke acceptatie van de
veehouderij. Dit zorgt ervoor varkenshouderij hoog.
dat het aandeel veehouderij De landbouwraden in Boedapest, Belgrado en
in de landbouwproductie in Boekarest organiseerden gezamenlijk begin
een marktbezoek aan de regio voor een
de regio afneemt. Toch kent april
brede groep. Daarbij is met seminars,
de regio ook uitstekende bedrijfsbezoeken en handelscontact
bijeenkomsten informatie en achtergronden
productiefactoren voor de verstrekt over ontwikkelingen en mogelijk
varkenssector. heden voor de varkenshouderij in de regio.

Varkenshouderij in Hongarije,
Roemenië en Servië

Hongarije
De Hongaarse varkenshouderij wordt
gekenmerkt door een grootschalige,
gesloten bedrijfsstructuur. In tegenstelling
tot vele andere varkens producerende
landen, hebben de meeste varkensbedrijven

in Hongarije zich niet gespecialiseerd.
Geruimde fokdieren worden vaak vervangen
door eigen dieren, wat leidt tot een lagere
vruchtbaarheid en productiviteit. Vaak wordt
nieuw genetisch onderzoek en innovaties
genegeerd of niet toegepast in de praktijk.
Technische resultaten over het aantal biggen
per zeug (16,7) of voerconversie (3,7 kg / kg
gewicht) blijven dan ook ver achter bij die
in West-Europa. Naast het ontbreken van
kapitaal bij Hongaarse varkenshouders,
is ook de kennis over moderne varkens
houderij vaak beperkt.

eiwitbehoefte (deels) vervuld door de
jaarlijkse import van circa 600-duizend ton
sojameel. De Hongaarse overheid probeert
hier de koers te verleggen: via het gemeen
schappelijk landbouwbeleid voor de periode
2014-2020 wil zij inzetten op extra gekop
pelde betalingen voor eiwithoudende
gewassen.
De hoge voerconversie in Hongarije is
anderzijds het gevolg van het ontbreken
van actuele kennis. Actualisatie van kennis
is beperkt als gevolg van een matig ontwik
kelde adviseringssector en de argwaan van
Hongaarse varkenshouders richting
voedingsdeskundigen en diervoeder
bedrijven. Daarbij is het gebruik van droge
voersystemen populair onder Hongaarse
varkenshouders. Redenen hierachter zijn
eenvoud, prijs en betrouwbaarheid. Natte
systemen worden als te duur en moeilijker
beschouwd.

Granen onder druk
De aanwezigheid van voedergranen wordt
vaak als voordeel aangeduid voor de regio.
De ruime beschikbaarheid van voedergranen
draagt echter ook bij aan hoge voerconversie
(3,7 kg voer / kg gewicht). Hoewel Hongarije
goede omstandigheden heeft voor de
productie van voedergranen, is na de
toetreding tot de EU de productie van
eiwithoudende gewassen sterk teruggevallen.
Als gevolg hiervan wordt de huidige

Investeringen en financiering
In de afgelopen jaren is de Hongaarse
varkensstapel continu afgenomen tot minder
dan 3 miljoen dieren. Om de daling een halt
toe te roepen, heeft de Hongaarse overheid
het afgelopen jaar meer politieke prioriteit
gelegd bij de ontwikkeling van de varkens
sector. Het heeft zich tot doel gesteld de
huidige varkensstapel te verdubbelen.
De overheid probeert met

investeringssubsidies de varkenshouderij
te moderniseren en te versterken. Zo is er
dit jaar rond € 28 miljoen beschikbaar onder
de noemer dierenwelzijn. In het nieuwe
plattelandsontwikkelingsprogramma voor
2014-2020 wordt prioriteit gelegd bij de
ontwikkeling van de veehouderijsector, in
het bijzonder varkenshouderij. De precieze
invulling daarvan wordt nog duidelijk.
Daarnaast zijn enkele belastingmaatregelen
doorgevoerd die de sector moeten versterken
en werd, om fraude en de zwarte markt tegen
te gaan, het btw-tarief van 27% naar 5%
verlaagd voor karkassen en levende dieren.
Toch zijn veel banken huiverig investeringen
te financieren, onder meer door het
ontbreken van een geschikt onderpand
(grond is beperkt mogelijk door limitering
grondeigendom) en hebben diverse
wijzigingen in de pachtwetgeving en een
nieuwe wet op de verwerving van
landbouwgronden voor
terughoudendheid bij
financiële instellingen
gezorgd.
De afname van de
varkensstapel en gebrek aan
nieuwe investeringen in de
productie, zet ook de ontwik
keling en modernisering van de
verwerkende sector onder druk.

Feitelijk is een sanering van deze sector
nodig, maar bedrijven als Kapuvár Hús,
Gyulai Húskombinát en Pápai Hús worden
met het oog op werkgelegenheid door de
overheid overeind gehouden. Uitzondering
hierop is Bonafarm / Píck, zij zet in op
integratie en is bezig met de verhuizing
van haar verwerking en bouw van een
nieuw modern slachthuis in Mohacs, waar
jaarlijks 1 miljoen varkens geslacht moeten
worden (grotendeels uit eigen productie).
Deze verhuizing is deels ingegeven door de
aanwezigheid van Smithsfield in Roemenië,
noodzaak tot modernisering en uitbreiding
van de productie van de bekende Píck
Salami.
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Roemenië

Voersituatie

Van oudsher is Roemenië een belangrijke
producent van varkensvlees. Na de val van
het communisme is de sector evenwel sterk
ingekrompen, vooral door de ontmanteling
van staatsbedrijven. Na een dramatische
reductie van de varkensstapel in de jaren 90,
is de situatie in eerste instantie gestabiliseerd.
Maar de toetreding tot de EU leidde tot een
volgende afslanking. En het aantal zeugen
reduceerde van 1 miljoen in 1991 tot ruim
680.000 in 2004 en 400.000 in 2012.
Dit impliceert dat het land van een vlees
exporteur importeur werd. Zo was de
import-/exportbalans in het laatst beschik
bare jaar 2012 138.000 ton in de min, hetgeen
neerkomt op een zelfvoorzieningsgraad van
ongeveer 30-40%.

Roemenië beschikt over een groot areaal
landbouwgrond. Zo is er voor akkerbouw
ongeveer 8,3 miljoen hectare beschikbaar.
Granen en oliehoudende gewassen beslaan
ruwweg 62% van deze oppervlakte; het
belangrijkste gewas is maïs met 2,6 miljoen
hectare. Roemenië is daarmee qua opper
vlakte de grootste in de EU. Roemenië
exporteert het grootste deel van haar
akkerbouwgewassen in bulk, waarbij de
grote graanhandelaren een oligopolie in
afzet en opslag bezitten. Dit betekent dat
deze grondstoffen voor een zeer
concurrerende prijs beschikbaar zijn voor
de intensieve veehouderij.

Dit is het sombere deel van het verhaal;
het positieve is het potentieel. Roemenië
heeft een goede voerbasis, volop ruimte voor
grote bedrijven, lage grond en bouwkosten,
lage arbeidskosten en volop afzetmogelijk
heden voor varkensmest. Verschillende
financiële instellingen hebben de afgelopen
jaren aangegeven te verwachten dat de
varkenshouderij zich vanuit West-Europa
zal gaan verplaatsen naar landen waar voer
en ruimte voorhanden is.

Varkenshouderij
In 2010 nam Roemenië in de EU de negende
plaats in met een varkensstapel van 5,5
miljoen dieren. 80% van de varkens worden
gehouden op zeer kleine bedrijven, het
zogenoemde backyard farming. 94% van
de bedrijven heeft 1-3 varkens, 4,8% 4-10 en
slechts 256 bedrijven meer dan 100 varkens.
De 156 professionele bedrijven (meer dan
500 varkens) houden gezamenlijk meer dan
1 miljoen dieren. De grote bedrijven werken
volgens het integratiesysteem, de kleintjes
werken volgens een zeer extensieve aanpak.

Het grootste bedrijf in Roemenië is
Smithfield in Timisoara (West-Roemenië);
eind vorig jaar overgenomen door het
Chinese bedrijf Shuanghui. Naast een
wisseling van eigendom lijkt dit ook de weg
voor export van varkensvlees naar China te
openen. Een groep Deense varkensboeren is
sinds 2010 actief in het oostelijk deel van
Roemenië en beschikt daar momenteel over
4 bedrijven met in totaal 7000 zeugen.
Roemenië is niet alleen een importeur
van varkensvlees maar ook van biggen.
Op jaarbasis worden er ongeveer 725.000
stuks geïmporteerd waarvan ongeveer
een derde vanuit Nederland. Deze grote
biggenimport geeft aan dat er ruimte is voor
het opzetten van een lokale biggenproductie.

Verwerking/slachten
De Roemeen is een varkensvleeseter; bij
een totale vleesconsumptie van 60-65 kg per
capita neemt varkensvlees de helft (30-32 kg)
voor zijn rekening; pluimveevlees (15-20 kg)
en rundvlees (6 kg) volgen op afstand.
Er zijn in Roemenië volop slachterijen,
die echter vaak maar 1-2 dagen in de week
draaien. Slachtcapaciteit is vooralsnog
dus niet de grootste belemmering in
de ontwikkeling van de sector.

Traditioneel bedient Servië als belangrijke
producent van varkensvlees het voormalige
Joegoslavië en de omliggende regio. Ook hier
is na de val van het communisme, de crises
van de jaren ’90 en de ontmanteling van
staatsbedrijven de sector ingekrompen.
Deze trend zet zich tot op heden voort.
Het aandeel van veehouderij in de totale
landbouw in Servië is ongeveer 30%, wat
gezien de geschiedenis een laag percentage
is. De dalende trend in het aandeel vee
houderij laat zich in de hele regio zien.
Het aandeel van de varkenshouderij in de
hele agrarische productie is 11%. Als het
om productiewaarde van de veehouderij
gaat is rundvee (inclusief melkvee) de
belangrijkste sector, gevolg door de
varkenssector (30%), pluimveehouderij
en schapenhouderij. Bij commerciële
productie van varkens is het aantal dieren
bij 80% van de producenten meer dan 1000.
Deze bedrijven vormen 45% van het totaal.
De overige 55% worden gevormd door
kleine (familie)bedrijven of houders met
enkele varkens.

Duiding en marktkansen
Over het algemeen kan van de commer
ciële varkenshouderij worden gezegd
dat deze twee gezichten vertoont: er zijn
bedrijven die op zodanig ontwikkelings
niveau opereren dat zij ook in Nederland niet
zouden misstaan. Daarnaast zijn er veel
bedrijven die nodig moeten worden
gemoderniseerd

om in de toekomst verder te kunnen. Het
niveau van dierenwelzijn hangt samen met
de mate waarin het bedrijf is
gemoderniseerd.
Servië is in januari 2014 de toetredings
onderhandelingen met de EU gestart. Naar
verwachting zal uiteindelijke toetreding nog
tien jaar op zich laten wachten. Dat is echter
afhankelijk van een groot aantal factoren.
Naar verwachting zal Servië in de komende
jaren stappen (moeten) zetten naar EUconformiteit qua beleid, wet- en regelgeving
en de uitvoering, naleving en controle.
Dit geldt voor het gehele overheidsbeleid,
inclusief rechtszekerheid en de
landbouwsector.

Conclusie
Hongarije, Roemenië en Servië bieden goede
mogelijkheden voor de varkenshouderij,
met name vanuit de optiek van productie
factoren en veevoer. De sector is voor een
deel aan modernisering toe en de nodige
investeringen. Het historische potentieel is
groot. Rekening moet worden gehouden
met een lastig (maar niet onmogelijk)
investeringsklimaat.
Martijn Homan, Reinder Schaap en Maarten Wegen,
landbouwraad in respectievelijk Boedapest,
Boekarest en Belgrado
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Servië

De productiefactoren in Servië zijn gunstig:
arbeid is relatief goedkoop en met degelijk
opleidingsniveau, de grondprijzen zijn
relatief laag. Servië kent een traditioneel
grote productie van maïs en granen,
grondstoffen zijn goed beschikbaar.
Het investeringsklimaat is lastig, leningen
zijn zeer duur (gemiddeld 15% rente) voor
kleinere en middelgrote leningen. Varkens
worden vooral geïmporteerd uit Kroatië en
Hongarije. Servië heeft (gunstige) handels
overeenkomsten met omringende
niet-EU landen en met Rusland. Dit biedt
mogelijkheden voor handel met derde
landen. In Servië wordt gevaccineerd tegen
klassieke varkenspest, hetgeen een barrière
vormt in de handel met de EU. De veterinaire
dienst werkt aan oplossing van deze situatie.
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Robots
In de varkenssector is er op het gebied van
slachten een innovatieronde aan de gang,
die zo’n twee jaar geleden door MPS is
ingezet. Bos: “We hebben onze ontwikkel
afdeling de afgelopen periode sterk uitgebreid.
We hebben een nieuwe gerobotiseerde
slachtlijn ontwikkeld om een nog veel
hoogwaardiger product te produceren.
Klanten stellen steeds hogere eisen aan
hygiëne, houdbaarheid van vlees en men
wil 100% vrijwaring van bezoedelingen.”
De uitdaging ligt volgens Bos in het feit
dat geen varken hetzelfde is. “Elk varken is
uniek, en elk land heeft een ander soort
varken, qua ras en grootte. In Amerika zijn
de varkens met gemak 30 kilo zwaarder dan
Europese varkens. Daar hebben we mee te
maken als we apparatuur willen bouwen die
waar dan ook ter wereld, voor iedere markt
inzetbaar is. Het lukt ons, maar het heeft zijn
belemmeringen.

Marktleider innoveert met
nieuwe generatie slachtrobot

Jan Bos, general sales manager van MPS
Meat Processing Systems.

MPS is van oorsprong een familiebedrijf uit
Winterswijk, opgericht in 1904 door de
familie Nijhuis. In 1987 wordt het bedrijf
overgenomen door Stork en in 2001 vindt
privatisering plaats. Vanaf die tijd gaat het
bedrijf verder onder de naam MPS. Jan Bos,
general sales manager vertelt: “Onze klanten
zijn onder andere van origine boeren
coöperaties, hoewel de private industrie
momenteel marktaandeel wint. We beleveren
de vleesindustrie in de breedste zin van het
woord, maar we hebben ook supermarkten
als klant. Voor supermarkten met een slagerij
in huis bouwen we interne logistieke
systemen voor de versvleescentra van waaruit
het vlees naar de supermarkten gedistribu
eerd wordt. Maar als we praten over de
logistieke systemen voor de voedings
middelenindustrie hebben we natuurlijk
veel meer klanten. In dat opzicht is vlees

maar een relatief kleine tak. We bedienen de
zuivel- en de pluimveesector, we ‘zitten’ in
snoepjes maar ook in vis. Als er maar sprake
is van een ‘natte’ omgeving, naast een hoge
eis aan de hygiëne van de installatie.”
MPS ontwerpt en ontwikkelt de slachtlijnen
op het hoofdkantoor in Lichtenvoorde.
Hier werken ook zo’n 70 monteurs die 24/7
klaar staan om apparatuur te servicen; ook
die niet van MPS afkomstig is. Naast deze
technische ondersteuning in Lichtenvoorde
heeft MPS ook warehouses met onderdelen
in Rusland, de VS en China. Een slachtlijn van
MPS gaat gemiddeld zo’n 30 jaar mee.
“Natuurlijk zijn er delen die sneller slijten,
maar doorgaans hebben de installaties een
lange levensduur. Het komt zelfs wel eens
voor dat we een slachtlijn terugkopen van
een slachterij die ermee ophoudt.”

Voordat het varken geslacht wordt, wordt er
een foto van het dier gemaakt. Dat is nodig
om het varken goed in beeld te krijgen; hoe
lang is het varken, wat voor vorm heeft het
enzovoort. Al die data hebben we nodig om
de robot goed aan te sturen. Een mens kan
kijken, inschattingen maken, maar een robot
is dan toch echt anders. De robotica die we
gebruiken is nagenoeg hetzelfde als die van
de automobielindustrie, maar dan geschikt
voor een ‘natte’ omgeving.” MPS heeft deze
techniek in zo’n 1,5 jaar tijd ontwikkeld.
“Dat lijkt snel”, zegt Bos, “maar voordat je
dan een installatie hebt gebouwd waar de
kinderziektes uit zijn, ben je toch weer even
verder. En een gerobotiseerde slachtlijn
verkoop je niet uit een folder. “Klanten
willen zien hoe het werkt; er een gevoel
bij krijgen. We nemen ze dan ook mee naar
onze referentieadressen hier in de buurt.
Zo kunnen onze klanten met eigen ogen
zien wat er mogelijk is. Dat werkt goed en
er is veel belangstelling voor deze geroboti
seerde slachtlijn, M-Line genaamd. Tijdens
de beursintroductie hebben we ruim tien
machines verkocht”, aldus Bos.

Verwaarden
Een andere ontwikkeling waar MPS zich mee
bezighoudt, is de verdere verwaarding van
het varken. “We gooien nog steeds te veel
proteïnes weg”, stelt Bos. “Van een varken

van 110 kilo valt zo’n 20 kilo af die niet te
gebruiken is. Denk aan haren, nagels, delen
van het bloed, ingewanden, of stukken vel of
bot die niet hergebruikt worden. Er wordt
gezocht naar mogelijkheden om die 20 kilo
wél te kunnen verwaarden. De technieken
om dat te realiseren, zijn beschikbaar en daar
wordt door diverse partijen ook steeds meer
op ingezet.”
Wat MPS daarin direct kan bijdragen, is het
reduceren van slachtfouten. Maar ook het
verwaarden van het bloed biedt mogelijk

varkensrustplaatsen. In België heeft MPS een
klant die vloerverwarming in de stal heeft,
daar worden de dieren erg blij van.
MPS exporteert zijn apparatuur en
installaties wereldwijd. “In China zijn we al
langere tijd actief. We hebben daar het gros
van de slachterijen gebouwd, zo’n 50 grote
slachterijen met een verwerkingscapaciteit
van zo’n 400-600 varkens per uur. Op dit
moment krijgen we redelijk veel aanvragen
uit Pakistan en India. Wij volgen die
ontwikkelingen natuurlijk nauwgezet en

‘We gooien nog steeds te veel proteïnes weg’
heden. Butina is een dochteronderneming
van MPS die bloed verwerkt. Dit bedrijf
bouwt installaties conform de capaciteit van
een slachterij. Bos: “Dat bloed heeft een hoge
waarde, mits het op een hygiënische manier
is opgevangen. Het mag niet in contact
komen met de buitenlucht, het moet
geïdentificeerd worden met het varken waar
het behoort heeft en moet gekeurd worden
door een veterinair arts. Als aan die eisen is
voldaan, wordt het plasmagedeelte van het
bloed verwerkt en in veel industrieën
toegepast, zoals bijvoorbeeld de
farmaceutische. Er is vanuit de hele wereld
steeds meer vraag naar deze installaties”,
aldus Bos.

Dierenwelzijn
Varkens verdoven en slachten,
het is natuurlijk niet het
meest plezierige dat er is.
Maar Nederland loopt wel
voorop als het gaat om
dierenwelzijn. Het verdoven
gebeurt niet meer met de
hand, dat mag niet meer.
Het varken wordt ofwel
elektrisch verdoofd of het
dier komt in een ruimte
met CO2, waarna een
absolute hartstilstand
optreedt. De klanten van MPS
verplichten zich om ook het
transport zo humaan mogelijk te
laten verlopen. De dieren hebben
genoeg lucht, water en bewegings
ruimte en er zijn speciale

sturen onze verkopers die kant op.
Afhankelijk van waarmee ze terug komen
besluiten wij of we die markt gaan
ontwikkelen.”
Dat MPS de grootste is heeft het bedrijf
volgens Bos te danken aan het feit dat
Nederland een exportland is. “Van elke drie
varkens, worden er twee geëxporteerd. Als je
wil meedoen, moet je goedkoop kunnen
produceren. Onze industrie eist van ons dat
we net dat stapje extra zetten waardoor we
vooroplopen in ontwikkeling, dat we beter
produceren en zo kostenefficiënt mogelijk.”
Jacqueline Rogers
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MPS Meat Processing
Systems is gevestigd in
Lichtenvoorde en is ‘s werelds
grootste in het bouwen van
geautomatiseerde slacht
lijnen voor varkens, runderen
en schapen. Daarnaast is de
onderneming gespecialiseerd
in het opzetten van interne
logistieke systemen voor de
voedselindustrie én bouwt
het bedrijf industriële afval
waterzuiveringssystemen.
MPS heeft ruim 600 mensen
in dienst, waarvan de helft in
Nederland werkzaam is.
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markt is Frankrijk (30,3% van de totale
EU-export), gevolgd door Portugal (21,7%) en
Italië (13,3%). 72,2% van de EU-export betreft
vlees. De totale exportwaarde steeg naar
€ 3,327 miljard (+2,5%). De import nam toe
met 18,8% tot 216.425 ton. Hierbij kwam
216.049 ton uit andere lidstaten (+18,9%) en
slechts 376 ton uit derde landen (- 25%).

Interporc

De Spaanse varkenssector
in vogelvlucht
Spanje blijft een toonaangevende speler
binnen de varkenshouderijsector. Het land
staat tweede op Europees niveau en op de
vierde plaats wereldwijd. Uit cijfers gepubli
ceerd door het ministerie van Landbouw,
Voedsel en Milieu, blijkt dat in 2013 de
eindproductiewaarde van de sector € 6,27
miljard bedroeg, tegenover € 5,83 miljard in
2012. De varkenshouderij heeft een aandeel
van 39,3% in de totale Spaanse veehouderij en
14,2% in de totale agrarische eindproductie.
Varkensvlees genereert ook de hoogste
omzet binnen de voedingsmiddelen- en
drankenindustrie met een omzet van meer
dan € 19 miljard, goed voor 22% van de totale
Spaanse voedingsmiddelensector.

Varkensvlees in Spaanse supermarkt.
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De varkensvleessector is
goed voor 22% van de
totale voedingsindustrie in
Spanje. Hieronder de
belangrijkste
ontwikkelingen op
import- en exportgebied.

In 2013 bedroeg het totaal aantal varkens
25,6 miljoen (+1,6%), waarvan 1,8 miljoen
behoren tot het Iberische ras. Het aantal witte
varkens groeit al tien jaar niet meer, maar er
is wel een sterke stijging geconstateerd in de
gemiddelde grootte van de varkenshouderijen.
Deze is gestegen van 719 zeugen per land
bouwbedrijf in 2007 naar 986 in 2012.
De productiviteit is eveneens toegenomen;
het aantal biggen per zeug is gegroeid van
7 in 1992 naar de huidige 26,5. Het huidige
aantal varkenshouderijbedrijven bedraagt
85.449 en dat is 14% minder dan in 2007.
Opvallend was in 2013 de stijging van de

varkensimport met 115%, tot 732.230 dieren
en een gewichtstoename van 75,4% tot
28.864 ton. De export van levende dieren
daalde met 6% tot 1,41 miljoen.

Minder productie, hogere consumptie
De varkensvleesproductie daalde met 0,77%
naar 3,439 miljoen ton. Het aantal geslachte
dieren nam af met 0,37%. De gemiddelde
prijs van levende varkens liep met 2,73% op
tot € 1,37 per kilogram, nadat deze in 2012
al met 9,57% omhoog was geschoten.
De huishoudelijke consumptie van varkens
vlees verbeterde enigszins. De consumptie
van vers vlees bedroeg 502.978 ton en die
van verwerkte producten 581.698 ton.
De consumptie per hoofd steeg van 47 kilo
in 2012 naar 48,3 kilo in 2013.

Lichte exportdaling
De export daalde met 3,6% en kwam uit
op 1,35 miljoen ton. Deze daling kwam
voornamelijk door de afgenomen afzet in
derde landen, te wijten aan het Russische veto.
Bij de export naar derde landen betreft het
48% vlees, gevolgd door slachtafval met
35,8%. Andere belangrijke Spaanse partners
zijn China en Hong Kong.
De export naar de EU-lidstaten nam met bijna
2% toe tot 1,07 miljoen ton. De belangrijkste

De Spaanse belangenorganisatie voor
varkensproducten Interporc is het
‘Project Nul Listeria’ gestart. Het gaat hier
om het uitbannen van listeria in gedroogde
vleesproducten. Hiermee is een investering
gemoeid van € 1,2 miljoen gedurende drie
jaar. Twee andere relevante projecten zijn
een plan voor de controle en preventie van
PRRS en een plan gericht op de bestrijding
van salmonella in bedrijven, transport en
slachthuizen.

Toekomst
Afgezien van het Russische invoerverbod,
zullen de toekomstverwachtingen van de
sector onderhevig zijn aan verschillende
factoren. Naast de nieuwe richtlijnen uit
Brussel, onder andere die verband houden
met het dierenwelzijn tijdens het slachten
en de striktere voorschriften inzake de
etikettering van producten, spelen er op
nationaal niveau twee belangrijke kwesties.
Aan de ene kant zijn er de gevolgen die de
hervorming van de energiewet, en daarbij
het verdwijnen van de premies voor
hernieuwbare energie, zal hebben op de
mestverwerkingsfabrieken. Anderzijds
bestaat de kans op een mogelijke stijging
van de btw op diverse voedingsmiddelen,
waaronder vlees- en vleesproducten.
Tineke Zwitser, landbouwraad Madrid

Arno van de Laar, regiodirecteur Europa TOPIGS:

“R&D is onze sleutelfactor”
“De fokkerij-industrie
consolideert, dat bete
kent dat er groeikansen
zijn in alle landen waar
jij een marktaandeel
hebt, zeker als je onder
de 50% zit”, zegt Arno
van de Laar, regio
directeur Europa bij
Topigs.

De cijfers van Topigs zijn indrukwekkend.
Een jaarlijkse productie van meer dan
1,25 miljoen jonge zeugen, 7 miljoen tubes
sperma. Een gevarieerde reeks beren en idem
zeugen.
Van de Laar benoemt de drie poten van
Topigs. Dat zijn genetica, kunstmatige
inseminatie (KI) en research and develop
ment (R&D). “En het laatste bepaalt je
toekomst als bedrijf, of en hoe je onder
scheidend kunt zijn”, zegt hij. De afgelopen
vijf jaar heeft Topigs steeds een half miljoen
extra in R&D gestoken, met als doel de
genetische vooruitgang te versnellen.
Thans zijnde R&D-kosten 10,6 miljoen
per jaar, 10% van de omzet. In Beuningen
staat het onderzoekscentrum en grotere
(productie)vestigingen in het buitenland
hebben soms een eigen R&D-tak of nauwe
banden met onderzoek in het desbetreffende
land. Net zoals Topigs die in Nederland
onderhoudt met Wageningen UR.
Van de Laar: “De consolidatie die plaatsvindt,
gebeurt omdat de R&D-kosten leidend
worden in het bedrijfsproces. Als Topigs zijn
we marktleider in Europa en wereldwijd
tweede. Verkoopkantoren en gelicentieerde
productielocaties hebben wij in 20 landen.
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De Amerikaanse varkens
houderij behoort in omvang
tot de wereldtop. Met een
productie in 2013 van bijna
11 miljoen ton staat de
Verenigde Staten op de derde
plaats achter China
(56 miljoen ton) en de Euro
pese Unie (22 miljoen ton).

In Latijns-Amerika richt het bedrijf zich
verder op Argentinië en Chili.

Nut en noodzaak van de landbouwraad
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De Duitse markt vraagt om een bevleesd
West-Europees eindproduct; men is er
minder gericht op verwerking. Frankrijk is
een markt die vanwege de trots op het eigen
product niet gemakkelijk is. Spanje kent veel
minder een eigen varkenssector. De inter
nationale concurrentie is er groot, met
Topigs als tweede speler. Het bedrijf dekt

De VS is een relatief kleine importeur van
varkensvlees. In 2013 werd 0,3 miljoen ton
geïmporteerd, met name uit Canada
(driekwart van de import), op grote afstand
gevolgd door Denemarken, Nederland,
Mexico en Polen.

Bijna alle varkenshouders in de VS produceren
op basis van gemaakte afspraken over de
kwaliteit en hoeveelheid in een bepaalde
periode. Een groot gedeelte van deze
contractproductie (40%) geschiedt aan de
hand van productiecontracten waarbij de af te
leveren hoeveelheid, kwaliteit en basisprijs
vastgesteld zijn. Alle bedrijfsrisico’s worden
overgedragen, de integrator zorgt voor
varkens, voer en andere services - de varkens
houder voor gebouwen, arbeid en mestafvoer.
Daarnaast wordt door veel bedrijven ook
gewerkt met marketingcontracten.
Hierbij worden ook afspraken gemaakt over
de af te leveren hoeveelheid en kwaliteit in
een bepaalde periode, maar heeft de
varkenshouder meer vrijheid met de input- en
productiekeuzes en uiteindelijke prijs
bepaling. Hierdoor kan de varkenshouder
lagere kosten en hogere opbrengsten creëren.
Beide contractvormen zijn echter vanuit de
integraties gericht op gegarandeerde aanvoer
richting de slachterij, om zo het afzetrisico
van de slachterijen te verkleinen en de
rendementen van de slachterij te verhogen.

Productie

Miljoen ton

04

Van de Laar geeft aan dat 70% van de omzet
wordt verdiend in het buitenland en dat een
derde van de buitenlandse omzet wordt
gerealiseerd in de zogenoemde derde landen.
Waar zit volgens hem de grootste groei?
“We zijn overal aanwezig waar veel varkens
zijn. China heeft de helft van alle varkens ter
wereld. Varkensvlees is daar een basisbehoefte.
Alleen, het is niet een gemakkelijke markt.
Het komt aan op de kwaliteit van je product,
en daarom is je R&D een sleutelfactor.”

Net voor het ter perse gaan van het
artikel maakte Topigs bekend te gaan
fuseren met het Noorse Norsvin.
Beide bedrijven voegen hun
internationale activiteiten samen tot
een nieuwe organisatie met de naam
Topigs Norsvin. De fusie resulteert in
een wereldwijde toonaangevende
varkensfokkerijorganisatie, met een
jaarlijkse omzet van meer dan 130
miljoen euro. Het bedrijf heeft het
grootste budget voor R&D in haar
sector. Het hoofdkantoor van Topigs
Norsvin staat in Vught, Nederland.
Dit heeft als gevolg dat de informatie
in dit artikel op punten ingehaald is
door dit nieuwe feit.
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Internationale markt

Import

In de varkenshouderij is een groot deel
van de bedrijven in handen van de grote
vleesverwerkingsintegraties, waarbij de
top-5 een marktaandeel van circa 75%
heeft. De grote verticale integraties in
de Amerikaanse varkenshouderij zijn
achtereenvolgens Smithfield, Tyson, JBS,
Cargill en Hormel. Smithfield is recent
overgenomen door het Chinese bedrijf
Shuanghui (nu WH Group). JBS is
‘Braziliaans’.

Structuur en bedrijfskarakteristieken
Noors-Nederlandse fusie
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‘We zijn overal aanwezig
waar varkens zijn’

Varkensvleesproductie, -export
en -import
Export

In Rusland heeft Topigs de markt geopend.
“Daar blijf je continu bezig, omdat het zo’n
groot land is, met een professionele zeugen
stapel van meer dan 1 miljoen dieren.
We zijn nu aan het groeien en dat kost tijd”,
zegt Van de Laar. In de visie van Topigs moet
de buitenlandse activiteit bijdragen aan de
R&D-kosten, die nodig zijn om het fok
programma te realiseren. Ontwikkeling in
het buitenland is dus van belang voor de
Nederlandse sector.

Qua export scoort de Verenigde Staten ook
relatief hoog. In 2013 was het land volgens
de USDA/FAS/Office of Global Analysis,
Livestock & Poultry: World Markets and Trade
de belangrijkste exporteur van varkensvlees
met een volume van 2,3 miljoen ton,
op de voet gevolgd door de EU (2,2 miljoen
ton). De Amerikaanse export ging in 2013
vooral naar Japan, Mexico, Canada, China en
Zuid-Korea. De EU is slechts een kleine
afnemer van Amerikaans varkensvlees.

De import uit Nederland is groeiende.
In 2008 werd nog slechts voor een bedrag
van $ 9 miljoen geïmporteerd uit ons land,
in 2013 was dit al opgelopen tot $ 25 miljoen.
Het betreft hier met name ‘ribben’ en
‘buiken’. De export van Amerikaans
varkensvlees naar Nederland is, met een
waarde van $ 3,5 miljoen in 2013, relatief
laag.

Hans van der Lee
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Met die genetische database geven wij elk
dier een ‘fokkerijwaarde’ en koppelen die
vervolgens met sperma of dieren, om
uiteindelijk onze nucleusbedrijven
wereldwijd te koppelen.”

Topigs heeft verschillende soorten beren
in zij pakket. Op de Italiaanse markt, waar
onder andere de beroemde parmaham wordt
geproduceerd, past de Noord-West-Europese
eindbeer niet. Daar is een beer nodig die
meer vet heeft. In de Angelsaksische landen
is bacon een veelgevraagd artikel. Topigs
beschikt over een beer die is geoptimaliseerd
voor de baconproductie.
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Dat is gekoppeld aan ons onderzoekscentrum.
Onze genetische database bevat gegevens van
28 miljoen dieren en is daarmee de grootste
ter wereld.

Arno van de Laar is desgevraagd positief
over zijn contacten met de landbouwraden
Martijn Homan, Marinus Overheul en
destijds Suzanne van Tilburg. Hij vindt de
landbouwmensen op de Nederlandse
ambassades onmisbaar. “Wij koppelen onze
landenmanagers aan de landbouwraden.
Want het gaat erom dat zíj het contact
hebben, niet wij hier in Nederland. En daar
komt ook business uit. Ik vraag mij wel af
hoeveel de overheid eraan gelegen is om dit
netwerk in stand te houden. Heeft men goed
door dat het ontzettend veel bijdraagt?”

Amerikaanse varkenshouderij:
stagnerend én winstgevend

In de VS worden circa 70 miljoen varkens
gehouden. De varkenssector is sterk
geconcentreerd in het midden van de VS.
Niet alleen bevinden de meeste varkens zich
in deze regio van het land, ook bevinden zich
hier de meeste varkenshouderijen. Vestiging
dichtbij de ‘voerbronnen’ ligt hieraan ten
grondslag. De staat met de meeste varkens
en varkensbedrijven is Iowa. Hier worden in
totaal ruim 19 miljoen varkens gehouden
op 6500 bedrijven. In Utah bevinden zich
de grootste bedrijven, met een gemiddelde
bedrijfsomvang van 26.000 varkens. Met een
totaal aantal van 29 is het aantal bedrijven
hier wel een stuk lager. De vier grootste
‘varkensstaten’ Iowa, Minnesota, North
Carolina en Illinois vertegenwoordigen
meer dan 60% van de varkensstapel in de VS.

Dierenwelzijn
In de VS speelt het debat over dierenwelzijn
zich af op het niveau van de staten. Ngo’s en
grote supermarkt- en restaurantketens
oefenen ook in toenemende mate druk uit
op de commerciële dierhouders om meer
rekening te houden met bepaalde aspecten
van dierenwelzijn. De VS loopt op dit terrein
echter nog steeds achter op de EU en zeker
op Nederland.
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heel Spanje met een KI-netwerk en is
daarin marktleider. Verder de BRICS-landen
nalopend, vertelt Van de Laar over Brazilië:
“Het land doet mee op wereldmarkt.
Het is een moeilijk land. We hebben daar
een vestiging en timmeren er hard aan de
weg. Ook de valutaproblematiek speelt ons
parten.” India ziet hij op langere termijn als
een interessante markt. “Er zijn daar 200
miljoen mensen die varkensvlees eten.”
In Zuid-Afrika is Topigs marktleider .
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Naast de ontwikkelingen op het gebied van
statelijke regelgeving komen er ook vanuit de
sector initiatieven om over te schakelen op
groepshuisvesting. Smithfield, de grootste
varkensintegratie van de VS, heeft toegezegd
om het gebruik van de ligboxen voor
dragende zeugen af te bouwen en over te
schakelen op groepshuisvesting voor
dragende zeugen. Bij Smithfield wordt
momenteel een derde van de zeugen in
groepshuisvesting gehouden. Cargill meldt
dat inmiddels 50% van de zeugen die biggen
produceren in groepshuisvesting gevestigd
zijn. Recent heeft ook Hormel Foods
aangegeven om voor 2018 volledig
overgeschakeld te willen zijn op
groepshuisvesting voor dragende zeugen.
Momenteel wordt in de varkenshouderij in
de VS nog nauwelijks gesproken over een
verbod op castratie of beperking van andere
soorten ingrepen bij de dieren. Waar in
Nederland de conventionele varkenshouderij
al moet werken met verdoofde castratie,
is zelfs in de Amerikaanse biologische
veehouderij onverdoofd castreren nog steeds
toegestaan.

Actuele ontwikkelingen
Na jaren van geleidelijke daling lijkt in de VS
de consumptie (per hoofd) van varkensvlees
trendmatig weer iets te groeien. Het hoofde
lijk verbruik lag in 2013 in de VS op een niveau
van 27,4 kilogram. Dat is overigens nog een
stuk lager dan de consumptie in de EU die in
2013 uitkwam op 40,3 kilogram per hoofd.
De Amerikaanse varkenshouderij heeft
sinds eind vorig jaar te kampen met het
Porcine Epidemic Diarrhea Virus (PEDv).
De verspreiding binnen de VS is snel gegaan
en ook de buurlanden Canada en (in iets
mindere mate) Mexico hebben er nu ook
mee te kampen. Het virus is onschadelijk
voor mensen, maar onder ongeboren en
jonge varkens richt het grote schade aan.
Er is nog geen doeltreffend vaccin tegen
PEDv op de markt. De Universiteit van
Utrecht en het geneesmiddelenconcern
Merck werken hier gezamenlijk hard aan.

De effecten van het PEDv-virus zorgen onder
andere dat naar verwachting de productie
van varkensvlees in de VS in 2014 niet of
nauwelijks zal groeien. Hetzelfde geldt voor
de ontwikkeling van de export die met name
getroffen wordt door invoer beperkende
maatregelen van grote afnemers als China
en Rusland. Deze landen hebben - evenals
de EU - problemen met de import van vlees
dat afkomstig is van varkens die zijn
behandeld met de - in de VS veelgebruikte groeibevorderaar ractopamine. Ook staat de
afzet naar Zuid-Korea onder druk vanwege
het herstel aldaar van de eigen productie na
een desastreuze uitbraak van mond-enklauwzeer (MKZ).
Een positief punt is echter dat de voerprijs op
een aanzienlijk lager niveau ligt dan in het
recente verleden en de varkensprijs - als
gevolg van een aantrekkende binnenlandse
vraag én een beperkt aanbod - op een relatief
hoog niveau. De winstgevendheid van de
Amerikaanse varkenshouderij wordt dan ook
voor 2014 en 2015 positief ingeschat door
onder andere de analisten van de Rabobank.
Martin Olde Monnikhof,
landbouwraad Washington DC

Vleesproductie is een van de Vietnamese varkenssector floreert
succesverhalen van Vietnam,
waarbij de varkensvlees
sector de grootste groei Vietnam heeft de afgelopen jaren een grote varkensvlees). Minimaal een maaltijd per dag
bevat varkensvlees, maar vaak ook drie.
doormaakt. Varkensvlees is economische groei doorgemaakt. De
Daarbij komt dat de gemiddelde
landbouwsector levert met 20% van het BNP
met stip het meest populair een belangrijke bijdrage aan die groei. Maar bevolkingsgroei van 1,1% per jaar die
resulteert in een kleine 1 miljoen nieuwe
70% van de bevolking is op de een of
in Vietnam en maakt 70% uit liefst
varkensvleesconsumenten per jaar.
ander manier afhankelijk van werk in de
Bovendien verandert de toenemende trek
van de vleesconsumptie. landbouw. Voor sommige producten is

Drie keer per dag varkensvlees

Vietnam er niet alleen in geslaagd om
zelfvoorzienend te worden, maar heeft het
zich ook ontpopt tot een grote exporteur.

Marges varkensproductie ($ per stuk) met prognoses voor 2014 en 2015

De gemiddelde Vietnamees verorbert op
jaarbasis circa 30 kilogram varkensvlees. En
varkensvlees is onvervangbaar. Kip, eieren,
rundvlees en vis zijn aanvullingen op
varkensvlees, geen vervangers. Met een
bevolking van ruim 88 miljoen behoort
Vietnam tot de top-10 van grootste
varkensvleeseters ter wereld. Conservatieve
schattingen ramen de waarde van de lokale
markt voor varkensvlees op tenminste
$ 8 miljard per jaar, waarvan de stedelijke
markt verantwoordelijk is voor $ 4,25
miljard.
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‘Vooruitgang in
duurzaamheid en dieren
welzijn verloopt traag’

De ontwikkelingen in de varkenshouderij
met betrekking tot duurzaamheid en
dierwelzijn verlopen vrij traag. Investeringen
in duurzaamheid en dierenwelzijn, die vaak
een lange terugverdientijd hebben, worden
dikwijls door de grote integraties als extra
kosten gezien en uitgesteld.
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In de Amerikaanse varkenshouderij speelt op
het vlak van dierenwelzijn nu met name de
discussie over het verbod op ligboxen voor
dragende zeugen. Deze discussie is gestart in
2002 in de staat Florida, waar maar enkele
varkensbedrijven zitten, en in 2008 is hier
een verbod op de ligboxen voor dragende
zeugen ingevoerd. Vanaf 2002 is deze
discussie, mede door toedoen van de
Humane Society of the United States (HSUS),
ook in andere staten op de politieke agenda
komen te staan zoals Maine (2011), Oregon
(2012), Californië (2012) Arizona (2013),
Colorado (2018), Michigan (2019) en Ohio (na
2025). In deze staten is een verbod op de
ligboxen voor dragende zeugen opgenomen
in de wetgeving en wordt deze vanaf
bovengenoemde jaartallen per staat van
kracht. In de ‘echte varkensstaten’ is echter
nog geen sprake van wettelijk verboden.
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Bron: Rabo AgriFinance

Vers (warm) varkensvlees op de ‘wet market’.

De vraag naar varkensvlees in Vietnam neemt
nog verder toe. Daarvoor zijn een aantal
redenen aan te wijzen. Varkensvlees is een
belangrijk ingrediënt in de Vietnamese
keuken, van de verse springrolls tot de
populaire Bun Cha (noodles met gegrild

naar de stad de eetpatronen, waarbij meer
varkensvlees wordt gegeten. Ten slotte draagt
het nog steeds toenemende besteedbare
inkomen ertoe bij dat steeds meer vlees
wordt gegeten.

Warm vlees
Vietnamese consumenten hebben een
uitgesproken voorkeur voor zogenaamd vers,
nog warm varkensvlees. Het vlees van het
varken dat in de vroege ochtend geslacht is,
wordt in de loop van de morgen verkocht op
de traditionele wet market (95%). Slechts een
klein percentage (2-5%) wordt gekoeld of
diepgevroren verkocht via de groothandel en
supermarktketens. Deze voorkeur voor vers
vlees, en uiteindelijk de lagere kosten door
omissie van een goede inspectie en cold
chain, heeft de lokale markt tot nu toe
kunnen beschermen tegen geïmporteerd
vlees.

Kleinschalige productie
Kleine boeren zijn verantwoordelijk voor het
grootste deel van de varkensvleesproductie in
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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.

