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Voeding voor vleeskuikenmoederdieren
Diervoeding

Onderzoek energie-eiwitratio

[Carolien Makkink]

Vleeskuikenmoederdieren die in de opfokperiode voer krijgen met
een hoge energie-eiwitverhouding, produceren meer en zwaardere
eieren. Resultaat zijn hogere dooierzak- en kuikengewichten, concludeert Wageningse onderzoeker Emily van Calmthout.
De genetische vooruitgang in vleesproductie bij vleeskuikens is groot. Dit legt
steeds meer druk op de vruchtbaarheid
en eiproductie van moederdieren. Door
de focus op snelle groei, daalt het uitkomstpercentage van broedeieren.
Met behulp van voedingsmaatregelen
zou de vruchtbaarheid van moederdieren worden verbeterd. In dat kader
onderzocht WUR-student Emily van
Calmthout het effect van de energieeiwitratio in het voer van moederdieren en het groeipatroon van
moederdieren tijdens de opfok op de
legprestaties en de kwaliteit van de
eieren en eendagskuikens.
Experiment
Van Calmthout startte haar experiment
met 768 hennen van het type Ross 308
in de opfok. Bij 288 bekeek ze de prestaties in de legfase. Drie opfokvoeders
werden geformuleerd met een hoge,
gemiddelde of lage energie-eiwitverhouding. Daarnaast legde Van

Calmthout een contrast aan in groeipatroon tijdens de opfok. De helft van
de hennen werd gevoerd volgens het
standaard groeipatroon (SGP), de andere helft kreeg meer voer om een snellere groei in de opfok te realiseren (HGP).
Vanaf 22 weken leeftijd kregen alle dieren hetzelfde standaardvoer en werden
de groeipatronen vergelijkbaar.
Resultaten
In de legfase presteerden de hennen die
tijdens de opfok volgens een gemiddelde energie-eiwitverhouding werden
gevoerd het beste. De gemiddelde
eimassa per week was voor deze groep
ruim 3 procent hoger dan voor de andere twee proefgroepen. Het aantal eieren
per week was in de groep op de gemiddelde energie-eiwitverhouding ruim 2
procent hoger dan in de andere groepen. Ook het uitkomstperentage van de
broedeieren en het aandeel eieren
zwaarder dan 50 gram was hoger bij de
hennen die in de opfok een voer met
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een gemiddelde energie-eiwitratio
kregen verstrekt. De voerstrategie had
geen significante invloed op de eisamenstelling of het uitkomstproces.
Het aangelegde groeipatroon in de
opfok bleek een duidelijk effect te hebben op de eendagskuikens (leeftijd
moederdieren 33 weken). De dooierzak
was 16 procent zwaarder bij de SGPhennen. De hennen die tijdens de opfok
volgens het standaard groeipatroon
waren gevoerd, produceerden eendagskuikens met een lager relatief levergewicht, maar de kuikens groeiden wel
sneller.
Conclusies
Van Calmthout concludeert dat moederdieren de meeste en zwaarste eieren
produceren als ze in de opfokperiode
een voer krijgen met een energie-eiwitverhouding die iets hoger ligt dan de in
deze proef gehanteerde gemiddelde
ratio.
Het standaardgroeipatroon in de opfokperiode resulteert in hogere dooierzaken kuikengewichten. Het hogere relatieve levergewicht van de kuikens van de
HGP-moeders kan erop duiden dat deze
kuikens op dag 1 al veel nutriënten uit
de dooierzak benutten. Het gewicht van
de dooierzak is dan lager en het relatieve levergewicht hoger, omdat de lever
de vetten moet metaboliseren.

-
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Kuikens van
HGP-moeders
hebben een
hoger lever gewicht.
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Reductie zonder
negatieve effecten
Algemeen

Antibioticagebruik op Franse zeugenbedrijven
[Carolien Makkink]

Het is mogelijk om de gezondheidskosten op zeugenbedrijven te reduceren
zonder negatieve effecten op de dierprestaties. “De gezondheidsstatus van de
dieren en de managementcapaciteiten van de zeugenhouder spelen hierbij een
belangrijke rol”, benadrukt Arnaud Buchet.
Niet alleen in Nederland, ook in Frankrijk
wordt gestreefd naar beperking van het
antibioticagebruik in de varkenshouderij.
Het Franse ministerie van Landbouw presenteerde in 2011 een plan om het antibioticagebruik binnen vijf jaar met 25
procent terug te dringen. Om dit doel te
bereiken moeten er nog wel wat hindernissen worden weggenomen.
Selectie
WUR-student Arnaud Buchet selecteerde
tachtig varkensbedrijven in Frankrijk. De
bedrijven werden in twee groepen verdeeld naar de ontwikkeling in medicijngebruik tussen 2007 en 2010. In deze
periode vertoonden 41 bedrijven een
toename van de kosten voor gezondheidszorg. Bij de overige 39 bedrijven

was sprake van een afname. Met behulp
van een vragenlijst analyseerde Buchet
de veranderingen die er tussen 2007 en
2010 op de bedrijven plaatsvonden op
het gebied van hygiëne, biosecurity,
voeding en management.
Resultaten
Tussen de twee groepen bedrijven werd
in 2007 geen verschil in productieresultaten geconstateerd. Gemiddeld produceerden de bedrijven 21,3 biggen per
zeug per jaar. In 2010 presteerden de
zeugen op de bedrijven die in de voorgaande drie jaar het medicijngebruik
hadden teruggebracht significant beter
dan de zeugen op de bedrijven waar de
gezondheidskosten waren gestegen (zie
tabel 1). Om de bedrijven nader te

Tabel 1. Resultaten van zeugenbedrijven met toenemende en afnemende gezondheidskosten.

Aantal bedrijven:
Kosten diergezondheid:
in 2007 (€/dier)
in 2010 (€/dier)
Verschil 2007 - 2010:

Bedrijven met
toenemende
gezondheidskosten
41

Bedrijven met
afnemende
gezondheidskosten
39

4,06
4,95
+0,89

6,84
4,29
-2,55

Biggen per zeug per jaar*:
21,8
Gemiddelde voederconversie*: 2,85

p-waarde
0,042
0,045

22,9
2,80

* Resultaten 2010.

karakteriseren, maakte Buchet gebruik
van de methodes ‘multiple component
analysis’ en ‘hierarchical ascending clustering’. Hieruit bleek dat hoge kosten
voor gezondheidszorg samengaan met
een lagere productiviteit en een hogere
voederconversie. Op de bedrijven waren
de stalgebouwen tussen 2007 en 2010
aangepast, werden geen probiotica aan
het voer toegevoegd en waren er tussen
2007 en 2010 geen veranderingen in
toepassing van additieven. Buchet denkt
dat de veranderingen in de huisvesting
op deze bedrijven de diergezondheid
negatief hebben beïnvloed.
Een tweede groep bedrijven werd gekarakteriseerd door een hoge productiviteit, een lage voederconversie, lage
gezondheidskosten en afnemend medicijngebruik. Op deze bedrijven werd tussen 2007 en 2010 overgeschakeld op
andere vaccins en voederadditieven en
werden probiotica en zuren toegevoegd
aan de voeders.
Conclusie
“Het is dus mogelijk om de gezondheidskosten op zeugenbedrijven te
reduceren zonder negatieve effecten op
de dierprestaties”, concludeert Buchet.
De gezondheidsstatus van de dieren en
de managementcapaciteiten van de
zeugenhouder spelen hierbij een
belangrijke rol, benadrukt hij. “Het toepassen van geschikte additieven kan
helpen om de gezondheidsstatus op het
bedrijf op peil te houden met minder
antibiotica.”
Buchet adviseert om eenzelfde karakterisering van varkensbedrijven uit te voeren op basis van (veranderingen in) het
antibioticagebruik. “Dit geeft nauwkeuriger inzicht dan een studie gebaseerd
op kosten voor gezondheidszorg in het
algemeen”, aldus de student.
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‘Productschap onmisbaar’
HPA-voorzitter ziet kansen voor productschap nieuwe stijl

Algemeen

[Jacqueline Wijbenga]

Net voordat Renée Bergkamp aantrad als voorzitter van het
Hoofdproductschap Akkerbouw, stemde de Tweede Kamer in met
het opheffen van bedrijfs- en productschappen. Bergkamp ziet het
als een uitdaging te laten zien dat productschappen een belangrijke functie vervullen. “Maar wel geschoeid op een moderne leest.”
Het eerste publieke optreden van Renée
Bergkamp, de nieuwe voorzitter van het
Hoofdproductschap Akkerbouw, vond
plaats tijdens de themadag aardappelen
in Dronten. Zij verzekerde haar gehoor
dat de stemming in de Tweede Kamer
voor het kerstreces haar inderdaad niet
vrolijk stemde, maar haar ook niet uit
het veld had geslagen. “Ik zie voldoende mogelijkheden invulling te geven
aan mijn functie, juist nu. Het is mede
aan de productschappen om duidelijk te
maken dat er voor dit orgaan een taak
is weggelegd en hoe die eruit moet
zien.”

Blijven
Bergkamp is hoopvol gestemd dat er een
vorm van productschap zal blijven, mede
omdat de visie van de Tweede Kamer niet
overeenkomt met die van het kabinet.
“Het woord is nu aan de regering om
met de volksvertegenwoordiging tot een
compromis te komen.” Dat betekent niet
dat Bergkamp en haar collega’s van
andere productschappen een afwachtende houding aannemen. “Integendeel.
Aan ons de taak om aan politiek en
samenleving te laten zien dat we ertoe
doen.” Bergkamp kan zich in grote lijnen
wel vinden in de analyse van het kabinet.

Renée Bergkamp
Renée Bergkamp is per 1 januari de opvolger van
Theo Meijer in de functie van voorzitter
Hoofdproductschap Akkerbouw, Productschap
Diervoeder, Productschap Wijn en Productschap
Akkerbouw. Bergkamp begon haar loopbaan als juriste bij het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij (LNV). Daarna werkte ze korte tijd bij het
ministerie van Justitie om terug te keren als directeurgeneraal bij LNV. In 2007 maakte ze de overstap naar
het huidige ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie. Daar is ze directeur-generaal
ondernemen en innovatie.

Die stelde vast dat het takenpakket van
productschappen in twee delen is op te
splitsen: misbare en onmisbare taken.
“Op basis van die onmisbare taken moeten wij het productschap opnieuw inrichten en een orgaan neerzetten dat past bij
deze tijd.” Onmisbare taken zijn volgens
het kabinet onder andere medebewindstaken, plant- en diergezondheid, voedselveiligheid en aanverwante taken, zoals
duurzaamheid.

“Productschappen vervullen een belangrijke functie in het verbinden van de schakels in de keten”,

Platform
“Het Productschap Akkerbouw blijft een
ketenplatform”, stelt Bergkamp. Ook
Jan Douma, voorzitter van
Landbouwbeurs Noord en Centraal
Nederland, ziet in het productschap een
belangrijke verbindende schakel voor de
sector. “De problemen waarmee de sector moet omgaan zijn complex. Het lukt
niet om als individuele partij oplossingen
te vinden. Dat moet samen en die
samenwerking krijgt vorm binnen een
productschap.” Bergkamp onderschrijft
die visie. “Productschappen vervullen
een belangrijke functie in het verbinden
van de schakels in de keten op diverse
beleidsterreinen. Het geheel is meer dan
de som der delen”, besluit Bergkamp.

aldus Renée Bergkamp.
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Zaken en mensen

KrakendePersen

Naamsverandering Vitamex Groep en Pre-Mervo
Vitamex Groep en Pre-Mervo worden opnieuw in de markt gezet onder de naam Nuscience.
Vitamex Groep, inclusief de bedrijven Pricor, Vitamex, Cehave Korm en Lusai, is de afgelopen
jaren aanzienlijk gegroeid. “Met onze technische kennis en marktkennis, onze topproducten
en klantrelaties, hebben we een sterke internationale positie opgebouwd”, zegt Patrick
Keereman, CEO van Nuscience. “Het is onze ambitie om de groei van de afgelopen jaren voort
te zetten en te versnellen. Maar dan met één gezicht, één sterk merk en één sterk logo in
plaats van veel verschillende merken en profielen. Onze kernactiviteit is innovatie. Daarbij ligt
de focus op het leveren van betere technische en economische prestaties.”

Verandering directie IFF
Rainer Benning (49) heeft het beheer van het Research Institute of Feed Technology (IFF) in
Braunschweig-Thune (Duitsland) overgenomen. Hij is de opvolger van Alexander Feil (48), die
directeur van het onderzoeksinstituut was van oktober 2002 tot december 2011. Feil keert
terug naar RWTH Aachen, waar hij de verwerking van minerale grondstoffen bestudeerde.
Benning zal doorgaan met de onderzoeksactiviteiten op het gebied van de samengestelde
diervoedertechnologie.

Denkavit distributeur Indukern
Indukern S.A. en Denkavit Ingredients zijn een overeenkomst aangegaan voor de verkoop en
distributie van de natuurlijke pigmenten Siayell en Siared aan de diervoederindustrie in de
Benelux, Duitsland, Frankrijk, Denemarken en Noorwegen. Siayell en Siared bestaan uit natuurlijke carotenoïden, die als pigmenten worden toegepast in de diervoeding om een natuurlijke
kleur aan de huid en de eidooier te geven. Daarnaast vervullen carotenoïden een functie als
antioxidant en hebben zij een positieve invloed op het immuunsysteem van het dier.

De Hoop versterkt positie
De Hoop Mengvoeders heeft de aandelen van De Hoop Fransen overgenomen van Fransen Gerrits.
De Hoop heeft per 1 januari 2012 de acitiviteiten van De Hoop Fransen in het Zelhemse bedrijf
geïntegreerd. Met deze overname versterkt De Hoop de positie in de pluimveesector. De familiebedrijven De Hoop en Fransen Gerrits werken sinds 2009 samen bij de productie en afzet van
pluimveevoer in Zuid-Nederland. Na drie jaar heeft Fransen Gerrits besloten zich uitsluitend op de
productie en afzet van rundvee- en varkensvoer te richten. In deze strategische keuze past het
overdragen van de aandelen aan De Hoop Mengvoeders. Het Zelhemse bedrijf heeft zich ontwikkeld tot specialist in de pluimveesector.

Nieuwe directeur BLGG AgroXpertus
Martin Vervoorn is per 1 januari 2012 directeur van BLGG AGroXpertus. Hij volgt Henri Hekman
op, die de functie ad interim vervulde. Vervoorn werkt al vijftien jaar bij het bedrijf en heeft in
die periode verschillende landbouwkundig inhoudelijke en commerciële functies bekleed. De
laatste jaren was hij manager marketing en sales. Vervoorn zal zijn aandacht de komende jaren
vooral richten op het realiseren van synergievoordelen tussen de verschillende bedrijfsonderdelen, digitalisering van de dienstverlening en groei in het buitenland.

Van Lente verandert naam en logo

Antibioticagebruik in vizier
Op de Grüne Woche in Berlijn eind januari
was het antibioticagebruik in de intensieve
veehouderij duidelijk kop van jut.
De Duitse landbouwminister Ilse Aigner zette
antibioticareductie hoog op de agenda. De
groene landbouwminister, tevens minister van
consumentenzaken van Nordrhein-Westfalen,
ging er sterk tegenaan en nam meteen de
hele intensieve veehouderij in het vizier.
Antibioticaresistentie is uiteraard een probleem en moet worden aangepakt. Het vaak
lichtzinnige humane antibioticagebruik bij de
minste kwaal is veruit de belangrijkste oorzaak hiervan. Ook het gebruik van antibiotica
in de veeteelt moet natuurlijk onder controle
worden gebracht, maar ook hier mogen we
het kind niet met het badwater weggooien.
Het verbod op AMGB’s (antimicrobiële groeibevorderaars) heeft het antibioticagebruik
immers eerder verlegd naar antibiotica op
voorschrift.
Intussen hebben de diervoedersector en de
sector van de diervoederadditieven succesvolle inspanningen gedaan om alternatieve middelen en voederconcepten te ontwikkelen. De
resultaten zijn onmiskenbaar. Zowel in België
als in Nederland werd het antibioticagebruik
tussen 2007 en 2010 in belangrijke mate
teruggedrongen. Per kilogram biomassa daalde het gebruik in België van 168,7 mg actieve
stof tot 139 mg en in Nederland van 188 mg
tot 141 mg. Dat is niet niks, maar volgens het
kenniscentrum Amcra (antimicrobial consumption and resistance in animals) moet het
verder naar beneden. Nederland en België
behoorden immers tot de grootste gebruikers
van de elf Europese landen die hun gebruik
rapporteerden. Maar om het antibioticagebruik te drukken moet men het eerst in kaart
brengen. Op dat punt staan we in België en
Nederland blijkbaar een stuk verder dan verschillende andere landen van die elf. En dan
spreken we nog niet van die resterende zestien EU-landen die niet rapporteren om van
de landen buiten de EU, de VS inbegrepen,
maar helemaal te zwijgen. Wij moeten er
natuurlijk alles aan doen om bij de besten
van de klas te horen, maar we moeten niet
aanvaarden daarvan het slachtoffer te zijn.

Van Lente Elektrotechniek uit Deventer heeft na ruim 78 jaar een
andere naam aangenomen: Van Lente Systeemintegratie. “Deze
nieuwe naam is een goede afspiegeling van de rol die Van Lente
voor haar relaties vervult”, aldus het bedrijf. Van Lente
Jef Verhaeren
Systeemintegratie is een dienstverlener en integrator
op het gebied van technische automatisering, techniIn de rubriek ‘Krakende Persen’ worden periodiek, door versche installaties en technisch beheer. Gelijktijdig met
schillende redacteuren van De Molenaar, onderwerpen aande naam, is het logo aangepast. “Door de krachtige
gesneden die in het nieuws zijn en enige relatie hebben
kleuren krijgt het logo een frisse en sterke uitstramet de graanverwerkende- en/of diervoederindustrie.
ling”, meent Van Lente.
16
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Biologisch biedt

De BioVak trekt ook veel buitenlandse interesse.

Algemeen

[Durkje Hietkamp]

De biologische sector timmert stevig aan de weg, zo blijkt uit de grote belangstelling voor de beurs BioVak 2012. Voor de mengvoederindustrie gespecialiseerd in het biologische segment, betekent deze toenemende interesse mogelijkheden voor groei en innovatie.
De BioVak groeit. De eerste editie in
Apeldoorn vijf jaar geleden verwelkomde ruim 60 standhouders. Dit jaar ontving de biologische vakbeurs maar liefst
387 inschrijvingen en een kleine twintigduizend bezoekers. Het aantal agrarische exposanten lijkt te worden ondergesneeuwd door uiteenlopende bedrijfstakken. In het oog springen de
Belgische, Duitse, Engelse, Italiaanse en
Franse deelnemers, mede verantwoordelijk voor het toenemende aantal buitenlandse BioVak-bezoekers. Op de beursvloer wordt duidelijk dat de biologische
sector stevig aan de weg timmert om
een sterke marktpositie te bemachtigen.
De sector heeft zich onmiskenbaar ontwikkeld tot een volledige keten van
producent tot consument.
Mengvoerindustrie
Voor de mengvoederindustrie gespecialiseerd in het biologische segment, biedt de
stijgende lijn in de afzet van biologische
producten mogelijkheden. Met de overna-

me van de voeractiviteiten van Nutreco,
met onder andere biologisch voerproducent Reudink, wordt de biologische sector
voor ForFarmers nog belangrijker dan die
al was. Vanuit die invalshoek organiseerde
de mengvoedercoöperatie tijdens de
BioVak het symposium ‘Omschakelen naar
biologisch biedt kansen?’.
Ve r n i e u w e n
Het werken in de biologische sector
vraagt veel inzet, creativiteit en innovatie,
onderstreept Rob Rutgers, rundveespecialist bij ForFarmers. Ook de mengvoederindustrie wil vernieuwend zijn en
vorm geven aan het thema duurzaamheid, benadrukt hij. ForFarmers onderzoekt samen met Hayo Canter Cremers,
mestverwerkingsbedrijf Groot Zevert en
andere partners, of grootschalige eendenkroosproductie voor de verwerking tot
diervoer, economisch haalbaar is.
Doelgroep is vooral de biologische sector,
want daarbij past een duurzamere
voeding goed. Bovendien is productie van

eendenkroos te minimaal om de reguliere
sector daarin voldoende te voorzien. Uit
actuele proeven blijkt dat eendenkroos
30 procent eiwit bevat. Het lijkt in
samenstelling op soja, wat betekent dat
het de rol van geïmporteerde soja als
grondstof in diervoer deels kan overnemen. Om het eendenkroos te laten
groeien, wordt digestaat gebruikt. De
praktijkproef moet na twee jaar tot
concrete resultaten leiden.
Vo e r k o s t e n
Rutgers geeft een uiteenzetting over
het optimale rantsoen voor de biologische melkkoe. Vooral de voerkosten zijn
verantwoordelijk voor het saldo van biologische melkveehouders, stelt hij.
“Biologisch krachtvoer is duur, circa het
dubbele van gangbaar, omdat de grondstoffen beperkt zijn, dure eiwitrijke producten nodig zijn en chemische processen in de productieketen niet zijn toegestaan”, verklaart de specialist. Over
het algemeen krijgen biologische koeien
een soberder rantsoen. “Om de voerkosten te beperken, moeten deze koeien
meer melk uit ruwvoer produceren dan
gangbare koeien.” Sommige biologische
veehouders telen zelf krachtvoer. “Mais,
granen en grasbrok lenen zich daarvoor
goed”, zegt Rutgers. “Voorwaarde is
wel dat alle koeien tegelijk kunnen
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t mogelijkheden
eten. Bovendien moet rekening worden
gehouden met extra kosten voor bewerken, opslaan, conserveren en voeren.”
Ruwvoer
De grote seizoensvariatie in samenstelling
en voederwaarde van biologische graskuilen maakt het lastig een goed rantsoen
samen te stellen. Voor biologische boeren
geldt de grens van 170 kg stikstof per
hectare en kunstmest is niet toegestaan.
Dit betekent dat biologische veehouders
afhankelijk zijn van de langzame werking
van drijfmest en de seizoensinvloeden.
Daarnaast is klaver belangrijk als stikstofbinder. “Klaver bindt 50 kilogram stikstof
per ton, het is smakelijk en heeft een
goede voederwaarde”, zegt Rutgers.
Biologische voorjaarskuil kenmerkt zich
door een hoog suikergehalte, veel droge
stof en een laag ruweiwitgehalte, terwijl
de najaarskuilen door het toenemende
klavergehalte juist veel ruw en onbestendig eiwit bevatten, toont een tabel.
“Door het eiwit uit najaarsgras beter te
benutten en te verdelen, kan het eiwittekort worden verminderd. Hiermee kan
de veehouder besparen op duur eiwitrijk
krachtvoer waarmee het rantsoen in de
stalperiode moet worden aangevuld”,
oppert Rutgers. Aandachtspunt is bovendien de mineralenvoorziening die in een
biologische bedrijfsvoering wat eerder in

het gedrang komt. Tekorten aanvullen is
daarom noodzakelijk om een goede diergezondheid te waarborgen. “Maai vlot en
combineer de voeders die je hebt”, adviseert Rutgers. Dit kan bijvoorbeeld door
meerdere snedes over elkaar heen te kuilen. Daarnaast raadt hij een gemengd
rantsoen aan. “Dit voorkomt selectie en
stimuleert de drogestofopname.”

Rundveespecialis
t Rob Rutgers
geeft een uit-

O p w a a rd e re n
Coöperatie De Eendracht in Rouveen
presenteert zich voor de vierde keer op
de BioVak. De Eendracht is een kleine
coöperatie met een productie van circa
24.000 ton voer per jaar. De helft daarvan is biologisch. De coöperatie is al vijftien jaar gespecialiseerd in biologische
voeders voor rundvee en legpluimvee.
Het mengvoerbedrijf heeft sinds het
voorjaar van 2011 een nieuw concept
voor melkveehouders. “Onze doelstelling is zo goed mogelijk omgaan met
het basisrantsoen”, zegt directeur Gert
Bosch. “Gras is een mooie grondstof.
Daarmee moet je zo efficiënt mogelijk
omgaan.” In samenwerking met de
grasdrogerijen Oosterwolde en
Ruinerwold wordt van gras volwaardig
krachtvoer gemaakt. De grasbrok gaat
rechtstreeks van de drogerij naar De
Eendracht, wordt daar in gelabelde bigbags of silo’s opgeslagen en op het

eenzetting over
het optimale
rantsoen voor de
biologische
melkkoe.

moment van gebruik gemalen en
gemengd met andere krachtvoeringrediënten. “Elke partij wordt onderzocht.
Op basis van de resultaten wordt een
rantsoenberekening gemaakt. Zo krijgt
iedere boer zijn eigen gras in een op
maat gemaakt voer terug”, garandeert
Bosch. Daarmee kan de veehouder volgens hem flink op krachtvoerkosten
besparen. “De boer kan zijn eigen
grondstof uitstekend inzetten als vervanger van duurdere, eiwitrijke grondstoffen die van elders moeten komen.
Daarmee kan de krachtvoerprijs voor
biologische boeren met gemiddeld 7 tot
8 euro per 100 kilogram dalen”, zegt
Bosch.

-

Slimme luzerneruif
In samenwerking met van Beek
Konstructieplaatwerk heeft Coöperatie
De Valk Wekerom een nieuwe luzerneruif ontwikkeld voor biologische leg- en
opfokhennen. De ruif is speciaal
geschikt voor kleine luzernebaaltjes.
Onder de ruif is een morsplaat
geplaatst om vermorsing van de fijnere
luzernedeeltjes te voorkomen. De kip
moet door de speciale constructie meer
moeite doen om de luzerne te bemachtigen, waardoor de verbruikstijd van
een baal luzerne toeneemt van enkele
dagen naar enkele weken, volgens de
mengvoerleverancier.
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In memoriam: Dirk van de Bunt
Algemeen

[Ben Kloosterman*]

In zijn woonplaats Nijkerk overleed op 7 januari Dirk van de Bunt. Hij bereikte de gezegende leeftijd van bijna 93 jaar. Van de Bunt was
directeur van Veevoederfabriek Van de BuntRijnsburger en gedurende een periode van
tien jaar voorzitter van de Nederlandse
Vereniging van Veevoederfabrikanten, Nimo.
Wat eens, in 1881, op de windkorenmolen ‘Oostermolen’ te Nijkerk begon als
Graanhandel Manus van de Bunt, groeide
onder Dirk van de Bunts leiding uit tot
een regionale veevoederfabriek met
meer dan zeventig medewerkers. Van de
Bunt was van 1975 tot 1985 voorzitter
van de Nederlandse Industriële
Molenaarsorganisatie, Nimo. In deze
periode maakte de veevoederindustrie
een enorme ontwikkeling door, vonden
veel fusies plaats en staakte menig klein

bedrijf de productie. Dat Van de Bunt in
die periode de functie van voorzitter op
zich nam, typeert zijn karakter en grote
betrokkenheid. Hij onderkende de noodzaak van een goed georganiseerde particuliere veevoedersector in turbulente tijden. Van de Bunt besteedde daaraan een
groot deel van zijn leven. Hij deed dat
met hart en ziel, met een brede visie,
genuanceerd, nuchter, zakelijk en met
een luisterend oor. Een aimabel man met
gezag, die steeds het overleg zocht, maar
daarbij de confrontatie niet uit de weg
ging. Een bruggenbouwer met steeds het
belang van de leden voor ogen.
Fusie
Het verenigings- en organisatieleven
waren Van de Bunt niet vreemd. Na de
oorlog werd hij voorzitter van de afdeling Veluwe van de Algemene
Nederlandse Molenaarsbond (ANMB).
Hij was in 1970 direct betrokken bij de
fusie tussen de ANMB en de R.K.
Molenaarsbond St. Victor. De bonden
verenigden zich in de Nederlandse
Industriële Molenaarsorganisatie: Nimo.
Klaas Sikma uit Giekerk was de eerste
voorzitter; Van de Bunt werd voorzitter
van het district Midden-Nederland.
Toen Sikma in 1974 te kennen gaf te
willen terugtreden, moest Nimo op zoek
naar een opvolger. Van de Bunt werd
bereid gevonden de voorzittershamer
over te nemen. De leiding van zijn diervoederbedrijf was inmiddels in handen
van zoon Henk en medevennoot Wim
Rijnsburger, waarmee Van de Bunt in
1969 een fusie was aangegaan onder de
naam Veevoederfabriek Van de BuntRijnsburger.
Ontwikkelingen
Tien jaar lang gaf Van de Bunt leiding
aan zijn organisatie. Veel kwam in die
periode op hem af, met name van overheidswege: een persgebod in verband
met salmonella (1975), de verplichte bijmenging van mager melkpoeder (1976),
een schippersstaking en de invoering van
de superheffing. Van de Bunt bepaalde in
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die tijd duidelijk de Nimo-strategie, mede
via andere functies die hij bekleedde uit
hoofde van het Nimo-voorzitterschap. Zo
was hij hoofdbestuurslid van het
Productschap voor Veevoeder, bestuurslid
Comité van Graanhandelaren, lid van het
hoofdbestuur van de ZHI (Stichting voor
de Zelfstandige Handel en Industrie) en
had hij zitting in tal van commissies.
Onder zijn ‘bewind’ vond in 1979 een
naamswijziging plaats. De Nederlandse
Industriële Molenaarsorganisatie Nimo
werd omgedoopt tot Nederlandse
Vereniging van Veevoederfabrikanten
‘Nimo’. De naam molenaar werd te veel
geassocieerd met de vroegere windkorenmolenaar en paste niet meer bij de ontwikkeling van de (diervoeder)bedrijven.
G e r i d d e rd
In 1981 werd Van de Bunt benoemd tot
Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Hij kreeg deze onderscheiding voor zijn
grote verdiensten op een breed vlak,
zowel landelijk als binnen de Nijkerkse
gemeenschap. De Koninklijke onderscheiding viel samen met het honderdjarig bestaan van het diervoederbedrijf.
In 1984 trad Van de Bunt min of meer
terug als Nimo-voorzitter, maar hij bleef
ad interim aan tot november 1985. Toen
volgde Jozef Gerrits uit De Rips hem op.
In dat jaar vond de fusie plaats met de
Nederlandse Vereniging van
Mengvoederfabrikanten (VNMF), de
overkoepelende organisatie van de
grootindustrie. Beide organisaties gingen op in de Federatie Nederlandse
Mengvoederfabrikanten, FNM.
De scheidende voorzitter kon zich weer
wijden aan zijn bedrijf. Vanaf de zijlijn
bleef hij de ontwikkelingen in de ‘molenaarswereld’ volgen, tot op hoge leeftijd. Met Dirk van de Bunt is weer een
‘molenaar’ van de oude garde heengegaan. Dirk, bedankt voor de goede contacten, fijne samenwerking en vriendschap die steeds is gebleven.

-

* Ben Kloosterman is oud-hoofdredacteur van
vakblad De Molenaar
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‘Tendens zet door’
m Ix

Meningen

[Marc van der Sterren]

‘Niet iedereen is even ver’

In de dierhouderij is veel aandacht voor
antibioticareductie. Verschillende partijen
hebben daarin een verantwoordelijkheid.
Over de voortgang die wordt geboekt, ver-

“Het doel 20 procent reductie van het antibioticumgebruik in 2011 ten
opzichte van 2009, is gehaald. Gemiddeld genomen is de veehouderijsector dus
heel goed bezig. Het gaat echter om de spreiding. Niet iedereen is even ver. Wat doet
de ene veehouder die aan deze reductie zijn steentje heeft bijgedragen anders dan de
buurman die dit nog niet is gelukt? Om die vraag te beantwoorden, moeten we elkaar helpen.
Als periferie kunnen we mensen en kennis bij elkaar brengen. Daarmee kunnen we bijdragen
aan het behalen van een uiteindelijke reductie van 50 procent in 2013. Nederland is daarmee niet
meteen het braafste jongetje van de wereldwijde schoolklas, we horen gewoon bij de kopgroep.
We kunnen ons onderscheiden van de rest van de klas. In Nederland ontstaan initiatieven als
antibioticumvrij geproduceerd vlees. Dit kan een voordeel zijn ten opzichte van landen
waarin minder zorgvuldig met antibiotica wordt omgesprongen. Een goed management, goed voer en de juiste vaccinaties zijn daarbij de sleutels tot succes.”

schillen de meningen, zo blijkt uit reacties
Wim Bosma, technisch accountmanager Varken & Rund Boehringer

op de stelling ‘De dierhouderij is goed op weg met

Ingelheim

antibioticareductie’.

‘Preventie is beter dan eisen’
“We zijn goed op weg met het terugdringen van het antibioticagebruik. Maar
moeten we wel zo vasthouden aan die eis van 20 procent minder in 2011 en 50 procent
minder in 2013? Elke veehouder moet immers streven naar nul procent antibioticagebruik,
want antibiotica zet je in om zieke dieren beter te maken en een veehouder wil geen ziek dier.
Zieke dieren produceren minder. Het gebruik van antibiotica komt overeen met het blussen van brandjes. Mocht er onverhoopt toch een antibioticum worden ingezet, dan moet altijd worden gevraagd hoe dit
de volgende keer is te voorkomen. Brandpreventie dus. Denken in termen van preventie, met het oog op de
lange termijn, is iets wat we nog veel te weinig zien in de veehouderij. Lang niet alle veehouders zijn bezig
met het planmatig verbeteren van de gezondheid van hun dieren. Veehouders die maar korte tijd vooruit
kijken, rekenen helaas hun voerleveranciers af op de kortetermijnresultaten. Als de voerfabrieken zich
door deze veehouders laten verleiden om vanwege de concurrentie hierin mee te gaan, komen we als
veehouderij niet verder. Dan blijven we blussen zonder iets aan preventie te doen.
Het enige dat we dan bereiken met het halen van de reductie-eisen, is zichtbaar maken
dat we al die tijd antibiotica hebben gebruikt zonder dat het nodig was.”
Gerard van Eijden, voorzitter Vakgroep Gezondheidszorg Varken
van de KNMvD

Nieuwe rubriek
De rubriek Meningenmix is nieuw in De Molenaar. Voor deze rubriek wordt
een stelling voorgelegd aan mensen die vanuit verschillende invalshoeken
hun visie geven. Het betreft mensen uit de sector, maar ook meningen van
buiten kunnen worden gepeild. Lezers mogen hun mening over het onderwerp geven, via de stelling op de website www.demolenaar.nl.
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Stelling: Dierhouderij goed op weg met antibioticareductie

'Tendens zet door'
“De diersector in Nederland is zeker op de goede weg. Een duidelijk lager verbruik aan antibiotica door veehouders is het zichtbare bewijs. Deze tendens zet door.
Veehouders zijn zich uitermate bewust van het belang van diergezondheid en stellen alles in
het werk om ziektes en besmettingen te voorkomen.
Agrifirm Feed zet op meerdere fronten maatregelen in om een goede vertering, diergezondheid en
daarmee een reductie van antibioticagebruik te bevorderen. Allereerst in onze advisering aan klanten. In de
eerste helft van 2011 volgden al onze varkensspecialisten een tweedaagse cursus om klanten extra te kunnen
begeleiden bij het antibioticavrij produceren. Voor varkenshouders organiseerde Agrifirm afgelopen najaar zes
thema-avonden rond dit thema.
Voor de vleeskuikensector heeft Agrifirm een speciaal concept ontwikkeld: ‘Wellcome'. De voeding en opvang
van jonge dieren vragen maximale aandacht voor vitaliteit, gezondheid en hygiëne. Dankzij dit concept is
het aantal bedrijven dat antibioticumvrij vlees produceert fors toegenomen. De uitvalcijfers zijn duidelijk
lager. De slachterij ondersteunt dit concept met een meerwaarde voor antibioticumvrije kuikens.
Ook bij de productie houdt Agrifirm rekening met antibioticareductie. Zo gebruiken we additieven die gezondheidsverhogend werken. Aromabiotic verhoogt bijvoorbeeld de weerstand en voorkomt ook uierontsteking bij melkvee.”
Ben van Raaij, commercieel directeur bij Agrifirm Feed

‘We zijn er nog niet’
“Halverwege 2011 is reeds een reductie behaald van het antibioticagebruik
van 32 procent ten opzichte van 2009. De reductiedoelstelling voor 2011 is behaald.
Wij zijn tevreden met deze trendbreuk en het geeft vertrouwen in de ingezette maatregelen en sturingsfilosofie die uitgaat van zelfregulering in combinatie met stevig overheidstoezicht.
Maar we zijn er nog niet. Ook na 2013 is een verdere reductie nodig. We moeten toe naar een duurzame veehouderij waarin het stelselmatig veelgebruik van antibiotica niet nodig is. Wij scherpen de
inzet aan en zetten daartoe een stringentere structuur en aanpak neer. Nevedi besloot vorig jaar de productie van antibiotica in mengvoer per 1 januari 2011 uit te faseren. Ondanks het streven om koppelbehandelingen zoveel mogelijk te beperken, zijn er altijd situaties waarin het behandelen van een koppel veterinair noodzakelijk is. Topdressings kunnen echter vanwege de onnauwkeurige dosering een bijdrage leveren aan de vorming van resistentie. Van de vleeskuikenketen verwachten we dat ze een aantal structurele factoren op een duurzame manier aanpakt, met het oog op het terugdringen van het antibioticumgebruik en de realisatie van welzijnseisen van de Vleeskuikenrichtlijn. Op basis van de
informatie die de sector aanlevert, bezien we of er maatregelen nodig zijn, eventueel
in het kader van de Europese antibioticumaanpak.”
Uit een kamerbrief van staatssecretaris Bleker van EL&I en
minister Edith Schippers van VWS
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Na een korte periode van ziekte, doch krachtig van geest, is
tot ons grote verdriet overleden

Dirk van de Bunt
Nijkerk, 12 april 1919

Nijkerk, 7 januari 2012
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Directeur Albert Weersmann en Hein van de Worp, met op de achtergrond de fabriek van Grenzland in Laar.

Duitse bank met
mengvoerproductie
Reportage

Fusie Grenzland met Emsland-Mitte

[Lourens Gengler]

De Duitse coöperaties Raiffeisen-Grenzland en Raiffeisenbank
Emsland-Mitte zijn gefuseerd en gaan voor landbouw- en mengvoederactiviteiten verder als Raiffeisen Ems-Vechte. Het nieuwe
mengvoerbedrijf heeft een jaarlijkse omzet van 475.000 ton.
Hierdoor kan het bedrijf beter inspelen op schaalvergroting bij
de leden en versterken ze hun concurrentiepositie.
Bij de Duitse diervoederbedrijven
Grenzland en Emsland-Mitte is duidelijk
een gemeenschappelijke bedrijfscultuur
merkbaar. De coöperatieve gedachte,
het belang van de leden, drukt een
stempel op de bedrijfsvoering van beide
bedrijven. Mede hierdoor konden de
coöperaties begin dit jaar succesvol fuseren tot Raiffeisen Ems-Vechte.
Succesvol
“De laatste decennia is Grenzland uitgegroeid tot een succesvolle, gezonde
onderneming met een brede basis. Naast
een mengvoerproductie van 140.000 ton
per jaar hebben we een kunstmesthandel, graanhandel en winkels met een
assortiment uiteenlopend van levensmid-

delen tot gereedschap”, vertelt directeur
Albert Weersmann. Ook is er een gezamenlijke melkafzetorganisatie die per
jaar 60 miljoen kilo melk levert aan de
Noord-Duitse zuivelgigant DMK. Verder
heeft Grenzland in het Nederlandse
Coevorden samen met twee buurcoöperaties een Welkoop-winkel en is het in
Emmen aandeelhouder van Sunoil, producent van biodiesel.
G ro e i
Weermann zag aanleiding voor groei en
samenwerking, vanuit het principe ‘je
moet coöperatieve krachten benutten en
je niet tegen elkaar uitspelen’.
Weermann: “We zitten middenin het
tweede grootste kerngebied voor inten26

27

sieve veehouderij van Duitsland met
mogelijkheden voor uitbreiding. Onder
andere de leghennensector is hier sterk
gegroeid en wij leveren daaraan ongeveer 40.000 ton voer per jaar, goed voor
een derde van onze omzet. Daarnaast
produceren we 25.000 ton muesli, speciaalproducten en rundvee- en varkensvoer. Voor vleeskuikenvoer moesten we
naar Agravis in Dörpen.” Met de toename van diversiteit en specialisatie van
veehouders en strengere productie-eisen,
groeide de noodzaak tot meer gescheiden voerlijnen. “In eerste instantie hebben we met omringende plaatselijke coöperaties overlegd over diepgaande
fusies. Dat lukte niet, maar de sterke
samenwerking blijft. Ook met Agravis in
Lingen kwamen we niet verder. Verdere
expansie rondom ons was niet meer
mogelijk, vanwege de ontstane coöperatieve structuren. Bovendien zit de fabriek
in Laar aan de grens van de capaciteit”,
zo verklaart Weersmann.
Gert van Dijk, voormalig directeur van de
de Nationaal Coöperatieve Raad, is als
klankbord bij Grenzland geweest om te
speuren naar mogelijkheden. Het leidde
niet tot concreet resultaat. Volgens
Weersmann is er wat dat betreft ook een
D e M o l e n a a r n r. 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 2
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>> Duitse bank met mengvoerproductie
duidelijk cultuurverschil tussen Nederlanders en Duitsers. “Nederlanders denken
nog strategischer en beslissen sneller.”
Fusie
Hein van de Worp is verantwoordelijk
voor de gang van zaken bij Grenzland
op de vestiging in Coevorden en vertegenwoordiger voor de leghennensector.
Zo kwam hij in contact met de coöperatie Emsland-Mitte en adviseerde hij de
directeuren om eens serieus met elkaar
om de tafel te gaan zitten. Al bij de eerste gesprekken bleek dat beide heren
op dezelfde lijn zaten. De directeuren
adviseerden hun besturen en leden over
te gaan tot een volledige fusie. Dit
advies werd opgevolgd.
Niet alleen qua gedachtegang, ook qua
structuur sluiten beide bedrijven goed
op elkaar aan, volgens beide heren.
Raiffeisen-Grenzland produceert onder
de merknaam Grenzland Ringfutter in
totaal 160.000 ton voer per jaar, met
een omzetgroei van 25 procent in de
laatste twee jaar. Leghennenvoer, rundveevoer, paardenvoer, speciaalvoeders
en muesli voor derden, vormen de voornaamste afzetproducten.
Emskraft, de handelsnaam van EmslandMitte, produceert 350.000 ton per jaar.
Zij groeiden het afgelopen jaar 10 procent, met name in vleeskuikens- en varkensvoer. De winsten van beide ondernemingen zijn gelijkwaardig, evenals
cultuur en denkwijze. Beide directeuren
denken vanuit de positie van de leden.
Die willen ze faciliteren en vanuit die
aanpak het bedrijf laten groeien.
Bank
Emsland-Mitte is een bank. Dat betekent dat het bedrijf zich moet houden

In Dörpen staat de grootste mengvoerfabriek van de coöperatie met
350.000 ton voer per jaar.

Nieuwe naam
‘Ems’ in ‘Emskraft’ slaat op de rivier die centraal door
het afzetgebied loopt en ‘kraft’ is een afkorting van
‘Kraftfutter’. Aangezien de regio van Grenzland
wordt doorsneden door de rivier de Vecht(e), was de
nieuwe naam Raiffeisen Ems-Vechte een logische
keuze. Het biedt eveneens ruimte voor expansie naar
alle richtingen.

Dieter Wessels, directielid van de
Raiffeisenbank Emsland-Mitte, vindt het belangrijk om dicht bij de leden te blijven.

27-28-29_Fusie Duitse bladen_27-28-29 25-01-12 16:30 Pagina 29

aan de wetgeving omtrent financiële
instellingen. Om die reden blijven de
mengvoer- en handelsactiviteiten formeel juridisch ondergeschikt aan die van
de bankactiviteiten, ongeacht omvang
of winst. “Een mengvoerbedrijf kan
geen bank bezitten, een bank wel een
mengvoerbedrijf.” De handelsorganisaties Grenzland en Emskraft vallen daarom onder Emsland-Mitte. Ook bestuursmatig heeft deze constructie gevolgen.
In de directie van de bank worden uitsluitend personen met een bankvergunning toegelaten. “Dat zou betekenen
dat vanuit het Grenzland-gebied geen
afgevaardigden in de directie kunnen
plaatsnemen. Maar voordat ik in 2005
directeur werd bij Grenzland, was ik
werkzaam bij een bank. Bovendien heb
ik een bankopleiding gehad. Met praktische bijscholing kan ik over enige tijd
toch toetreden tot de hoofddirectie”,
vertelt Weermann. Dieter Wessels, één
van de vier directieleden van de
Raiffeisenbank Emsland-Mitte, is niet
bang dat Grenzland achtergesteld blijft
als uit dat gebied geen directielid wordt
afgevaardigd. “Het gaat ons alleen
maar om gezonde bedrijfsvoering. Dat
staat geheel los van enige locatie. We
zullen bijvoorbeeld onze 26 vestigingen
in het hele werkgebied open houden zo
lang dat winstgevend blijft. Dichtbij de
leden blijven, dat vinden we belangrijk.”
Goedkoop
Hoewel de connectie met de bank enige
organisatorische haken en ogen heeft,
zijn er ook voordelen. “Juist nu is de
combinatie zeer gunstig, want bij financiering kunnen wij de leden een voordelige rente bieden. Banken kunnen momenteel immers bij de ECB tegen een zeer
gunstig tarief lenen en door de samenvoeging van onze handelsorganisaties is
het eigen kapitaal van de bank sterk toegenomen. Hierdoor zijn er meer kredietmogelijkheden”, legt Weermann uit.
Emsland-Mitte brengt 28 miljoen eigen
vermogen in, Grenzland 10 miljoen.
Afhankelijk van de eisen die aan banken
worden gesteld, kan met de 38 miljoen
euro in ruime mate aan de financieringsbehoeften bij de leden worden voldaan.
“Boeren kunnen zodoende tegen aantrekkelijke tarieven een lening afsluiten
bij onze eigen bank. Dit is echter niet het
hoofddoel van de coöperatie”, aldus
beide directeuren.

M e e r w a a rd e
De verschillende productielocaties, met
diverse achtergronden en producten zorgen ervoor dat de fusie leidt tot duidelijke meerwaarde voor alle betrokkenen.
De locatie van Emsland-Mitte in Dörpen is
strategisch gelegen vrijwel naast het
spoor, op vijf kilometer van de snelweg,
en bij een splitsing van twee vaarwegen
(Eems en Küstenkanaal). “Zodoende profiteren we van een kostengunstige aanvoer. Het afgelopen jaar zijn aan onze
eigen kade 255 schepen gelost. Transport
van het mengvoer is eveneens gunstig.
Maar liefst 90 procent van onze afzet valt
binnen een straal van veertig kilometer
rond de fabriek”, zegt Wessels. “Hierdoor
zijn we in staat om per vrachtwagen
30.000 ton voer per jaar af te leveren. Dit
zorgt voor een flinke kostenbesparing
ten opzichte van onze concurrenten. We
kunnen een hogere kwaliteit van grondstoffen inkopen en dat voor een aantrekkelijke prijs afleveren. Onze afnemers
zien ook dat topproductie alleen mogelijk is met kwaliteitsvoer. De sterkste
omzetstijging hebben we het afgelopen
jaar gerealiseerd bij de duurste voeders,
met name bij varkens, maar ook in de
melkveehouderij.”
De Grenzland mengvoerproductie in Laar
ligt niet aan vaarwater. Dat is een nadeel.
Maar de afzet van de producten gebeurt
in een kleine straal rond de fabriek.
Daarnaast wordt er een scala aan speciaalproducten gemaakt, zoals diverse
soorten paardenvoeders, konijnenvoer en
(sier)pluimveevoer. Een groot deel daarvan wordt opgezakt voor levering door
heel Duitsland via de coöperatie Agravis.
Locaties
De fabriek in Dörpen is een bv, voor 75
procent eigendom van Emskraft en voor
25 procent van Agravis. Wanneer de
afzet via Emskraft toeneemt, zal ook
het aandeel worden aangepast en
mogelijk voor 100 procent naar EmsVechte opschuiven. Momenteel wordt er
jaarlijks 300.000 ton geproduceerd,
maar aan uitbreiding tot wellicht
400.000 ton wordt gewerkt. Binnenkort
wordt onder andere een nieuwe pers
geïnstalleerd. Ongeveer de helft van de
totale productie is pluimveevoer en
daarvan gaat 80 procent naar vleeskuikens, in hoofdzaak voor integraties. Een
derde wordt afgezet bij onafhankelijke
pluimveehouders. Hiervoor is in 2006
een hygiëniseerinrichting gebouwd.
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De productie van legpluimvee, speciaalvoeders, rundveevoer en muesli blijft in
Laar. De locatie in Dörpen zal zich specialiseren in varkens- en vleeskuikenvoer
via de hygieniseerinstallatie. De fabriek
in Klein Bersen gaat zich volledig richten op varkensvoer met een productie
van 110.000 ton per jaar. De locatie in
Haselünne wordt daardoor gesloten.

In Laar worden
speciaalvoeders
geproduceerd
die opgezakt
hun weg door
Duitsland vinden.

Strategie
De nieuwe coöperatie verwacht duidelijke groeimogelijkheden op diverse werkterreinen. In de eerste plaats zal de
afzet in mengvoeders toenemen. Zowel
door groter worden van de veehouderijbedrijven als door overname van klanten bij de concurrentie. “Met name in
de pluimveesector gelden geen grenzen
tussen de omliggende coöperaties. Daar
kunnen wij probleemloos groeien.
Daarnaast proberen we door goede
voorlichting en hoge kwaliteit voer
klanten te trekken”, vertelt Van de
Worp. De eerste financiële winst van de
fusie hebben ze al binnen. “We hebben
gezamenlijk een boekhoudsysteem aangeschaft. Dat scheelt al 20.000 euro per
jaar. De grote uitdaging is om dat goed
te implementeren. Verder willen we de
coöperatieve principes op nieuwe wijze
definiëren. Dat wil zeggen dicht naar de
boeren toe en met verdere groei”, aldus
Weermann.

-

Agravis
Agravis is één van de zes overkoepelende coöperaties in
Duitsland, ongeveer vergelijkbaar met het Nederlandse
Cebeco Handelsraad. Agravis is in 2004 ontstaan na fusie
van twee Noord-Duitse top-coöperaties. De organisatie
heeft zo'n 200 coöperaties als aandeelhouders, die
ongeveer 70 procent van de aandelen bezitten. De totale jaarlijkse omzet ligt tussen de 5 tot 6 miljard euro.
Hoofdkantoren staan in Münster en Hannover. De nieuwe coöperatie Ems-Vechte is nu met ongeveer 3 procent
één van de belangrijkste aandeelhouders van Agravis.
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In kort bestek

ToeVoer
Communiceren
Communicatie speelt een
centrale rol in het succes
van bedrijven en brancheorganisaties. Het is
daarbij belangrijk dat
mensen weten welke richting gaande is en wat ze
kunnen verwachten. Veel
organisaties worstelen met de vraag hoe je goede
communicatie moet organiseren. De techniek biedt
steeds nieuwe en snellere mogelijkheden. Sneller,
maar soms ook anoniemer en oppervlakkiger. Het
kan wel hele bevolkingsgroepen mobiliseren of
belangrijke politieke bewegingen teweegbrengen.
Niet te onderschatten dus.
Ook Nevedi denkt na over de functie van moderne
communicatiemiddelen. De website biedt bijvoorbeeld actuele dossierinformatie. Daarbij zijn dossiers
en beleidsontwikkelingen die het noodzakelijk
maken dat we snel de mening van onze sector kennen of omgekeerd. Nevedi-leden kunnen hiervoor
gebruik maken van de ledenwebsite. Alle medewerkers kunnen een inlogcode opvragen en direct hun
bijdrage leveren aan dossiers. Helaas maken te weinig specialisten uit onze bedrijven actief gebruik
van deze mogelijkheid. Vaak horen we dat dit niet
eens bekend is of dat men niet weet hoe dat werkt.
Jammer, want de oplossing is slechts een telefoontje
of mailtje verwijderd van het probleem.
Het succes van communiceren met mensen buiten
onze sector begint bij het weten wat er in onze sector leeft. Die kennis hebben we nodig. Soms volstaat contact met het Nevedi-bestuur. Maar wie snel
wil communiceren heeft geen tijd om een bestuursvergadering af te wachten. We hebben een permanente dialoog met specialisten nodig op onze website. Elk moment van de dag moeten we beschikken
over actuele meningen en kennis betreffende
beleidsthema’s. Daarop baseren we standpunten die
we toetsen aan de beleidsstandpunten en de koers
zoals die zijn vastgesteld.
We doen ons best om continu te weten wat leden
denken en vinden. Dat stelt ons in staat met de
moderne technieken te werken. Immers, we moeten
snel kunnen reageren of informeren.
Wilt u dat anderen over ons communiceren of communiceren we zélf? Nevedi-lid, meld u aan bij onze
website en laat uw mening horen.
Henk Flipsen, directeur Nevedi
In de rubriek Toevoer wordt maandelijks een
onderwerp belicht door een vertegenwoordiger
van de Nederlandse (Nevedi) of Belgische
branchevereniging (Bemefa) voor de diervoederindustrie.

Registratie arbeidsongevallen
Onder begeleiding van het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) is een Nederlands
Technische Afspraak (NTA) in ontwikkeling voor de registratie van arbeidsongevallen.
Naar verwachting wordt de NTA eind 2012 gepubliceerd. Bedrijven hebben hiermee
een hulpmiddel in handen om een uniforme registratie op te zetten. Met een eenduidige ongevalsregistratie is het mogelijk analyses te maken om zo ongevallen in de
toekomst te voorkomen. Daarnaast kan de registratie worden gebruikt voor benchmarking. De NTA staat los van de wettelijke verplichting om een registratie bij te
houden. Bedrijven spreken met het NEN af welke variabelen moeten worden geregistreerd. Door de variëteit van deelnemende bedrijven wordt er input geleverd vanuit
verschillende hoeken, waardoor de NTA een waardevol instrument wordt voor allerlei
soorten bedrijven. Na publicatie van de NTA wordt geprobeerd draagvlak te vinden
op Europees niveau om een norm te ontwikkelen.

Onderzoek voor verbeterde afweer
Trouw Nutrition Nederland en Mead Johnson Nutrition gaan met vooraanstaande
academische onderzoekspartners nieuwe voedingsconcepten en -producten ontwikkelen om het immuunsysteem van jonge dieren en zuigelingen te ondersteunen. Het
project ‘ImmunoForce’ combineert wetenschappelijke en producttechnische kennis.
Met onderzoek en daarna ontwikkeling van voedingsspecialiteiten kan de afweer en
immuniteit bij kinderen en jonge dieren worden ondersteund. Dit kan leiden tot een
verminderd gebruik van antibiotica. Voor dit onderzoeksproject is een integratie tot
stand gekomen van kennisinstellingen en bedrijven die actief zijn binnen Food Valley
en Health Valley in de provincie Gelderland. De samenwerkende partners Trouw
Nutrition Nederland, Mead Johnson Nutrition, Wageningen Universiteit, Universiteit
Utrecht, UMCN St. Radboud en NIZO food research ontvangen voor het project ruim
2,6 miljoen euro subsidie uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
(EFRO), de provincie Gelderland en het Rijk. Daarnaast investeren de partners zelf 2,6
miljoen euro in onderzoek en productontwikkeling.

Gebrek aan middelen hindert innovatie
Bij het realiseren van innovaties hebben MKB’ers in de agrofoodsector vooral moeite
met het vinden van de juiste partners en de financiering. Ook vinden ze vaak dat ze
te weinig commerciële of technische competenties in huis hebben. Dat blijkt uit een
enquête die Food & Nutrition Delta onlangs voor het Topteam Agrofood hield onder
129 bedrijven en instellingen. Veel bedrijven (31 procent) geven aan dat ze het moeilijk vinden om de juiste commerciële partners te vinden. Zo’n 23 procent vindt het
vooral lastig om partners te vinden op het technologische vlak. Ongeveer 18 procent
heeft moeite met toegang krijgen tot kennis. Intern hebben bedrijven moeite om
voldoende financiële middelen vrij te maken (46 procent). Ook vinden ze vaak (31
procent) dat ze niet de juiste competenties in huis hebben en zouden ze meer tempo
willen maken met innoveren (10 procent). Ondanks de moeilijke economische vooruitzichten denkt 34 procent het eigen R&D-budget in 2012 te verruimen. De meerderheid denkt het budget gelijk te houden (54 procent) of te verkleinen (10 procent).

Weidegang zorgt niet voor hoger inkomen
Melkveebedrijven die weidegang toepassen behalen geen hoger inkomen dan bedrijven die dat niet doen, zo blijkt uit een analyse met gegevens uit het BedrijvenInformatienet van het LEI. De zomerstalvoederbedrijven produceren meer melk per koe
en per hectare, houden meer koeien, hebben een hogere moderniteit en een lagere
solvabiliteit. Verder is de kritieke melkprijs hoger. Dat geldt ook voor het opvolgingspercentage. De niet-melkopbrengsten per kilo zijn bij weidegangbedrijven hoger. Dit
komt door hogere opbrengsten uit de akkerbouwtak, meer bedrijfstoeslagen, hogere
omzet en aanwas en meer overige opbrengsten per kilo melk. Niet alle genoemde verschillen zijn even duidelijk door een grote spreiding tussen de bedrijven.
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Manager Trading
€ 75.000 - € 110.000 + uitstekende bonus - Rotterdam
Globe Fine Chemicals is een internationale handelsonderneming welke zich toelegt op de handel van
additieven bestemd voor de farmaceutische, veterinaire
mengvoeder en voedingsindustrie wereldwijd. GFC
heeft kantoren wereldwijd (Nederland (HQ), China/
Hongkong, Colombia, Costa Rica en Jordanië).
Functie | De Manager Trading zal een belangrijke
bijdrage gaan leveren om verdere groei te gaan realiseren bij zowel bestaande als nieuwe klanten. Daarnaast
in goede samenwerking met de directie structuur aan

de groei van de onderneming geven. Werkzaamheden
bestaan verder uit zelfstandig realiseren van omzet,
marge en doelstellingen. Internationaal handel bedrijven
en innovatief in vinden van nieuwe afzetmarkten. Je weet
hoe de supply chain werkt en in staat om deze te sturen.
Mogelijkheid om door te groeien naar de positie van
manager van het kantoor.
Profiel | Minimaal HBO werk- en denkniveau. Internationale ervaring met in- en verkoop van grondstoffen/additieven voor de veevoederindustrie. In

complexe situaties overzicht kunnen bewaren. Qua
persoonlijkheid ondernemend, pragmatisch, commercieel en in bezit van gezonde handelsgeest. Kennis van
de logistieke keten. Internationaal reizen (20-25%) en
goede beheersing van minimaal Engels en Duits.
Interesse? | Reageer via yer.nl en zoek op vacaturenummer 5166400. Of neem contact op
met YER Consultant (Zwolle) Wim van
de Worp, wimvandeworp@yer.nl/
06 - 51 34 37 73.

Recruitment by
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Van varkens- naar v
Diervoeding

[Rian Weemen]

Met als thema ‘Van varkensgezondheid naar volksgezondheid’ organiseerde
Coppens diervoeding en PIC Nederland het zesde symposium ‘Hogere varkensgezondheid’. “Varkenshouders moeten meer gaan denken in lange termijn

bacteriën in de stallen te brengen,
beheerst Van den Heuvel de bacteriecultuur. Het antibioticagebruik op zijn
bedrijf nam daardoor in twee jaar tijd
met 95 procent af. Zijn dierdagdosering
ging van 47 naar onder de 2.

en niet te veel focussen op kortetermijnoplossingen”, meent Geert Wielsma
van Coppens diervoeding.
Het symposium ‘Hogere varkensgezondheid’, georganiseerd door Coppens diervoeding en PIC Nederland, werd voor
het eerst gehouden in de
Evenementenhal in Venray en trok zo’n
400 belangstellenden. De actuele MRSAproblematiek en de reductie van antibioticagebruik kwamen uitgebreid aan
bod, evenals de verbetering van de diergezondheid en weerstand.
P ro b i o t i c a
Varkenshouder Eric van den Heuvel nam
de bezoekers van het symposium mee in
zijn strijd tegen antibioticagebruik. Van
den Heuvel heeft een bedrijf met 500
zeugen en was vorig jaar winnaar van de

wisselbeker ‘Varkens gezonder produceren’. Speerpunt in zijn betoog was het
gebruiken van goede bacteriën om de
slechte te verdringen. Met een volledig
geautomatiseerd systeem zet hij dagelijks probiotica in om dit te bereiken. Van
den Heuvel: “We hebben als sector tientallen jaren zo veel mogelijk bacteriën
proberen te doden met chemische
inweekmiddelen, desinfectiemiddelen en
antibiotica in de wetenschap dat we
nooit alle bacteriën kunnen doden. Er
blijft altijd 3 tot 4 procent over en dit
zijn de sterkste en vaak resistente bacteriën. Die geven we alle ruimte om zich te
vermenigvuldigen.”Door te werken met
probiotica en daarmee goede, gewenste

Mark Schippers wint wisselbeker
Mark Schippers van MS Schippers Bladel ontving tijdens
het symposium ‘Hogere Varkensgezondheid’ de wisselbeker ‘Varkens gezonder produceren’. Schippers heeft veel
aandacht voor diergezondheid. De innovatieve producten
die de onderneming ontwikkelt, dragen bij aan het hygiënischer werken op agrarische bedrijven. Zo heeft bijvoorbeeld de biggenbehandel-unit van het bedrijf zich inmiddels ruimschoots bewezen. Momenteel loopt er ook een
proef met elektronische dierherkenning. Jurylid Hetty van
Beers: "Op de beoordelingspunten 'ondernemerschap' en
'haalbaarheid voor de sector' stak Schippers met kop en schouders boven de vijf andere genomineerden uit." Schippers reageerde met een compliment voor de Nederlandse varkenssector. "Wij
ontwikkelen al onze producten in samenwerking met agrarisch ondernemers. We werken internationaal, maar gezegd moet worden dat al onze innovaties hun oorsprong vinden in Nederland. We
hebben deze wisselbeker dus absoluut te danken aan de Nederlandse varkenshouderij."

MRSA
Van den Heuvel en zijn vrouw Ine hebben drie kinderen. De bewustwording
rond de MRSA-problematiek begon bij
hem in 2003. Zijn dochter moest een
hartoperatie ondergaan, maar in het
ziekenhuis bleek zij de MRSA-bacterie
bij zich te dragen. “We moesten onmiddellijk het ziekenhuis verlaten. Dat heeft
veel impact op ons gehad.” Van den
Heuvel liet zijn gezin onderzoeken en
bij vier van de vijf gezinsleden was de
MRSA-bacterie aanwezig. De operatie
heeft pas in 2004 kunnen plaatsvinden.
De aanpak van slechte bacteriën op het
bedrijf met probiotica heeft er inmiddels toe geleid dat het gezin Van den
Heuvel volledig MRSA-vrij is. “We zijn
hiermee heel serieus bezig. Zo behandelen we niet alleen de stallen, maar ook
ons woonhuis met probiotica. We werken met probiotische reinigingsmiddelen en sprayen het huis drie keer per
week met probiotica om de ongewenste
bacteriën volledig buiten te sluiten”,
vertelt Van den Heuvel.
Diergezondheid
“Diergezondheid is de evenwichtstoestand tussen krachten die dit evenwicht
verstoren en krachten die het evenwicht
handhaven”, aldus Geert Wielsma van
Coppens diervoeding. “Oftewel een
balans tussen enerzijds ziektekiemen op
een bedrijf en anderzijds immuniteit
bereikt met onder andere biest, vaccinaties, additieven en genetica.” Wielsma
schetste twee mogelijkheden om een
hogere diergezondheid te bereiken.
“Een kostbare mogelijkheid is het toe-

32-33-34_Coppens_32-33-34 25-01-12 16:32 Pagina 33

r volksgezondheid
Symposium ‘Hogere varkensgezondheid’

passen van depopulatie-repopulatie,
waarbij het bedrijf opnieuw begint in
een schone omgeving met gezonde dieren. Meer voor de hand ligt de geleidelijke weg, waarbij bedreigingen worden
geminimaliseerd en de weerstand wordt
verbeterd.”
Marshmallows
Een hogere diergezondheidsstatus is
onlosmakelijk verbonden met het terugdringen van het antibioticagebruik. En
ondanks dat de eerste doelstelling
(reductie van 20 procent) ruimschoots is
gehaald, blijkt het in de praktijk voor
veel varkenshouders lastig van antibiotica los te komen. “Varkenshouders moeten meer gaan denken in langere termijn en niet te veel focussen op kortetermijnoplossingen”, meent Wielsma.

Als voorbeeld noemde hij een marshmallowtest waarbij kinderen als beloning een extra marshmallow krijgen
wanneer ze de eerste kunnen weerstaan. “Vergelijk de eerste marshmallow
met antibiotica en de tweede met een
hogere diergezondheid op het bedrijf.
Te veel varkenshouders kiezen nog voor
de eerste optie.”
Te a m s p e l
Als basis voor een langetermijnfocus dienen gegevens als technische cijfers,
slachtresultaten, slachtafwijkingen en
bloeduitslagen. In combinatie met kortetermijnoptimalisatie leidt dit volgens
Wielsma tot hogere diergezondheid.
“Onder optimalisatie versta ik het verbeteren van hygiëne, interne en externe
biosecurity en aandacht voor biestma-

nagement en vaccinatie. Maar focus als
varkenshouder vooral niet te veel op
kortetermijnoplossingen.” Om bedrijfsblindheid te voorkomen, adviseert
Wielsma hulp te zoeken bij meerdere
adviseurs. “Vorm een adviesteam waarmee je op basis van dromen en cijfers
doelstellingen afspreekt. Ga regelmatig
met elkaar om tafel, verdeel taken en
informeer elkaar voortdurend.
Uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel: betere bedrijfsresultaten.”
Speenwerk
Wat Rob van Schie van Trouw Nutrition
betreft is de eerste week na spenen cruciaal voor de resultaten van de big in de
opfok- en afmestperiode. “Onderzoek
heeft uitgewezen dat een big die in de
eerste speenweek 150 tot 250 gram per

Goede voeropname en groei hebben grote invloed op de gezondheid en weerstand van een dier.
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>> Van varkens- naar volksgezondheid

dag groeit, op een leeftijd van 156
dagen gemiddeld acht kilo zwaarder is
dan een big die in de eerste speenweek
nauwelijks tot geen groei heeft gerealiseerd.” Goede voeropname en groei
hebben volgens Van Schie grote invloed
op de gezondheid en weerstand van een
dier. “Stress is daarbij een bepalende
factor. Bij dieren met stress laat de darmwand ongewenste bacteriën door die
hun weg naar de bloedbaan vinden.
Zo ontstaan bijvoorbeeld streptokokkeninfecties.” Ook de leefomstandigheden
hebben een grote invloed op de groei,
vooral de eerste zeven dagen na het
spenen.
Lichte biggen
Van Schie is van mening dat het voor
een gemiddelde big geen probleem is
gezond te blijven. Het probleem zit ‘m
in de lichtere biggen. “Feit is dat tomen
steeds groter worden en biggen een
steeds lager geboortegewicht hebben.
Biggen met een hoger geboortegewicht
doen het beduidend beter in de afmestperiode. Ze behalen meer groei, vallen
minder uit en realiseren een hogere
voerwinst. Een goed geboortegewicht
heeft dus een hoger economisch rendement.” Om de biggen een goede start
in de kraamperiode te geven, is Van
Schie voorstander van het bijvoeren van
melk. “Vooral voor de lichte biggen is
dit van groot belang. Die worden als
laatste geboren, missen daardoor de
beste biest en komen ook nog eens aan
de achterste tepels te liggen die het
minste melk geven.”
B i j v o e re n
Tot dag twaalf melk bijvoeren is voldoende, daarna moet een prestarter
voor extra doorgroei zorgen. “Bedrijven
die melk bijvoeren, zien duidelijk resultaat in de eerste week na spenen”,
aldus Van Schie. “De biggen realiseren
dan een 30 procent betere groei. Ook
de prestarter draagt hieraan bij.
Drogestofopname in de kraamstal zorgt
ervoor dat biggen na het speenmoment
binnen 20 uur allemaal hebben gegeten. Bij biggen die geen prestarter krijgen, duurt het tot 50 uur voordat alle
biggen voer hebben opgenomen.”
Het bijvoeren van melk draagt bij aan

Door te werken met probiotica beheerst varkenshouder Erik Van den Heuvel de bacteriecultuur op
zijn bedrijf.

een goede groei en diergezondheid en
is daarmee een belangrijke factor voor
het verminderen van het antibioticagebruik. “Maar helaas is het bijvoeren van
melk niet voor alle bedrijven geschikt”,
meent Van Schie. “De varkenshouder
moet er geduld voor hebben. Deze
werkwijze neemt dan ook geen grote
vlucht, maar gelukkig groeit het aantal
bedrijven dat hiermee aan de slag gaat
gestaag.”
Balans
Patrick Köhlen van Alltech ging tijdens
het symposium in op de juiste balans
tussen behoefte en prestaties. Alltech
focust zich met innovatieve technologieën op natuurlijke oplossingen voor
de verbetering van dierprestaties en
rentabiliteit. “In 95 procent van de voerproducten worden producten van
Alltech gebruikt”, aldus Köhlen.
De aandachtsgebieden van Alltech richten zich op langleefzaamheid en een
efficiënte voerbenutting door ondersteuning van diergezondheid en immuniteit. “Kwaliteit van grondstoffen, processing en optimale voerhygiëne zijn
daarvoor belangrijke uitgangspunten”,
meent Köhlen. “In combinatie met voe-
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ren naar behoefte en moderne voertechnologieën kan een optimale balans
worden bereikt tussen behoefte en prestaties.” Daarvoor moet de sector volgens Köhlen wel de ‘least cost feed formulation’ loslaten. “Door altijd te focussen op kostprijs minimaliseer je de technische vooruitgang. Het kan gewoonweg niet altijd goedkoop.” Köhlen realiseert zich echter ook dat de relatieve
kleinschaligheid van de Nederlandse varkenshouderij weinig ruimte laat voor
doorontwikkeling.
Glycomics
Onderzoekers hebben aangetoond dat
de structuur van suikers de gezondheidstoestand beïnvloedt. Op basis van
deze wetenschap heeft Alltech het product Bio-Mos ontwikkeld. Köhlen: “BioMos wordt in veel voeders gebruikt als
een standaard ingrediënt. Dit product
heeft een balancerende werking op het
biologisch evenwicht van de darmmicroflora. Het bevordert de vertering van
granen en maakt energie vrij uit cellulose.” Een ander veelgebruikt product is
Antigen. “Doel van dit product is de
nutriëntenopname en de voerconversie
te verbeteren”, aldus Köhlen.

-
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Onze kennis, uw succes.
www.eismamediagroep.nl
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Samengevat

In de rubriek ‘Uit boeken en bladen’ vat redacteur ir. Hein van der Ploeg wetenschappelijk
onderzoek samen. De nadruk ligt daarbij op diervoeding, waarbij afwisselend de diergroepen

Ruwvoer/krachtvoer TMR

rundvee, varkens en pluimvee aan bod komen.

Madison en USDA-ARS, US Dairy Forage

ders werden getest met en zonder
gecondenseerde tanninen. Dit werd toegevoegd in een hoeveelheid van 3% van
de DS van het rantsoen.
De aanvulling met tanninen verminderde de opname van DS, ongeacht het
aandeel ruwvoer. De verteerbaarheid
van de DS en nutriënten werd niet beïnvloed door de aanwezigheid van de
gecondenseerde tanninen. De melkgift
was gemiddeld 35,3 kg en veranderde
niet door de aanwezigheid van tanninen. Ook de melksamenstelling veranderde niet. De hoeveelheid melkureum
verminderde, maar de efficiëntie van N
voor melk-N werd niet beïnvloed.
De voeders met een laag ruwvoeraandeel resulteerden in een lagere penspH: 6,33 ten opzichte van 6,47 bij voeren van de voeders met een hoog ruwvoeraandeel. De tanninen maakten
daarbij geen verschil. Wel veranderden
de molaire aandelen van acetaat, propionaat en buturaat in voeders met een
hoog ruwvoeraandeel aangevuld met
tanninen. Dit verschijnsel deed zich niet
voor in de voeders met een laag ruwvoeraandeel.
De hoeveelheid ammonia-N tendeerde
naar afname wanneer tanninen werden
toegevoegd. Dit kan worden verklaard
doordat de route van de N-uitscheiding
verandert in aanwezigheid van tanninen: minder uitscheiding middels de
urine en meer met de feces.

Research Center, Madison

C.M. Dschaak en B.R. Min e.a., Afdeling van

2011, J. Dairy Sci. 94:3081-3093

Animal, Dairy en Veterinary Sciences, Utah State

In een proef met zestien koeien en vier
respiratiekamers werden de effecten
bepaald van veranderingen in de ruwvoer/krachtvoer-verhouding in het TMRrantsoen. Gekeken werd naar de productieresultaten, N-verdeling, mestuitscheiding en -samenstelling en de emissies van methaan (CH4) en ammonia
(NH3-N). De ruwvoer/krachtvoer-verhoudingen waren in deze proef 47:53,
54:46, 61:39 en 68:32.
Meer ruwvoer in het voer had geen
effect op de drogestofopname (DS)
(21,1 ± 1,5 kg/d), ECM-melkgift (37,4 ±
2,2 kg/d), ECM/DS-opname (1,81 ± 0,18),
melkvetopbrengst, mestuitscheiding en samenstelling. Het melkvetgehalte steeg
lineair met 7 procent en er was een lineaire afname in werkelijk eiwit, lactose
en SNF-gehalte. Het toenemen van de
ruwvoer/krachtvoer-verhouding resulteerde in een toename van methaanproductie van 538 tot 648 g/koe/dag,
maar had geen effect op de ammoniaemissie (14,1 ± 3,9 g/koe/d). De emissie
van methaan per eenheid NDF (1 g
methaan werd geëmitteerd voor ieder
10,3 g NDF) was constant, maar nam toe
van 14,4 naar 18,0 g/kg ECM, wanneer
het percentage ruwvoer steeg van 47
tot 68.
M.J. Aguerre en G.A. Broderick, Afdeling van
Dairy Science, University van Wisconsin-

University, Utah en Afdeling van Agriculture en
Environmental Sciences, Tuskegee University,

Effecten van tanninen
Het effect van gecondenseerde tanninen (GT) werd bepaald in voeders met
een hoog of laag ruwvoeraandeel. De
voeders met een hoog ruwvoeraandeel
hadden een ruwvoer/krachtvoerverhouding van 59:41 in de DS. Voor de
voeders met een laag ruwvoeraandeel
bedroeg de verhouding 41:59. De voe-

Alabama, VS.
2011, J. Dairy Sci. 94:2508- 2519

Invloed melkvervanger op
darmontwikkeling
Het effect van verschillende vloeibare
voeders op de dunne darm en pensontwikkeling bij jonge kalveren gedurende

Rundvee
de eerste vier weken werd onderzocht.
Koemelk (WM), melkvervanger (MR) en
melkvervanger plus natriumbuturaat
(MR + SB) werden vergeleken. De MR en
MR + SB hadden een samenstelling van
22,5% RE en 17,5% vet. Daarbij was 60
procent van het melkeiwit vervangen
door sojaeiwit. De vloeibare voeders
werden tweemaal per dag verstrekt in
een emmer met speen. Een commerciële
starter (37-38% RE/DS) werd gemengd
met maisgraan en ad lib aangeboden.
De proefkalveren werden geslacht op
26 dagen leeftijd.
Kalveren gevoerd met WM behaalden
een snellere groei en hogere DS-opname tussen dag 15 en dag 21. De kalveren gevoerd met melkvervanger verloren gewicht op dag 14 en hadden een
lager gewicht op dag 7, 14 en 21, vergeleken met de kalveren die MR + SB
gevoerd kregen. Kalveren gevoerd met
WM hadden langere en wijdere papillen
en leken een dikkere spierlaag te ontwikkelen vergeleken met de dieren
gevoerd met MR en MR + SB. De netmaag, uitgedrukt als percentage van
het hele maaggewicht, had een hoger
gewicht bij kalveren gevoerd met MR +
SB, vergeleken met kalveren die alleen
MR kregen. Het voeren van MR heeft
een negatief effect op de ontwikkeling
van de dunne darm, beïnvloedt de groei
en metabolische status negatief en verlaagt indirect de pensontwikkeling.
Toevoeging van SB (natriumbuturaat)
aan MR stimuleert de ontwikkeling van
de dunne darm en elimineert gedeeltelijk de negatieve effecten van MR op de
pensontwikkeling.
P. Górka e.a., Afdeling van Animal Nutrition en
Feed Management, Landbouw Universiteit van
Krakow, Polen
2011, J. Dairy Sci. 94:3002-3013
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Uit het bedrijfsleven
Inline vochtmeting
Dosco biedt een inline oplossing om de dichtheid
en het vochtpercentage van een product te meten.
Het product wordt met maximaal 5 liter per
minuut door de PelletScan geleid. De meetwaarden zijn onmiddellijk beschikbaar voor het bedieningspersoneel en het bovenliggende systeem,
waarmee het proces verder kan worden geoptimaliseerd en beheerst. De meting is gebaseerd op het
gebruik van microgolven (10mW), die het vochtpercentage nauwkeurig kunnen vaststellen.
Tegelijkertijd wordt de bemeten hoeveelheid
massa in het vaste volume (dichtheid/stortgewicht)
op gepatenteerde wijze vastgesteld. Met een aanen afvoertransportmiddel wordt een materiaalstroom van maximaal 5 liter
per minuut naar de meetbuis (met een diameter van 150 mm) van de
PelletScan gevoerd.
De microwave meettechniek bevat geen bewegende delen, is volledig elektronisch, onderhoudsvrij en ongevoelig voor kleur en waterdamp.
Technische ondersteuning kan via internet op afstand worden verleend. In
de vochtmeetapparatuur wordt gebruikgemaakt van gepatenteerde dichtheidscompensatie, die ervoor zorgt dat ernstige meetfouten worden voorkomen door variërende dichtheden.
Informatie: www.dosco.nl

Newton voor geitensector
Met Newton introduceerde Hendrix UTD vorig jaar een
nieuwe standaard in voeradvies. De verbeterde ruwvoerbepaling met behulp van de NIRS-ijklijnen wordt nu ook
gebruikt in de geitensector. De nieuwste kennis op het
gebied van (ruw)voer en rantsoenoptimalisatie zorgt,
samen met een vernieuwd geitenassortiment, voor een
beter voorspelbaar resultaat, gezonde, duurzame geiten
en een hogere rantsoenefficiëntie. Dit levert een geitenhouder volgens Hendrix UTD 12 euro per geit per jaar
extra op. Op basis van onderzoek op het proefbedrijf van
Nutreco, ontwikkelde Hendrix UTD in samenwerking met
BLGG AgroXpertus de NIRS-ijklijnen. BLGG AgroXpertus
meet de afbraakkenemerken direct aan het ruwvoer. Dit
geeft een nauwkeuriger bepaling van het ruwvoer dan de
gebruikelijke berekening aan de hand van formules, aldus
Hendrix UTD. De NIRS-ijklijnen zijn opgesteld op basis van
de meest actuele mais- en grasrassen.
Informatie: www.hendrixutd.nl

Dossier Voedselveiligheid vernieuwd

Dualdetectables makkelijk vindbaar

De zevende uitgave van het elektronisch ‘Dossier Voedselveiligheid’ is beschikbaar. De nieuwe editie omvat 37 hoofdstukken, waarvan er zes geheel nieuw
zijn. Het betreft de hoofdstukken nanotechnologie, procesbeheersing middels
trendanalyse, verordening 2037/2005, levensmiddelenadditieven, productiedieren in de EU-lidstaten en gewasbeschermingsmiddelen. Verder zijn alle
bestaande hoofdstukken aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen.
Informatie: www.notermans-foodconsultancy.nl

Een complete batch
afschrijven als gevolg
van ongewenste producten in de productielijn behoort tot het
verleden. Fabrikant
BSTeasdale brengt
dualdetectables op de
markt. Deze producten zijn detecteerbaar
met een metaaldetector en door middel
van X-ray-detectie.
“In bijna alle voedselproducerende bedrijven zijn metaaldetectors of X-ray detectoren al standaard aanwezig. Deze apparatuur kan de detecteerbare producten van BST dankzij een
onschadelijke toevoeging aan het kunststof moeiteloos
lokaliseren. De afstelling van de metaal- of X-ray detector
bepaalt de fijnmazigheid van het systeem”, aldus Ben van
den Berg van PBM Disposables, importeur van de detecteerbare producten voor de Benelux. Er zijn onder andere pennen, pleisters, haarnetjes, tie-wraps en schrapers verkrijgbaar, maar het assortiment wordt snel uitgebreid. In aanschaf zijn de producten iets duurder, maar die extra investering betaalt zich volgens de fabrikant snel terug.
Terugroepacties worden voorkomen en uitvalkosten tot een
minimum beperkt. De detecteerbare producten versplinteren niet en zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren.
Informatie: www.detectable-products.co.uk

Interflon Slide Wax
Interflon introduceert Interflon Slide Wax met verbeterde formule, bedoeld
voor het gladmaken van transportsystemen en glijvlakken. Door de
Interflon-technologie biedt het product een lage wrijvingscoëfficiënt en
bouwt het een duurzame droge smeerfilm op. Hierdoor kunnen goederen
met minimale weerstand over transportsystemen en glijvlakken worden verschoven. De gebruikskosten van de wax zijn volgens de fabrikant lager dan
van vele andere conventionele producten, omdat dit product een langere
standtijd heeft dan de huidige producten. Het is bestand tegen water, vuil,
stof en andere schurende vervuiling. Hiermee voorkomt het onnodige productie-uitval of machinestilstand, aldus Interflon.
Informatie: www.interflon.nl

Dubbelwandige leiding
Hafinox biedt dubbelwandige inox-leidingen waarbinnen stroperige vloeistoffen als melasse kunnen worden getransporteerd. Doordat de viscositeit
afhankelijk is van de omgevingstemperatuur, wordt melasse het best
getransporteerd op een temperatuur van ongeveer 30 ºC. Doordat door de
buitenste ring warm water loopt, maken de dubbelwandige inox-leidingen
het transport op deze temperatuur mogelijk.
Informatie: www.hafibo.be
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Lady Isabella
Heden en verleden

[Johan Bakker]

Nederland is molenland, maar bepaalde molentypes zijn hier niet of bijna niet
te vinden. In de mijnbouw wordt waterkracht veelvuldig toegepast, maar
watermolens hebben daarbij in Nederland geen rol gespeeld. In het buitenland
hebben watermolens in de mijnbouw een verleden dat ver teruggaat.

The Laxey Wheel
op een ansichtkaart van
omstreeks 1900.

In 1556 verschijnt in Basel van de hand
van Georg Bauer, wiens naam verlatiniseerd werd tot Georgius Agricola, De re
metallica, een boek dat een complete,
systematische verhandeling geeft over
mijnbouw en metallurgie. Daarin wordt
ook de toepassing van waterkracht in
de mijnbouw uiteengezet, met name in
het zesde boek.
De waterkracht werd toegepast bij het
transport in en uit de mijn en bij het
wegpompen van water. Waterkracht
bleef onmisbaar in de mijnbouw totdat
de waterraderen konden worden afgelost door stoommachines die veel meer
mogelijkheden hadden. De meeste

waterraderen in de mijnbouw zijn dan
ook verdwenen, maar uitzonderingen
bevestigen de regel. Zo vindt men op
het Britse eiland Man het grootste nog
bestaande waterrad ter wereld dat een
diameter heeft van maar liefst 22,1 m
bij een breedte van 1,83 m. Ter vergelijking: het grootste waterrad in
Nederland heeft een diameter van 9,30
m: de Opwettense molen, een korenmolen op de Kleine Dommel.
Geschiedenis
Het Britse waterrad is bekend als the
Laxey Wheel (naar zijn standplaats) of
Lady Isabella (naar Isabella-Helen

Douglas, de echtgenote van de toenmalige gouverneur van het eiland,
Charles Hope). Het rad werd gebouwd
in 1854 naar ontwerp van Robert
Casement om water weg te pompen uit
het deel Glen Mooar van de Great
Laxey Mines.
De mijn nam zijn toevlucht tot waterkracht, omdat onvoldoende steenkool
voor stoommachines voorhanden was
en dat bovendien van overzee moest
worden aangevoerd. Water was in
overvloed beschikbaar. Water uit het
omringende gebied werd naar een
reservoir geleid, dat hoger lag dan de
bovenkant van het wiel. Vanuit dit
reservoir werd het water door een buis
geleid naar de watertoren naast het
wiel. Dankzij de wet van de communicerende vaten kwam het water in de
toren omhoog en stroomde tegen het
rad dat in tegengestelde richting van
de stroming van het water draaide
(pitch-back wheel).
Op de as van het rad zat een kruk met
een slag van 4 voet (1,22 m) met een
contragewicht en een drijfstang die de
pomp aandreef. Het rad maakte ongeveer drie omwentelingen per minuut
en pompte dan 1100 liter water uit de
mijnen van Laxey die 180 m verder
lagen. Het water werd opgepompt van
460 m onder het grondoppervlak.
Functieverlies
Het rad, dat grotendeels van hout is, kan
nog wel draaien, maar pompt geen
water meer op. De mijn waarvoor het
rad was gebouwd, werd in 1929 gesloten. Op het hoogtepunt werkten 600
mijnwerkers in de mijn, die lood, koper,
zilver en zink voortbracht. In 1965 kocht
het Manx Government het rad en liet het
in 1989 restaureren. Het beheer berust
nu bij de Manx National Heritage. Niet
ver van de Lady Isabella bevindt zich nog
zo’n enorm rad: het Snaefell Wheel (alias
Lady Evelyn), maar dat heeft een diameter van ‘maar’ 15,24 meter.

-
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Internetsites van beActemium
www.actemium.be
www.actemium.nl

Arodo bvba
Arendonk
www.arodo.com

Adifo N.V.
Maldegem België
www.adifo.com

Ausloos Verpakkingstechniek bvba
Linden
www.ausloos.be

Alfra Dosing & Weighing Technology
Bladel
www.alfra.nl

Barentz B.V.
Hoofddorp
www.barentz.com

Alltech Netherlands B.V.
Ridderkerk - Nederland
Deinze - België
www.alltech.com/benelux

Bienfait
Haarlem
www.bienfait.nl

Almex extrusion techniques
www.extruder.nl
www.expander.nl

www.biomin.net

Amandus Kahl Benelux B.V.
Tiel
www.akahl.de

Bracofeed Storage BV
Oss
www.bracofeed.nl

Andritz Feed & Biofuel B.V.
Geldrop
www.andritz.com

Brandenburch B.V.
Asten
www.brandenburch.com

drijven in de branche
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Brio BV
Zeegse
www.briobv.nl

FOSS in de Benelux
IJsselstein
www.foss.dk

Cofely Industrial Automation / feed & bulk
Zaandam
www.cofely-gdfsuez.nl

Frutoria B.V.
Huizen
www.frutoria.nl

Denkavit
Voorthuizen
www.denkavit.nl

Ganapac Zakkennaaimachines
®
Rotterdam
ZAKKENNAAIMACHINES
www.ganapac.nl
INKOOP - VERKOOP - REPARATIE - NAAIGARENS

Dinnissen
Sevenum
www.dinnissen.nl

Greenvalley International B.V.
Wageningen
www.greenvalleyinternational.nl

Dutch Milling Technology International b.v.
Helvoirt
www.dmt-int.com

Technisch Installatiebureau Hevel B.V.
Ederveen
www.ith.nl

ED & F Man Liquid Products Nederland B.V.
Amsterdam
www.manliquidproducts.com

Imtech Food & Feed

Feed & Food Trading b.v.
Zeist
www.feedfood.com

I.V.S. Doseertechniek
Veghel
www.ivsdoseertechniek.nl

Feed Innovation Services BV
Wageningen
www.fisbv.nl

Jadis Additiva b.v.
Schiedam
www.jadis-additiva.com

www.foodandfeed.nl

Productie-automatisering
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Machinefabriek Jansen & Heuning BV
Groningen
www.jh.nl

LabCo bv Laboratory Services
Europoort - Rotterdam
www.labco.nl

Jodoco NV
Jodoigne, België
www.jodoco.com

Lampe Technical Textiles

JPR Advocaten
www.jpr.nl

Lansdowne Nutrition
Capelle aan den IJssel
www.lansdownenutrition.com

Kemin Europe N.V.
Herentals België
www.kemin.com

Manids Feed Ing BV
Veghel
www.manids.nl

Praktisch en veelzijdig in filtertechniek.

www.lampe.nl

Meneba
Rotterdam
www.meneba.com

Firma Klouwers Op- en Overslag
Terneuzen
www.klouwers.nl

Van Mourik Ede B.V.
Ede
www.vanmourikede.nl

Koerhuis Automatisering B.V.
Hollandscheveld
www.koerhuis.nl

NEFATO

KSE Process Technology B.V.
Bladel
www.kse.nl

Nemabo BV
Bladel
www.nemabo.nl

Vereniging van Nederlandse fabrikanten van voedertoevoegingen

www.nefato.nl
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ORFFA
Werkendam - Nederland
Bornem - België
www.orffa.com

Silo Construction & Engineering
Lichtervelde, België
www.sce.be

Perten Instruments
Wilp (Gld)
www.perten.com

Smits & Co Weegbruggen B.V.
Brummen
www.weegbruggen.nl

Provimi BV
Rotterdam
www.provimi.nl

Speerstra Feed Ingredients BV
Lemmer
www.speerstra.com

PTN Nederland
Schijndel
www.ptn.nl

SYMACH Palletizers B.V.
Terneuzen
www.symach.nl

Purac
Gorinchem
www.purac.com/feed

TLR
Rotterdam
www.tlr-international.com

Van Ramshorst Nutrition Products
Apeldoorn
www.van-ramshorst.com

Schils b.v.
Sittard
www.schils.com

Selko B.V.
Tilburg
www.selko.com

Young Animal Nutrition

Twilmij B.V.
Stroe
www.twilmij.nl

De kern voor succes

Van Beek Reiniging
Kaatsheuvel
www.vanbeekreiniging.nl

39-43_Internetsites 2-2012_Internetvermelding 25-01-12 10:20 Pagina 43

e drijven in de branche
Van Lente Elektrotechniek B.V.
Deventer
www.vanlente.nl

Ve.Zet. B.V. Eersel www.vezet-bv.com
Machine Beveiliging, Assemblage, Service en onderhoud, In- en Verkoop machines

Welgro, maatwerk in bulkwagens
Groenlo
www.welgro.nl

Hier had uw vermelding
kunnen staan...
Bel 088-2944847 voor informatie

Alle bovenstaande firma’s kunt u ook vinden op

www.demolenaar.nl
Kijkt u eens op onze site onder het kopje ‘Bedrijvengids’.
Met één muisklik wordt u doorgelinkt naar de home page van het
bedrijf van uw keuze.

Wilt u ook een vermelding op deze pagina’s in
combinatie met een hyperlink op onze site?

Neem voor alle advertentiemogelijkheden contact op met
Communicatie adviesburo TailMill B.V. via 06 - 53 26 20 47 of via verkoop@eisma.nl.
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Markt en trends

Aanvoerproblemen soja
Granen en grondstoffen

[Lourens Gengler]

In de laatste drie maanden, met uitzondering van de laatste dagen, zijn de
grondstofprijzen in grote lijnen weinig veranderd. De enige regio in de wereld
die tot spanning in productie kan leiden, is nog steeds het zuiden van ZuidAmerika en dan met name Argentinië.
De langdurige droogte in Argentinië is
nog steeds niet voorbij. Met name mais
is zwaar getroffen. In bepaalde regio's
wordt de oogst als verloren beschouwd
en kijken telers naar alternatieve teelt.
De prognose voor de totale opbrengst
wordt geleidelijk naar beneden bijgesteld. Er wordt rekening gehouden met
7 miljoen ton minder mais dan aan het
begin van het seizoen werd verwacht.
Met regelmatige regen kan het nog uitkomen op 21 miljoen ton, zo verwachten de analisten van de graanbeurs in
Rosario. Vanwege de algehele droogte
in het land, is er ook minder gras
beschikbaar voor de dieren. Dat zorgt
voor extra vraag naar mais binnen
Argentinië en dus is er minder beschikbaar voor export.
Afleveren van
Argentijnse soja
in de haven van
San Lorenzo,
Rosario, is
momenteel niet
mogelijk door
blokkade van de
Paraná-rivier.

Soja gunstig
De situatie bij soja lijkt gunstiger. Het
gewas vraagt minder water en kan een
zekere moeilijke periode overbruggen.
De regenval in de afgelopen weken
varieert ruwweg van 30 tot 120 mm. Dat
is eerst voldoende voor vertrouwen in
inzaai van soja in de tweede periode.
Langetermijnverwachtingen duiden op

een iets lagere dan gemiddelde regenval
in de komende maanden.
De droogte treft inmiddels ook de totale
Argentijnse economie. Het land is in
grote mate afhankelijk van export van
granen en oliezaden en daarvan dreigt
100 tot 200 miljoen dollar minder binnen
te komen. Catastrofaal voor het land, zo
berekenen Argentijnse economen.
L o g i s t i e k e p ro b l e m e n
Voor soja in Europa geldt momenteel een
lage aanvoer uit Zuid-Amerika.
Belangrijkste oorzaak is blokkade van de
rivier de Paraná door een 38.000 ton
Liberiaans vrachtschip. Nadat het was
geladen met een vracht tarwe liep het op
17 januari vast ten zuiden van Rosario.
Zodoende blokkeerde het de haven van
San Lorenzo, vanwaar het grootste deel
van de Argentijnse granen en soja wordt
verscheept. Ook uitvoer uit Bolivia,
Paraguay en zuidelijk Brazilië gaat via de
rivier de Paraná. Inmiddels is eveneens
transport van soja uit het binnenland van
Argentinië naar de haven vertraagd.
Pogingen om het schip vlot te trekken
waren na een week nog niet succesvol.
Hierdoor liggen zeker twintig schepen
vast. Ook de aanvoer van soja uit
Argentinië naar Europa is hierdoor vastgelopen. Dit betekent krapte op de dichtbije markt en zodoende extra toeslag
voor late bestellers. 'De eerste geplande
boot uit Argentinië komt pas half februari in Rotterdam aan', zo verwacht een
sojahandelaar.
Kapotte sluis
Aanvoer van grondstoffen naar OostNederland wordt al sinds 3 januari
gehinderd door stremming van het
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Twentekanaal. Toen viel bij Eefde een
sluisdeur van 12 bij 8 meter en 1,20
meter dik uit de ophanging. Kettingen
en aandrijving zijn kapot en naar de
precieze oorzaak wordt door
Rijkswaterstaat en TNO onderzoek
gedaan. Volgens plan komt de sluis
begin februari gedurende drie weken
provisorisch in werking. Daarna volgt
een sluiting voor definitieve reparatie.
De schade voor aanliggende bedrijven
bedraagt enkele miljoenen euro´s per
week. Mengvoerbedrijven van
ForFarmers en grondstofoverslag van
Groan in Hengelo moeten alle zeilen bijzetten om aanvoer per auto te regelen.
Dit zorgt uiteraard voor aanzienlijke
extra kosten. Minister Melanie Schultz
(Infrastructuur en Milieu) heeft toegezegd de schade bij binnenschippers en
verladers deels te compenseren. Het
Twentekanaal eindigt bij Enschede en
voor de liggende schepen is er dus geen
andere uitweg. In het kanaal zorgen
drie sluizen voor een totale overbrugging van 21 meter hoogteverschil.
R e c o rd D u i t s l a n d
De afzet van mengvoer in Duitsland zal
in 2011 een record bereiken, zo verwacht
de Duitse Diervoerder organisatie DVT op
basis van voorlopige cijfers. De stijging
wordt in ruime mate veroorzaakt door de
toegenomen afzet van varkensvoer, maar
ook de verkoop van vleeskuikenvoer is
sterk gestegen. Het overgrote deel van
de varkensvoerafzet vindt plaats in
Noord-Duitsland. De omzetstijging
van vleeskuikenvoer steeg in de tweede
helft van het jaar ook vooral in Zuid- en
Oost-Duitsland. Bij leghennenvoer is de
totale afzet iets verlaagd, maar er is een
duidelijke verschuiving te zien naar het
noordelijk deel van Duitsland.
In november waren in Duitsland volgens
het Bureau voor de Statistiek 27,4 miljoen
varkens, dat is een stijging met 2,5 procent ten opzichte van mei 2011. Dit
wordt echter grotendeels verklaart door
andere wijze van telling.

-
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Uw
innovatieve
partner
bundelt
haar
krachten
Een gezonde groei van uw bedrijf, uw klanten en hun vee, dát is uw drijfveer. Daarom kiest u voor de innovatieve premixen, concentraten, nutritionele
concepten en functionele voederingrediënten van Pre-Mervo, Pricor, Vitamex, Preconex en Lusai. Meer dan ooit eisen we onze leidende positie
op en bundelen we de krachten. Vanaf nu treden wij met al onze grensverleggende topproducten, onze marktkennis en onze diensten onder één
naam naar buiten: Nuscience.
Trouw aan onze traditie, maar met een nieuwe naam.
Protonweg 10 | 3542 AJ Utrecht | Nederland
Tel. +31 (0)30 248 20 60 | Fax +31 (0)30 241 02 34
info@nusciencegroup.com | www.nusciencegroup.com

Advertentie-Nuscience-Nederland-191x265mm.indd 1
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Agenda

Colofon

7 februari
Studiemiddag Trouw Nutrition ‘Who is
the Boss: microflora or host: darmgezondheid bekeken vanuit de gastheer’,
Wageningen
8 februari
QMB workshop, Warberg (Duitsland)
8 februari
Congres 'Versnellingsagenda
Eiwitinnovaties', Amersfoort
8 - 10 februari
Conferentie Pig, Poultry & Dairy Focus
Asia 2012, Bangkok (Thailand)
14 februari
Seminar ‘Haushalten mit Energie –
Einsparpotenziale,
Energiemanagementsysteme und
Antragstellung nach § 41 EEG’,
Braunschweig (Duitsland)
15 februari
GMP+ seminar ‘Feed safety and sustainability in the global market’, Bangkok
(Thailand)

23 - 24 februari
Agricultural Outlook Forum 2012,
Arlington (Virginia)
28 februari - 1 maart
LIV, Venray
29 februari
Workshop verpakkingen, Zaltbommel
29 februari
Bijeenkomst ‘Het geheim van de pluimveehouder versus de droom van de
bedrijfsadviseur’, Venray
5 maart
Voorlichtingsbijeenkomst Carbon
Footprint Diervoeding, Wageningen
8 maart
Workshop ‘Nieuwe EU-wetgeving: wat
verandert er op het etiket?’, De Bilt
13 - 14 maart
Cursus ‘Vrijwillige voeropname landbouwhuisdieren’, Wageningen
13 - 15 maart

15 - 18 februari
BioFach 2012, Nürnberg (Duitsland)

D i re c t i e :
Egbert van Hes, algemeen directeur
Bouke Hoving, financieel directeur
Gerbert Tiecken, uitgeef directeur
Uitgever:
Minne Hovenga
Marketing- en salesmanager:
Seb van der Kaaden
Redactie:
Jacqueline Wijbenga, hoofdredacteur
Durkje Hietkamp, redacteur
Tessa Nederhoff, redacteur
Tel. 0031-088-2944821
E-mail: redactiemolenaar@eisma.nl

B e l g i s c h e re d a c t i e :
Micas nv & Editions, Jef Verhaeren e.a.
Tel. + 32 015-315808
E-mail: jef.verhaeren@miceditions.be
Redactiemedewerkers:
Ir. Hein van der Ploeg, Henri de Haan, Lourens Gengler,
ir. Wim Thielen, Marc van der Sterren en anderen.
R e d a c t i e - a d re s :
Postbus 340, 8901 BC Leeuwarden
Bezoekadres:
Celsiusweg 41, Leeuwarden
Advertentieverkoop:
Communicatiebureau Tailmill bv,
Tel. 06-53262047
E-mail: tailmill@casema.nl
Verkoop binnendienst
Wilma Zijlstra
Tel. 088-2944847

15 maart
Training ‘Gevarenanalyse grondstoffen
en processen’, omgeving Waalwijk,
Zwolle, Antwerpen of in-company

Tr a ff i c :
ZeeDesign
Tel. 0031-0517-531672 / Fax 0031-0517-531810
E-mail: molenaar@zeedesign.nl

15 - 17 maart
BioEnergy Italy, Cremona (Italië)

Abonnementen:
Abonneeservice Eisma Businessmedia
Postbus 2238, 5600 CE Eindhoven
Tel. 088-2266648
abonnement@eisma.nl
De abonnementsprijs voor Nederland bedraagt voor
een jaargang in 2012 €217,00 exclusief 6% BTW (bij
automatische incasso bespaart u € 3,00 administratiekosten) en is bij vooruitbetaling verschuldigd. Voor
andere landen op aanvraag. Abonnementen kunnen
op elk moment van het jaar ingaan en worden genoteerd tot wederopzegging. Opzegging dient schriftelijk en minimaal een maand voor het einde van de
abonnementsperiode te geschieden; u ontvangt een
schriftelijke bevestiging van uw opzegging.

Agenda
15 - 17 februari
Fiaap, Victam en Grapas Asia, Bangkok
(Thailand)

Uitgave:
Eisma Businessmedia bv
Postbus 340, 8901 BC Leeuwarden (Nederland)
Bezoekadres: Celsiusweg 41, Leeuwarden

Dr. Ir. Carolien Makkink, redacteur diervoeding

Powder & Bulk Solids, Ahmedabad (India)
15 februari
Themadag Granen, Wageningen

De Molenaar, waarin opgenomen De Belgische
Molenaar (c.q. Elevator), is sinds 1898 het vakblad
voor de graanverwerkende- en diervoederindustrie.
Het blad verschijnt elke drie weken in Nederland en
België.

22 - 23 februari
Rondetafelconferentie ‘Nieuwe private
label producten’, Barcelona (Spanje)

20 maart
Cursus EU-Diervoederwetgeving, centrale locatie

23 februari
Bijeenkomst 'Wijziging regels strategische goederen', Den Haag

20 - 21 maart
Cursus ‘Pelleting of compound feed’,
Braunschweig (Duitsland)

Marketing
Ria Hoekstra
Tel. 088-2944862
E-mail: r.hoekstra@eisma.nl

B a n k re l a t i e :
- voor Nederland:
Friesland Bank: 29.80.05.298
- voor België:
Postcheque Brussel 000-0007463-91
P re P re s s :
ZeeDesign, Witmarsum
Druk:
Scholma druk bv, Bedum

www.demolenaar.nl
In de rubriek Agenda staan evenementen en activiteiten vermeld voor de komende weken. Het betreft hier een selectie van alle activiteiten die zijn doorgegeven
aan de redactie van De Molenaar. Op onze internetpagina www.demolenaar.nl
vindt u de volledige lijst met activiteiten die bij de redactie bekend zijn. Ook
meer uitgebreide informatie voor zover beschikbaar of een informatienummer
kunt u vinden via de site. Activiteiten voor deze rubriek kunt u aanmelden bij de
redactie: redactiemolenaar@eisma.nl.
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Protect the value
of your minerals

ǯ Sterkste chelaat binding
ǯ Hoogste absorptiecapaciteit
ǯ Verbetering in diergezondheid en prestatie
ǯ Compleet assortiment van organische mineralen
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