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Medewerker
als concurrent
Algemeen

Concurrentie- en relatiebeding

[Pascal Hulsegge en Leonie Ouwersloot-Koster*]

Om te voorkomen dat de beste vertegenwoordiger na afloop van zijn dienstverband ineens een belangrijke concurrent wordt, is het verstandig om een
goed geformuleerd en op maat gemaakt concurrentie- en relatiebeding op te
nemen in de arbeidsovereenkomst, voorzien van een boetebeding.
Een buitendienstmedewerker die een
goede band heeft met boeren is goud
waard in de diervoederindustrie. Maar
deze band kan ook voor de nodige problemen zorgen wanneer het dienstverband wordt beëindigd. Door de vertrouwde relatie gaan boeren vaak makkelijk met de medewerker mee. Vooral
wanneer deze voor een concurrent in de
buurt gaat werken.

nemen. De wet biedt hiervoor met artikel 7:653 BW de ruimte. Met een concurrentiebeding wordt de medewerker
beperkt om tijdens en na het dienstverband werkzaam te zijn bij een concurrerende onderneming of een eigen concurrerend bedrijf te beginnen. Een relatiebeding beperkt hem in zijn commerciële contacten.
Ve re i s t e n

Een goed geformuleerd concurrentie- en relatiebeding kan
problemen voorkomen.

Beding
Veel werkgevers hebben wel een
geheimhoudingsbeding opgenomen in
de arbeidsovereenkomst, maar een concurrentie- of relatiebeding ontbreekt
vaak. Zonder dergelijke bedingen zijn
voormalige medewerkers vrij om relaties, klanten en opdrachtgevers te benaderen en in de nabije omgeving concurrerende werkzaamheden te verrichten.
Bedrijven kunnen hierdoor veel schade
ondervinden.
Een werkgever kan problemen voorkomen door in de arbeidsovereenkomst
een concurrentie- of relatiebeding op te

Een concurrentiebeding dient aan verschillende eisen te voldoen: het concurrentiebeding moet schriftelijk zijn overeengekomen, in de arbeidsovereenkomst
dient een omschrijving te worden gegeven van de werkzaamheden die onder het
concurrentiebeding vallen, de duur van
het beding moet worden opgenomen en
er moet worden bepaald voor welk
geografisch gebied het geldt.
Een algemeen concurrentiebeding opstellen aan de hand van vermelde voorwaarden is niet raadzaam. Een werkgever
moet eraan denken dat een zeer ruim
geformuleerd concurrentiebeding de
mogelijkheden van de medewerker te
veel beperkt in de ogen van de rechter. In
zo’n geval zal het concurrentiebeding
door de rechter (gedeeltelijk) worden vernietigd of zal de rechter de werkgever
verplichten een schadevergoeding aan de
medewerker te betalen. Het opstellen van
een concurrentiebeding dat in een eventuele procedure standhoudt, is maatwerk.
Ve r n i e t i g i n g
Wanneer een medewerker achteraf van
oordeel is dat het concurrentiebeding te
ruim is geformuleerd, kan hij de kanton-
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rechter verzoeken het beding te vernietigen. De kantonrechter zal een belangenafweging toepassen. Hij zal enerzijds waarde hechten aan het concurrentiebelang van de voormalige werkgever
en anderzijds aan het belang van de
medewerker bij de mogelijkheid van
een positieverbetering. Ook kan de
rechter het concurrentiebeding gedeeltelijk buiten werking stellen, waarbij hij
de medewerker bijvoorbeeld oplegt
geen klanten van zijn ex-werkgever te
benaderen of geen transacties te doen
in een bepaald werkgebied gedurende
een bepaalde periode. Ten slotte is het
mogelijk dat de rechter bepaalt dat de
werkgever aan de medewerker voor een
zekere periode een vergoeding moet
betalen, omdat de medewerker een tijd
lang geen werkzaamheden kan verrichten in het werkgebied dat hij wenst.
Als de medewerker met zijn kennis,
bedrijfsgeheimen en klantencontacten
bij een bedrijf enkele kilometers verderop in dienst treedt, zal de rechter zeker
het belang van de (ex-)werkgever
onderkennen. Het komt dan vaak voor
dat de ex-medewerker voor enige tijd
geen werkzaamheden kan verrichten
voor zijn nieuwe werkgever.
Boetebeding
Door in een concurrentie- of relatiebeding een boetebeding op te nemen,
wordt het voor de medewerker onaantrekkelijk om hiermee in strijd te handelen. Het schrikt af. Een ander voordeel
van een dergelijke beding is dat een
werkgever niet hoeft aan te tonen wat
de schade is geweest van de overtreding
om een vergoeding te krijgen. De medewerker is direct bij de overtreding al de
overeengekomen boete verschuldigd.
Een goed geformuleerd beding kan
eventuele problemen na afloop van het
dienstverband voorkomen. Het is de
kosten waard.

-

* De auteurs zijn werkzaam bij JPR advocaten.
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Ga voor de beste formulering van uw voeders
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Bedrijven met slimme veevoederformuleringen blijven hun concurrenten altijd een stap voor. Als formulation manager speelt
u daarin een sleutelrol. Hoe stelt u die slimme recepten samen?
Hoe verenigt u de beste kwaliteit met de laagste kost? In alle
omstandigheden en op elk moment? BESTMIX® biedt u de oplossing. Met de gebruiksvriendelijke software beheert u gemakkelijk
en accuraat voedingswaarden, productieparameters en receptspecificaties. U reageert ogenblikkelijk op plotse schommelingen

in grondstofprijzen, ingrediëntvoorraden en inkoopposities. Het
resultaat? Optimale recepten die u meteen vertaalt in gebruiksklare producten. U kunt elke wijziging ook automatisch laten
synchroniseren met uw gegevens voor etikettering en veiligheid.
Steeds het goedkoopste recept, hoe uitdagend de vereisten ook
zijn? Bel ons vandaag nog op +32 50 30 32 11 en ga voor
BESTMIX®.

Adifo biedt gespecialiseerde software en diensten voor de internationale veevoeder- en voedingsindustrie.
Dankzij Adifo hebt u alle kritische processen maximaal onder controle en is uw vitale bedrijfskennis veilig en beschermd.

www.adifo.com

ALTIJD DIERNUTRITIONIST (M/V)
TWILMIJ

Twilmij is specialist in de ontwikkeling en
productie van premixen en melkvervangers
voor de nationale en internationale diervoederindustrie. Dankzij het veelzijdige
productenpakket en de inzet van onze
ruim 40 medewerkers heeft Twilmij vanaf
1963 een sterke marktpositie weten op te
bouwen. De voortdurende inspanning in de
moderne productiefaciliteiten, productieflexibiliteit en productkwaliteit heeft
Twilmij een solide reputatie gegeven bij
haar afnemers.

Functie-omschrijving
Om onze goede reputatie vast te kunnen houden en verder
uit te bouwen zijn wij op zoek naar een Diernutritionist
(m/v), met de volgende taakgebieden:
- Verantwoordelijk voor het kennisbeheer, met name
op het gebied van varkensvoeding en aanverwante
ontwikkelingen in deze sector.
- Het onderhouden en uitbouwen van het bijbehorende
netwerk, zoals bijvoorbeeld leveranciers, onderzoeksinstituten, consultants, fokkerij organisaties e.d.
- Technische ondersteuning van onze commerciële afdeling en haar klantrelaties, middels kennisoverdracht en
productontwerp. Het bezoeken van klanten vormt een
substantieel deel van de tijdsbesteding.
- Assortimentsbeheer en –ontwikkeling, passend binnen
de marketing strategie van Twilmij.
- Het ontwikkelen en beheren van adviesnormen voor
eindvoeders en premixen bestemd voor de diverse
categorieën varkens.
- Het beoordelen van grondstoffen en additieven naar
‘value for money’.

Functie-eisen
- Bij voorkeur woonachtig in de omgeving van Barneveld
of bereid hier naar toe te verhuizen
- HBO / WO denk- en werkniveau
- Werkervaring in een dergelijke functie is een pré
- Affiniteit met de agrarische sector, in het bijzonder de
varkenssector
- Nauwkeurig, gestructureerd en analytisch
- Markt- en resultaatgericht, gevoel voor commercie
- Teamspeler in een groeiende organisatie

- Goede contactuele en communicatieve eigenschappen
- Verantwoordelijkheid dragen en nemen
- Beheersing van Nederlands, Engels en Duits in woord
en geschrift

Aangeboden
- Een zeer uitdagende en afwisselende functie binnen
een toonaangevend en succesvol bedrijf.
- Goede opleidings- en ontplooiingsmogelijkheden.
- 40 uur per week.
- Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden in overeenstemming met functie-inhoud en -zwaarte.
- Een informele en prettige werkomgeving waarin eigen
initiatief wordt gewaardeerd.
Informatie
Voor meer informatie over deze functie kun je contact
opnemen met Marien van den Brink, teamleider Nutritie,
Twilmij BV (tel 0342-44 1781, buiten kantoortijden:
06-5179 6159).
Solliciteren
Je sollicitatie kun je richten aan mvdbrink@twilmij.nl

Houtbeekweg 4, 3776 LZ Stroe - T (0342) 441 781 - www.twilmij.nl
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Stapelbare mest is
een waardevol
exportproduct.

AquaPurga: betaalbare mestverwerking op boerderijniveau

Schoon water uit mest
Techniek

[Jacqueline Wijbenga]

Mestafzet drukt een zware stempel op de
rendabiliteit van de varkenshouderij.
Investeren in mestverwerking is vaak niet
haalbaar. Dat hoeft ook niet met het systeem
van AquaPurga. “Boeren leveren mest, wij
het systeem”, aldus Roger Rammers.
Zo’n anderhalf jaar geleden introduceerde Ad Kemps van Coppens diervoeding
het mestverwerkingssysteem van
AquaPurga op de stand van de
Landbouwdagen Intensieve Veehouderij
in Venray. Kemps liet zien hoe schoon
het water is dat vrijkomt uit het proces.
“Het is zo schoon dat je het kunt drinken”, meldde de commercieel directeur
van het voerbedrijf destijds. “Inmiddels
is het water door diverse waterschappen
erkend als loosbaar”, vertelt Roger
Rammers, directielid van AquaPurga
trots. De tijd die is verstreken sinds de
presentatie in Venray, is door de initiatiefnemers gebruikt om het concept te

optimaliseren en te verfijnen. “Nu kunnen we het verder in de markt zetten”,
aldus Rammers.
Investering
Rammers en Bèr Sweering, investeerder
achter AquaPurga, zijn allebei niet
afkomstig uit de landbouw. Sweering:
“Ik investeer in duurzame technologie
en ben op een bepaald moment benaderd om te investeren in mestverwerking. Het concept past in mijn filosofie;
het is duurzaam, technisch en kent een
interessante markt en dus ben ik me
erin gaan verdiepen.”
Sweering kwam tot de conclusie dat
mestverwerking potentie heeft, maar
ook een aantal beperkingen. “Boeren
hebben geen geld om grote investeringen te doen en banken zijn terughoudend in het financieren van dergelijke
initiatieven.” De initiatiefnemers maakten een businessplan en stelden vast dat
het alleen werkt als het grootschalig
wordt opgepakt. “De optimale situatie
is als mestverwerking op individueel
boerderijniveau kan plaatsvinden, maar
de producten die eruit voortvloeien,

zoals stapelbare mest en een concentraat dat als kunstmestvervanger kan
dienen, worden verkocht op de internationale markt. Dat vraagt een bepaalde
schaalgrootte.”
Vanuit die randvoorwaarden heeft
Sweering een financieringsstructuur
opgezet, zodanig dat de mestverwerkingsinstallatie niet wordt gefinancierd
door de boer zelf. “Boeren die kiezen
voor dit type mestverwerking, geven
hun belangstelling bij ons aan. Wij zoeken investeerders, zorgen dat er een
installatie komt, stellen die in en ontfermen ons over de eindproducten”, legt
Sweering uit. “AquaPurga ontzorgt veehouders”, vult Kemps aan. “Maar gratis
is het mestverwerkingsconcept niet”,
waarschuwt Rammers. “Varkenshouders
betalen nog steeds voor mestafzet,
maar veel minder dan wanneer ze het
afzetten via een intermediair die het
moet transporteren naar andere delen
van het land.”
AquaPurga werkt met een contract dat
zich volgens Rammers het best laat vergelijken met een kopieerapparaat op
kantoor. “Je betaalt niet voor het appa-
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raat, maar voor de kopieën die je
maakt. De boer betaalt niet voor de
installatie, maar voor de mest die wordt
verwerkt.” Op dit moment bedraagt het
tarief ongeveer 12,50 euro per kuub.
Dat tarief geldt geïndexeerd voor de
contractduur van zes jaar. “Wil zo’n systeem werken, dan moet je mensen voor
langere termijn binden. Dat draagt ook
bij aan stabiele eindproducten waardoor de afzet daarvan ook beter realiseerbaar is. Immers, wij worden dan ook
voor onze handelspartners een
betrouwbare leverancier.”
Eenvoudig
Het eerste AquaPurga-mestverwerkingssysteem staat op het erf van een varkenshouder in Heeswijk-Dinther. “Dit is
onze testlocatie. Hier konden we testen
wat wel en niet werkt en het proces
optimaliseren.” Het concept is eenvoudig van opzet en van een zodanige
schaal dat het op elk boerenbedrijf kan
worden toegepast, mits minimaal 25.000
kuub mest per installatie per jaar kan
worden verwerkt. Alle benodigde apparatuur zit in verplaatsbare containers.
“Niets is nagelvast, dus als een boer na
afloop van het contract afziet van verder gebruik of tussentijds het bedrijf
beëindigt, kunnen we de containers zo
verplaatsen”, vertelt Rammers.
De varkensmest wordt vanuit de stallen
in een put op het erf verzameld. De
mest in die put is eigendom van
AquaPurga. “Dat klinkt eenvoudig,
maar volgens de regels van de wet hadden we het officieel via transporteurs
moeten vervoeren, bemonsteren en
opslaan in afwachting van de testresultaten, alvorens we het hadden mogen
gebruiken.” Gelukkig voor de initiatiefnemers ging de overheid mee in aanpassing van deze verplichting. “We kunnen
nu ook gebruikmaken van flowmeting
met bemonstering. Dat zorgt voor een
flinke kostenbesparing in de toekomst.”

unieke processtap, aldus de medewerkers van AquaPurga. “De bacteriën zetten ammoniak om in nitraat en nitriet.
Deze beide stoffen zijn, in tegenstelling
tot ammoniak, uit het water te filteren.
De nitrificatie als zodanig is niet uniek,
maar wel de schaal waarop dit nu
plaatsvindt en de bacteriën waarmee
wordt gewerkt.”
Osmose
Na de nitrificatie volgt ultrafiltratie, die
alle bacteriën tegenhoudt. Hierdoor is
het vervolgproduct niet alleen gehygiëniseerd, maar zijn ook geen dode bacteriën meer aanwezig. Vervolgens gaat de
vloeistof naar de omgekeerde osmose.
Dit leidt uiteindelijk tot loosbaar water
en een concentraat dat hoofdzakelijk
kalium en nitraat bevat en nog een klein
beetje fosfaat. Dit concentraat is in theorie geschikt als kunstmestvervanger,
maar het concept van AquaPurga draait
niet mee in het nationale experiment
dat momenteel loopt om te kijken welke
producten vanuit mestverwerkingssystemen in aanmerking komen voor deze
erkenning. “Wel worden we door het
ministerie betrokken bij deze besluitvorming”, vertelt Rammers. Sweering vult
aan: “De diverse overheden, zowel provinciaal als landelijk, tonen oprechte
belangstelling voor ons concept. Het feit
dat wij een goed te monitoren en te
controleren systeem in de markt zetten,
werkt in ons voordeel. Onze borging is
goed en dat wordt ook bevestigd bij de
controles die de waterschappen bij ons
uitvoeren.” AquaPurga heeft met deze
overheden dusdanig goed contact dat er
een raamovereenkomst is gemaakt. Dat

houdt in dat alle Brabantse waterschappen de aangevraagde lozingsvergunningen op eenzelfde manier benaderen en
beoordelen. “Het water mag dan worden geloosd, maar kan door boeren ook
worden gebruikt als water voor bijvoorbeeld de luchtwasser of als schoonmaakwater.”
Export
De dikke fractie, die na de eerste processtap nog te veel water bevat, wordt
over zeven geleid en tot stapelbare
mest teruggebracht. Deze mest kan
worden geëxporteerd. “Hoe droger het
is, hoe groter de afstand die we ermee
kunnen afleggen om het rendabel te
exporteren”, aldus Rammers. Een andere mogelijkheid is deze mest in te zetten
voor een vervolgstap: mestvergassing.
“Mest bevat nog veel energie. Die kun
je benutten in het verwerkingsproces.
De vergassing resulteert in synthesegas,
actieve koolstof en as met mineralen.
Dat laatste zou een interessant product
kunnen zijn voor de diervoederindustrie, maar zo ver zijn we op dat moment
nog niet.”
Rammers en Sweering zijn ambitieus. De
initiatiefnemers streven dit jaar naar
200.000 ton mestverwerking (= 130.000
ton loosbaar water/jaar). De financiering
voor twintig installaties is rond. Deze
worden in 2012 en 2013 geplaatst. “Aan
het eind van dat jaar verwacht ik dat er
wel veertig staan, goed voor de verwerking van 1 miljoen ton mest. Eind 2014
denken we op een niveau te zitten van
2 tot 2,5 miljoen ton mestverwerking,
alleen al in Nederland”, besluit
Sweering.

-

Uniek
De varkensmest wordt in een eerste stap
over een schroefpers geleid. Dit resulteert in een dikke fractie met een
drogestofgehalte van 32 tot 35 procent.
“Het mestwater wordt bewerkt waardoor via uitvlokken en polymeerbinding
de overgebleven nutriënten uit het
water neerslaan. Het water wordt door
een zeef geleid”, aldus Rammers.
Vervolgens wordt het mestwater waarin
zich dan nog ammoniak bevindt, met
behulp van bacteriën genitrificeerd. Een

Van links naar
rechts: Bèr
Sweering
(AquaPurga),
Christian
Bickeböller (biochemicus bij
AquaPurga), Ad
Kemps (Coppens
diervoeding) en
Roger Rammers
(AquaPurga).
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Uit het bedrijfsleven
Nieuw molenboek

Automatisch paardenvoedersysteem

Het nieuwe boek ‘150 jaar molen Fakkert
Hoonhorst’ is gepresenteerd. Het eerste exemplaar is aangeboden aan Wim Fakkert, de oudste
firmant van het voormalige bedrijf in Hoonhorst.
Het boek geeft in 128 bladzijden de geschiedenis
weer van de molen, de familie Fakkert en de restauratie van de molen. Het boek is geschreven
door oud-De Molenaar redacteur Ben
Kloosterman en kost 12,50 euro. Het molenboek
is te koop bij de stichting molen Fakkert via
info@molenfakkerthoonhorst.nl.

Equipona introduceert een nieuw paardenvoedersysteem
in de Benelux. De nieuwe Groom-Robot is een volledig
geautomatiseerd voedersysteem dat natuurlijke begrazing
simuleert doordat paarden hooi en voer kunnen eten in
reguliere en gepersonaliseerde doses. Dit heeft verrassende
effecten op de gezondheid en het welzijn van het paard,
meent Equipona. De Groom-Robot kan ook tijdens de
nacht toegang geven tot voer en hooi. Aan het einde van
elke dag stuurt de robot een rapport via sms naar de
mobiele telefoon van de eigenaar. Dit rapport bevestigt
dat het geprogrammeerde voedingsprogramma correct
werd uitgevoerd, geeft een overzicht van de hoeveelheid
gedronken water en vermeldt het niveau van de bufferbatterij.
Informatie: www.groomrobot.be

BouMatic lanceert nieuwe SmartDairy-voermodule
BouMatic lanceert de nieuwe SmartDairy-voermodule voor voederen binnen
en buiten de melkstal. Zowel de SmartDairy-voermodule voor in de melkstal
als die voor voerstations zijn aangesloten op de SmartDairy-netwerkcontroller en zijn compatibel met de RFID-transponders van BouMatic. Met de voermodules kunnen veehouders ISO RFID-oortransponders of BouMatic
HeatSeeker II-activiteitstransponders gebruiken om de dieren bij het voerstation te identificeren. De HeatSeeker II-transponders maken het mogelijk
de koeactiviteit bij elk voerstation te lezen. De module kan worden geprogrammeerd voor maximaal vier voersoorten. De module voor binnen de
melkstal werkt met maximaal twee, afhankelijk van het type melkstal en de
gebruikte afnemers. Het SmartDairy-managementsysteem is modulair.
Dit biedt de melkveehouder de mogelijkheid met de gewenste modules te
starten en later uit te breiden tot een volledig beheersysteem.
Informatie: www.boumatic.com

Nieuwe E-range-indicatoren
Hitma Instrumentatie introduceert de nieuwe, door fabrikant Beka ontworpen en vervaardigde, E-range-indicatoren. In de E-range-indicatoren zijn de nieuwste elektronica
en productie- en certificatietechnologie gecombineerd. Dit
resulteert in grotere digits, betere zichtbaarheid, meer
standaard functies en een nog hogere betrouwbaarheid,
stelt Hitma. De nieuwe modellen zijn mechanisch, elektrisch en veilig compatibel met de voorgaande indicatoren.
“Bestaande systemen hoeven hierdoor niet opnieuw te
worden ontworpen om te profiteren van de prestaties en
economische voordelen van deze nieuwe instrumenten.
Zonder meerkosten is klantspecifieke kalibratie mogelijk
en worden schaal-, en tagmarkering geprint”, aldus Hitma.
Standaard in de configuratie is een 16 punten-linearisatie
en square root-functie. Alle 5 digit-modellen hebben standaard een bargraph. Het modelnummer kan lager worden
gekozen; van 41/2 naar 4 digits. De nieuwe indicatoren
bevatten grotere displays met meer digits en bredere kijkhoeken, zijn ATEX- en IECEx-gecertificeerd en hebben een
uitgebreid temperatuurbereik, stelt de leverancier.
Informatie: www.hitma-instrumentatie.nl

Dinnissen presenteert Easy-to-Clean Pegasus Mixer
Om snel en hygiënisch over te kunnen
stappen naar een ander voerrecept
ontwikkelde Dinnissen Process
Technology de Easy-to-Clean Pegasus
Menger. De menger is extra compact
uitgevoerd, voorzien van uitrijdbare
mengassen en extra grote inspectieluiken. Alle onderdelen, inclusief de
mengassen, zijn daardoor goed bereikbaar en extra snel, goed en gemakkelijk schoon te maken, stelt Dinnissen. Zo besparen bedrijven arbeidstijd en
verkleinen ze de kans op contaminatie. Voor bedrijven die willen voldoen
aan de strengste eisen op het gebied van hygiëne, voedselveiligheid en het
voorkomen van contaminatie, is het mogelijk de menger uit te voeren in rvs
304, rvs 316, geslepen of elektrolytisch gepolijst rvs. Het is ook mogelijk de
menger te voorzien van een automatisch reinigingssysteem op basis van
perslucht, mengdrogen of hete stoom.
Informatie www.dinnissen.nl

Eerste bulkwagen ForFarmers Hendrix
Vooruitlopend
op de integratie van
Hendrix en
ForFarmers zijn
de eerste bulkauto’s in nieuwe kleuren gespoten. De huisstijlkleuren van
beide organisaties komen hierin terug. Sinds 1 april maakt
Hendrix formeel deel uit van de ForFarmers Group. Vanaf 1
januari 2013 gaat de nieuwe organisatie in de Nederlandse
markt verder onder de naam ForFarmers Hendrix. De
komende maanden werken beide bedrijven verder aan de
integratie om te komen tot één organisatie. Tot eind 2012
blijven alle ForFarmers en Hendrix-bedrijven daarom onder
hun huidige namen en met hun huidige producten en aanpak in de markt opereren.
Informatie: www.forfarmers.eu

Topmelk Protispar bespaart voereiwit
Sindskort heeft Speerstra Feed Ingredients een nieuw product op de markt
onder de naam Topmelk Protispar. Topmelk Protispar is een combinatie van
etherische oliën die de eiwtiafbrekende bacteriën in de pens remmen. Het
product reduceert overmatige afgifte van ammoniak uit aminozuren en stelt
een hoger eiwitniveau beschikbaar voor de dunne darm. “Topmelk Protispar
ontlast de energievoorziening en ondersteunt de gezondheid en vruchtbaarheid, wat resulteert in een efficiëntere melkproductie met een besparing
van 500 gram per dier per dag aan soja- en/of raapschroot”, aldus Speerstra.
Informatie: www.speerstra.com
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aan via demolenaar.nl/symposium2012.
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Van Aarsen Machinefabriek
heeft de grootste order in de
63-jarige historie binnengehaald. In het zuiden van
Zweden wordt een diervoederfabriek gebouwd voor Kalmar
Lantmän. “Technisch alsook
functioneel gezien state-ofthe-art”, aldus project engineer Marc Schlechtriem.
Een 3D-tekening van de nieuwe fabriek.

‘Technisch en functio n
Algemeen

[Harold Schroijen*]

In het zuiden van Zweden gaat Van
Aarsen Machinefabriek uit Panheel een
diervoederfabriek leveren, monteren en
starten met een capaciteit van 90 ton
per uur. De fabriek wordt geplaatst in
Kalmar en moet eind 2013 in gebruik
worden genomen door Kalmar Lantmän.
Een intensief verkooptraject werd
beloond met een handtekening onder
de grootste zelfstandige order voor Van
Aarsen in het 63-jarige bestaan.
Eerste contact
“Het eerste contact met de klant werd
in 2009 gelegd”, aldus Piet van Bommel,
area sales manager Europa bij Van
Aarsen, en verantwoordelijk voor deze
verkoop. “Tijdens een regionale sales
meeting voor de agenten van Van
Aarsen werd een bezoek gebracht aan
een net geopende Van Aarsen diervoe-

derfabriek in Finland. Om de potentiële
klanten in Scandinavië, waaronder
Kalmar Lantmän, te laten zien waartoe
Van Aarsen in staat is, werden ook zij
uitgenodigd voor een bezoek aan deze
fabriek.”
Een jaar later zocht Kalmar Lantmän
contact over de mogelijke bouw van
hun nieuwe fabriek. Vanaf dat moment
werd er intensief samengewerkt door
een projectteam van Van Aarsen en van
Kalmar Lantmän om de beste mogelijkheden voor hen op papier te krijgen.
“Uiteindelijk heeft onze toegevoegde
waarde het verschil gemaakt ten opzichte van de concurrentie”, aldus Van
Bommel. “Eén aanspreekpartner voor
het gehele project, het vermogen om
met de klant mee te denken, kwalitatief
hoogwaardige producten, goede automatiseringsoplossingen, ervaring en

kennis gaven Kalmar Lantmän het vertrouwen om met ons in zee te gaan.”
G ro e i e n d e v e e s t a p e l
Met de aankoop gaat een investering
van 45 miljoen euro gepaard. De complete investering voor dit project is de
grootste in de historie van de Zweedse
coöperatie. De bouw van de nieuwe
fabriek – tussen de twee huidige diervoederfabrieken in – begint in het voorjaar. De moderne fabriek geeft Kalmar
Lantmän de mogelijkheid om de productie te verhogen naar 275.000 ton per
jaar. “Het doel voor de vervanging van
twee bestaande diervoerfabrieken is het
verlagen van de productiekosten per
ton voer. Dit is mogelijk door het vergroten van de flexibiliteit en efficiëntie.
Daarnaast wordt de brandveiligheid verhoogd, worden de energiekosten ver-
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Grootste order voor Van Aarsen

o neel state-of-the-art’
laagd en is er een betere bescherming
tegen dierziektes mogelijk”, aldus Van
Bommel. In Zweden neemt de omvang
van de veestapel af, maar in het zuidoosten van het land groeien de veestapel en de melkproductie. Kalmar
Lantmän verwacht een continue groei
door aanstaande uitbreidingen in de
kippen- en varkenssector in Zweden.
State-of-the-art
“Door alle fusies van mengvoederbedrijven en coöperaties in de afgelopen
jaren wordt er in Nederland weinig
nieuw gebouwd. Het gaat veelal om
samenvoegen en vervangen”, aldus project engineer Marc Schlechtriem. Voor
Van Aarsen is de thuismarkt, WestEuropa, echter erg belangrijk voor de
initiatie van vragen uit de markt.
Efficiëntie en kwaliteit voor lagere pro-

ductiekosten, wetgeving voor
(voedsel)veiligheid en alsmaar stijgende
energiekosten zorgen voor bewuste
keuzes in de ontwerpfase van machines
en projecten.
“Bij Kalmar Lantmän zijn al deze facetten meegenomen”, geeft Schlechtriem
aan. “Gescheiden productielijnen voor
varkens-, kippen- en rundveevoeders,
een zeer uitgebreide grondstoffendosering voor de macro- en micro-componenten, hamermolens met hoge capaciteit en automatische zeefwisseling voor
een hoge flexibiliteit, lange tijd conditioners voor het afdoden van salmonella
en bulkverladingsrobots voor een snelle
belading van de bulkwagens. Dit alles
wordt bestuurd door een uitgebreide,
intelligente automatisering, die zo
nodig op afstand kan worden overgenomen door onze automatiseringsafdeling.
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Technisch alsook functioneel gezien
state-of-the-art.”

Gunnar Pleijert,
chairman of the
board bij Kalmar

Uitdaging
Voor Van Aarsen betekent deze grote
order overigens niet dat er productieproblemen ontstaan of dat er geen andere
orders meer bij kunnen. “Dat is vooraf
uitvoerig bekeken en uitgezet in de productieplanning”, aldus verkoopdirecteur
Guus Heijnen. “Deze order valt mooi op
zijn plaats in onze groeiende organisatie,
al blijft een order van dit formaat
natuurlijk een mooie uitdaging. We
waren toe aan een groot project in de
buurt. Dat is goed voor onze medewerkers en voor onze markt. Die kunnen we
laten zien wat de huidige mogelijkheden
zijn en waartoe wij in staat zijn.”

-

* Schroijen is werkzaam bij Van Aarsen International
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Lantmän, Henk
Derckx, managing director bij
Van Aarsen en
Claes-Göran
Nilsson, CEO
Kalmar Lantmän
(vlnr) tekenen
het contract.
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Novus-symposium ‘Swine Nutrition’

Sporenelementen
ver beteren dierwelzijn
Diervoeding

[Dirk Fremaut]

Organische sporenelementen kunnen een positieve bijdrage
leveren aan de rentabiliteit van de varkenshouderij. “Optimaal
management en voedingsmaatregelen dragen bij aan de levensduur van de zeug en verbeteren de gezondheid van biggen”,
aldus Fredrika Somers.

Mintrex levert een positieve bijdrage aan de levensduur van zeugen en vitaliteit van zogende biggen.
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Novus International richt zich met nutritionele en gezondheidsproducten op
premixers en de diervoederindustrie. Het
bedrijf heeft de hoofdzetel in het
Amerikaanse Saint Louis en het Europees
hoofdkwartier in Brussel. Momenteel is
Novus in handen van Mitsui & Co en
Nippon Soda Co. In de pluimveesector is
Novus marktleider met aminozuren,
maar het maakt ook producten voor varkens, rundvee, paarden, hobbydieren en
aquacultuur.
Tijdens het symposium ‘Swine Nutrition’
werd belicht op welke manier Novus een
bijdrage wil leveren aan een verbeterde
gezondheidstoestand en dierwelzijn.
Dierwelzijn
Professor Sandra Edwards van de universiteit van Newcastle belichtte de nieuwste uitdagingen op het gebied van dierwelzijn in de Europese Unie. Dierwelzijn
speelt een steeds belangrijkere rol in de
moderne varkenshouderij. In België en
Nederland wordt vooral belang gehecht
aan de nieuwe regelgeving en nodige
bedrijfsaanpassingen rond groepshuisvesting bij zeugen, castratie van biggen,
en het knippen van staarten en tanden.
Het Verenigd Koninkrijk is dit stadium al
voorbij. “De consument heeft veel
belangstelling voor ‘free farrowing’, een
systeem waarbij de zeugen vrij zijn in
het kraamhok”, stelt Edwards.
Ook de evolutie van het steeds toenemende productiegetal van zeugen staat
ter discussie. “Een hoger aantal geboren
biggen gaat immers gepaard met een
lager geboortegewicht en een afgenomen immuniteit van de biggen. Dit
heeft een gereduceerde levensvatbaarheid tot gevolg. Hoogproductieve zeugen vallen dikwijls uit door pootproblemen of reproductiestoornissen, waar-
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>> Sporenelementen verbeteren dierwelzijn

Sandra Edwards besprak op het Novus-symposium de nieuwste uitdagingen

“Het geboortegewicht is cruciaal voor een probleemloze opfok van de big-

op het gebied van dierwelzijn.

gen”, stelt Jes Callesen.

door de levensduur in het gedrang
komt en het welzijn lager is”, vertelt
Edwards. Novus wil met Mintrex een
positieve bijdrage leveren aan de langleefbaarheid van de zeugen en de vitaliteit van de zogende biggen.
Nutritionele oplossingen
Frederika Somers, marketingmanager
bij Novus Europe, besprak de oplossingen met organische sporenelementen
als de sleutel voor gezondheid, dierwelzijn en de levensduur van de zeugen.
“Eén van de belangrijkste uitdagingen
voor een modern zeugenbedrijf is het
optimaliseren van de vruchtbaarheid.
Reproductieproblemen zijn de voornaamste reden voor afvoer, gevolgd
door pootproblemen”, aldus Somers.
Het toenemend worpgetal en het daar-

aan gerelateerde verlaagde geboortegewicht leidt tevens tot verminderde
zoötechnische prestaties tijdens de
opfok- en afmestfase. “Niet alleen de
groei en voederconversie worden negatief beïnvloed, maar ook de weerstand
is lager, waardoor uitval en kosten voor
medicatie toenemen.” Onderzoek toont
aan dat zeugen pas rendabel zijn bij
minstens drie worpen, terwijl de grootste winstmarge wordt bereikt bij de vijfde pariteit.
“Vooral koper, mangaan, zink en
kobalt kunnen een positieve bijdrage
leveren aan de rendabiliteit van de varkenshouderij”, weet Somers. “Wanneer
deze mineralen in anorganische vorm
worden toegevoegd aan het rantsoen,
ligt de noodzakelijke inclusie veel
hoger dan wanneer gebruik wordt

gemaakt van sporenelementen in organische vorm. Dit resulteert in een hogere mineralenexcretie en een toenemende accumulatie van deze elementen in
het milieu.” Mintrex is speciaal ontwikkeld met het oog op een verminderde
impact op bodem- en oppervlaktewater.
In tegenstelling tot andere organische
mineralen zijn de sporenelementen in
Mintrex steeds verbonden met twee
methioninemoleculen. Zo wordt een
chelaat gevormd. “Daardoor wordt de
kans op negatieve interacties tussen
verschillende mineralen onderling, of
met andere voedingsbestanddelen tijdens de inname sterk gereduceerd. Dit
leidt tot een sterk verbeterde minerale
beschikbaarheid en een efficiënte werking”, concludeert Somers.

Vooral koper, mangaan, zink en kobalt kunnen volgens Fredrika Somers een positieve bijdrage leveren aan de varkenshouderij.
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P r a k t i j k p ro e f
Novus heeft een drie jaar durende praktijkproef laten uitvoeren. Tijdens deze
proef werden twee behandelingen ingesteld: het klassieke systeem (controle)
waarbij de rantsoenen waren gesupplementeerd met anorganische sporenelementen (AS), namelijk: 165 ppm Zn, 16
ppm Cu en 38 ppm Mn. In een proefvoeder werd 50 procent van de anorganische mineralen vervangen door
Mintrex-mineralen. De proef leverde
meer dan 40.000 waarnemingen op. Uit
de resultaten bleek dat het er jaarlijks
significant minder zeugen uit de
Mintrex-groep werden verwijderd (-23,5
procent). In de Mintrex-groep werden
49 procent minder pootproblemen
waargenomen, 37 procent minder
voortplantingsstoornissen en 47 procent
minder ziekte ten opzichte van de verwijderde zeugen in de AS-groep. Het
drachtpercentage steeg eveneens significant met 2,3 procent, resulterend in
een hoger aantal levend geboren biggen (+2,7 procent). De biggen waren
bovendien iets zwaarder (+0,11 procent). Het aantal gespeende biggen per
worp steeg in deze proef met 1,7 procent. Na vaccinatie tegen mycoplasma
bleek het titerniveau in het bloed
beduidend hoger te zijn bij de biggen
uit de Mintrex-groep. Deze verbeterde
gezondheidsstatus, samen met een
hoger speengewicht, resulteerde erin
dat de Mintrex-biggen op het einde van

Antibioticagebruik

“Via voedingsmaatregelen kunnen varkenshouders de levensduur van zeugen sterk verbeteren”, meent Frederika Somers.

de afmestperiode 3,2 procent zwaarder
waren dan de biggen van zeugen
gesupplementeerd met AS.
M e e r v o u d i g re s u l t a a t
“Via optimaal management en voedingsmaatregelen kunnen varkenshouders
tegemoet komen aan de maatschappelijke
vraag om minder antimicrobiële middelen
te gebruiken en ook de levensduur van
de zeugen en de gezondheidstoestand
van de biggen sterk verbeteren. Hiervoor
kan de varkenshouder gebruikmaken van
hoog biologisch beschikbare organische
mineralen als Mintrex. Door het extra
gehalte aan methionine in dit product,
verlaagt ook de methioninesupplementatie in het voeder, wat extra kostenbesparend werkt”, besluit Somers.

-
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Jes Callesen, consulent van het Zuid-Deense varkensadviesbureau, stelde dat het Europese antibioticagebruik in de dierlijke productie sterk moet dalen.
“Denemarken heeft de afgelopen achttien maanden
het antibioticagebruik in de varkenshouderij al met 25
procent gereduceerd”, vertelt Callesen. Het gebruik
van antimicrobiële groeibevorderaars had
Denemarken al tussen 1998 en 2002 verboden. “Het
niet langer inzetten van deze preventieve antimicrobiële middelen gaf echter aanleiding tot een continue
toename van het therapeutisch gebruik.” Daarom
heeft de Deense overheid besloten ook het therapeutisch gebruik drastisch aan te pakken. Hiervoor werd
in 2010 de gele kaart in het leven geroepen.
Varkenshouders met een te hoog antibioticagebruik
kregen een gele kaart. Met begeleiding moeten deze
bedrijven binnen negen maanden een sterke reductie
van hun antibioticagebruik realiseren. “Lukt dit niet,
dan moeten de varkenshouders hun bedrijf sluiten.
Een drastische en harde maatregel dus”, concludeert
de consulent.
Sinds de invoering van de gele kaart is het gebruik
van antimicrobiële middelen in de Deense varkenshouderij met 25 procent gedaald zonder dat hierbij
extra ziekteuitbraken zijn vastgesteld. Volgens
Callesen werd dit gerealiseerd door enerzijds een
goed doordacht vaccinatieschema toe te passen en
anderzijds door het strikt navolgen van een handleiding voor goede praktijken, opgesteld door industrie,
dierenartsen en varkenshouders.
Volgens de handleiding moet bij de zeugen een beter
en strikter vaccinatieschema worden toegepast, zeker
bij eerste worp-zeugen. Hierbij wordt gevaccineerd
tegen PRSS, Influenza en PCV2. Bovendien wordt een
strikt batchsysteem aangehouden. Aandacht voor de
zeugenvoeding resulteert in een hogere biestproductie, hogere melkproductie en een verhoogd aantal
immunoglobulines in de (biest)melk. “Het geboortegewicht is cruciaal voor de overleving en een probleemloze opfok van de biggen”, stelt Callesen.
“Wanneer MMA in Denemarken voorkomt, stelt de
handleiding minder antibiotica, maar meer pijnstillers
te gebruiken, zodat de pijn voor de zeug minder is en
de zeug voldoende melk blijft produceren.”
Problemen bij de biggen kunnen grotendeels worden
voorkomen door een goed klimaat in de biggenbatterij en een goede samenstelling van het speenvoeder.
Sojaschroot is volgens Callesen door de immunogene
eiwitten geen goede eiwitbron voor pas gespeende
biggen.
Ter preventie van diarree mogen in Denemarken hoge
doses zink worden gebruikt (3000 ppm), terwijl dit in
België en Nederland is verboden.
Het toepassen van deze richtlijnen uit de handleiding
moet leiden tot een sterke reductie van het antibioticagebruik. In totaal zijn er 21 richtlijnen, zowel
gericht op preventie als behandeling.
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Pensioengat ligt
op de loer
Algemeen

Dichten pensioengat mogelijk

[Kirsten Wesselius*]

Het is geen eenvoudige vraag: hoeveel pensioen heb ik nodig
om van te leven? De een wil een mooie reis maken, de ander
heeft nog studerende kinderen. Het is in ieder geval goed om te
bedenken of er voldoende pensioen is opgebouwd om de
gemaakte plannen waar te maken.
Veel mensen schatten hun pensioen te
hoog in. Ze denken dat ze later ongeveer zeventig procent van hun laatstverdiende loon krijgen. In de praktijk is dat
vaak niet het geval. De tijd dat iemand
zijn hele leven bij dezelfde baas blijft
werken, is voorbij. Mensen wisselen
vaak van baan, ze gaan in deeltijd werken of zijn een tijdje werkloos. Ook een
scheiding kan ervoor zorgen dat het
pensioen fors lager uitvalt. Een deel van
het opgebouwde pensioen gaat dan
namelijk naar de ex-partner. Als het
pensioen (inclusief AOW-uitkering) lager
uitvalt dan zeventig procent van het
laatstverdiende salaris, is er sprake van
een pensioengat.

pensioenfonds stuurt ieder jaar een pensioenoverzicht. Hierop staat hoeveel er
wordt uitgekeerd op de pensioengerechtigde leeftijd.
Meenemen
Eerder opgebouwd pensioen kan worden meegenomen naar een nieuwe
werkgever. In dat geval is er sprake van
waardeoverdracht. Dit kan geld opleveren, maar dat hoeft niet. Ieder pensioenfonds heeft zijn eigen regels en
voorwaarden, waardoor vergelijking lastig wordt. Wanneer het nieuwe pen-

sioenfonds duidelijk betere voorwaarden heeft, is waardeoverdracht verstandig. Het eerder opgebouwde pensioen
wordt dan meer waard. Bij een verzoek
tot waardeoverdracht wordt eerst altijd
een offerte gestuurd. Hierin zijn alle
afspraken omgerekend. Hierdoor is snel
te zien of waardeoverdracht de moeite
waard is.
Waardeoverdracht is niet altijd mogelijk.
Door de financiële crisis staan sommige
pensioenfondsen er slecht voor. Deze
fondsen hebben niet genoeg geld in kas
om alle pensioenen te betalen. In dat
geval mag een pensioenfonds niet meewerken aan waardeoverdracht.
Adviseur
Vraag een financieel adviseur om advies
voor meer informatie. Deze kan meer
vertellen over het dichten van een pensioengat. Of kijk op www.molenaarspensioenfonds.nl.

-

* Kirsten Wesselius is werkzaam bij Syntrus Achmea.

S p a re n
Of een pensioengat erg is, verschilt van
persoon tot persoon. Hoeveel geld is er
nodig om van te leven. Het is verstandig
tijdig te bekijken of er voldoende pensioen is opgebouwd, aangezien een
pensioengat dan nog te dichten is.
Bijvoorbeeld door te sparen via een lijfrentepolis.
Ook is het goed te bekijken bij welke
pensioenfondsen pensioen is opgebouwd. Mensen die meerdere keren van
baan zijn gewisseld, hebben waarschijnlijk bij verschillende pensioenfondsen
een spaarpotje. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl is te zien bij welke fondsen
pensioen is opgebouwd. Het huidige

Een pensioengat
is te dichten
door tijdig voorzieningen te
treffen.
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Molen als kerkklok
Heden en verleden

[Johan Bakker]

Op Hemelvaartsdag 2012 vond bij molen
De Vlijt in Wapenveld een openluchtkerkdienst plaats. Een herinnering aan een
voorval bij deze molen bijna twee eeuwen
geleden.

De nieuwe
molen van
Wapenveld staat
op de plaats van
de oude.

Binnen de Nederlandse Hervormde kerk
ontstond in 1834 een conflict dat zou uitgroeien tot de zogenaamde Afscheiding.
Mensen verlieten de kerk en er ontstonden gescheiden gemeenten. De beweging kreeg aanhang in het noorden van
het land en verder ook in de IJsselstreek,
het Land van Heusden en Altena. In die
tijd was het grondwettig recht van vereniging en vergadering nog onbekend.
Hierdoor achtte de overheid zich gerechtigd niet alleen de bijeenkomsten van de
afgescheidenen te verstoren, maar ook
predikanten en leidinggevenden te straffen met zware boetes, gevangenisstraffen en ook inkwartiering met soldaten.

De molen van Wapenveld met het oude molenhuis van Steven Jans Mulde.

P re d i k e r
In de IJsselstreek speelde de Hattemse
predikant Anthony Brummelkamp een
grote rol. Hij preekte ook in de omliggende dorpen zoals Wapenveld dat in de
naburige gemeente Heerde ligt. Daar was
de plaatselijke molenaar, Steven Jans
Mulder, een voorman van de afgescheidenen. Op 16 februari 1836 vraagt de distr.
comm. van Over- en Middelveluwe, J.A.L.
Sloet aan de burgemeester van Heerde:
‘Ingevolge bekomen informatien zou
Brummelkamp op Zondag, den 4 ll, onder
Wapenvelde, ten huize van S.J. Mulder
geoefend hebben. Ik verzoek Uwed.
Gestr. mij per omgaande post te berigten
of dit zoo is. En zoo ja, waarom dit door
Uwed. Gestr. niet verhinderd is, daar de
Militaire magt ten uwen dienste staat en
de aanschrijving van den heer Gouverneur dd. 30 July ll zeer stellig en niet
ingetrokken is.’
Ve r a n t w o o rd i n g
Burgemeester Van Meurs antwoordt: ‘(...)
Zondagmiddag kreeg ik berigt, dat hij
(Brummelkamp, red.) naar Wapenveld
was gevlugt, zich had verborgen bij S.J.
Mulder, molenaar aldaar, en dien morgen
voor een klein getal, die mede uit de
buurt Wezepe waren gelopen eene oefening had gehouden, doch op dat
moment reeds weder was vertrokken. Ik
was dus toen buiten staat de Militaire
magt te gebruiken, daar alles reeds was
gepasseerd.
Om echter voor te komen, dat zulks geen
plaats weder zou hebben en onderrigt
dat op Donderdag daaraanvolgende een
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groote Godsdienstoefening weder zou
plaats hebben, heb ik de voornaamste
aanhangers van Brummelkamp in hunne
woningen een bezoek gegeven, met kennisgeving dat ik horende dat
Brummelkamp predikte of gepredikt had,
dadelijk de Militairen zou doen opdagen
en elk zijner aanhangers zonder onderscheid gedurende eenige weken zou
belasten met inkwartiering ten hunnen
koste, terwijl ik S.J. Mulder als het hoofd
der secte speciaal heb afgevraagd of hij
Brummelkamp voortaan zijn huis tot
Godsdienstige oefening dagt te verleenen? Jaa dan Neen? Zoo jaa, dat hij dan
kon staat maken, dat ik hem in het bijzonder met zoodanig aantal militairen
zou belasten, dat Brummelkamp geen
lust zou hebben weder te retourneeren.
(…) Indien dit echter mogt plaats hebben, zonder dat ik daarvan intijds geinformeerd worde, zal ik de Militairen
requireeren en hun inlegeren, daar dit
het eenige middel ter voorkoming is,
want zooals ik hoor, geeft de Molenaar
een teken met de wieken zijner mole,
bekend bij de secte, waarna
Brummelkamp zich reguleert, zoodat het
zeer moeylijk is, hun te overvallen.’
Ve i l i g
Mulder gaf dus met zijn molen aan of de
kust veilig was of niet. Nu was dat niet
nieuw en het werd later ook wel gedaan
voor diverse doeleinden, maar dit was
wel heel bijzonder. Helaas brandde de
molen van Mulder op 25 december 1980
als gevolg van brandstichting af, maar
werd herbouwd.

-
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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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Internetsites van be d
Brio BV
Zeegse
www.briobv.nl

Feed Innovation Services BV
Wageningen
www.fisbv.nl

CPM Europe
Amsterdam
www.cpmeurope.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

Hepromij
Tilburg
www.hepromij.nl

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

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

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

Imtech Food & Feed
www.foodandfeed.nl

Productie-automatisering
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e drijven in de branche
I.V.S. Doseertechniek
Veghel
www.ivsdoseertechniek.nl

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

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

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

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
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Internetsites van be d
NEFATO
www.nefato.nl

Rondaan Carrosserie & Wagenbouw BV
Berlikum
www.rondaan.nl

Nemabo BV
Bladel
www.nemabo.nl

Schils b.v.
Sittard
www.schils.com

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

Selko B.V.
Tilburg
www.selko.com

Perten Instruments
Wilp (Gld)
www.perten.com

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

Provimi BV
Rotterdam
www.provimi.nl

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

PTN Nederland
Schijndel
www.ptn.nl

Speerstra Feed Ingredients BV
Lemmer
www.speerstra.com

Purac
Gorinchem
www.purac.com/feed

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

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

TLR
Rotterdam
www.tlr-international.com

Vereniging van Nederlandse fabrikanten van voedertoevoegingen

Young Animal Nutrition
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e drijven in de branche
VSF
Verdij
Tilburg
www.vsf-pigfeed.com
Verdij Specialty Feed

Twilmij B.V.
Stroe
www.twilmij.nl

Specialty Feed bv

Ve.Zet. B.V. Eersel www.vezet-bv.com

De kern voor succes

Machine Beveiliging, Assemblage, Service en onderhoud, In- en Verkoop machines

Van Beek Reiniging
Kaatsheuvel
www.vanbeekreiniging.nl

Welgro, maatwerk in bulkwagens
Groenlo
www.welgro.nl

Van Lente Systeemintegratie B.V
Deventer
www.vanlente.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

Beweeglijke markten
Granen en grondstoffen

[Lourens Gengler]

De prijs van soja daalde. De oorzaken zijn
divers: scherp gekelderde olieprijzen, financiële onzekerheid in Europa, Griekenland die
wel of niet uit de euro stapt en zelfs de
importbeperking op zonnepanelen zou
invloed hebben op de sojaprijs.

Zelfs de importbeperking op
zonnepanelen
zou invloed hebben op de sojaprijs.

Hoewel soja structureel iets meer in een
krapper aanbod terecht is gekomen, gaf
het prijsverloop eind mei plotseling een
tegenovergesteld beeld. De prijs daalde,
terwijl de verwachting voor voorraden
krapper werd. De oorzaken liggen
extern. De beleggingsfondsen in de VS
kochten massaal hun posities in soja. De
long-posities halveerden door diverse
oorzaken: scherp gedaalde olieprijzen,
grote financiële onzekerheid in Europa
en Griekenland die wel of niet uit de
euro stapt. Zelfs de importbeperking op
zonnepanelen zou direct invloed hebben
op de prijs van sojabonen. ‘De VS vinden
de Chinese zonnepanelen te goedkoop,
waardoor er een heffing op zou moeten.
Daardoor zouden de Chinezen geïrriteerd
zijn en minder soja in de VS kopen’, aldus
de logica van de beleggers. Dergelijke
berichten worden direct door analisten
bij speculatieve beleggingsfondsen aangegrepen om (op papier) contracten te
verkopen. Een paar dagen later kwam
bericht over hernieuwde aankoop van
duizenden soja-contracten door de fondsen. Dergelijke invloeden zijn onmogelijk
een week (of meer) van tevoren in te cal-

culeren. Misschien voor grondstoffengebruikers wel het beste argument om
meer op termijn in te kopen. Door het
hoge prijsniveau is de verwachting dat
Zuid-Amerika in het komende seizoen
veel soja inzaait. De langetermijnprognose is daarom een daling van de sojaprijzen. Desalniettemin zijn momenteel alle
eiwitgrondstoffen duur.
Mais
De USDA verwacht een hoge maisoogst,
zowel in oppervlakte als in opbrengst. De
inzaai is vroeg, snel en probleemloos verlopen en de analisten verwachten daarom dat de kritische fase rond bestuiving
ook vroeger komt. Hierdoor zou minder
kans zijn op droogteschade en wordt
gerekend met een recordopbrengst van
166 bushel/acre. ‘Zelfs als dit zakt tot 160
bushel komt er een grote hoeveelheid
mais op de markt en is er kans op een
verder dalende maisprijs’, aldus een analist van een groot handelshuis.
Niet alleen in de VS wordt veel mais verwacht, ook de Europese Commissie voorziet 9 procent meer mais (63,7 miljoen
ton) dan het afgelopen seizoen, onder
andere door inzaai van uitgewinterde
percelen tarwe.

Zuid-Amerika
In Brazilië wordt zowel in de zomer als
winter mais geteeld. De belangrijke
deelstaat voor deze oogst is Paraná, met
1,9 miljoen hectare. Daar is net op tijd
40 mm regen gevallen en de
Braziliaanse marktordeningsorganisatie
Conab verwacht een recordoogst van 67
miljoen ton Braziliaanse mais. Terwijl
het land vijf jaar geleden net zelfvoorzienend was, wordt nu gerekend op 12
miljoen ton export.
Uit Argentinië komen negatieve berichten: minder soja, minder mais. Na
droogte is het nu overvloedige regen
die de laatste 10 procent van de soja- en
maisoogst parten speelt, vooral in de
noordelijke delen van het land. Die
regen zorgt voor een ruime watervoorraad in de bodem en dat is gunstig voor
de inzaai van nieuwe tarwe. Maar politieke instabiliteit maakt boeren terughoudend. Ze hebben er geen vertrouwen in dat ze bij de oogst in oktober
kunnen profiteren van hoge wereldmarktprijzen vanwege de stringente
exportbeperkingen en heffingen.
Boeren zoeken naar alternatieve gewassen, maar die brengen nog onvoldoende rendement.

-

Financiële druk veehouderij
De resultaten van voedingsmiddelenbedrijf Vion geven de lastige positie van de
agrarische sector weer. Het bedrijf behaalde in 2011 fors lagere resultaten. Vion
schrijft dat vooral toe aan sterk gestegen inkoopkosten van met name varkens en
runderen. Het vleesverwerkende bedrijf heeft aan de inkoopzijde meer moeten
betalen, terwijl die hogere inkoop en gestegen kosten niet worden terugverdiend
met de verkoop van vlees. De consument houdt de hand op de knip. Een iets
hogere vleesprijs vertaalt zich in iets minder consumptie. Terwijl slachterij Vion al
moeite heeft om de gestegen inkoopkosten terug te verdienen, klagen varkenshouders dat die prijs nog te laag is ten opzichte van de hoge voerkosten. Tel daar
de sterk stijgende kostprijs door Europese welzijnseisen bij op en een duidelijke
financiële crisis in de veehouderij is vrijwel onvermijdbaar. Immers: vleesprijzen
moeten omhoog door een gestegen kostprijs in de keten, maar de consument wil
dat niet en gaat minder consumeren. Het gevolg: nog meer druk op de inkoop.
Volgens handelaren in grondstoffen is nu al regelmatig te merken dat afzet van
mengvoeder terugloopt. Overigens zijn de Europese veehouders niet de enige
die last hebben van de hoge voerprijzen. Veehouders in zuidelijk Brazilië hebben
hun overheid om compensatie gevraagd voor hoge voer- en transportkosten.
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CreAMINO –
meer effectieve groei
CreAMINO® is de enige creatine bron voor vleeskuikenvoeding.
Het product blijft stabiel onder productie omstandigheden en is
100 % verteerbaar.

Voor meer informatie over CreAMINO®
www.creamino.com | feed-additives@evonik.com

YOUR PROCESS...
...OUR CARE

Pegasus® vacuüm coater
Vacuüm coaten van specialiteitenvoer voor biggen, slachtkuikens,
kalkoenen en kleindieren.
Voor het toevoegen van:
- enzymen
- diverse olieën
- vet recepturen
- poedercoating (levende gist, anticox, werkstoffen)
MAGI-N.ext®
Extrudeerlijn voor de
feed/petfood industrie

MALEN

MAGI-CON®
Pelleteer proceslijn voor
toevoeging micro-ingrediënten
in diervoeding
MENGEN

EXPANDEREN

MAGI-MILL®
Flexibel maalconcept om
veevoeder-componenten
te malen en te mengen
PERSEN

PeGASUS® PADDLe MIxeR
Snel homogeen mengen en
variabel opsproeien met Energy
Control Program
EXTRUDEREN

COATEN

WWW.DINNISSEN.NL
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Agenda

Colofon

10 - 13 juni
Congres ‘Happy pigs – Healthy people’,
Jeju (Korea)

25 - 26 juni
Workshop ‘Functional ingredients’,
Las Vegas (Verenigde Staten)

11 juni
APC-webinar ‘Plasma, the key to
healthier sow performance’

27 juni
GMP+-seminar ‘Ontmoet de Chinese diervoederindustrie op de Floriade’, Venlo

11 - 15 juni
Cursus ‘Feeds and Nutrition’,
Amsterdam

28 juni
Themamiddag ‘Zuurtegraad van
melkvet’, Ede

12 juni
Minisymposium ‘Vochtrijke voeders
voor een gezonde toekomst’, Ede

29 - 30 juni
Nationale Rundvee Manifestatie, Zwolle

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

13 juni
Handelsmissie Hongarije, Boedapest
en Baja (Hongarije)
13 juni
Slotcongres Agro & Co, Sint
Michielsgestel

30 juni
Westlandse molendag, Maassluis

14 juni
Symposium ‘Developments in
phosphorus nutrition in pigs and
poultry ’, Wageningen

Tel. 0031-088-2944821
E-mail: redactiemolenaar@eisma.nl
Dr. Ir. Carolien Makkink, redacteur diervoeding

11 - 14 september
Space 2012, Rennes (Frankrijk)
15 - 16 september
Agrarische Dagen, Someren

14 juni
Zomerexcursie winterbrouwgerst,
Gulpen

Redactie:
Jacqueline Wijbenga, hoofdredacteur
Durkje Hietkamp, redacteur
Tessa Nederhoff, redacteur

19 - 21 september
Seminar ‘Think reliability’, Etten-Leur
26 september
Training ‘Gevarenanalyse grondstoffen
en processen’, omgeving Waalwijk,
Zwolle, Antwerpen of in-company

Agenda
14 - 17 juni
Animalia Istanbul 2012, Yesilkoy
(Istanbul)

27 - 28 september
Basiscursus 'Risicomanagement in goederen-, termijn- en optiemarkten',
Wageningen

15 juni
Jaarvergadering Fefac, Brussel (België)

2 - 5 oktober
Macropak 2012, Utrecht

21 juni
Open dag Denkavit, Voorthuizen

2 - 5 oktober
Industriële Week, Utrecht

25 juni
Cursus EU diervoederwetgeving,
Badhoevedorp

9 oktober
Cursus ‘Verbetering bedrijfswinstgevendheid met kwaliteitssystemen’,
centrale locatie
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