ʻGezonde spanningʼ bij
controle koper in voer

Steekproefsgewijze controle

Maten opnemen en tellen

08:30 uur. Pieter Boeijen werkt sinds 1998 als inspecteur bij de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Per week probeert hij zo’n drie bedrijven te
bezoeken. Als er iets mankeert op een varkenshouderij, dan zijn het er minder,
omdat vooral de administratie veel meer tijd vergt dan op een bedrijf waar alles
in orde is.
Vandaag onderzoekt Pieter Boeijen met zijn collega Victor Kocken het bedrijf
van maatschap Wismans van Luijtelaar in Ysselsteyn (LB). De heren krijgen de
a-selecte adressen door van de afdeling Toezicht Ontwikkeling van de NVWA en
maken hun planning voor een week. De controle is volgens Brussels voorschrift
onaangekondigd en varkenshouder Wismans toont zich derhalve, ‘net als andere
boeren die onaangenaam worden verrast door ons bezoek’, dan ook niet overmatig enthousiast over het tijdstip. Pieter Boeijen pakt meetapparatuur uit de auto
en drukt de varkenshouder intussen op het hart, dat hij ‘alles meugt vroagen’
wat hij wil weten. ‘Wij zeggen vooraf wat we doen, en doen wat we zeggen.’ De
varkenshouder stelt het gezelschap van de NVWA voor om eerst te douchen en
daarna te beginnen met de jongste dieren in de kraamstal.

10:30 uur. Geert, Annette en hun zoon Roy Wismans hebben 550 zeugen en
3.000 vleesvarkens. Terwijl Pieter Boeijen alle hokken, roosters en troghoogtes
meet, noteert zijn collega de maten. Per afdeling tellen ze de dieren en tekenen
een eventuele afwijking op. Deze tellingen zijn van belang om te kunnen beoordelen of de varkenshouder voldoet aan de mestopslageis van zeven maanden.
Nadat de inspecteurs het eerste hok samen inventariseren, doen ze daarna elk
een zijde van de centrale gang. De inspecteurs kijken of het dierenwelzijn in orde
is en of aan alle 21 randvoorwaarden voor toeslagrechten wordt voldaan. In de
nieuwe stallen van Wismans zit het bijvoorbeeld met de ondergrens van 40 lux
licht meer dan goed. In de opfok/quarantainestal met aangevoerde gelten en
slachtzeugen ontbreekt in één hok aﬂeidingsmateriaal. Boeijen meet alle spleten
en balken van de roosters.
In de dekstal wordt een discussie gevoerd over de Nederlandse kop op de Brusselse wetgeving. Maar wat de persoonlijke mening van de varkenshouder en de
inspecteurs over het gevolg van de vierdageneis is, doet niet ter zake; vandaag
gaat het om meetbare informatie.
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Werkdag
Tekst en beeld: Ruth van Schriek.

Sinds de introductie van de ‘voer’campagne van de
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit neemt inspecteur
Pieter Boeijen, als onderdeel van de gebruikelijke controles bij
varkenshouderijen, ook monsters om eventueel ongeoorloofd
koper in voer te traceren.
Werkgever/naam: NVWA/Pieter Boeijen | Functie: Inspecteur

Inventarisatie medicijnen

Water-, voer- en mestmonsters

13:00 uur. Na een kofﬁepauze van krap tien minuten openen de inspecteurs met
de varkenshouder in hun kielzog een koelkast waarin enkele medicijnﬂesjes staan
die, zo vertelt de inspecteur, op kamertemperatuur kunnen worden bewaard.
Alleen entstoffen horen er wel altijd in. Terwijl alle potjes, dozen en ﬂessen door
de handen van Boeijen gaan, noteert zijn collega de namen die Boeijen noemt
en de hoeveelheid van elk medicijn en supplement. Op een later moment zullen
ze de lijst vergelijken met de administratie van de dierenarts en beoordelen of
de varkenshouder maximaal 15 procent van de voorgeschreven middelen voor
individueel gebruik, op voorraad heeft.
Het mooiste aan zijn beroep van inspecteur landbouw, sinds kort gespecialiseerd
in ‘domein varkens’, vindt Boeijen de gezonde spanning en het praktijkgerichte
aspect van zijn werk. „We zijn namelijk gericht op herstel van een eventuele
tekortkoming. Niet op een boete”, zegt Boeijen, die toevoegt dat er altijd wel iets
te vinden is, maar dat dat niet de opzet van de controle is.
Bij de gespeende biggen neemt Boeijen voermonsters om op antibiotica te laten
testen in het lab in Wageningen.

16:00 uur. De controle op koper en zink in het voer is goed voor een zogenoemde 0-meting; de NVWA wil weten hoe de situatie in de sector is wat betreft
eventuele overtredingen en de ernst ervan. Daarom neemt Boeijen bij biggen
van 13, 14 en 15 weken monsters uit de voerbakken. Vanaf 13 weken mag er
namelijk veel minder koper zijn toegevoegd aan het voer. Dat de mest die hij
verzamelt niet zwart oogt, is een teken dat het met toediening van koper wel
goed zal zitten. De inspecteurs delen Wismans na de controle hun bevindingen
mee. Zij vinden dat het bedrijf en de varkens er respectievelijk erg netjes en
gezond uitzien. De in hun ogen ruime hoeveelheid medicijnen die de varkenshouder in huis heeft, en het ontbreken van notities van individueel behandelde dieren,
vragen echter om aandacht. Boeijen zegt dat hij donderdag terugkomt voor de
administratiecontrole. Het geeft Wismans de gelegenheid voerbonnen, logboek
visitebrieven, hokkaarten, spuitlicentie en medicatieoverzicht op te sporen.
Boeijen stuurt deze week nog zijn rapport naar Wismans. De uitslag van het lab
en de eerste resultaten van de ‘koper-campagne’ komen op zijn vroegst december 2015. ■
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