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Symposium Hogere Pluimveegezondheid

“Op uw
gezondheid”

“Het antibioticumgebruik in de vleeskuikenhouderij is verschoven van preventief naar curatief”, aldus GDdirecteur Diergezondheid Ynte Schukken tijdens het programmaonderdeel ‘De pluimveehouderij draait door’.

Kunnen pluimveehouders in Neder
land en België produceren voor
wereldmarktprijzen? Waar liggen
onze kansen en hoe benutten we
die? Deze vragen stonden centraal
tijdens het tweedaagse symposium
Hogere Pluimveegezondheid in Eer
sel. GD Pluimvee was aanwezig op
de drukbezochte dag voor de vlees
sector (20 mei). Een overzicht van
de belangrijkste leerpunten.
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Onderscheiden en samenwerken
“Als er in de toekomst 9 miljard mensen
op aarde leven, dan zou kippenvlees
weleens het belangrijkste dierlijke eiwit
kunnen zijn”, vertelt Martin Scholten,
directeur Animal Science Group van de
Wageningen Universiteit. De vraag naar
kippenvlees stijgt, maar Europa en de
Verenigde Staten zullen geen hoofdrol
meer spelen als het gaat om dierlijke
producten. Belangrijke opkomende
concurrenten zijn bijvoorbeeld Thailand
en Brazilië. Daarom moeten wij ons als
Nederland op de wereldmarkt onderschei
den, en volgens hem kunnen we dat op
basis van kwaliteit. “Nergens ter wereld
is het voer voor vleeskuikens zo veilig als
in Nederland en België. Ook vind je ner
gens zulke goede veterinaire kwaliteit”,
stelt hij. “Maar dan moeten we wel sa
menwerken, anders redden we het niet.”
Diergezondheid (denk aan AI), antibioti
cumresistentie en dierenwelzijn blijven

Martin Scholten

volgens hem belangrijke aandachtspunten.
Ook dienen we bijvoorbeeld op zoek te
gaan naar alternatieve bronnen voor voer
en mogelijkheden om voedingsstoffen en
mineralen uit mest terug te winnen.

Merkbeleving
Hoe kun je je als pluimveehouder
onderscheiden van je concurrenten?
Varkenshouder Tiny Schepers inspireert
de aanwezigen met zijn uitleg over de
succesformule achter het Heyde Hoeveconcept. Zijn coöperatie van varkens
boeren werd in 2012 uitgeroepen tot

‘beste van Nederland’ en kreeg toen veel
publiciteit. “Het was erg hard werken, en
op heel veel plekken aanwezig zijn.” Om
je te onderscheiden zijn er volgens hem
vier aandachtspunten: onderscheid in
het product, het verhaal om het product
heen, prijselasticiteit en duurzaamheid.

“De consument wil een lekker en eerlijk
product voor een goede prijs. En hij wil
merkbeleving, daarmee geef je het merk
waarde.” De meerwaarde van Heyde Hoeve
zit volgens hem in de andere smaak, in
combinatie met een goed verhaal over de
aandacht voor dier en milieu.

Menu van de toekomst
Ons consumptiepatroon moet radicaal
veranderen, stelt Sijas Akkerman van
Stichting Natuur en Milieu. Volgens
onderzoek, dat de stichting door een
extern bureau liet uitvoeren, moeten
we in 2050 meer plantaardige produc
ten en minder vlees eten, zodat we zo
efficiënt en duurzaam mogelijk kunnen
produceren. Het meest efficiënte menu
zou bestaan uit ‘brood, bonen en bier’.
Wel scoren kip en ei relatief goed in
vergelijking met bijvoorbeeld rund- en
varkensvlees. “Het vleeskuiken zou op
het menu van de toekomst kunnen,
maar dan zijn er wel wat aanpassingen
nodig.”

Dierenartsensessie
Veel pluimveehouders grepen hun kans om vragen te stellen aan de deskundigen.

AI-aanpak in Nederland en België
Philippe Houdart van het Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen (FAVV, de Belgische NVWA)
geeft uitleg over het gevoerde beleid
rondom AI in België. De Belgische aan
pak is anders dan de Nederlandse omdat
Nederland meer bedrijven met vrije
uitloop heeft en hier veel meer trekvo
gels rondvliegen.
Naast minimum maatregelen die in de
hele EU gelden, kunnen lidstaten ervoor
kiezen om aanvullende maatregelen te
nemen. In de EU gelden de 3 en 10 kilo
meterzones rondom een besmet bedrijf,
maar Nederland heeft er bijvoorbeeld
ook voor gekozen om Nederland in vier
compartimenten te verdelen. België
koos voor bufferzones van 20 kilometer
om een besmet bedrijf. “Onze pluim

veesector is te klein voor een opdeling
in compartimenten”, aldus Houdart.
Hij vindt dat de Nederlandse aanpak,
ondanks de kritiek op het vervoersver
bod voor eendagskuikens, wel goed is
geweest omdat we het virus snel tot
staan hebben gebracht. Het advies van
de FAVV wordt, in tegenstelling tot het
advies van de NVWA, niet overgeno
men als de sector het er niet mee eens
is. Daarnaast is België altijd, dus ook
wanneer er geen AI rondwaart, actief
om insleep te voorkomen. Bedrijven
in risicogebieden moeten bijvoorbeeld
eventuele uitloop afschermen met net
ten. Voer- en drinkplaatsen op uitloop
bedrijven in heel België moeten altijd
worden afgeschermd met netten en op
pervlaktewater mag niet als drinkwater
gebruikt worden.

Voorafgaand aan het symposium was er
een ochtendsessie voor dierenartsen,
waaraan ruim dertig pluimveedierenart
sen deelnamen. Teun Fabri (GD) was één
van de sprekers. Hij presenteerde de re
sultaten van de monitoringspilot ‘uitval
in de eerste levensweek’ (zie pagina 8
en 9 van deze GD Pluimvee).
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