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eschik aarheid iologisch voer knelpunt

oede toekomst
voor iologisch
varkensvlees

ezonde groei realiseren is een gezamenlijke verantwoordelijkheid,
benadrukken ketenpartijen in de biologische varkenshouderij. Vanuit de
reguliere sector kan het aanbod toenemen en de vraag groeit ook ink, maar
de beperkte beschikbaarheid van biologisch veevoer afkomstig uit regionale
kringloop knelt. et als de nanciering en vergunningverlening.

Omschakelen van regulier naar biologisch. Varkenshouders die deze stap
zetten, kunnen begeleiding krijgen van
veevoerfabrikanten. Dat heeft De Heus
Voeders de eerste negen maanden van
dit jaar een omzetgroei van 30 procent
en een marktaandeel van 25 procent
opgeleverd in het segment biologisch.
Ook de coöperaties AgruniekRijnvallei en
Agrifirm timmeren aan de weg. Reudink,
de biologische dochteronderneming

trengere importcontrole
kan nadelig i n voor de
biologi c e ector
van ForFarmers, spreekt van een gezonde groei. Alle ketenpartijen, inclusief
slachterijen zoals marktleider De Groene
Weg, benadrukken de noodzaak van
gezonde groei. Dit betekent dat de groei
van het aanbod wordt geregisseerd door
de ontwikkeling van de marktvraag. De
geschiedenis heeft immers geleerd dat
het ook ongezond kan.
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Gezonde groei

der)

De Groene Weg slacht dit jaar wekelijks
gemiddeld 1.750 vleesvarkens. Directeur
Allard Bakker constateert weliswaar een
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afzwakking van de groei van 10 tot 15
procent naar 5 tot 10 procent per jaar,
maar hij is onveranderd optimistisch
over het toekomstperspectief. Ook op
langere termijn kan er sprake zijn van
gezonde groei. Want de concurrentie uit
het buitenland is niet groot. Sterker nog,
de export naar het buitenland groeit;
noodzakelijk in het kader van de vierkantsverwaarding. Bakker ziet alleen de
Deense biologische varkenshouderij als
een serieuze concurrent. In bijvoorbeeld
Duitsland concurreren zowel Nederland
als Denemarken op dezelfde markt die
bij lange na niet zelfvoorzienend is.
Sectorspecialist Albert Everts van De
Heus Voeders benadrukt dat de motivatie om biologisch te gaan boeren een
belangrijke drijfveer moet zijn. Maar hij
ontkent niet dat varkenshouders ook
kunnen meebewegen met de tijd en
van inzicht kunnen veranderen. Kleinere
varkenshouders, waarvan een aantal in
de stoppersregeling zit, willen soms toch
ook in de toekomst graag varkenshouder
blijven. Een biologisch bedrijf hoeft namelijk niet aan alle eisen van het Besluit
huisvesting te voldoen, waardoor dure
investeringen achterwege blijven.
Toch blijkt financiering regelmatig het
struikelblok, vertelt Bakker. Want er
zijn wel degelijk investeringen nodig.
Met name in huisvesting en verharde
buitenuitloop. Ook komt het voor dat er
geen milieuvergunning wordt afgegeven. Sommige provincies hebben zich ten
doel gesteld, uitbreiding van de varkens-

stapel koste wat het kost te voorkomen.
Dierenrechtenorganisaties tekenen ook
bezwaar aan tegen biologische varkenshouderij. Everts verbaast zich daarover
en heeft met succes al enkele malen de
belemmeringen die deze houding veroorzaken, met ze besproken. Soms speelt
ook angst voor stankoverlast een rol bij
vergunningverlening.

Opbrengstprijs
Gezonde groei realiseren in de biologische varkenshouderij kan alleen als de
sector gezamenlijk verantwoordelijkheid
neemt, benadrukt Evers. De Groene Weg
speelt daarin een belangrijke rol gezien
zijn marktpositie. Vier keer per jaar overlegt de slachterij met het bestuur van de
85 varkenshouders tellende leveranciersvereniging over de opbrengstprijs. De
prijs van biologisch varkensvlees wordt
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De groei van de biologische
varkensvleesproductie zorgt
voor import van grondstoffen
uit de Baltische staten.
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bepaald door enerzijds de ontwikkeling
van de kostprijs en anderzijds door de
marktontwikkelingen. De opbrengstprijs
kan omhooggaan terwijl de kostprijs
daalt en omgekeerd, benadrukt Bakker.
Naast het ieder kwartaal terugkerende
overleg over de prijzen, wordt ook vier
keer per jaar over de uitbouw van het
marktconcept van gedachten gewisseld.
Niet alleen de Skal-certificering bepaalt
aan welke voorwaarden de productie
moet voldoen, geeft Bakker aan. Gezamenlijk overleggen De Groene Weg
en de leveranciersvereniging ook over
nieuwe leveranciers en welk type ondernemer en bedrijf gewenst is en wordt
toegelaten.

Groei en grond
Er zijn aanhoudende zorgen over de
regionale herkomst van het biologi-
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sche voer. Want hoe krijg je voldoende
hectares onder je bedrijf? Sectorspecialist Achim Tijkorte van Reudink zegt
daarover: „We zien dat dieraantallen
sneller groeien dan hectares in Noordwest-Europa. Lastig voor een grondstoffenleverancier om voldoende regionale
grondstoffen te ‘sourcen’. Ook lastig om
de biologische mest naar de biologische
grond te krijgen.” Allard Bakker van De
Groene Weg: „Op dit punt is het best
wel spannend. Zeker nu de controle op
de import van veevoer wordt opgevoerd.
Dat vind ik overigens een goede zaak,
maar de intensivering van de controle
kan de beschikbaarheid van biologische
veevoedergrondstoffen tijdelijk schaarser
maken.”
Veel biologische veevoergrondstoffen
worden uit de Baltische Staten geïmporteerd. Import is onontkoombaar, maar
tegelijkertijd is en blijft het streven een

100 procent regionale kringloop. De
biologische akkerbouw heeft biologische
organische meststoffen nodig. De Heus
speelt een bemiddelende rol, vertelt Albert Evers. Biologische mesthandel gaat
met gesloten portemonnee, mits de gevraagde mest homogeen en van de juiste
kwaliteit is. De provincie Flevoland is een
belangrijke groeiregio voor de regionale
kringloop van biologische veehouderij en
akkerbouw. Coöperatie Agrifirm neemt
zelf de teelt van sojabonen in Nederland
ter hand, al is het gros van de opbrengst
vooralsnog niet bestemd voor de productie van biologisch veevoer. Maar hoe
gunstig de resultaten ook mogen zijn
die in goede jaren zoals dit jaar worden
geboekt, de omvang van de Nedersoja
valt sowieso in het niet bij Donausoja,
afkomstig uit Zuid-Duitsland en de andere landen langs de oevers van de Donau.
Soja uit deze gebieden is gemiddeld
ongeveer 200 euro per ton duurder dan
gangbare soja (44 procent eiwit). Everts:
„De biologische humane levensmiddelenindustrie biedt in de toekomst wellicht
een alternatief, maar nu zijn de volumes
nog te klein.”
Tekst: Erik Colenbrander
Beeld: De Groene Weg
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