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Er zijn volop bedreigingen voor de Nederlandse varkenshouderij, stelde ir. G.J.M. Braks tijdens de afsluiting van de studiedag over de kansen en bedreigingen voor de Nederlandse
varkenshouderij. Maar er zijn ook kansen. Die conclusie trok Braks aan de hand van de
voordrachten waarin prominente inleiders hun visie gaven over dit thema.
wat ik aanbied” naar “ik bied aan wat de consument
wil eten”. Ook zal de sector moeten wennen aan
het feit dat de slager/supermarkt de laatste schakel
van de keten is. De consument zal op velerlei wijzen zijn kwaliteitseisen kenbaar maken. Het voldoen
aan die eisen zal eerder tot gevolg hebben dat de
afzet verzekerd is dan dat er een hogere prijs
bedongen kan worden.
In deze koerswijziging kan het praktijkonderzoek
een belangrijke rol spelen ten aanzien van de consequenties voor bedrijfsvoering, huisvesting, gezondheidszorg en voeding, om via verbetering van
de bedrijfseficiency en de gezondheidsstatus de export en de binnenlandse afzet veilig te stellen.
Onder die voorwaarden mag gerekend worden op
een marktuitbreiding, die noodzakelijk is om renderende opbrengstprijzen te ontvangen.

De grootste bedreigingen schuilen in te hoge productiekosten van varkensvlees onder de Nederlandse omstandigheden, Kosten ontstaan door een grote versnippering van de sector en door de vele
voorwaarden die de overheid aan de gehele keten
stelt. Alleen al op de varkensbedrijven bedragen de
kosten voor vergunningen, quota, mestafiet enzovoort zo’n f 0,50 per kg varkensvlees. Deze kosten
zijn bij onze concurrenten lager.
De kansen kunnen alleen maar goed benut worden
door een volledige beheersing van de productieketen. De keten van fokkerijgroeperingen, veevoerindustrie, gezondheidszorg, varkensbedrijven, slachterijen en de vleesvetwerkingsindustrie zal zich nadrukkelijk moeten richten op de vraag van de markt.
Deze sturing door de vraag is alleen mogelijk als alle
schakels de noodzaak ervan inzien en een deel van
hun onafhankelijkheid opgeven. De markt vraagt in
de toekomst steeds nadrukkelijker om gegarandeerd gezonde, lekkere en veilige vleesproducten.
Ook de export van levende varkens kan alleen
gebaseerd zijn op gegarandeerd gezonde varkens.
De klant moet vertrouwen hebben in het kwaliteitsborgingssysteem. De sector moet daarom intensief communiceren met de markt. Gezondheid is
ook de sleutel voor nieuwe markten en de belangrijkste voorwaarde om dieren te exporteren.
Voor veel betrokkenen in de sector betekent dit
een duidelijke koerswijziging van “de consument eet

Meer informatie over deze interessante studiedag is
te vinden in het verslag “Kansen en bedreigingen
voor de Nederlandse vat-kenshouderij”. In dit verslag zijn de lezingen van de inleiders’ integraal verwerkt. De aanwezigen op deze studiedag krijgen het
verslag toegestuurd. Andere belangstellenden kunnen dit verslag bestellen door f 1850 over te maken op Postbanknummer 5 I .73.462 ten name van
het Proefstation voor de Varkenshouderij te
Rosmalen, onder vermelding van het rappor-tnummer P 2.30. n
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