Vitale Varkenshouderij
Positieve geluiden over een innovatieve sector in beweging

Coalitie Vitale Varkenshouderij
• Een ketenbrede samenwerking van partijen in de gehele
varkensketen. Initiatiefnemers zijn: Producenten Organisatie
Varkenshouderij (POV), Rabobank, Vion, Agrifirm, ForFarmers,
Topigs Norsvin en het ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit.
• Hierbij haken steeds meer ketenpartijen aan. Samen zijn wij in staat
om de gewenste transitie van de varkenssector waar te maken.

Onze doelstelling
• De Coalitie Vitale Varkenshouderij streeft naar een varkenshouderij
die toekomstbestendig is. Een varkenshouderij die zich de komende
jaren ontwikkelt naar een duurzame topsector, die zorg draagt voor
een vitale leefomgeving, een gezond milieu, goede voeding en
mondiaal koploper is in duurzame, circulaire landbouw.

Werkwijze
• Via het gezamenlijk opgestelde ‘Programma Vitale Varkenshouderij’
werken de coalitiepartijen en aangesloten ketenpartners samen aan
een vitale en toekomstbestendige varkenshouderij.
• In het programma zijn vijf ambities benoemd met daarin
verschillende actielijnen. De Coalitie heeft werkgroepen ingesteld
die de actieplannen uitwerken tot concrete werkplannen en
daarmee aan de slag gaan.

Dé vijf ambities

Particuliere partijen hebben vertrouwen in de sector
en investeren samen maar liefst € 40.000.000,- !

Een positief geluid!
• Duurzaamheid
− Regionaliteit
− CO2-footprint
− Circulariteit

• Vierkantsverwaarding tegen verspilling
• Voedselveiligheid
• Dierenwelzijn
• Goede zorg voor de leefomgeving

Regionaliteit; hoe groot is de cirkel?
• Europa produceert bijna alle essentiële voedingsmiddelen zelf. Alleen de soja- en maïsbehoefte wordt
(deels) gedekt door import. Veelal uit Zuid Amerika.
• In veel Europese landen worden varkens hoofdzakelijk gevoerd met granen. De varkenshouderij in
Nederland is hierop een uitzondering. Van alle grondstoffen voor varkensvoer is hier momenteel al ruim 65%
afkomstig uit restproducten van de voedingsmiddelenindustrie. Hiermee worden reststromen
opgewaardeerd tot een hoogwaardige eiwitbron voor de mens (vlees).
• In Europa wordt op steeds grotere schaal eiwitgewassen geteeld die stikstof uit de lucht vastleggen
(vlinderbloemigen) zoals bijvoorbeeld peulvruchten/klaver/luzerne. Dit kan de import van soja op termijn
(deels) vervangen.
• Een belangrijke vraag is: hoe groot tekenen we de cirkel van regionaliteit? De import van proteïnen uit Zuid
Amerika kan bijvoorbeeld vervangen worden door import van eiwitgewassen uit de Oekraïne. Maar is dat
echt nodig?
NRC zaterdag 23 mei 2020: Frans landbouw- en voedselexpert Bruno Parmentier koppelt de voedselzekerheid van Europa aan
die van Afrika. Hij pleit voor een gemeenschappelijke landbouwpolitiek van de EU met een aantal Noord-Afrikaanse landen.
De zelfvoorzieningsgraad van Europa in dienst van Afrika.

CO2-footprint
Varkensvlees scoort goed wat betreft CO2-footprint
• Gemiddeld 8 kg CO2 equivalent/100 gram eiwit.
• Beste 1 Ster Beter Leven boeren blijven zelfs onder de
3 kg CO2 equivalent (dat is vergelijkbaar met Tofu).

En dat in combinatie met ruim 65% van de
voergrondstoffen uit restproducten van onze
voedingsmiddelenindustrie.
Conclusie

• Varkensvlees scoort wat CO2-uitstoot betreft het beste
van alle dierlijke eiwitbronnen.
• Varkensvlees doet qua CO2-emissie en landgebruik
niet onder voor de beste plantaardige eiwitbronnen.

Voor varkensvlees is
relatief weinig land nodig
en de CO2 uitstoot per kg
eiwitproductie is laag!

Doelstellingen circulariteit en duurzaamheid

Restproducten voedingsmiddelenindustrie en non-human-fit
Regionale Europese grondstoffen
Hoogwaardige verwaarding mestoverschot
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Vraaggestuurd produceren en vierkantsverwaarding tegen verspilling, voor rendement
• Verwaarding Nederlands varkensvlees is sterk geprofessionaliseerd
• Uitgangspunten: - vraaggestuurde ketenproductie
- vierkantsverwaarding*
• Dit draagt bij aan minder verspilling
• Zorgt voor meer verdiensten in de keten
• Schept financiële ruimte voor noodzakelijke investeringen in
duurzaamheid en circulariteit
* ieder onderdeel van het varken een waardevolle bestemming in de voedselketen geven.

“Een mens heeft niet het recht om een dier te
doden als hij niet ieder onderdeel van het dier
aanwendt als voeding voor zichzelf.”
Dario Cecchini (Panzano)
Wereldberoemd slager
Voorvechter voor dierenwelzijn
Ambassadeur tegen verspilling

Vraaggestuurd produceren en vierkantsverwaarding

tegen verspilling, voor meer rendement
• Vierkantsverwaarding = ieder onderdeel van het varken een waardevolle bestemming
geven in de voedselketen
• Door veranderende consumptievoorkeuren o.a. als gevolg van toegenomen welvaart
eten consumenten in West Europa bepaalde onderdelen van het varken niet meer
• Op wereldschaal zijn de verschillende consumptiepatronen echter zeer complementair
aan elkaar. Producten die in West Europa worden weggegooid/verwerkt tot petfood
zijn in andere delen van de wereld zeer gewild. Dit is ook sterk cultureel bepaald.
• 25% van het varken bestaat uit producten die niet meer passen in onze West Europese
eetcultuur
• Professionele vierkantsverwaarding resulteert in een ‘NUL-verspillingsratio’
• Export is in dit verband geen doel maar een oplossing!
• De CO2-balans vervoer versus verspilling slaat zeer positief uit ten gunste van export

Robuuste, gezonde varkens in een
diervriendelijke houderij
De Coalitie Vitale Varkenshouderij staat voor een diervriendelijke
varkenshouderij met robuuste en gezonde dieren. De sector loopt
wereldwijd voorop in diergezondheid, dierenwelzijn, brandveilige stallen
en diervriendelijk transport.
•
•
•
•
•

Diervriendelijke varkenshouderij
Professionele zorg met behoud van de integriteit van het dier
Gezond stalklimaat
Uiterst terughoudend in gebruik van antibiotica
Nederland loopt voorop bij de implementatie van het Actieplan
antibiotica-reductie van de WHO (o.a. uitsluiting van gebruik ‘critical
human antibiotic’)

Goede zorg voor de leefomgeving
• Toenemende zorg om leefklimaat rondom varkensbedrijven
• Met name geurimpact in concentratiegebieden Zuid en Oost
• Negatieve waardering voor de varkenssector
• De Coalitie Vitale Varkenshouderij onderkent de problematiek en
definieert een goede zorg voor de leefomgeving als haar primaire
ambitie

Goede zorg voor de leefomgeving
Twee sporen aanpak:
• Forse sanering van bedrijfslocaties d.m.v. Subsidieregeling Sanering
Varkenshouderijen
• Systeeminnovaties en ontwikkeling van nieuwe stalsystemen met
focus op brongerichte emissiebeperkende maatregelen
• Ontwikkeling nieuwe stalconcepten voor bestaande én nieuwe stallen die
diervriendelijke houderij mogelijk maken
• Aansluiten op de wensen van markt en consument met speciale aandacht
voor brandveiligheid

Samenvattend
De varkenshouderij wil zich de komende jaren verder ontwikkelen naar een
duurzame topsector die zorg draagt voor een vitale leefomgeving, een
gezond milieu en goede voeding.
Daarbij gebruik makend van de eigenschappen van het varken dat geldt als
het meest duurzame alternatief voor de productie van dierlijke eiwitten. Een
sector die mondiaal koploper is in een duurzame, circulaire landbouw.
Met deze transitie wil de Nederlandse varkensketen zich met een
transparante ketenproductie internationaal onderscheiden op het gebied
van voedselveiligheid, dierenwelzijn, duurzaamheid en milieu.
DANK VOOR UW AANDACHT!

