AMBITIE 2

CENTRALE POSITIE IN DE CIRCULAIRE ECONOMIE
De varkensketen wil een toonaangevende bijdrage leveren aan de Nederlandse circulaire
economie. Hierbij zet de varkenshouderij in op het verminderen van de competitie tussen ‘feed
- food - fuel’ en het optimaal sluiten van de mineralenkringloop. De varkensketen is hiertoe
goed gepositioneerd omdat het varken het ultieme kringloopdier is. Varkens worden maximaal
gevoerd met producten die niet geschikt zijn voor humane consumptie. Daarbij zet het varken
reststromen om in hoogwaardige dierlijke eiwitten én in mest die verwerkt en verwaard wordt
om de bodemvruchtbaarheid van landbouwgronden te verbeteren.

Opgaven en doelstellingen
1. M
 aximale inzet van grondstoffen die niet geschikt zijn
voor humane consumptie in de veevoederindustrie
(bijvoorbeeld reststromen voedingsmiddelenindustrie).

4. I nternationaal overeengekomen kwaliteit- en
duurzaamheidseisen zijn leidraad voor het toepassen van
grondstoffen uit derde landen in het veevoer.

2. H
 et ontwikkelen en toepassen van alternatieve eiwitrijke
veevoergrondstoffen stimuleren.

5. S
 luiten van nutriëntenkringlopen door de mestverwerkingsketen te versterken en te professionaliseren. Streven
is om op termijn alle varkensmest volledig te verwaarden
naar hoogwaardige meststoffen en groene energie.

3. H
 et verkleinen en sluiten van nutriëntenkringlopen door
maximale inzet van veevoergrondstoffen die lokaal,
regionaal of in Europa zijn geteeld.

6. De carbon footprint van de keten substantieel verkleinen.

Acties en investeringen
Actie

Trekker

Budget

Vergroten inzet grondstoffen die niet geschikt zijn voor
humane consumptie

Veevoerindustrie

• 13 projectvoorstellen in
ontwikkeling € 565.000,• Voor 9 projectvoorstellen is nog
geen budgetindicatie bekend

Sluiten mineralenkringlopen
• In kaart brengen kansen regionale en Europese
grondstoffen voor veevoer
• Bewerken en verwaarden varkensmest en regionale afzet
• Verlagen (ruw) eiwitgehalte varkensvoer

Veevoerindustrie

• 5 projectvoorstellen in
ontwikkeling € 310.000,-  
• Voor 7 projectvoorstellen nog
geen budgetindicatie bekend

Financiering van kansrijke initiatieven in mestverwerking

Initiatiefnemers Mest
Investerings Fonds (MIF)

Middelen MIF en € 8.000.000,uit het CoViVa-fonds

Nationale mestcoöperatie

Veevoederindustrie, in
samenwerking met POV en LNV

Nader te bepalen
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Te verwachten resultaat
Jaar

Veevoedergrondstoffen

Mestverwaarding

2022

• Gebruik grondstoffen niet geschikt voor humane
consumptie: 83%
• Gebruik grondstoffen van regionale/Europese oorsprong:
73%

Het overblijvende aandeel van het mestoverschot van
varkenshouderijen dat verwaard wordt tot waardevolle
meststoffen, kunstmestvervangers en groene energie:
• Zuid: 70%
• Oost: 60%
• Overig: 20%

2025

• Gebruik grondstoffen niet geschikt voor humane
consumptie: 85%
• Gebruik  grondstoffen van regionale/Europese oorsprong:
75%

Het overblijvende aandeel van het mestoverschot van
varkenshouderijen dat verwaard wordt tot waardevolle
meststoffen, kunstmestvervangers en groene energie:
• Zuid: 80%
• Oost: 75%
• Overig: 50%

2030

• Gebruik grondstoffen niet geschikt voor humane
consumptie: 90%
• Gebruik grondstoffen van regionale/ Europese oorsprong:
80%

Het overblijvende aandeel van het mestoverschot van
varkenshouderijen dat verwaard wordt tot waardevolle
meststoffen, kunstmestvervangers en groene energie:
• Zuid: 100%
• Oost: 100%
• Overig: 100%

Programma Vitale Varkenshouderij
De ambitie ‘Centrale positie in de circulaire

koploper is in duurzaam circulaire land-

ambities. Het betreft een ketenbrede sa-

economie’ is één van vijf ambities voor een

bouw en zich met een transparante ke-

menwerking van Producenten Organisatie

vitale varkenshouderij. Met de vijf ambities

tenproductie internationaal onderscheidt

Varkenshouderij (POV), Rabobank, Vion,

wil de varkenshouderij zich de komende ja-

op het gebied van nutriënten- en minera-

Agrifirm, ForFarmers, Topigs Norsvin en

ren verder ontwikkelen tot een duurzame

lenkringlopen, voedselkwaliteit, gezonde

het ministerie van Landbouw, Natuur en

topsector. Een sector die zorg draagt voor

dieren, dierenwelzijn en N- / CO2-footprint.

Voedselkwaliteit. Graag nodigen zij andere

een vitale leefomgeving, een gezond milieu
en goede voeding. Een sector die mondiaal

De Coalitie Vitale Varkenshouderij is ver-

ketenpartijen en overheden uit om dit plan

antwoordelijk voor de uitvoering van de

samen met hen ten uitvoer te brengen.

Meer informatie is te vinden via www.vitalevarkenshouderij.nl

