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KSE ontvangt DPC haan
Tijdens de zomerbarbeque  is KSE uit Bladel welkom geheten als 100 ste lid. Natuurlijk 

zijn wij blij en trots dat we zo’n mooi bedrijf als 100 ste lid mogen verwelkomen.

Op 6 september hebben Piet Simons 
en Jan Hulzebosch KSE bezocht om 
het welkomst cadeau, een trotse haan 
te overhandigen.
KSE is opgericht in 1973 door Adriaan 
Smulders als elektrotechnisch instal-
latiebedrijf. In eerste instantie was 
KSE actief in de glastuinbouw, inten-
sieve veehouderij en de diervoederin-
dustrie. Later is men zich meer gaan  

specialiseren in de diervoederindustrie 
en dan vooral in de procesautoma-
tisering onder de naam PROMAS en in 
het doseren en wegen onder de naam  
ALFRA. Er zijn  momenteel zo’n 200  
medewerkers in dienst. Kortom een 
prachtig bedrijf en een mooie aan-
winst voor Dutch Poultry Centre.

www.kse.nl   l
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Ruwan Berculo:

Uiteenlopende meningen

Ruwan Berculo

Langzaam tuffen we de IJsselbrug op, de Veluwe en de drukte van de Randstad achter ons latend. 

Zwolle in zicht. Lange slierten van kolonnes tractoren lichten de duisternis van het Noorden op 

wanneer ze bij Dalfsen, Staphorst en Meppel links en rechts de snelweg verlaten. 

Voldaan naar huis na een Haagse 
dag. Dat hebben ze toch maar mooi 
voor elkaar gebracht. Pas wanneer 
ik de Drentse Hoofdvaart oprij maak 
ik weer vaart. Het was heerlijk om 
zo even samen wat uurtjes op de 
A28 met de boeren op te trekken. 

Een mooie vorm van solidariteit. 
Eenmaal thuis mijmer ik nog wat na. 
Hier in Diever wordt volop geboerd. 
Tussen drie Nationale Parken in. Van die 
schitterende Natura-2000 gebieden, 
dat voelde u al wel aan. OK. Zonder 
gekheid; ze zijn bijzonder mooi. En dat 
is het werk van de boeren ook! 

State-of-the-Art melkveehouders, pluim-
veebedrijven en bloembollenkwek-
ers delen de ruimte in de uitgestrekte 
gemeente Westerveld met zo’n 20 
duizend bewoners en volop toeristen 
die genieten van de natuur. In econo-
misch opzicht is dit stukje Drenthe 
bijzonder vitaal. Juist omdat er volop 
gewerkt én gerecreëerd wordt. Dat is 
best passen en meten. Het gaat ook 
niet altijd goed. Zo viel in september 
het college over het bloembollendos-
sier. We hebben hier immers steeds 
meer bewoners uit de Randstad die 
op politieke partijen stemmen die ze 
een beeld beloven van rust en ruimte 
met waar nodig wat agrariërs die hun 

werk volop rustiek en bovenal ro-
mantisch doen. Met zulke eenzijdige  
keuzes houden we het platteland niet 
vitaal. Ook de natuur niet. Met eerlijke 
keuzes wel. Daarover was onverdeeld-
heid in de lokale politiek. 

Gelukkig zet een hernieuwd college 
in op een pragmatische, realistische 
aanpak. Met oog voor alle belangen. 
Luisterend naar de uiteenlopende  
meningen. Besluitend op basis van feiten. 

Zulke gesprekken wens ik ook u toe. 
In alle rust, met elkaar een integere, 
feitelijke discussie voeren. Gericht op 
uitkomsten die allen even gelukkig – of 
even ongelukkig – maken. Dan deel je 
eerlijk en kunnen we vooruit. En niet  
alleen hier in Diever. Ook in het hele 
land. Dan hebben we – meer nog dan 
die mooie kolonnes tractoren – echt 
wat voor elkaar gebracht!  

Ruwan Berculo
Bestuurslid   l

BESTuuR aaN hET wooRD
In de rubriek “Bestuur aan het
woord” deelt een bestuurslid zijn
gedachten met de lezers. 
Vandaag is het de beurt aan 
Ruwan Berculo

Bestuur aan het woord
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Leden in het nieuws

hotraco agri heeft recent een nieuwe opvangbak 
voor de elektronische voerweger geïntroduceerd. 
accuraat voer doseren kan uitstekend met de 
elektronische voerweger van hotraco agri.

Een belangrijk onderdeel van deze voerweger is de opvang-
bak waar het voer in valt na het wegen. Hotraco Agri heeft 
een nieuwe opvangbak ontwikkeld die multifunctioneel 
is en die het stof beter binnenhoudt. Maar deze nieuwe 
opvangbak heeft nog meer voordelen. Zo is het spiestuk 
van de opvangbak is op 2 manieren toepasbaar op de 
voervijzel: namelijk in 30 en 0 graden. 
Daarnaast is het spiestuk  voorzien van een gat voor 
de minimumsensor. De opvangbak wordt zeer compact 
getransporteerd omdat hij als ongeassembleerd pakket 
wordt aangeleverd. 

www.hotraco-agri.com/nl   l

De vraag naar pluimveevlees is enorm gestegen in azerbeidzjan, 
dankzij het economisch beleid om zelfvoorzienend te zijn. 

hotraco agri: Introductie nieuwe opvangbak voor de elektronische voerweger

VDL: Vleeskuikenproject in azerbeidzjan

nippelsystemen. Het ventilatiesysteem 
is afgestemd op het warme klimaat 
van Azerbeidzjan. Een combinatie van 
11 tunnelventilatoren, padcooling en 
nozzle cooling zorgen in de zomer-
maanden voor een comfortabel 
klimaat in de stal. Verder worden 
de stallen verlicht met een volledig 
dimbaar LED lichtsysteem om in elke 
periode van de cyclus een gewenste 
lichtsterkte te handhaven. Alle stallen 
worden gekoppeld aan een netwerk 
zodat alle managementgegevens 
centraal overzien kunnen worden.

www.vdlagrotech.nl   l

Dit heeft ertoe geleid dat in 2018 een 
groot pluimveebedrijf in het noordoos-
telijke deel van Azerbeidzjan heeft 
besloten om de productiecapaciteit 
uit te breiden. Dit bedrijf heeft eigen 
broedmachines en heeft het hele pro-
ces van het uitkomen van de eieren tot 
en met de slacht in eigen hand. 

Er zijn 38 nieuwe stallen gebouwd 
en deze zijn volledig ingericht door 
VDL Agrotech. De engineers van VDL 
Agrotech hebben een plan uitgewerkt 
conform de visie van VDL Agrotech 
en de wensen en eisen van de klant. 
Zo zijn de stallen zeer ruim uitgerust 
met de Valènta voerlijnen en drink- 
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Leden in het nieuws

In deze functie wordt Eringfeld verantwoordelijk voor  
alle commerciële activiteiten, met de nadruk op het uit-
bouwen en verstevigen van Ter Heerdts marktaandeel in 
binnen- en buitenland.

Dat maakte Ter Heerdt kuikens en hennen vrijdag 20 sep-
tember bekend. De legbroederij had geen commercieel 
directeur. Eringfeld gaat dus een nieuwe functie bekleden 
binnen het bedrijf. Eringfeld (53) raakte als zoon van een 
melkveehouder al op jonge leeftijd betrokken bij de 
agrarische sector. De afgelopen jaren bekleedde hij diverse 
commerciële directiefuncties binnen de Rabobank.

Algemeen directeur Chiel ter Heerdt is trots om samen 
met Jos Eringfeld het nieuwe directieteam te vormen.
„Ter Heerdt heeft de ambitie om onze stevige marktpositie 
in Nederland door te zetten in verdere groei in de omring- 
ende landen waar we actief zijn. Wij zien volop kansen en 
ruimte voor ontwikkeling en innovatie. De schat aan kennis 
en ervaring die Jos meebrengt helpt ons deze groeikansen 
nog beter te kunnen benutten en onze klanten nog per-
soonlijker en professioneler te bedienen. Ook biedt de 
komst van Jos ons ruimte om onze ambitie om het meest 
transparante pluimveebedrijf van West Europa te worden 
te verwezenlijken.”                    www.terheerdt.com   l

Jos Eringfeld wordt per 1 oktober aanstaande de nieuwe commercieel directeur 

van Ter heerdt kuikens en hennen in Babberich (GD). 

Jos Eringfeld nieuwe commercieel
directeur Ter Heerdt
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op 20 november 2019 werd Marels volledig nieuwe productiecentrum in Dongen officieel geopend. 

alle activiteiten van productie en kantoor worden nu uitgevoerd in het state-of-the-art pand op 

bedrijventerrein Tichelrijt II.

Nieuw productiecentrum voor
Marel in Dongen

Al 60 jaar lang vervaardigt de pro-
ductielocatie in Dongen machine-
onderdelen voor Marel Poultry, de 
pluimveetak binnen het wereldwijd 
toonaangevende bedrijf Marel. De 
eindproducten, hoogwaardige voed-
selverwerkende systemen, worden in 
samenwerking met de Marel vestiging 
in Boxmeer samengesteld.

Volledig up-to-date
Aangezien de voormalige locatie in 
Dongen niet meer voldeed aan de he-
dendaagse normen, was een nieuw 
productiecentrum een logische stap. 
De nieuwbouw huisvest in princi-
pe dezelfde activiteiten als voorheen 
en is goed voor 40 productieplekken  
evenals een achttal kantoorplekken, 
maar nu in een setting die volledig up-
to-date is.

De officiële opening werd op woens-
dag 20 november verricht door Ma-
rina Starmans-Gelijns, burgemeester 
van Dongen, in aanwezigheid van een 
grote Marel delegatie, onder wie CEO 
Árni Oddur Thórdarson.

Hoogste kaliber
De Marel medewerkers kunnen nu  
op hun veilige en verantwoorde werk-
plekken gebruikmaken van de mod-
ernste en hoogwaardigste productiefa-
ciliteiten die momenteel beschikbaar 
zijn. Facilitair, logistiek en ergonomisch 
gezien is de uitrusting van het nieuwe 
productiecentrum van het hoogste ka-
liber. Marel is ervan overtuigd dat deze 
nieuwe, inspirerende omgeving zal lei-
den tot veel innovatieve en succesvolle 
business.

Werkplezier
Folkert Bölger, EVP van Marel, zegt het 
als volgt: “Als Marel willen wij onze me-
dewerkers de beste omstandigheden 
bieden om in te werken. Voor onze 
productielocatie in Dongen betekent 
dit dat er nu een optimaal ingericht 
bedrijfspand staat dat aan de allerlaat-
ste eisen voldoet. Wij vertrouwen erop 
dat onze mensen nu met nóg meer 
motivatie en plezier aan de slag gaan. 
En meer werkplezier leidt bijna vanzelf-
sprekend tot een betere productie.

www.marel.com   l
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Tijdens de Waste to Wealth SUMMIT, 
ging het niet alleen om de verschil-
lende SDG-doelen in verband met 
water, voedsel, energie en industrie, 
maar ook en vooral om SDG 17 en 
het bouwen aan coalities en samen-
werkingsverbanden om de doelen 
voor 2030 te behalen en om in de 
komende jaren voor nog meer im-
pact te zorgen!

Een bijzonder moment in de 
geschiedenis van ons bedrijf
De viering van het 115-jarige bestaan 
van Nijhuis is een heel bijzonder  

moment in de geschiedenis van ons 
bedrijf. Op 5 april 1904 richtte Gerrit Jan 
Nijhuis de ‘Machinefabriek G.J. Nijhuis’ 
op, aanvankelijk een reparatiewerk- 
plaats voor gereedschap in de textiel-, 
melk- en slachthuisindustrie, die later 
werd uitgebreid met het ontwerpen 
en fabriceren van generatoren, mo-
toren en ijzeren gereedschap. Het on-
dernemerschap van onze oprichters 
geeft ons enorm veel inspiratie en wij 
delen dezelfde passie voor en visie op 
het voldoen aan de verwachtingen 
van onze klanten, door het aanbieden 
van hoogwaardige oplossingen.

dPC Lid in de sPotLights

Innovatie heeft altijd al een belang- 
rijke rol in de geschiedenis van ons 
bedrijf gespeeld en ontwikkelt zich 
steeds meer tot de meest cruciale 
manier van omgaan met de stijgende 
vraag naar schoon water.

Als het om succes gaat, gaat het 
altijd om MENSEN
In de afgelopen 115 jaar zijn mensen 
altijd ons belangrijkste kapitaal  
geweest. Vandaag de dag is Nijhuis 
actief in meer dan 140 landen en ons 
team van 300 getalenteerde en uit-
erst gemotiveerde collega’s werken 

Aftrap ‘Nijhuis Industries viert 
115-jarig bestaan’ - 5 april 2019!
on 5 april 2019 trapte Nijhuis Industries officieel zijn 115-jarig jubileumtournee af tijdens de 

waste to wealth SuMMIT (Van afval naar welvaart-ToP). De jubileumtournee wordt volgend 

jaar (2020) afgesloten op de IFaT-beurs in München. het programma van de waste to wealth 

SuMMIT, die op het terrein van Nijhuis Industries in Doetinchem (Nederland) plaatsvond, 

bestond uit een aantal keynote toespraken (henk ovink, Peter Drenth, Peter Scheer), de 

officiële première van de bedrijfsfilm van Nijhuis Industries, diverse prijsuitreikingen, 

een Nijhuis experience tour over het bedrijfsterrein en een netwerkbijeenkomst.

Door Nijhuis Industries
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in dezelfde geest als onze stichter bij 
het aanbieden van solide oplossin-
gen in de vloeiende wereld van 
vandaag. Wij zijn daarnaast ook veel 
dank verschuldigd aan onze zakelijke 
en wetenschappelijke partners, onze  
leveranciers en vooral onze klant-
en, voor hun blijvende loyaliteit aan 
ons bedrijf. Wij kijken uit naar een 
nog nauwere samenwerking in de 
komende decennia!

Meest recent projectvoorbeeld in de 
pluimvee-industrie

Project voor baanbrekende waterhergebruikinstallatie 
in de pluimvee-industrie in uitvoering!
Sinds de gunning van het contract voor de hergebruikinstallatie afgelopen 
jaar, is het project nu in de installatiefase. De hergebruikinstallatie betekent 
een echte doorbraak voor de vleesindustrie en gaat baanbrekende duurzame 
ontwikkelingsdoelen halen. 8000 m3 afvalwater per dag wordt niet in de rivier 
geloosd maar als waardevolle grondstof hergebruikt voor interne doeleinden 
op de productielocatie. Deze installatie wordt een van de grootste herge-
bruikoplossingen voor industrieel afvalwater ter wereld.

De installatie wordt in twee delen gebouwd, elk met een capaciteit van 4000 
m3 per dag. Sinds 2012 heeft Nijhuis verschillende zuiveringsstrajecten opge-
leverd, die voldoen aan de strengere grenswaarden voor lozing van effluent op 
rivieren. Deze oplossingen bestaan onder andere uit voorzuivering en aerobe 
zuivering van het afvalwater, evenals anaerobe en ontwateringsoplossingen 
voor de zuivering van het geproduceerde slib en het terugwinnen van energie. 
De nieuwe polijst- en hergebruiksystemen bestaan uit een zandfilter, ultra- 
filtratie en een omgekeerd osmosesysteem.

Combinatie van membraanoplossingen voor 
het hergebruik van water
Voor de uiteindelijke zuivering van afvalwater tot opnieuw bruikbaar water, 
worden momenteel op de Nijhuis productielocatie in Doetinchem ultra- 
filtratie- en omgekeerde osmose-eenheden gebouwd. Voor fase 1 zal de  
fabriek uit 4 omgekeerde osmose- en 4 ultrafiltratie-eenheden bestaan. De 
kleine afmeting van de poriën van de NMS-UF (NI-UFM-MAX-200-15) betekent 
niet alleen een superieure barrière voor virussen en bacteriën, maar ook een 
maximale bescherming voor de omgekeerde osmose. De NMS-RO heeft een 
maximale systeemefficiëntie als gevolg van een slim ontwerp, gebaseerd op 
robuuste en solide omgekeerde osmosetechnologie.   l
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terugBLik afgeLoPen evenementen

eendenbedrijven had bezocht, zoals Tomassen en Poultry 
Machinery Joosten, meegenomen naar deze bijeenkomst 
om contact met nog andere DPC-leden te kunnen leggen. 
In zijn welkomstwoord ging Wolleswinkel ook nog even 
in op het zo succesvol verlopen 5de Nationaal Pluimvee- 
congres dat ging over Kringloop landbouw en de weg 
naar meer waarde(ring) voor Pluimvee NL. Er staat volgens 
hem veel te gebeuren in ons land, vooral door de stikstof  
problematiek. Deze zet een rem op de uitbreiding van 
veel bedrijven, zelfs tot aan het uitstellen van vliegveld  
Lelystad toe. Waar dit zal eindigen is voor velen onduidelijk.
Ook maakt de voorzitter zich zorgen over de nog steeds 
aanwezige laag pathogene vogelpest in België, omdat het  
een extra druk op de Nederlandse sector legt om de ziekte 
buiten onze landsgrenzen te houden.

Een andere bijzonderheid van deze jaarlijkse BBQ  was dat 
pluimveebedrijf Erik van Veldhuisen uit Renswoude het 

Traditioneel sluit het DPC haar activiteiten jaar af met een 
BBQ in het Pluimveemuseum in Barneveld. Dat was dit 
jaar niet anders. Op deze bijeenkomst, op 3 juli, waren veel 
leden getuige van een mijlpaal : het 100ste DPC lid werd 
verwelkomd. DPC voorzitter Jan Wolleswinkel feliciteerden 
Chris Dubbers en Dirk Zoontjes van KSE Process Technology 
uit Bladel met het besluit om tot het DPC  toe te treden en 
overhandigde hen het toepasselijke cadeau, een gestileerde 
haan.  KSE is de leverancier van geavanceerde ALFRA doseer-  
en weegsystemen en PROMAS ST procesautomatisering 
voor de veehouderij en veevoederindustrie.  Behalve KSE 
werd ook De Gier DriveSystems als nieuw lid verwelkomd. 
Zij zijn het 101ste lid.

Het 100ste lid
Naast het 100ste en 101ste DPC-lid werd ook een Chinese 
delegatie verwelkomd. Andries de Vries heeft het gezelschap 
dat vooral geïnteresseerd is in eenden en daardoor diverse 

BBQ met Kip van de Boer
De jaarlijks BBQ van het DPC vond dit jaar plaats op 3 juli, wederom in het Pluimveemuseum 

in Barneveld. De belangstelling was goed en er viel wat te vieren.
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kippenvlees beschikbaar heeft gesteld. Deze innoveren-
de vleeskuikenhouder heeft een scharrelkippen bedrijf en 
verwerkt ( het slachten heeft hij uitbesteed aan Esbro) en 
verkoopt het pluimveevlees met succes onder eigen beheer 
aan huis en op bestelling. Hij heeft daartoe samen met zijn 
vrouw Karin een uitgebreid vers en panklaar assortiment 
samengesteld . Hun motto is ‘Kip van de boer’ koop je dus 
ook bij de boer, voor de zelfde prijs als in de supermarkt heb 
je een beter stuk(je) kip.   l

Voorzitter Jan Wolleswinkel verwelkomt de 
leden op de jaarlijkse BBQ

De BBQ was wederom uitstekend verzorgd, 
mede dank zij de ‘Kip van de boer’

De netwerktijd werd goed benut
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waterbouw achtergrond en de ander 
was scheikundige. Gedreven door het 
motto: “If you don’t think about the  
future, you cannot have one”, verlieten 
ze het verfbedrijf om andere toepassin-
gen voor kunstharsen te ontwikkelen. 
Ze richtten Bolidt Maatschappij tot 
Exploitatie van Kunststoffen en Bouw- 
werken op en focusten zich op het 
maken van vloeren. 

“Nu, 55 jaar later leeft de gedachte nog 
altijd voort en denken wij bij Bolidt elke 
dag aan het invullen van de toekomst 
met kunststof als hoofdingrediënt. 

Op 9 oktober gingen een dertigtal 
DPC-ers naar Henrik-Ido-Ambacht  om 
het DPC-Marktcafé te bezoeken. De bij- 
eenkomst was belegd bij Bolidt, een 
bedrijf dat vloeren maakt. Velen reis-
den af, niet wetende wat ze konden 
verwachten. Eenmaal aangekomen 
bij de nieuwe Bolidt Campus, gelegen 
aan de oevers van de Noord, had meni-
geen het gevoel van ’ ben ik hier wel op 
het goede adres’. Bij een vloerenmaker 
denk je niet direct aan een ultra mod-
ern gebouw wat je bij binnenkomst het 
gevoel geeft dat je de toekomst bent 
binnengestapt. Een nieuwe wereld die 

op geen enkele wijze een link met de 
pluimveesector lijkt te hebben. 
Maar na de ontvangst werd het de 
bezoekers al snel duidelijk waarom zij 
bij Bolidt op bezoek zijn. Ze leveren 
kunststof gietvloeren voor broederijen, 
slachterijen, ziekenhuizen, industriële 
complexen, schepen, wegen, utiliteits-
bouw en sportvoorzieningen.

Denken aan de toekomst
Bolidt is 55 jaar geleden door twee  
dertigers, de heren Bol en Schmidt, 
opgericht. Beiden werkten toen bij 
Sikkens, de één had een weg-en  

terugBLik afgeLoPen evenementen

Kleurrijk en inspirerend bezoek aan Bolidt
het laatste marktcafé van 2019 vond plaats in hendrik-Ido-ambacht bij vloeren specialist 

Bolidt. Een bijzonder en verrassend bezoek in een kleurrijke en inspirerende omgeving.
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weer is uitbereid door de toetreding 
van Dr. Pieter Poultry Consultancy  
(Pieter Kühne) uit St. Oedenrode en 
adviesbureau Honderd Pro Cent (Cent 
van Vliet) uit Leiden.   l

Onze missie is om traditionele mate-
rialen te vervangen om een bijdrage  
te leveren aan een betere leefom- 
geving en milieu op gebied van veilig-
heid, duurzaamheid, energie & data, 
design en hygiëne. Daarbij maken we 
zo veel mogelijk gebruik van natuurlijke 
grondstoffen die bij vervanging geen 
belasting voor de natuur zijn”, zo zei 
gastheer Michel van der Spek, mar-
keting directeur van Bolidt, in zijn 
welkomstwoord.

Een eyeopener
Tijdens de rondleiding door het bedrijf 
kom je snel onder de indruk van alles 
wat je ziet en welke mogelijkheden 
er bij het aanbrengen van vloeren 
zijn. Naast kleuren en soorten vloeren 
spreken ook de naadloos ingelegde 
vormen tot de verbeelding. Vloeren 
met antibacteriële werking zijn voor 
Bolidt geen Utopia meer. Dat maakt 
hen zo speciaal voor het aanbrengen 
van vloeren in ziekenhuizen, slachte- 
rijen en broederijen. Voor elke bedrijfs-
ruimte heeft het de vloer met de juiste 
eigenschappen; slijtvast, stroef en be-
stand tegen mechanische belastingen.

Naast industriële vloeren biedt Bolidt 
via hun dochterondernemingen, zoals 
Esthec en Ode aan de Vloer, vloeren 
voor de particuliere markt aan.

Het bezoek aan Bolidt was voor menig 
DPC lid een eyeopener en voldeed 
daarmee ten volle aan het doel van het 
marktcafé. De dank aan de gastheer 
en gastvrouwen was daarom groot  
en werd ondersteund met het over-
handigen van aardigheidje door DPC 
voorzitter Jan Wolleswinkel. Deze ver-
melde bij de aanvang van de bijeen-
komst dat het ledental van het DPC 

Bolidt in cijfers:

•   Opgericht in 1965 door 2 personen
•   Nu zijn er 462 werknemers, 20 nationaliteiten
•   Jaaromzet € 100 miljoen en 1000 projecten per jaar
•   Aan elk project werken gemiddeld 10 mensen
•   Applicatie-uren 750.000
•   Kunststof productie/verbruik per jaar 12 miljoen kilo
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uitgewerkt zou moeten worden. De 
minister vroeg toen om input vanuit 
de sector. Het is daarom toeval dat juist 
vandaag Prof. Aalt Dijkhuizen, namens 
13 landbouworganisaties, verenigd in 
het Landbouwcollectief, een plan van 
aanpak aan het kabinet heeft aange-
boden.

Anders denken en doen
In het verlengde van het onderwerp 
van vorig jaar is deze keer Prof. Dr. Ir. 
Gert van Dijk van Nyenrode Business 

De Westerbouwing in Oosterbeek was 
op woensdag 20 november weder-
om de plek van samenkomst voor de 
Eindejaarsbijeenkomst van het DPC. 
Onder de vele deelnemers was ook 
Adriaan Smulders van KSE, zijnde het 
100ste lid. Hij kreeg van DPC-voorzit-
ter Jan Wolleswinkel daarom een extra 
woord van welkom. 
De voorzitter feliciteerde ook Pas Re-
form die bij het 100 jarige bestaan 
het predicaat “Koninklijk” kreeg 
toegewezen.

In zijn openingswoord stelde 
Wolleswinkel dat er in ons land veel te 
doen is over stikstofuitstoot en daarbij 
wordt nadrukkelijk naar de landbouw 
gekeken. Maar duidelijkheid over hoe 
het vraagstuk moet worden behandelt 
en welke maatregelen er uit voort kun-
nen komen is onzeker. Hij herinnerde 
de aanwezigen er aan dat we het vorig 
jaar tijdens de Eindejaarsbijeenkomst 
al uitgebreid gehad hebben over de 
ministeriele plannen voor kringloop-
landbouw zonder te weten hoe dat 

terugBLik afgeLoPen evenementen

Door W. van der Sluis

Kringlooplandbouw vereist een andere 
manier van doen en denken

De omschakeling van het huidige landbouwsysteem naar kringlooplandbouw vraagt grote 

offers en gaat veel tijd en geld kosten. De weg er naar toe kent veel onzekerheden maar de 

keuze voor circulariteit is een kwestie van slikken of stikken, zo zei Prod. Dr. Ir. Gert van Dijk 

op de Eindejaarsbijeenkomst van het DPC.
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model, zoals Van Dijk het noemt, wijkt 
fundamenteel af van wat met kring- 
looplandbouw wordt voorgestaan. Om 
een omslag te bewerkstelligen gaat 
het volgens zijn zeggen veel tijd en 
miljarden euro’s kosten. 

De kern van beleid naar kringloopland-
bouw is volgens Van Dijk: Rentmeester-
schap ter zake  van de ‘commons’. 
Dat betekent dat we de ketens tot op 

Universiteit uitgenodigd om zijn visie 
op het onderwerp ‘Kringloopland-
bouw en de pluimveeketens’ te geven. 
Hij begint zijn verhaal met te stellen 
dat de het kringlooplandbouw idee 
is ontstaan door een wereldwijde af-
name van biodiversiteit. Om ons land-
bouw systeem om te vormen naar 
kringlooplandbouw vraagt het om een 
grootschalige verandering in denken 
een doen. Veranderingen die boeren 

niet alleen kunnen, daarvoor is inten-
sieve samenwerking met en binnen de 
sector nodig, zo stelde Van Dijk. 
De Nederlandse landbouw kenmerkt 
zich door de hoogste toegevoegde 
waarde per arbeidskracht in de wereld. 
Dit is mede mogelijk door zo dicht mo-
gelijk tegen het biologische maximum 
aan te werken tegen de laagst moge- 
lijke kosten en minste externe effect-
en per kg. product. Dit Wageningse  

Prof. Dr. Ir. Gert van Dijk: 
“De Nederlandse landbouw is uniek in de wereld en kent 
de hoogste toegevoegde waarde per arbeidskracht”
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“dus moet je op een andere wijze  
de samenwerking aangaan waarbij 
wederzijds vertrouwen en het keten- 
belang voorop staan. Je moet van je 
keten- en handelspartners  als ook van 
je klanten gaan houden zodat ze met 
je en niet zonder je een gezonde toe-
komst kunnen opbouwen. Realiseer je 
evenwel dat circulaire landbouw een 
illusie is als de rest van de economie 
niet circulair wordt. Bovendien moet 
je bij nieuwe vormen van samen- 
werking voorbereid zijn op effect-
en die niemand kan voorzien. Vooral 
omdat je niet weet hoe individuele 
ondernemers onder diverse omstan-
digheden reageren. Wat beïnvloed 
hun gedrag? Dat is een onbekende 
factor, maar de keuze voor kringloop 
landbouw is een kwestie van slikken 
of stikken” zo besluit Van Dijk zijn voor-
dracht.    l

de laagst mogelijke niveau moeten  
sluiten gericht op het minimaliseren 
van grondstofgebruik door hergebruik 
van producten, onderdelen en hoog-
waardige grondstoffen, maar ook op 
het behoud van het natuurlijke kapi-
taal zoals klimaat, biodiversiteit en de 
kwaliteit van lucht, water en bodem. 
Dit vraagt om intensieve samenw-
erking binnen de ketens waarbij de 
waarde in de keten wordt herverdeeld 
opdat iedere schakel een eerlijk deel 
krijgt toebedeeld. Dit vraagt ook om 
een ordening van de CO2 en stikstof 
belasting, waarbij Van Dijk benadrukt 
dat je dan wel zelf de belasting moet 
gaan meten. Als je dat niet zelf doet 
krijg je ze van anderen opgedrongen 
en dat moet je niet willen. Het is nu al 
zo dat de metingen van het RIVM geen 
vertrouwen bij de boeren oproept. 
Maar zolang er geen andere meetge-
gevens zijn moeten de beleidsbepalers 
het daar mee doen. 

Kringlooplandbouw de beste optie
We moeten allen goed beseffen dat 
de Nederlandse landbouw geworden 

is zoals de samenleving dat mogelijk 
heeft gemaakt en dat geldt ook voor 
de toekomst. Daarom moet volgens 
Van Dijk een weg gevonden worden 
om het huidige spanningsveld tus-
sen samenleving en boeren op te 
lossen. De weg naar kringloopland-
bouw wordt daarbij als de beste optie  
gezien, ook al gaat die transitie nog 
zeker tien jaar duren. “Besef daarbij 
dat natuur, milieu en dierwelzijn in 
dat geheel belangrijk zijn en dat de 
uitkomsten van wetenschap onder 
invloed van social media niet meer 
bepalend zijn. Maar ook dat land-
bouw de enige economische sector 
is die actief gebruik maakt van zonne- 
energie en CO2 op een natuurlijke 
manier opslaat.  Ga daarom onder 
andere  als veehouder samen werk-
en met akkerbouwers en wissel pro-
ducten (zoals mest en veevoer grond-
stoffen) uit waarvan je precies weet 
wat de samenstelling is ten behoeve 
van een optimaal gebruik. 

Tot nu toe is keten regie vaak mislukt 
door machtsmisbruik”, zegt Van Dijk, 



15December 2019 - InforMail

voldoende gelegenheid om informatie 
uit te wisselen en nieuwe contacten te 
leggen. Al met al een geslaagde middag  
en natuurlijk hopen we dat voor DPC-
leden hier ook interessante opdrachten 
uit voortkomen. 

Naast de netwerkbijeenkomst in het 
pluimveemuseum bezocht de dele-
gatie ook de DPC leden Jansen Poultry 
Equipment en Aeres training centre.   l

Verbetering eiproductiesector 
Marokko
Van 9 t/m 11 oktober heeft het RVO in 
samenwerking met Pfaff-consultants 
een handelsmissie voor grote legbedrij- 
ven uit Marokko georganiseerd. Een 
delegatie met vertegenwoordigers van 
10 grote legbedrijven en 5 dierenartsen 
uit Marokko bezocht Nederland.
Het doel van de missie was: verbetering 
van de eiproductiesector in Marokko 
op een duurzame manier. Hierbij werd 
vooral gekeken naar het tot waarde 
maken van de afvalproducten zoals 
mest en de uitgelegde hennen aan het 
eind van de productiecyclus. 

Door de enorme groei van de pluim-
veehouderij in Marokko begint nu ook 
het mestoverschot een probleem te 
worden. 

Op 10 oktober heeft Dutch Poultry 
Centre voor de delegatie een netwerk- 
bijeenkomst georganiseerd in het Pluim-
veemuseum in Barneveld. Daarvoor 

hebben wij  onze leden aangeschreven 
die actief zijn in Marokko en op die 
donderdagmiddag zijn er ongeveer 15 
leden naar Barneveld gekomen. 

Na een korte introductie van de bei-
de groepen kregen de Marokkaanse  
bezoekers en Dutch Poultry Centre- 
leden de gelegenheid om met elkaar 
van gedachten te wisselen in discussie- 
rondes.  Op deze manier kreeg iedereen 

terugBLik afgeLoPen evenementen

DPC organiseert netwerkbijeenkomst 
voor een handelsmissie uit Marokko
DPC organiseert netwerkbijeenkomst 
voor een handelsmissie uit Marokko
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terugBLik afgeLoPen evenementen

Pluimvee kennisoverdracht in trek
in Sub Sahara
De tweede editie van Poultry africa, gehouden op 2 en 3 oktober in de Rwandese hoofdstad 

Kigali, is een groot succes geworden. Deze tentoonstelling en conferentie voor de pluimvee- 

industrie in de Sub Sahara regio van afrika telde 128 exposanten (w.v. 28 uit Nederland) 

uit 29 landen en trok ongeveer tweeduizend bezoekers uit alle delen van afrika.

Tijdens de conferenties en seminars 
werd duidelijk dat de pluimveesector 
flink in de lift zit en dat de honger naar 
kennis groot is. Die kennisvraag komt 
van kleinschalige projecten, waar nog 
heel basale zaken ontwikkeld moet-
en worden, tot meer gesofisticeerde 
grootschalige ondernemingen. Pluim-
veevlees en eieren wordt door de 
overheden gezien als de belangrijkste 
leverancier van dierlijk eiwit voor de 
humane consumptie. Dat werd extra 
benadrukt door Ms. Geraldine Muke-
shimana, de Minister van Landbouw 
van Rwanda, tijdens haar opening-
swoord van het evenement. Voor haar 
is de keuze tussen het importeren van 
voedsel voor mensen of voer voor dier-
en gemakkelijk. Haar streven naar een 
hoge zelfvoorzieningsgraad bevordert 
de landbouwproductie en daarmee 
ook de pluimveehouderij. Met hulp 
van buitenlandse partners kan de 
lokale productie van voedergewassen 
worden verbeterd , evenals de samen-
stelling en fabricage van voer. Een 
groot probleem is nog het handhaven 
van een goede diergezondheid en 
bio-security, maar ook daar wordt veel 
aandacht aan besteed. 

Mevr. Comfort Kyerwa Acheampong 
uit Ghana vertelde vol enthousiasme 
hoe zij In Ghana de ei-consumptie 
bevorderen.
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Directeur generaal van het Rwandese 
Ministerie van Landbouw, Dr. Theogene 
Rutagwenda , en de vice DG Dr. Solnge 
Uwituze, kregen uit handen van Piet 
Simons het speciaal voor deze gelegen-
heid uitgebrachte boek ‘Poultry Signals 
African edition’

Inspiration seminar
De Nederlandse inbreng tijdens Poultry 
Africa was groot. Zo organiseerde het 
Netherlands African Business Council 
(NABC) samen met Het Dutch Africa 
Poultry Platform (DAPP) een seminar  
over het opzetten van een moderne 
pluimveebusiness in Africa waarbij 
veel aandacht aan productie efficiency 
en vermarkting van het eindproduct 
werd besteed. Kip van Oranje hield 
een grote groep belangstellenden van 
het Holland Inspiration Seminar voor 
hoe je klein kunt beginnen om groter  
te worden. Daarbij werden prachtige 
productie en financierings voorbeelden 
uit Afrikaanse landen getoond. Ook  
tijdens dit seminar, wat onder leid-
ing stond van de Nederlandse Land- 
bouwattaché Carian Meiijes, was een 

ruime vertegenwoordiging van de 
Rwandese overheid aanwezig. De  
directeur generaal van het Ministerie 
van Landbouw, Dr. Theogene Rutag- 
wenda, en de vice DG Dr. Solnge 
Uwituze, kregen na afloop uit handen 
van Piet Simons het speciaal voor 
deze gelegenheid uitgebrachte boek 
‘Poultry Signals African edition’, over-
handigd. Dit boek, van uitgegeverij 
Roodbont uit Zutphen, is een bewerk-
ing van Poultry Signals waarbij extra 
aandacht is besteed aan de Afrikaanse 
omstandigheden zoals klimaat, hou-
derijsystemen en ziekten. Ook zijn de 
foto’s van personen vervangen door 
Afrikanen. Deze speciale uitgave van 
Poultry Signals is vooral met financiële 
steun van Dutch Poultry Centre en VIV 
tot stand gekomen.

Ei promotie
De eiconsumptie in Rwanda is nog 
maar 13 eieren per persoon per jaar, 
Laag ten opzichte van een kleine  
50 eieren gemiddeld in Afrika en 165 
eieren per persoon per jaar wereldwijd. 
Eieren zijn van immens belang voor 
de voeding van de mens. Zo vertelde 
Mevr. Comfort Kyerwa Acheampong 
uit Ghana in haar inleiding tijdens de 
Leadership Conference. Daarin vertel-
de ze hoe hun ei-promotie programma 
in een relatief korte tijd de consumptie 
van eieren in Ghana fors heeft doen  
laten stijgen. Om ook in andere landen 
de promotie van eieren van de grond te 
krijgen werd op de laatste dag van de 
beurs in de buitenlucht onderleiding 
van de Nederlandse ambassadeur in 
Rwanda, Mathijs Wolters, een ei-pro-
motie event gehouden. Een viertal  
Afrikaanse dames en Piet Simons onder-
steunden hem met korte ei-consump-
tie bevorderende verhalen. Tijdens 
deze verhalen werden uiteenlopende 
ei-gerechten geserveerd aan de be- 
zoekers, waaronder een klas lagere 
school kinderen. Zij hebben zichtbaar 
van de eieren kunnen smullen en 
maakten er een fantastische bijeen-
komst van.   l
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In Nederland heeft de voormalige Boerenleenbank juist – afgerond – 100 
miljoen minder krediet uit staan.

Dat blijkt uit de halfjaarcijfers van de bank. Food & Agri is met 105,5 miljard 
euro nog steeds goed voor 25 procent van de totale kredietverstrekking 
van de Rabobank. 38,0 miljard daarvan staat in Nederland uit.
In Noord-Amerika is Rabobank inmiddels de op drie na grootste financier 
van de agribusiness geworden. Dochteronderneming Rabobank National  
Association (RNA) werd verkocht en agri-activiteiten werden onderge-
bracht in Rabo AgriFinance.

Minder nettowinst
De halfjaarlijkse winst van de totale coöperatie daalde met 29 procent tot 
1,2 miljard euro. De halfjaarlijkse nettowinst ligt daarmee wel in de buurt 
van het langjarige gemiddelde, meldt de bank in een persbericht.   l

marktnieuws

Bron: Pluimeeweb.nl
Tekst: Geert van den Biggelaar

Rabobank verleent meer
internationaal- en minder
nationaal agrikrediet
Ten opzichte van eind 2018 heeft Rabobank 2,4 miljard 

meer krediet uit staan in de food & agri-sector wereldwijd.
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om meer kip te eten als ze erachter 
komen dat het duurzamer is dan ander 
vlees of vleesvervangers. Dat toont vol-
gens NCC aan dat de meeste mensen 
niet bekend zijn met het duurzaam-
heidsverhaal van kip. Er is meer pro-
motie en voorlichting nodig.

Toekomstige consumptie
Minder dan 2 procent van de kippen-
consumenten is van plan om in de 
komende zes maanden minder kip te 
consumeren. Voor de andere vlees-
soorten is dit stabiel. Consumenten 
geven daarnaast aan dat ze meer vis- als 
vleesvervanger s willen kopen; 23 pro-
cent van de consument zegt meer vis 
te kopen en van de vegan/vegetariërs/
flexitariërs zegt 44 procent van plan te 
zijn om meer plantaardige eiwitten te 
consumeren. De laatste groep is echter 
procentueel sterk in de minderheid.

NCC noemt de resultaten positief en ze 
wijst erop dat de consument, die nu al 
kippenvlees koopt, verleid kan worden 
om nog meer kip te consumeren. 
Uit het onderzoek bleek namelijk dat 
duurzaam en diervriendelijk kippen-
vlees een hogere correlatie had met 
een hogere consumptie, dan de meer 
praktische eigenschappen van betere 
waarde, smaak en gemak.   l

91 procent van de Amerikaanse con-
sumenten heeft in de afgelopen zes 
maanden om deze reden kip gekocht. 
De kippenvleeskopers benoemen bov-
endien positievere eigenschappen 
aan kippenvlees dan kopers van rund-, 
varkens-, vis- en plantaardige proteï-
nen.
Het staat allemaal te lezen in de ‘2019 
Chicken Marketing Summit’. De NCC en 
WATT Global Media (mondiaal agrarisch 
mediabedrijf ) publiceerden recentelijk 
de resultaten van deze studie naar de 
motivatie van consument om kippen-
vlees te kopen en deze te vergelijken 
met hun motivatie om andere dierlijke 
en plantaardige eiwitbronnen de eten.

Kippenvlees blijkt gewoon meer po- 
sitieve vinkjes in het onderzoek te 
krijgen dan elke andere eiwitbron. De 
consument werd gevraagd naar eigen-
schappen in acht categorieën: smaak, 
gezondheid, veelzijdigheid, aanlokke-
lijkheid voor het gezin, prijs/waarde-
verhouding, natuurlijkheid/biologisch/
afwezigheid van negatieve factoren 
(hormonen, antibiotica), duurzaam-
heid en gemak. Kippenkopers kiezen 
voor 7 van de 8 van deze eigenschap-
pen.

Smaakbeleving vlees
Alle vleesinkopers worden gemo-
tiveerd door smaakbeleving, maar dit 

is minder belangrijk voor de plantaar-
dige consument. Vis wordt gekocht 
om redenen van gezondheid en ge-
mak. Consumenten van rundvlees, 
varkensvlees en vis meldden dat hun 
vertrouwen in de veiligheid, kwaliteit 
en voedingswaarde van deze vlees-
soorten niet is veranderd. 15 procent 
van de kippenconsumenten zegt dat 
hun vertrouwen in kip is toegenomen. 
55 procent van de plantaardige etende 
consumenten geeft aan dat hun ver-
trouwen in deze eiwitbron juist is 
toegenomen.

Gemak en duurzaamheid
Kip is volgens NCC een all-round win-
naar op de meeste voorbereidings-
gerelateerde zaken. Alle eiwitsoorten 
worden als gemakkelijk te bereiden 
beschouwd. Meer traditioneel vlees 
(kip, rundvlees, varkensvlees) heeft een 
voordeel in familie-uitstraling en tradi-
tie (men is opgegroeid met het eten 
ervan). De voordelen van plantaardige 
eiwitten liggen in de veiligheid, het ge-
mak van de bereiding en de hygiëne 
van de bereiding.

De consument, die op plantaardige 
basis eet, is het meest gefocust op 
duurzaamheid. Maar uit recent onder-
zoek van het NCC blijkt dat de helft 
(49 procent) van de deelnemers aan 
het onderzoek aangeeft bereid te zijn 

Bron: Pluimeeweb.nl
Tekst: Geert van den Biggelaar

Kippenvlees positiever imago dan 
plantaardige eiwitbronnen
De slagzin ’Kip, het meest veelzijdige stukje vlees’ is niet louter een mooie marketingvondst 

te zijn; uit een amerikaans onderzoek van de National Chicken Council (NCC) blijkt dat 

consumenten kip vooral kopen vanwege de veelzijdigheid, waarde en variatie.
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Provincies en het Rijk hebben de afgelopen weken vele gesprekken gevoerd 
met vertegenwoordigers van alle door de stikstofproblematiek geraakte sector-
en. Ook is intensief gesproken over de juridische houdbaarheid van de beleids-
regels, mede aan de hand van casussen uit diverse sectoren.

Op dit moment werken de provincies aan een herziening van de op 8 oktober 
ingegane beleidsregels. Deze zullen naar verwachting op 10 december door de 
colleges van Gedeputeerde Staten worden vastgesteld. In aanloop daarnaartoe 
communiceren provincies en het Rijk volgende week op hoofdlijnen over deze 
afspraken.

Dier- en fosfaatrechten zullen geen onderdeel meer uit maken van de beleids-
regels. Het kabinet zal later een besluit nemen over de productierechten bij 
extern salderen. Tot die tijd is extern salderen met veehouderijbedrijven niet 
mogelijk.   l

het kabinet en IPo (Interprovinciaal overleg) zijn het afgelopen vrijdag op 

hoofdlijnen eens geworden over de houdbaarheid van vergunningen en 

eenduidigheid in de stikstofregelgeving. het doel is de natuur te helpen 

door de neerslag van stikstof te laten dalen en perspectief te bieden aan 

ondernemers die hun bedrijf willen uitbreiden. Dat meldt IPo.

Provincies komen op 10 december
met herziening stikstofregels

marktnieuws


