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NVV-lid in beeld: 
Jasper Huijben

NVV positief over proef  
‘Schengen für Schweinen’

Foto: Vee & Logistiek Nederland

De NVV is positief over de bereidheid van staatssecretaris Sharon Dijksma om een proef-
project te ondersteunen waarbij varkens onder simpelere certificeringsvoorwaarden naar 
een slachthuis in Duitsland of België mogen.

Certificeringseisen voor diertransporten 

naar een andere lidstaat kunnen volgens 

Dijksma worden versoepeld als de risico’s 

voor dierwelzijn of verspreiding van dier-

ziekten klein zijn én er een wettelijk kader 

bestaat om deze versoepelingen door te 

voeren. 

De proef is vooral belangrijk, nu de var-

kenshouders door Dijksma met hoge kos-

ten worden opgezadeld door het opnieuw 

invoeren van de klepkeuring in het kader 

van QLL en de aanzienlijke verhoging van 

de tarieven voor keuringen door de NVWA. 

Het proefproject lijkt een begin van het 

zogenoemde ‘Schengen für Schweinen’. De 

kosten voor varkenshouders zouden met 

zo’n proef flink kunnen verminderen. 

Dubbel werk
Het keuren van dieren voor export stuit al 

lang op onbegrip van varkenshouders in 

Nederland. ‘In feite is dit dubbel werk’, 

zegt vice-voorzitter Theo Duteweerd van 

de NVV. Als de varkens binnen Nederland 

worden vervoerd, worden ze bij de slach-

terij gekeurd door de NVWA. Als dezelfde 

varkens voor een buitenlandse slachte-

rij worden geladen worden ze door een 

NVWA-arts gekeurd bij het laden. In België 

en Duitsland gebeurt het keuren ook door 

een dierenarts bij het lossen van de dieren. 

‘Door óók voor transport een keuring te 

verrichten doe je dus feitelijk dubbel 

werk. Dit is volledig onnodig en zorgt voor 

extra kosten en administratie’, meent Du-

teweerd. De NVV wordt volgens hem graag 

betrokken bij een eventuele pilot. 



Totaal onbegrijpelijk! Anders kan ik de 

maatregelen van Rusland ten aanzien van 

de Afrikaanse varkenspest (AVP) in Europa 

niet noemen. Al jaren maakt Europa zich 

zorgen over de aanpak van de heersende 

varkenspest in Rusland, maar ook in de 

aangrenzende landen als Wit-Rusland en 

Oekraïne. Tot nu toe is Rusland niet in staat 

gebleken om de varkenspest onder controle 

te krijgen. Rusland heeft een zelfvoorzie-

ningsgraad van tegen de 70 procent, is mij 

verteld. Van de overige 30 procent van het 

vlees komt circa 4/5 deel uit Europa. Nu 

er bij een paar wilde zwijnen aan de grens 

met Wit-Rusland in Polen en Litouwen AVP 

is aangetroff en besluit Rusland echter 

meteen de grens te sluiten voor Europees 

varkensvlees. Reden: Europa heeft de be-

strijding van AVP niet onder controle! De 

pot verwijt de ketel. Je zou kunnen zeggen 

dat er zeer waarschijnlijk geen AVP zou zijn 

vastgesteld in dat deel van Europa als de 

Russen hun aanpak beter voor elkaar zou-

den hebben gehad. Nog opmerkelijker is 

het omdat AVP in Europa hardnekkig voor-

komt op het Italiaanse eiland Sardinië. De 

maatregel van Rusland moet dus ook als 

een politieke zet gezien worden. Het lijkt 

wel bijna een Russische sport om zoveel 

mogelijk landen te frustreren in de interna-

tionale handel. Daarna vallen landen bijna 

op de knieën om weer te kunnen leveren. 

Dat is natuurlijk ook een manier om je in-

koop scherp te houden. Het schijnt dat er 

op hoog niveau gesproken wordt om de 

handel in varkensvlees naar Rusland weer 

op gang te krijgen. Voor de korte termijn 

lijkt dit belangrijk maar tegelijkertijd zal 

dit niet veel extra’s opleveren. Als we al 

weer kunnen gaan leveren dan toch wel 

tegen absolute bodemprijzen? Beter is het 

om andere markten aan te boren. Markten 

die betrouwbaarder en bestendiger zijn. De 

macht van Poetin is groot. Maar Russen wil-

len ook eten. Misschien is wachten tot zij 

zich uiteindelijk weer bij ons melden dan 

ook wel het beste. 

Theo Duteweerd
Vice-voorzitter
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De macht 
van Poetin

Waakzaamheid en alertheid is geboden nu behalve in Litouwen ook in Polen wilde 
zwijnen zijn gevonden met Afrikaanse varkenspest.

Hoewel er geen reden is om nu aan te ne-

men dat de zeer besmettelijke ziekte zich 

verder verspreidt op Europees grondge-

bied, roept de NVV varkenshouders wel 

op uiterst zorgvuldig te zijn met hygië-

nemaatregelen. ‘Het is uiterst belangrijk 

dat alle varkenshouders zelf de hygiëne-

voorschriften in acht nemen en ook met 

transporteurs in gesprek blijven’ zegt 

NVV vice-voorzitter Theo Duteweerd. 

Er geldt een verplichting tot dubbele 

reiniging en ontsmetting voor vrachtwa-

gens die evenhoevigen hebben vervoerd 

en leeg terugkeren uit Litouwen en Po-

len. Uitzendorganisaties zijn er boven-

dien op geattendeerd dat buitenlandse 

medewerkers géén voedsel uit Polen 

meenemen en goede hygiëne in acht ne-

men. De jagersorganisaties is gevraagd 

strikt de hygiënemaatregelen toe te pas-

sen en niet met afgeschoten wild te gaan 

slepen door Europa. De NVV wil daar-

naast een actie voeren om Oost-Europe-

se vrachtwagenchauff eurs erop te wijzen 

geen voedsel uit Polen en Litouwen mee 

te nemen en te consumeren langs Neder-

landse parkeerplaatsen. 

Afrikaanse varkenspest: 
wees alert op hygiëne

VVD-politici op bezoek 
bij Piet Zebregts
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Tweede Kamerlid Helma Lodders bracht 

op 21 februari een werkbezoek aan 

NVV-lid en varkenshouder Piet Zebregts 

in Gilze. Ook VVD-kandidaatlid voor het 

Europees Parlement Wyno Zwanenburg 

was daarbij aanwezig. 

Piet Zebregts wil zijn bedrijf graag 

verder ontwikkelen, maar loopt tegen 

tal van beperkingen op. Zo heeft hij 

niet alleen met landelijke regelgeving 

te maken, ook regionaal (Brabantse 

Zorgvuldigheidsscore Veehouderij) en 

lokaal loopt hij tegen extra wetten en 

regels op. Tijdens het bezoek zaten ook 

lokale en provinciale politici aan tafel. 

Lodders dwong ter plekke een gesprek 

af, waarin de lokale en regionale po-

litici verder moeten overleggen over 

een oplossing op maat voor Zebregts, 

wiens bedrijf al vier jaar stil staat. Op 

de foto krijgen Helma Lodders (mid-

den) en VVD-beleidsmedewerker Ingrid 

Jansen in de kraamstal uitleg van Piet 

Zebregts. 



Beurs LIV in Venray 
succesvol voor NVV

Quotes & Tweets
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‘Vandaag produceren Brabantse var-
kenshouders gewoon weer uw voedsel. 
Ondanks bagger die over ze heen wordt 
gestort. Dat u dat weet #nieuwsuur.’ 
(NVV, @NVVnieuws)

‘Hoorde ik @Paulsmeulders nou met droge 
ogen zeggen dat veehouderij Brabant nul 
economische waarde heeft?? #nieuwsuur. 
Dat was grap hoop ik.’ (Caroline van der 

Plas, @Lientje1967 – medewerker Com-

municatie bij NVV)

‘Weet u niet op wie u moet stemmen op 
19 maart? Stem op een boer! Laat het 
boerengeluid klinken in uw gemeente. 
#geenboergeenvoer’ 
(Opnieuw Caroline van der Plas)

‘Gaan we hier de kippen met uitloop 
achterna? #wildezwijnen #AVP #risico. 
Vleesconcept met crowdfunding op poten 
gezet.’ (Theo Duteweerd, @TheoDute-

weerd – vicevoorzitter NVV)

‘@Sharon_dijksma Oh leuk! Een geschie-
denisboekje over boeren, zo herinnert 
men de boeren na jouw beleid. ... #voor-
uitziendeblik (Michel Schoneveld, 

@MicheluitLaren – NVV-lid en varkens-

houder in Laren)

Boeren zijn net een tube tandpasta, als 
je maar hard genoeg uitknijpt dan komt 
er altijd nog wel iets... #verdienmodel 
(Opnieuw Michel Schoneveld)

‘Geen kiloknallers meer, net als in België 
waar vlees niet onder de kostprijs mag 
worden verkocht. Laat supermarkten maar 
stunten met theezakjes, niet met dierlijke 
producten.’ (Peter van Horne, landbouw-

econoom bij het LEI in het Noord-Hollands 

Dagblad).

‘Wilt u alstublieft een einde maken aan 
deze situatie en de markt voor rauw vlees 
weer terugbrengen tot de staat van nor-
male concurrentie? Dat zal ook voorkomen 
dat de hele vleesverwerkende industrie 
failliet gaat.’ 
(Russische vleesverwerkers in open brief 

aan Poetin over importstop EU-varkens-

vlees naar Rusland) 

De standbemanning was gehuld in roze overhemden om op te vallen bij de bezoekers. Dit bleek 
succesvol. Potentiële leden en bezoekers konden NVV’ers zo makkelijker vinden en aanspreken. 
Ook waren er zogenoemde ‘beachfl ags’ om de stand meer op te laten vallen op de beursvloer.

De Landbouwdagen Intensieve Veehouderij (LIV) in Venray zijn voor de NVV zeer succesvol 
verlopen. Beleidsmedewerker Marijn Boom van de NVV sprak van zijn ‘beste beurs tot nu toe’. 

Honderden leden en niet-leden bezochten 

de centraal gelegen stand van de NVV. De 

Nederlandse Vakbond Varkenshouders had 

een mooie plek tussen grote bedrijven als 

VION, Agrifi rm, Varkens KI en kalfsvleespro-

ducent VanDrie Group. 

Maar niet alleen door de gunstige plek, 

ook doordat de stand meer opviel dan ooit, 

wisten veel mensen de NVV op de LIV te 

vinden. De standbemanning was voor de 

gelegenheid gehuld in roze overhemden. 

Hierdoor vielen de NVV’ers tussen de be-

zoekers goed op en was het voor voorbij-

gangers makkelijker iemand aan te spreken. 

De NVV heeft tijdens de beurs acht nieuwe 

leden ingeschreven en drie nieuwe dona-

teurs begroet. Ook zijn de gegevens ge-

noteerd van een aantal potentiële nieuwe 

leden. Veel ZLTO-leden die de stand be-

zochten zeiden te hopen dat de NVV de 

samenwerking met LTO verder uitbouwt. 

Ook de politiek was geïnteresseerd in de 

LIV. Diverse landelijke politici, onder wie 

Jaco Geurts (CDA) en Helma Lodders (VVD) 

bezochten de diverse stands, waaronder 

die van de NVV. Na een symposium over in-

novaties in de sector, was er een rondgang 

over de beurs waarbij onder andere waar-

nemend voorzitter Theo Duteweerd diverse 

wethouders uit de zuidelijke regio’s in con-

tact bracht met innovatieve bedrijven. 

Dagelijks Bestuurslid Gert van Beek in 
gesprek met een bezoeker bij de NVV-stand.

Ex-Kamerlid en kandidaat-lid voor het Europees Parle-
ment Annie Schreijer (met groene sjaal) en Kamerlid 
Jaco Geurts (CDA) bezochten ook de NVV-stand.

Beleidsmedewerker Marijn Boom (met roze over-
hemd) van de NVV kijkt toe hoe een nieuw lid zich 
aanmeldt.
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EEN HOGERE PRIJS VOOR UW VARKENS 
OF BIGGEN ONTVANGEN?

MEER INFORMATIE? www.varkenspost.nl of 0523-68 33 39 (opti e 4)

DGBenchmark Een must voor uw bedrijfsresultaat
Komt u kennis te kort bij uw onderhandelingen over de opbrengstprijs van uw 
varkens of biggen, neem dan contact op met Varkenspost.nl!
-   Varkenspost.nl SMS service varkens en biggen prijzen
-  Varkenspost.nl voor extra rendement
-  Wekelijks ontvangt u een markt bericht van Varkenspost.nl
-  Beoordeel uw opbrengstprijs varkens en biggen met DGBenchmark

Maatwerk in Mengvoeders.
Ook voor uw bedrijf!

De Oude Ros 26
5388 PM Nistelrode

www.geurtsmengvoeders.nl
info@geurtsmengvoeders.nl

_Geurts:Basis adds PlattePost 06  06-01-11  09:19  Pagina 1
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NVV-lid intensief bekeken
Met ingang van dit nummer brengen wij onder de titel ‘Intensief Bekeken’ maandelijks een 
NVV-lid in beeld. In de eerste afl evering Jasper Huijben (38) uit het Drentse Borger. Samen 
met zijn ouders Ad en Marian en vrouw Susan heeft hij een fokzeugenbedrijf met bijna 600 
zeugen. Het gezin Huijben telt verder twee zoons van 10 en 6 jaar en een dochter van 8 jaar. 

Sinds wanneer ben je lid van de NVV?
‘Ik ben lid sinds 2005. Mijn ouders zijn lid 

geworden al vlak na de oprichting van de 

NVV.’

Wat was reden om lid te worden?
‘Toen mijn ouders lid werden, was een ‘ac-

tiepartij’ hard nodig. Het was de tijd van 

Jozias van Aartsen als minister van Land-

bouw. Hij wilde in onze ogen de varkens-

houderij kapotmaken. Stallen werden ver-

geleken met concentratiekampen. Toen was 

er alleen LTO, maar die was overlegpartner 

van de overheid. De NVV gaf tegengas.’

Wat doet de NVV goed?
‘Het geven van ‘het andere geluid’. De NVV 

is nog steeds de luis in de pels. Ook is het 

positief dat de NVV geen andere belangen 

heeft dan de varkenshouderij.’

Wat zou de NVV beter of anders moeten 
doen?
‘Vroeger had de NVV te snel een grote mond 

en had het imago altijd direct ‘nee’ te zeg-

gen. Maar door steeds ‘nee’ te zeggen, kom 

je aan regeren niet toe. Overigens is dit de 

laatste jaren wel minder geworden. Ik vind 

het goed dat er steeds vaker wordt samen-

gewerkt met LTO en dat er samen een Pro-

ducentenorganisatie wordt opgericht. Door 

met één mond te praten, bereik je meer in 

Den Haag.’

Is de NVV actief genoeg in jouw regio?
‘In het Noorden is de NVV minder zichtbaar 

dan in het Zuiden. Noorderlingen zijn ook 

anders dan zuiderlingen, en onze proble-

matiek is anders dan in Zuid-Nederland. Ik 

hoop dat de NVV zich meer gaat profi leren 

in het Noorden.’

Waarom is het belangrijk om lid te zijn 
van een belangenbehartiger?
‘Als je geen lid bent dan wordt er vóór en 

óver je beslist. Dat moet je niet willen. Neem 

het mestdossier. Als niemand daar wat over 

zegt, zeggen ze in Den Haag: ‘Zo, dit is de 

norm en daar moet je het mee doen.’

Lees je De Trog?
‘Ik lees ‘m elke maand. Het is een kort en 

bondig blad, dat snel overzicht geeft waar-

mee de NVV bezig is. Er staan dingen in die 

voor ons als varkenshouders belangrijk zijn 

en geen randzaken. Ook de nieuwsfl itsen en 

de website lees ik regelmatig.’

Hoe zie jij de Nederlandse varkenshou-
derij over 10 jaar?
‘Ik denk dat er nog een halvering gaat 

plaatsvinden van het aantal varkenshou-

ders. Wel zullen de overblijvers meer var-

kens gaan houden en ook op meerdere loca-

ties. Bij vleesvarkenshouders zal de daling 

nog harder gaan. Zij hebben vaak gemengde 

bedrijven met melkvee en akkerbouw. Als er 

opgeschaald moet worden, zullen zij eerder 

voor melkvee kiezen, vermoed ik. Wellicht 

zullen er ook integraties gaan ontstaan, ge-

initieerd vanuit de mengvoersector zoals in 

het buitenland.’

Ben je trots op je wat je doet?
‘Zeker. Wij produceren in Nederland het 

veiligste voedsel ter wereld. Dat hebben we 

gezamenlijk voor elkaar gebokst. Wel is het 

jammer dat bij het ministerie van EZ des-

ondanks emotie overheerst boven ratio. Dat 

mag wel een keer anders.’

Wil je zelf nog iets toevoegen?
‘Wij zullen nog meer rekening moeten gaan 

houden met de steeds hogere maatschap-

pelijke eisen die in Den Haag worden be-

dacht. Inderdaad, in Den Haag, níet door de 

samenleving. Ik denk dat de samenleving er 

veel minder mee bezig is dan wij denken. 

Wij moeten echter oppassen niet te ver voor 

de fanfare uit te willen lopen. Gevaar is na-

melijk dat - weliswaar prachtige - innova-

ties, zoals Pro Dromi, straks als standaard 

worden gesteld. Terwijl zo’n systeem ons 

als varkenshouder niets oplevert, alleen 

maar geld kost.’ 

Jasper Huijben: 
‘Minder emotie, 
meer ratio’

NVV-leden Robert en Helma van der 
Heijden uit Heeswijk-Dinther zijn ge-
nomineerd voor de titel Agrarisch On-
dernemer van het Jaar.

De Van der Heijdens hebben varkens 

op vier locaties in en rond Heeswijk-

Dinther. Het echtpaar opent later dit 

jaar een locatie waar drieduizend 

vleesvarkens kunnen worden afge-

mest. Schaalvergroting is voor Van der 

Heijden noodzakelijk om een inkomen 

te kunnen blijven verdienen. ‘Aan-

scherping van de regels dwingt ons tot 

extra investeringen, of het nu gaat om 

dierwelzijn of ammoniakuitstoot. De 

kostprijs moet omlaag. Dat lukt alleen 

door opschaling’, zegt Robert van der 

Heijden in een bedrijfsreportage op 

www.agrarischondernemer.nl. Van der 

Heijden omschrijft zichzelf tegenover 

de jury als een ‘doorsnee ondernemer’. 

‘Hard werken, zuinig zijn, slim in- en 

verkopen en goed samenwerken in de 

keten. Daar komt het op neer. En altijd 

openstaan voor nieuwe uitdagingen.’

Lees de hele reportage op www.agrari-

schondernemer.nl. Stemmen kan daar 

ook, tot en met 25 maart. 

NVV-leden 
genomineerd
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Productnieuws
Deze pagina bevat een selectie van nieuwe en vernieuwde producten voor de varkenshou-
derij. Informatie op deze pagina valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van De 
Trog. Bel voor informatie over plaatsing van uw product op deze pagina: (0342) 418 478 of 
mail naar info@nvv.nl, o.v.v. Productnieuws.

   Hoewel de Europese varkensstapel 
in 2013 vrij stabiel is gebleven ten 
opzichte van 2012, is het aantal 
drachtige zeugen in de EU-17 
met 2,5 procent gedaald tot 6,72 
miljoen. Dit blijkt uit cijfers van 
Eurostat, het Europese Bureau voor 
de Statistiek. 

   De varkensstapel in de EU-17 is in 
2013 gedaald met 0,2 procent tot 
113,75 miljoen varkens. In 2012 
telden de zeventien lidstaten 114 
miljoen varkens. In Duitsland 
daalde het aantal varkens met 1 
procent tot 28,05 miljoen dieren. 
Spanje telde 1,6 procent meer 
varkens (25,65 miljoen). De Neder-
landse varkensstapel daalde 0,8 
procent tot 12,01 miljoen dieren.

   VION verrichtte vorig jaar 49 
procent van de varkensslachtingen 
in Nederland. Dat melden cijfers 
van het PVV. In 2013 werden er in 
Nederland 13,9 miljoen varkens ge-
slacht: ruim 2 procent minder dan 
in 2012. De export van vleesvar-
kens in 2013 bedroeg 4,1 miljoen 
dieren. De biggenexport nam toe 
van 6,9 miljoen naar 7,1 miljoen. 

   Accountants- en adviesbureau 
Abab stelt geen financiële cijfers 
uit de varkenshouderij meer 
beschikbaar aan de pers. Abab ziet 
dat steeds meer klanten niet blij 
zijn met ‘hun’ resultaten in de pers. 
Vorige week maakte Agrovision 
ook bekend geen financiële kenge-
tallen van de varkenshouderij meer 
naar buiten te brengen.

   In de zuidelijke Duitse deelstaat 
Baden-Württemberg is Aujeszky 
geconstateerd bij twee afgeschoten 
wilde zwijnen. Afgelopen week 
werd ook bekend dat een afge-
schoten wild zwijn in Sleeswijk-
Holstein Aujeszkydrager was. 
Duitsland heeft sinds 2004 de 
Aujeszky-vrije status.

   De NVV heeft een geheel  
vernieuwde website. Op de web-
site, die nog steeds te vinden is 
onder www.nvv.nl is de informatie 
overzichtelijker gemaakt en in een 
nieuw jasje gestoken. De NVV heeft 
ook zijn activiteiten op sociale 
media geïntensiveerd. Zo is de 
Facebookpagina www.facebook.
com/nederlandsevakbondvarkens-
houders vernieuwd en kan de NVV 
worden gevolgd op Twitter via  
@NVVNieuws.

Kort
nieuws

Feedfactory.nl introduceert als eerste be-
drijf in Nederland de online verkoop van 
hoogwaardige innovatieve biggenvoeders. 
Een primeur in de online verkoop van 

complete mengvoeders direct aan de vee-

houder. Een snelle, efficiënte en veilige 

manier van informeren, bestellen en beta-

len. Agrariërs werken steeds meer online; 

informatievoorziening, kennis delen, so-

cial media en aan- en verkopen via inter-

net. Feedfactory start met de verkoop van 

biggenvoer voor jonge biggen. Later zal 

het portal uitgebreid worden met meerdere 

voeders, additieven en supplementen. 

www.feedfactory.nl

Online voer bestellen

Het product Nuklospray Yoghurt heeft 
vanaf 1 maart 2014 een nieuwe naam: Mil-
kiwean Yoghurt.
Sloten BV, producent van Nuklospray Yo-

ghurt, en zusterbedrijf Trouw Nutrition 

hebben hun producten gebundeld tot één 

compleet assortiment biggenvoeders on-

der de merknaam Milkiwean. Daarbij ligt 

de focus met name op de voeders voor het 

spenen. De naamswijzing gaat gepaard met 

de introductie van een verbeterd recept. 

Milkiwean Yoghurt is volgens Sloten nu 

nog beter oplosbaar en het schoonmaken 

van de drinktrogjes gaat eenvoudiger. Ook 

heeft praktijkonderzoek hogere speenge-

wichten uitgewezen. www.milkiwean.com

Nieuwe naam Nuklospray

PigTek ontwikkelt IntelliTek: een nieuw 
platform voor het Mannebeck zeugen-
voerstation en FaroTek: een computerge-
stuurd voersysteem voor de zeug in het 
kraamhok.
Het IntelliTek voerstation kan volledig 

stand-alone draaien, zonder verbonden 

te zijn aan een PC. Vooral grote bedrijven 

met stabiele groepen zijn bij uitstek ge-

schikt om op een simpele manier zeugen 

in groepen individueel te voeren. Tot 4 

voerstations met 240 zeugen kunnen met 

één Touch-Box als groep bediend worden. 

Toewijzen van individuele voercurves en 

conditieniveaus kan eenvoudig met de Mi-

lan-Touch handterminal. Uiteraard kunnen 

de Touch-Boxen ook gekoppeld worden via 

een server aan een PC. Dan is het moge-

lijk de voergegevens van de individuele 

zeugen vast te leggen en op te slaan. De 

FaroTek voor het voeren van zeugen in het 

kraamhok werkt op een vergelijkbare ma-

nier. Alle zeugen in één of meerdere afde-

lingen (ook weer tot 240 dieren per Touch-

Box) kunnen op dezelfde start-curve gezet 

worden. www.pigtek.eu

Nieuwe voersystemen PigTek

De verplichte luchtwassers in varkensstal-
len maken het interessant om een warmte-
pomp te installeren. 
De vrijgekomen warmte kan voor de warm-

tepomp gebruikt worden wat een beter 

rendement oplevert. Versleijen Oirlo levert 

voor elk type luchtwasser warmtepompen. 

In het verleden zijn er warmtepompen 

met aardwarmte geïnstalleerd. De kosten 

voor de bronnen en de brontemperatuur 

maakten het systeem niet zo efficiënt als 

tegenwoordig. Nu is het boren van diep-

tebronnen niet nodig, zodat de totale in-

vestering een stuk lager is. In principe is 

het bij iedere luchtwasser mogelijk om 

een warmtepomp aan te sluiten. Afhanke-

lijk van het type wasser en de hoeveelheid 

warmte die de varkenshouder wil of mag 

onttrekken is het investeren in een warm-

tepomp op een varkensbedrijf economisch 

verantwoord. www.bigdutchman.nl

Warmtepomp in varkensstal
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Agenda 
varkenshouderij 
maart/april

18-03-2014: 20.00 uur, NVV/LTO 

Bijeenkomst mestverwerking, Het 

Witte Huis, Birkstraat 138 te Soest

18-03-2014: 15.30-21.00 uur,

Wroeten met VarkensNET: ‘Vitale 

Varkens’, De Keet van Heerde, 

Eperweg 55 te Heerde

26-03-2014: 18.00-22.00 uur, 

Bouw & Agrivakdagen, 

Klomperweg 89 te Lunteren 

27-03-2014: 13.00-22.00 uur, 

Bouw & Agrivakdagen

28-03-2014: 13.00-22.00 uur, 

Bouw & Agrivakdagen

09-04-2014: 19.00-22.00 uur, 

Pig Business thema-avond 

‘Gezondheid’, Farm Focus, 

Schapendrift 7a te Dalfsen

(info@pigbusiness.nl)

15-04-2014: 15.30-21.00 uur, 

Wroeten met VarkensNET: 

‘Vitale Varkens, Vlaamseweg 17 

te Sterksel.

Column

Wasknijperbiggen
Organiseer als varkenshouder een open dag, nodig de landelijke pers uit, en constateer dat 
ze geen interesse hebben. Zet een wasknijper in een biggenoor en journalisten uit alle hoe-
ken en gaten van Nederland buitelen over elkaar heen om een reportage te mogen maken.

Dat bleek afgelopen maand maar weer 

toen op het NVV-kantoor de telefoon onop-

houdelijk rinkelde met vragen van journa-

listen of wij wilden meewerken aan inter-

views over een biggenreddingsactie van 

de Brabantse varkenshouder Mia Jaspers. 

Zij had twee onderkoelde pasgeboren big-

gen in een emmer met warm water gestopt 

en ze aan de oren vastgezet met wasknij-

pers, zodat ze niet kopje onder zouden 

gaan. Op zich een prima actie, de biggen 

werden immers gered en voelden van de 

wasknijpers niets. Jaspers’ transparantie 

op haar Facebook-pagina werd echter kei-

hard afgestraft: Marianne Thieme kreeg 

er lucht van, schreeuwde moord en brand 

over dierenkwelling en stelde zes Kamer-

vragen (à raison van 3.750 euro per vraag 

= 22.500 euro). 

Mia Jaspers werd door haar wil om te com-

municeren met ‘buiten’ en door het plaat-

sen van de foto van de ‘wasknijperbiggen’ 

met de dood bedreigd door diverse dieren-

liefhebbers en durfde in de media geen re-

actie meer te geven. 

Dat is triest om te constateren. Excessen 

als deze zouden kunnen worden vermin-

derd als journalisten van algemene media 

juist wél eens zouden ingaan op uitnodi-

gingen van varkenshouders. Zij leren zo 

over de productiewijzen, knelpunten en 

oplossingen in de varkenshouderij en kun-

nen dit communiceren met de burger.

Misschien niet sensationeel, maar wel es-

sentieel. Journalisten hebben de taak om 

de burger objectief te informeren. En dat 

kan alleen door éérst zichzelf te laten in-

formeren. Voor de NVV ligt daar nog een 

mooie taak de komende tijd. 

Caroline van der Plas
Medewerker Communicatie, PR en Beleid
c.vanderplas@nvv.nl 

Twitter: @Lientje1967

Zie ook: 
www.landbouwagenda.nl



NVV – agenda 
  18 maart 2014, 20:00 uur: Ledenbijeenkomst mestverwerking, Het Witte Huis te Soest

  27 maart 2014: vergadering Landelijk Bestuur, De Bongerd te Heteren

  31 maart 2014, 20:00 uur: Ledenvergadering Regio West-Nederland,  

Het Wapen van Waarder te Waarder

  24 april 2014: vergadering Landelijk Bestuur, De Bongerd te Heteren

  19 mei 2014, 20:00 uur: Algemene Ledenvergadering, De Bongerd te Heteren

  27 mei 2014: vergadering Landelijk Bestuur, De Bongerd te Heteren

Zij steunen de vakbond
Talloze bedrijven sponsoren de NVV, onder andere:

Secretariaat NVV: 
Postbus 591, 3770 AN Barneveld 
Tel:  0342 - 418 478  
Fax: 0342 - 418 472
NVV-website: www.nvv.nl
E-mail: info@nvv.nl
Twitter: @NVVNieuws
Hoofdredactie De Trog;  
Caroline van der Plas,  
Tel: 06 - 16 24 75 16 
De Trog verschijnt maandelijks.
ISSN 15684350

Contactpersonen in de regio:

• regio Noord-Nederland:
Vacature
e-mail: noordnederland@nvv.nl

• regio Salland:
Willy Wolfkamp, Haarle
tel/fax: 06-22248387/0548-595783
e-mail: salland@nvv.nl
twitter: @Willywolfkamp

• regio Twente: 
Jan Doeschot, Ambt Delden
tel/fax: 0547-292421/--
e-mail: twente@nvv.nl

• regio Achterhoek: 
Johan Walvoort, Loerbeek
tel/fax: 0316-531731/--
e-mail: achterhoek@nvv.nl

• regio Veluwe: 
Pieter Bouw, Voorthuizen
tel/fax: 0342-472528/0342-472583
e-mail: veluwe@nvv.nl
twitter: @Pieter_bouw

• regio Rivierengebied:
Johnny Bull, Horssen 
tel/fax: 0487-542613/0487-540711
e-mail: rivierengebied@nvv.nl
twitter: @Johnnybull_

• regio West-Nederland: 
Nico Kroes, Alphen a/d Rijn
tel/fax:0172-433323/0172-436502
e-mail: westnederland@nvv.nl

• regio West-Brabant: 
Frank van der Burg, Alphen (NB) 
tel/fax: 013-5083427/013-5081364 
e-mail: westbrabant@nvv.nl
twitter: @Hoeve_Burglust

• regio Midden-Brabant/De Kempen: 
Lau Wouters, Bladel
tel/fax: 0497-385872/0497-360717
e-mail: middenbrabant-dekempen@
nvv.nl 

• regio Veghel-Oss/Maaskant: 
Frans van Heertum, Schijndel
tel/fax: 06-51346398/--   
e-mail: veghel-oss-maaskant@nvv.nl

• regio Zuidoost-Nederland: 
Marco Botden, Vredepeel
tel/fax: 0478-546334/-- 
e-mail: zuidoostnederland@nvv.nl

NVV-informatie

Infolijn NVV biggen- en vlees- 
varkensnotering: 0900-2025320 (€0,45/min)

Op vrijdagmiddag kunt u via het varkensprijzeninformatienummer van de NVV vanaf  

16.00 uur de actuele marktinformatie voor de komende week beluisteren. Naast de NVV 

Biggenprijs en de NVV Producenten Referentieprijs worden ook de ISN vleesvarkensnote-

ring en de ISN slachtzeugenprijs voor de komende week bekend gemaakt.

  Geurts Mengvoeders BV te Nistelrode

  E.J. Bos Mengvoeders BV te Ederveen

  Preferent KI BV te Lierop

  AgruniekRijnvallei Voer BV te Wageningen

Volg de NVV 
ook via de 
Social Media!
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