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Dierenarts Mark van der  
Heijden vaccineert melkgeiten 
tegen Clostridium-infecties. 
Clostridium-bacteriën kunnen bij 
volwassen geiten leiden tot diar-
ree of baarmoederontstekingen. 
Bij lammeren kan een infectie 
voor plotselinge sterfte zorgen. 
‘Door geiten te vaccineren, kun 
je veel problemen voorkomen’, 
legt hij uit. Daarnaast kunnen de 
afweerstoffen, die via de biest 
worden meegegeven, het lam 
beschermen.
Van der Heijden werkt bij de 
Universitaire Landbouwhuisdie-
ren Praktijk (ULP) in Harmelen. 
Hij hecht waarde aan rust tijdens 
het vaccineren. ‘Stress in de stal 
is funest.’ Om entreacties zoveel 
mogelijk te beperken, raadt hij 
aan om die dag hectiek in de 
stal te vermijden. ‘Dus even niet 
klauwbekappen of de potstal 
uitmesten. Aan één handeling 
hebben de geiten genoeg.’ 
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‘Geef melkgeiten lekker wat rust op dag van vaccinatie’

EU is verdeeld over vaccin pluimvee
MARTIJN VAN ROSSUM

In de Europese Unie (EU) zijn nog 
lang niet alle landen voor vaccina-
tie van pluimvee tegen vogelgriep. 
Dat heeft landbouwminister Henk 
Staghouwer donderdag gezegd in 
de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer debatteerde 
met de landbouwminister en minis-
ter Ernst Kuipers van Volksgezond-
heid over zoönosen en dierziekten. 
Minister Staghouwer vervult in 
Europa een voortrekkersrol samen 
met zijn ambtgenoot Julien Denor-
mandie van Frankrijk. 

Elf landen zitten min of meer op 
dezelfde lijn dat zo snel mogelijk 
moet worden gestart met vaccine-
ren van pluimvee tegen vogelgriep. 

Maar ook een heel aantal landen is 
daartegen.

Staghouwer noemt het dan ook 
een ‘utopie’ dat al voor het volgen-
de vogelgriepseizoen kan worden 
gevaccineerd. Met name D66 en 
VVD dringen aan op snelle vaccina-
tie. Volgens Tweede Kamerlid Thom 
van Campen (VVD) is de politiek dat 
aan de maatschappij verplicht. Hij 
is ervan overtuigd dat het draag-
vlak voor ruimingen zal afnemen nu 
vogelgriep steeds meer een structu-
reel probleem is.

‘Het liefst zou ik morgen met 
vaccineren beginnen’, zei Staghou-
wer. ‘Wij hebben sinds 2003 geïn-
vesteerd in de ontwikkeling van 
effectieve vaccins die verspreiding 
tegengaan. Maar tot op heden is het 

nog niet gelukt een dergelijk effec-
tief vaccin, dat op alle onderdelen 
voldoet, te ontwikkelen.’ De belang-
rijkste voorwaarde is volgens Stag-
houwer dat het virus zich niet meer 
verspreidt, ook niet onder de radar.

VERSPREIDING
Ook minister Kuipers waar-

schuwde dat het een risico is dat 
vaccins wel wat doen tegen ziekte 
en sterfte, maar niet tegen versprei-
ding. In dat geval kan het virus 
zich ongemerkt verspreiden binnen 
pluimveehouderijen en mogelijk 
eerder muteren, is de vrees.

De Partij voor de Dieren zou het 
liefst zien dat er geen bouwvergun-
ningen meer worden verleend aan 
pluimvee- en varkensbedrijven die 

dicht bij elkaar in de buurt liggen. 
Vorige week gaven experts in de 
Tweede Kamer aan dat het monito-
ren van griep in de varkenshoude-
rij onvoldoende gebeurt. Het risico 
bestaat dat bij varkens griepvirus-
sen van pluimvee en varkens zich 
vermengen tot een voor de mens 
gevaarlijke variant.

De minister van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit geeft 
aan dat hij de locatie van bedrij-
ven ten opzichte van elkaar en de 
veedichtheid als risico voor zoö-
nosevorming wil betrekken bij de 
gebiedsgerichte aanpak. Hetzelfde 
geldt voor pluimveebedrijven die 
extra risico lopen op vogelgriep 
doordat ze in een waterrijk gebied 
liggen.
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0,3
procent nam de melkproductie af in de 
Europese Unie in 2021 ten opzichte van 
2020. Dat blijkt uit cijfers van de Euro-
pese Commissie.

4
tot 5 kilo is in Nederland het geboor-
tegewicht van een gemiddeld lam bij 
een tweelingdracht uit een schaap van 
75 kilo. 

350.000
ton levend gewicht varkens wil de Rus-
sische integratie Cherkizovo Group 
produceren in 2023. Ze bouwt daarvoor 
veertigduizend vleesvarkensplaatsen.

ForFarmers beleefde een turbulent jaar
MARTIJN VAN ROSSUM

Voerleverancier ForFarmers heeft 
een turbulent jaar achter de rug. 
Hoge grondstof- en energieprijzen, 
corona, Afrikaanse varkenspest 
en vogelgriep zorgden er volgens 
algemeen directeur Yoram Knoop 
voor dat 2021 geen gemakkelijk 
jaar was.

Dat zei Knoop donderdag bij de 
presentatie van de jaarcijfers van de 
beursgenoteerde onderneming. De 
omzet steeg weliswaar met 13,5 pro-
cent tot 463,3 miljoen euro, maar de 
nettowinst daalde met ruim 37 pro-
cent tot 29 miljoen euro.

ForFarmers zette over 2021 in 
totaal 9,7 miljoen ton voer (-0,8 
procent) af. Het aandeel meng-
voer steeg met 0,2 procent naar 

6,8 miljoen ton. Door overnames, 
waaronder de overname van De 
Hoop Mengvoeders, steeg de afzet 
in Nederland en België. In het Ver-
enigd Koninkrijk was sprake van 
een daling van de verkopen.

Door de overname van De Hoop 
en door groei in Polen is pluim-
veevoer binnen ForFarmers uitge-
groeid tot het grootste segment. Tot 
voor kort was dat juist het kleinste 
segment. Het bedrijf ziet in pluim-
veevoer ook goede potentie omdat 
pluimveevlees ‘goed op de kaart 
staat’, zowel in als buiten Europa.

VARKENS
Over de varkenssector is de 

directie van het bedrijf een stuk 
minder positief. Afrikaanse var-
kenspest blijft de sector parten spe-

len en Azië zal niet als ‘reddings-
boei’ terugkomen voor de afzet van 
varkensvlees, zo is de verwachting.

De verwachtingen voor de melk-
veehouderij daarentegen zijn een 
stuk beter. ForFarmers ziet dat door 
de hoge melkprijzen de winstmar-
ges toenemen bij melkveehouders, 
ondanks de hogere prijzen voor 
grondstoffen, voer en kunstmest. 
‘Er is wereldwijd bovendien een 
goede vraag naar zuivelproducten.’

Oekraïne is een belangrijk land 
voor grondstoffen, maar ForFarmers 
kan ook zonder bevoorrading van-
uit dat land. De onderneming houdt 
er rekening mee dat mede door het 
conflict in Oekraïne de grondstof- 
en energieprijzen hoog zullen blij-
ven in 2022. Er blijft daardoor dit 
jaar druk op de marge en kosten.

Meer nieuws: bezoek onze site

Expertgroep: risico op AVP 
groter dan in 2018
Het risico op insleep van Afrikaanse var-
kenspest (AVP) is nu groter dan in 2018. 
Tot die conclusie komt een expertgroep 
op grond van de risicobeoordeling die zij 
eind vorig jaar maakten. De kans dat het 
virus binnen vijf jaar in Nederland de kop 
opsteekt noemen zij ‘medium tot groot’. 
Het risico op insleep is groter geworden 
omdat er meer zwerfafval lijkt te zijn en de 
besmette gebieden in Europa steeds groter 
worden. Dat vergroot de kans op introduc-
tie van AVP door menselijk handelen. De 
experts zien dat als grootste risico.

Vlaamse deelnemers MTC 
storten waarborg bij
Drie jaar achtereen ontvingen Belgische 
melkveehouders die lid zijn van de Milk 
Trading Company (MTC), een coöperatie 
die de melkprijs op de termijnmarkt vast-
legt, een plus op hun melkgeld. Nu moeten 
zij genoegen nemen met een lagere prijs. 
De MTC-melkprijzen voor dit jaar zijn vast-
gesteld op 34 cent (zonder toeslagen en 
afgelijnd op de Milcobel-prijs), terwijl er 
op de markt momenteel 44 cent betaald 
wordt. Ook voor de komende maanden 
wordt een historisch hoge melkprijs ver-
wacht met als gevolg dat de 201 Vlaamse 
deelnemers (100 miljoen kilo melk) 9 cent 
per liter extra waarborg moesten beta-
len. Dit bedrag (9x1) komt bovenop de al 
betaalde basiswaarborg van 8 cent.

Vereniging Kalverhouders 
wil bestuurszetel in SBK
De Vereniging van Kalverhouders heeft een 
verzoek ingediend bij Stichting Brancheor-
ganisatie Kalversector (SBK) voor een zetel 
in het bestuur van de brancheorganisatie. 
Het bestuur bestaat nu uit twee verte-
genwoordigers van LTO Nederland, twee 
vertegenwoordigers van Nevedi namens de 
diervoederindustrie en twee vertegenwoor-
digers van de COV namens de slachterijen. 
Met een zetel wil Vereniging van Kalver-
houders de stem van kalverhouders binnen 
de stichting vergroten.


