
„De Nederlandse veehouderij is wereldkampioen in stikstofefficiëntie”, 

stelt Ad van Wesel, hoofd van het Nutritie en Innovatie Centrum (NIC) van 

ForFarmers. Diervoederproducenten gaan ervoor om wereldkampioen te 

blijven, door in te zetten op efficiënt voergebruik. Doelvoorschriften in plaats 

van middelvoorschriften, zoals de afgeschoten voermaatregel, helpen daarbij.

Van de Hoef: „Je kunt goedkoop voer maken waardoor ze veel verbruiken en je lage voerkosten hebt, maar dan gaat je verbruik omhoog.” 

zelf proefjes met nieuwe aminozuren: 

„Naar de nieuwe aminozuren die we nog 

niet goed in beeld hebben, moet nog 

goed onderzoek worden gedaan. Er is 

ook nog heel veel niet bekend.” Volgens 

Van de Hoef heeft het ook met het type 

varken te maken: „We zien soms best 

wel wat fanatieke biggen. Door het eiwit 

te verhogen zien we dat we welzijns-

problemen tackelen. Dat is iets anders 

dan wat de minister wil. Er wordt alleen 

gekeken naar de uitstoot, maar niet naar 

de gevolgen.”

Proeven
Volgens Van Wesel van ForFarmers ligt 

de uitdaging in het verbeteren van de 

stikstofefficiëntie aan de ene kant, en 

het gezond houden van de dieren aan 

de andere kant. ABZ Diervoeding en For-

Farmers nemen deel aan een onderzoek 

van Vereniging Diervoederonderzoek 

Nederland naar de aminozuurbehoefte 

van vleesvarkens. De eerste resultaten 

leverden nieuwe inzichten op voor het 

lysinegehalte in de verschillende fasen 

(start, groei en eind) en voor verschillen-

de seksen (zie ook pagina 34). Het blijkt 

dat een verhoging van het lysinegehalte 

resulteert in een hogere groei voor beren 

en gelten in de startfase en een verbete-

ring van de voederconversie: „Het onder-

zoek liet zien dat zowel de stikstofeffici-

entie als de diergezondheid verbeteren”, 

aldus Van Wesel. ForFarmers voert nu 

een grootschalige praktijkproef uit ter 

validatie van de eerste resultaten: „Onze 

Collega-bedrijven AgruniekRijnvallei en 

ABZ Diervoeding zijn het met de uit-

spraak van Van Wesel eens: de varkens-

sector doet al veel om de stikstofuitstoot 

te verminderen. „Het begint eigenlijk al 

bij de mestproductie, maar de grootste 

klap kun je maken in het voergebruik. 

Door efficiëntere voerbenutting ver-

bruik je minder eiwit en daardoor heb je 

minder stikstofuitstoot”, legt Eelco van 

de Hoef, hoofd van het Varkens Innova-

tie Team bij AgruniekRijnvallei, uit. Het 

lijkt dus simpel: minder eiwit in voer en 

minder uitstoot; maar is dat het ook? 

Nee, weet Van de Hoef. Hij merkt dat de 

varkens de afgelopen jaren magerder 

zijn geworden door de genetica: „En het 

kenmerk van magere varkens is dat ze 

een hoog eiwitgehalte moeten hebben. 

Als je ze dat niet aanbiedt, dan halen 

ze de gewenste groei niet of ze worden 

agressief.” 

AgruniekRijnvallei, ABZ Diervoeding en 

ForFarmers onderzoeken hoe het eiwit 

in het voer verlaagd kan worden, terwijl 

de eiwitkwaliteit hoog blijft. Daarvoor 

worden aanpassingen gedaan in de 

‘bouwstenen’ van het eiwit, de amino-

zuren. Volgens nutritionist Jacco Vessies 

van ABZ Diervoeding begint het maken 

van duurzaam voer al bij de voederwaar-

dering: „Een grondstof heeft geen vast 

ruw eiwitgehalte. Dat varieert in de tijd. 

We kijken bijvoorbeeld via verteringson-

derzoek hoe goed het eiwit uit een 

bepaalde grondstof verteerbaar is. Hoe 

verandert dat door de jaren heen, ook 

als je kijkt naar nieuwe grondstoffen. 

Daarnaast formuleren we niet op het 

ruw eiwitgehalte, maar kijken we naar 

de darmverteerbare aminozuren.”

Synthetische aminozuren
ABZ Diervoeding kijkt naar de be-

schikbaarheid van nieuwe synthetische 

aminozuren die op de markt komen om 

het ruw eiwitgehalte te drukken: „Stel 

je krijgt een maximumnorm op het ruw 

eiwitgehalte van het startvoer, dan zul 

je merken dat de jeugdgroei ook minder 

goed benut wordt. Dat zou leiden tot 

minder goede voerefficiëntie waardoor 

je meer voer nodig hebt. Ik zou het daar-

om niet zinvol vinden om een maximum 

eiwitgehalte op het voer te zetten”, zegt 

Vessies die verwijst naar de oude voer-

maatregel van Schouten die inmiddels 

van tafel is.

Ook ForFarmers kijkt naar de beschik-

baarheid op de markt: „De synthetische 

aminozuren zijn heel belangrijk om de 

stikstofefficiëntie te verbeteren. Dat 

wordt vaak een beetje onderbelicht. Het 

dier is namelijk niet geïnteresseerd in 

eiwit, maar het heeft aminozuren no-

dig.” De Lochemse diervoederfabrikant 

is bezig met onderzoek naar drie nieuwe 

aminozuren: leucine, isoleucine en later 

histidine. „Bij elk aminozuur wordt een 

half procent eiwit eruit gehaald, wat 

overeenkomt met ongeveer 1 procent 

soja”, aldus Van Wesel. 

AgruniekRijnvallei is bezig met de 

optimalisatie van twaalf aminozuren, 

waarvan er vier nieuw zijn. Van de Hoef 

is kritisch over het gebruik van syntheti-

sche aminozuren: „Een aantal is lang niet 

zo goed als echte eiwitten. We zijn wel 

druk bezig om dat te verbeteren.” Leve-

ranciers van aminozuren doen volgens de 

medewerker van AgruniekRijnvallei ook 

adviseurs weten bij welk soort dieren dit 

nieuwe concept helpt. Bij bedrijven die 

graag willen dat dieren wat robuuster 

zijn en langzamer groeien, zet je dit mis-

schien niet in. Elke boer zijn eigen voer”, 

meent Van Wesel. ForFarmers zet daar 

ook meer in op voer naar behoefte: „We 

lezen steeds meer de technische gege-

vens uit van de boeren, zodat je daar het 

voeradvies op kunt baseren.”

AgruniekRijnvallei doet onder andere 

proeven door middel van toevoegingen. 

Het  bedrijf is bezig met een toevoe-

ging die de zuurstofontwikkeling in de 

darmen stimuleert. Dat zorgt weer voor 

minder stikstofuitstoot: „We hebben 

met ventilators gemeten voor en na de 

toevoeging. We zagen toen een zeer 

sterke daling van de stikstofuitstoot. 

Niet zinvol om maximum 
eiwitgehalte op het voer te 
zetten 

‘Minister kijkt naar uitstoot, niet naar gevolgen’

Minder stikstof? 
Grootste klap maak 
je met voergebruik
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(Bron: Agrimatie (WUR)/CBS)

De ammoniakemissie in de varkenshouderij is 
tussen 1990 en 2000 gehalveerd en tussen 2000 
en 2010 met een derde gedaald. Ook tussen 2010 
en 2017 daalde die weer met een derde. Daarmee 
komt de totale daling van de ammoniakemissie in 
de varkenshouderij tussen 1990 en 2017 uit op 80 
procent. Geen enkele sector heeft zo’n grote daling 
van de ammoniakemissie weten te realiseren. De 
daling tussen 1990 en 1995 komt vooral door het 
emissiearm aanwenden van varkensmest. Tussen 
1995 en 2010 wordt de daling vooral bereikt door 
de overschakeling naar emissiearme stallen. In de 
hele periode speelt ook mee dat de stikstofproduc-
tie van varkens is gedaald door een daling van het 

aantal dieren en een afname van de stikstofexcre-
tie per dier. Na 2010 daalde de ammoniakemissie 
vooral door een toename van het aantal luchtwas-
sers en doordat steeds meer varkensmest wordt 
geëxporteerd waardoor er (in Nederland) minder 
emissie optreedt bij het aanwenden van de mest.  
De uitscheiding van stikstof in varkensmest nam 
in 2019 verder af. Vergeleken met 2018 daalde de 
stikstofuitscheiding met ruim 3 miljoen kilo (3,2 
procent) naar 93,7 miljoen kilo. De stikstof die 
varkens produceren ligt sinds 2016 ruim onder het 
productieplafond van 99,1 miljoen kilo. Dit kwam 
door het kleiner worden van de varkensstapel en 
door minder stikstof in het voer.

Varkenshouderij wereldkampioen reductie

De toevoeging bindt de stikstof, waar-

door je minder uitscheiding hebt in de 

lucht”, vertelt Van de Hoef. Hij plaatst 

wel een kanttekening: „De overheid 

legt de verminderde stikstofemissie niet 

vast. Het zegt dan: het is niet officieel 

geregistreerd, dus het is er niet. En het 

is een lang proces om het geregistreerd 

te krijgen. Alles wat je doet; je moet het 

testen voor de langere periode.”

Vernieuwing in fabriek
Diervoederproducenten vernieuwen ook 

in de productie. Zo heeft ABZ Diervoe-

ding geïnvesteerd in bypasses in de 

fabriek. Het bedrijf vindt een optimale 

eiwitbenutting voor een goede darmge-

zondheid belangrijk: „Via de bypasses 

kunnen we eiwitrijke grondstoffen fijner 

malen en andere grondstoffen grover 

aanbieden. We zien hierdoor in de 

praktijk een betere darmgezondheid en 

een efficiëntere groei. Daarnaast kijken 

we naar de deeltjesgrootteverdeling 

in zowel het eindproduct, de korrel of 

kruimel, als in de tussenproducten. Daar 

zijn we heel intensief mee bezig”, legt 

Vessies uit. Het bedrijf doet dan ook veel 

natte zeefanalyses: „Je kunt een grove 

grondstof inzetten, maar komt het ook 

echt via de korrel bij het varken terecht? 

Tijdens het persproces krijg je toch weer 

verkleining van je deeltjes en daar heb-

ben we nu inzicht in. Uiteindelijk is het 

doel dat je grondstoffen beter gebruikt 

om de kostprijs niet te laten oplopen 

en de darmen gezond te houden en zo 

hoge en efficiënte groei te behalen.”

AgruniekRijnvallei is ook bezig met 

vernieuwing in de fabriek „We doen 

proeven met een expander. We kijken 

daarmee naar de verteerbaarheid van 

grondstoffen. We behandelen de losse 

grondstoffen voor. Zo malen we eiwit 

fijner, wordt de gerst geplet of voegen 

we CCM toe. Uiteindelijk komt dat in 

een brok. We persen ons voer ook in een 

grovere brok, waardoor we wel het voor-

deel van het lagere verbruik hebben en 

de vezels in stand houden. We beraden 

ons: wat is het beste systeem voor de 

toekomst? De behandeling van grond-

stoffen is bij ons een belangrijke voor de 

toekomst.”

Uitdaging
De voerbedrijven geven aan dat het 

een uitdaging blijft om duurzaam voer 

te maken in combinatie met een lage 

kostprijs: „Het is een conflict of interest 

waar je dan in zit: de kostprijs goed 

houden en efficiënter worden. Middel-

voorschriften zoals de voermaatregel die 

nu gelukkig van tafel is, helpen daar niet 

bij. Doelvoorschriften zijn het mooiste, 

voor zowel de boeren als de mengvoe-

ders, omdat vakmanschap en technische 

kennis je gaat helpen naar het doel”, 

aldus Van Wesel. Van de Hoef ziet in de 

toekomst wellicht een verandering in 

het verbruik, als er wetgeving komt dat 

je een bepaald maximum mag uitstoten: 

„Je kunt goedkoop voer maken waar-

door ze veel verbruiken en je lage voer-

kosten hebt, maar dan gaat je verbruik 

omhoog. Je kunt ook de andere kant op 

denken: het verbruik moet omlaag, en 

daarom geconcentreerd voer inzetten 

met weinig gebruik.”

Tekst: Bas Lageschaar

Beeld: Ingrid Sweers

„Kenmerk van magere varkens is dat ze een hoog eiwitgehalte moeten hebben. Als je 

ze dat niet aanbiedt, halen ze de gewenste groei niet of ze worden agressief.”
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