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De Verordening Ruimte in Noord-Brabant is
nog geen gelopen race. De discussie spitst
zich toe op een norm voor geur en fijnstof.

Ziekenhuizen zijn volop bezig met het versoepelen van de MRSA-maatregelen. LTO en
praktijknetwerk MRSA reageren verheugd.

De familie Panman in Tweede Exloërmond
bouwt een multifunctionele bewaarloods.
Zoon Bé heeft het ontwerp gemaakt.

Nol van Rijssel was een van de ZLTO-leden
die zaterdag streekproducten leverden aan
Muziekgebouw Eindhoven.

De filosofie achter Fruitbedrijf Heijnen in
Roggel is zijn klanten jaarrond te voorzien
van lekker en gezond fruit.

Lastenexplosie nekt veehouders
Patrick Bramer

Een stapeling van kostenverhogende
maatregelen bedreigt het inkomen
van varkens- en pluimveehouders.
De kosten voor de aanpak van
mestfraude, destructie van kadavers
en de uitbreiding van de NVWAactiviteiten komen vooral bij de
intensieve veehouderij terecht.
Deze week kondigde staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken diverse maatregelen aan.

Ze meldde maandag dat de kosten
voor extra NVWA-keuringen van varkenstransporten aan de klep van de
vrachtwagen in plaats van in de stal
worden doorbelast aan bedrijven.
Deze controles neemt de NVWA
op zich na het intrekken van de
bevoegdheden van Stichting QLL
(kwaliteitssysteem dierwaardig vervoer). Mede hierdoor dreigt een verhoging van de NVWA-tarieven met
ruim 20 procent.
De intensieve veehouderij wordt

ook geraakt door maatregelen die
Dijksma donderdag wereldkundig
maakte op het vlak van de aanpak
van mestfraude. Pluimvee- en varkensbedrijven die vaste mest produceren of mest scheiden, worden door
extra maatregelen voor transport
(verplichting gps-volgsysteem) en
monstername door overheidsdiensten op kosten gejaagd.
Vorige week werd bekend dat
Rendac de tarieven voor destructie
van kadavers met 40 procent ver-

hoogt. De varkenshouderij heeft
bovendien last van de vierdageneis
voor zeugen die opnieuw geïnsemineerd worden en het schrappen van
de voerligbox met vrije uitloop uit de
Maatlat Duurzame Veehouderij.
LTO, alsmede VVD en CDA trokken donderdag per brief aan de bel
over de stapeling van maatregelen,
die boven op de handhaving van
dierrechten komt. Zij verwachten dat
nog meer bedrijven zullen omvallen.
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Kippen laden in ‘uniform voor goed doel’
Gesponsord kippen laden. Dat was
afgelopen woensdag het geval bij de
Fladderfarm van Peter en Ester van Agt
in Oirschot. Het pluimveelaadbedrijf
Den Ouden, buurman van Van Agt,
had haar medewerkers in het kerstpakket shirts gegeven met de tekst
‘Chicks are Cool’. Van deze shirts gaat
de opbrengst naar Big Challenge.
Onder deze noemer zamelt de veehouderij al fietsend geld in voor onderzoek
naar kanker. Ook gaf Den Ouden een
donatie aan Van Agt (rechts), die zelf
voor de eerste keer mee gaat doen
aan de Alpe d’HuZes op 4 en 5 juni.
‘Net voor kerst heb ik besloten om mee
te doen en heb ik een mountainbike
gekocht. Ik train twee keer per week’,
vertelt Van Agt. ‘Na een oproep van Big
Challenge om meer pluimveehouders
aan te laten sluiten heb ik de stoute
schoenen aangetrokken. Mijn doel is
om minimaal 5.000 euro op te halen.’

‘Nederland is enorm sterk in het efficiënt
produceren, maar we moeten scherp
blijven. Als we niet blijven investeren,
raken we onze voortrekkersrol kwijt.
We moeten scherp zijn als een kampioen die blijft trainen omdat hij volgend
jaar weer kampioen wil zijn.’ Dat zegt
Aalt Dijkhuizen, scheidend voorzitter van
Wageningen UR, in een interview met
Nieuwe Oogst deze week.
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Jacht op snippers

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) jaagt op snippers van
paardenvlees die als rundvlees worden
verkocht. Door sportpaarden na medicijngebruik illegaal te slachten en het
vlees tot snippers te verwerken is de
herkomst minder gemakkelijk te achterhalen. Deze week is bij een bedrijf in
Dodewaard paarden-DNA in rundvleessnippers ontdekt.
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Koprot in uien

Voor het derde jaar op rij is koprot een
serieus probleem in uien. Het incidentele
karakter van de ziekte lijkt daarmee in
permanent over te gaan. Telers kunnen
steeds meer met preventieve maatregelen, maar het gedrag van de schimmel
is nog niet helemaal te verklaren en te
voorspellen.
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Collectief beheer

De Stichting Collectief Agrarisch Natuuren Landschapsbeheer (SCAN) gaat
agrarisch natuurbeheer professionaliseren. Verspreid over het land worden
collectieven warmgedraaid. Ze moeten
vanaf 2016 zelfstandig natuurresultaten
behalen. Zeeland vormt één collectief,
in Noord-Brabant komen er twee. Deze
week was er een startbijeenkomst.
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Flexibel beregenen Brabant
Brabantse boeren en tuinders
krijgen hun langverwachte flexibele
beregeningsbeleid. Waterschappen,
natuurorganisaties, ZLTO en provincie hebben deze week een akkoord
bereikt.
De afspraken houden in dat er

Scherp blijven

ruimte komt voor nieuwe onttrekkingen voor beregening. Voorwaarde is
dat de ondernemer werk maakt van
waterconservering, waterhergebruik
en bijvoorbeeld waterbesparende
teelt- of bodemmaatregelen neemt.
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Varkensprijs zal dalen
De Duitse varkensnotering was
vrijdagmorgen half tien nog stabiel,
ondanks het Russische importverbod. Verwacht wordt dat hij gaat
dalen.
Rusland sloot woensdag de grenzen vanwege varkenspest in Litou-

wen. Het Nederlandse bedrijfsleven
noemt de maatregel buiten proportie.
De EU-commissie onderhandelt
met Rusland over een versoepeling
van de maatregelen. In 2013 exporteerde Nederland 55.000 ton varkensvlees naar Rusland.
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LLTB zoekt directeur

De LLTB is, na het vertrek van directeur
Wim van de Belt, op zoek naar een nieuwe
algemeen directeur. Hoek Consultants
verzorgt de werving en selectie. Wie aan
het profiel voldoet, wordt uitgenodigd
voor 28 februari via Hoek Consultants te
solliciteren. Meer informatie op de website van de LLTB.

advertenties

ZLTO Ledenvoordeel kiest voor kwaliteit met Total Agri smeermiddelen

www.zltoledenvoordeel.nl/total

S L E U F S IL O’ S

www.hebobeton.nl

0513 - 4 16000

Mitas Tyres B.V., Jagersveld 24 5405 BW Uden, Nederland
T: +31 (0)413 225 220, E-mail: sales-benelux@mitas-tyres.com, www.mitas-tyres.com

