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NOP-richtprijs bruine eieren 62-63 gram
in de afgelopen negen weken;
in euro's per 100 stuks;
franco pakstation; exclusief btw.

SCHARRELEIEREN

vorig jaar

laatste prijs
€ 4,68
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DOOR MARISKA VERMAAS

De dramatische situatie op de ei-
ermarkt zet voort. De NOP-richt-
prijs daalde met meer dan 20 cent 
per 100 eieren. Handelaren vre-
zen dat de bodem van de markt 
nog niet in zicht is. 

Door de hoge prijzen van de af-
gelopen periode zijn overal in Eu-
ropa leghennen opgezet. Dit leidt 
tot een enorme productiegroei, 
terwijl de vraag naar eieren niet 
toe neemt. Handelaren adviseren 
pluimveehouders de hennen ver-
vroegd af  te voeren om daarmee 
de productie te beperken. Daar-
mee hopen ze een bodem in de 
markt te krijgen.  

De Nederlandse aanbieders 
van eieren ervaren sterke con-
currentie van aanbod uit Polen 
en Spanje, waar eieren voor ex-

treem lage prijzen worden aange-
boden. Mede hierdoor worden 
vanuit Europa ook grote partijen 
eieren naar verre bestemmingen 
als Azië en Afrika verkocht. Dit 
geeft wel enige lucht, maar leidt 
niet tot prijsstabilisatie. 
▼ Prognose: dalende prijzen.

Prijsval eieren houdt aan Stemming op 
vleesmarkt iets 
minder negatief

DOOR MARISKA VERMAAS

De stemming op de varkensvlees-
markt lijkt iets minder in mineur 
dan vorige week. Ondanks de da-
lingen van de varkensprijzen van 
deze week lijkt de markt zich de 
komende weken te stabiliseren. 
De stabilisatie is vooral het ge-
volg van minder slachtingen van 
varkens. 

Hierdoor komt het aanbod be-
ter in verhouding tot de beperkte 
vraag naar varkensvlees. Door 
het warme weer en de vakantie-
tijd blijft de vraag naar vlees be-
perkt. De traditionele toename 
van vraag bij barbecue-weer lijkt 
voorbij. 
◆ Prognose: prijzen stabiliseren.

DOOR SAKE MOESKER

V
oederwaarde.nl komt 
langzaam op stoom. Het 
pilotproject van Voeder-

waarde.nl loopt sinds januari van 
dit jaar.  Het is een initiatief  van 
NVV, NVP en LTO en acht meng-
voerbedrijven  om meer openheid 
te geven richting de afnemers 
over de voersamenstellingen en 
het vergelijkbaar maken van voe-
derwaardes . 

In zekere zin kun je Voeder-
waarde.nl beschouwen als een 
restauratie van de vroegere CLO-
controle van het instituut De 
Schothorst. Tot begin jaren 90 
was de CLO-controle de instelling 
die de  samenstelling controleer-
de en openbaar maakte. In 1993 
kwam daar een eind aan. Com-
merciële overwegingen maakten 
mengvoerbedrijven huiverig om 
de samenstelling van het voer 
transparant te houden. 

Het CLO-keurmerk bleef  nog 
een kleine tien jaar langer be-
staan. Het richtte zich toen 
hoofdzakelijk op de procescon-
trole, de manier waarop het voer 
wordt geproduceerd. De komst 
van het GMP+ systeem maakte 
die CLO-controle overbodig. 

 ”Je kunt je afvragen of  we met 

al die veranderingen niet het 
kind met het badwater hebben 
weggegooid”, zegt Harry Vahl. 
Vahl is onafhankelijk voorzitter 
van Voederwaarde.nl. De laatste 
jaren willen veehouders steeds 
meer inzicht in de samenstelling 
van de voeders en willen ze ook 
meer weten over de voederwaar-
dering.  

De deelnemende mengvoerbe-
drijven bieden de garantie dat 
veehouders indien gewenst inza-
ge krijgen in de samenstelling 
van het voer. Er is een uitzonde-
ring gemaakt voor proefvoeders. 
De voerbedrijven hanteren de 
voederwaardeberekening vol-
gens het systeem van de 
Schothorst . Het geheel wordt ge-
controleerd door Schothorst 
Quality Consultants (SQC) De 
eerste audits waarbij SQC con-
troleert op voersamenstelling en 
voederwaarde zijn in volle gang. 

Vahl hecht veel aan de kwali-

teit van de relatie tussen veehou-
ders en veevoerbedrijf. ”Als er 
iets is dan moet het mogelijk zijn 
 in alle rust en vertrouwen inzage 
te geven in de voersamenstelling. 
Je merkt ook dat de veehouders, 
varkenshouders met name, 
steeds alerter worden op de voer-
kosten. Die maken 70 procent uit 
van de directe kosten. ”

Auditresultaten worden aan 
Vahl verstrekt en in het bestuur 
besproken. Binnen de groep zijn 
ook verder afspraken gemaakt 
over een sanctiebeleid, als bedrij-
ven in gebreke blijven. ”We wil-
len dit jaar nog geen nieuwe be-
drijven toelaten. We moeten eerst 
een goed systeem neerzetten. 
 Waarschijnlijk wordt Voeder-
waarde.nl op termijn een stich-
ting.” Vahl heeft goede hoop dat 
enkele middelgrote mengvoerbe-
drijven straks ook toetreden . 

Vahl benadrukt dat het vooral 
ook van de veehouders afhangt of  
Voederwaarde.nl zal groeien. 
”Als ze te kennen geven bij hun 
voerleverancier dat ze meer 
transparantie willen, dan zullen 
de bedrijven op de lange duur wel 
mee moeten gaan doen.  ”

Vahl denkt ook dat de systema-
tiek van Voederwaarde.nl en de 
manier waarop er mee om wordt 
gegaan in de praktijk een rol kan 
gaan spelen bij de terugdringing 
van het antibioticaverbruik. 
”Veehouders, nutritionisten, 
mengvoerbedrijven en dierenart-
sen moeten weer meer gaan pra-
ten over voer  zonder direct naar 
antibiotica te grijpen.” 

’We hebben kind met 
badwater weggegooid’

Volgens Harry Vahl (inzet) is het 
voer een manier om antibiotica te-
rug te dringen.  Foto RB, H. Vahl
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ACHTERGROND

Voederwaarde.nl is min of 
meer een restauratie van de 
CLO-controle mengvoeders. 
Volgens voorzitter Harry Vahl 
heeft de voersector met het 
verdwijnen van de controle 
het kind met het badwater 
weggegooid.

Veevoerconsultant Harry Vahl is van huis uit dierenarts. Als practicus is hij 
echter nooit aan het werk geweest. Hij raakte geboeid door de wereld 
van het voer. Vahl werkte jaren bij De Schothorst en later bij Agrifirm. En-
kele jaren geleden begon hij voor zich zelf als zelfstandig consultant op 
het gebied van veevoer en gezondheid. Vorig jaar bij de start van Voe-
derwaarde.nl werd hij gevraagd als onafhankelijk voorzitter van Voeder-
waarde.nl. 
Vahl hecht veel waarde aan veevoedkundige kennis, juist ook in verband 
met de gezondheid van de dieren. Wat dat betreft zit hij op één lijn met 
Jan Grashuis, de allereerste directeur van het veevoedkundige instituut 
De Schothorst. Grashuis was ook dierenarts. In zijn proefschrift uit 1932 
was zijn eerste stelling dat dierenartsen veel kennis moeten hebben van 
veevoer, met het oog op de gezondheid van het vee. 

Geboeid door de wereld van het voer

DUITSE VARKENS
Duitse prijzen vleesvarkens komende week in 
euro’s per kilo geslacht gewicht. Tussen haakjes 
het verschil met de vorige week in centen.
datum 09-07 
Vereinigungspreis 1,45 (-3)
Vion Noord 1,43 (-5)
Tönnies 1,43 (-5)

VARKENS FRANKFURT
Slotnoteringen termijnmarkt Frankfurt in euro’s 
per kilo geslacht gewicht. Bron: Eurex
 slot vorig verschil omzet
jul ‘10 1,453 1,462 (-0,9) 0
aug ‘10 1,490 1,503 (-1,3) 2
sept ‘10 1,456 1,470 (-1,4) 0
okt ‘10 1,365 1,370 (-0,5) 1
nov ‘10 1,330 1,330 (onv) 0
dec ‘10 1,330 1,330 (onv) 0
jan ‘11 1,310 1,310 (onv) 0
feb ‘11 1,350 1,350 (onv) 0
mrt ‘11 1,380 1,380 (onv) 0

VARKENSPRIJZEN
Prijzen voor komende week in euro’s per kilo 
geslacht gewicht franco slach terij (bordesprijs). 
Prijs UniFar per kilo levend gewicht af boerderij. 
Tussen haakjes verschil vorige week in centen.
NVV  1,41 (-5) BIGGEN FRANKFURT

Slotnoteringen termijnmarkt Frankfurt in euro’s 
per big. Bron: Eurex
 slot vorig verschil omzet
jul ‘10 42,00 42,30 (-0,30) 1
aug ‘10 41,50 41,50 (onv) 0
sept ‘10 40,50 40,50 (onv) 0
okt ‘10 37,00 37,00 (onv) 0
nov ‘10 38,50 38,50 (onv) 0
dec ‘10 42,50 42,50 (onv) 0
jan ‘11 49,00 49,00 (onv) 0

SLACHTZEUGEN
Prijzen voor slachtzeugen klasse A in komende 
week in euro’s per kilo. Tussen haakjes het ver-
schil met vorige week in centen.
ISN-Duitsland (geslacht)  1,00 (-2)

ANIMO-VARKENSVEILING
Prijs af boerderij in euro’s per kilo. Tussen haak-
jes het verschil in centen.
geslacht (75-95 kilo) 1,34 1,36 (-3)
levend (100-125 kilo) 1,07 1,09 (-2)

BIGGEN
Biggenprijs voor komende week in euro per 
stuk. Tussen haakjes verschil met vorige week.
NVV (25 kg) 42,00 (-3,00) 0,70 0,50

SPANJE VARKENS
Prijs Lerida (Mercolleida) in euro’s per kilo le-
vend gewicht. Verschil in centen.
Geen noteringen ontvangen

BELGIË BIGGEN
Biggenprijs in euro’s per stuk. Tussen haakjes het 
verschil met vorige week.
Danis 24,00 (-1,00)
VBP 28,00 (-2,00)

NOP RICHTPRIJS KOOI-EIEREN
NOP-richtprijs kooieieren deze week in euro’s per 100 (exclusief btw), donkere dooiers, franco paksta-
tion, min. 50.000 leghennen, goed sorteerbare eieren. Tussen haakjes het verschil met vorige week.
gewicht wit bruin gewicht wit bruin
50/51 2,08 (-0,20) 2,05 (-0,19)
51/52 2,14 (-0,20) 2,11 (-0,20)
52/53 2,19 (-0,21) 2,17 (-0,21)
53/54 2,23 (-0,21) 2,21 (-0,21)
54/55 2,29 (-0,21) 2,28 (-0,21)
55/56 2,36 (-0,21) 2,34 (-0,23)
56/57 2,42 (-0,22) 2,41 (-0,23)
57/58 2,49 (-0,22) 2,48 (-0,24)
58/59 2,57 (-0,22) 2,56 (-0,24)
59/60 2,65 (-0,22) 2,64 (-0,25)

60/61 2,73 (-0,23) 2,73 (-0,25)
61/62 2,83 (-0,22) 2,82 (-0,25)
62/63 2,92 (-0,23) 2,92 (-0,25)
63/64 3,00 (-0,23) 3,00 (-0,25)
64/65 3,10 (-0,22) 3,10 (-0,25)
65/66 3,20 (-0,22) 3,19 (-0,25)
66/67 3,29 (-0,23) 3,29 (-0,25)
67/68 3,39 (-0,23) 3,38 (-0,26)
68/69 3,49 (-0,22) 3,48 (-0,26)
69/70 3,58 (-0,23) 3,57 (-0,24)

NOP RICHTPRIJSSCHARRELEIEREN
NOP-richtprijs scharreleieren deze week in euro’s per honderd (exclusief BTW), franco pakstation, goed 
sorteerbare eieren. Tussen haakjes het verschil met vorige week.
gewicht wit bruin gewicht wit bruin
50/51 2,81 (-0,16) 2,89 (-0,18)
51/52 2,96 (-0,17) 3,06 (-0,19)
52/53 3,13 (-0,17) 3,25 (-0,19)
53/54 3,31 (-0,17) 3,44 (-0,20)
54/55 3,48 (-0,18) 3,62 (-0,21)
55/56 3,64 (-0,18) 3,80 (-0,22)
56/57 3,78 (-0,19) 3,95 (-0,23)
57/58 3,91 (-0,19) 4,10 (-0,23)
58/59 4,03 (-0,19) 4,23 (-0,23)

59/60 4,14 (-0,19) 4,35 (-0,23)
60/61 4,25 (-0,18) 4,47 (-0,23)
61/62 4,35 (-0,18) 4,58 (-0,23)
62/63 4,44 (-0,18) 4,68 (-0,23)
63/64 4,54 (-0,17) 4,79 (-0,22)
64/65 4,63 (-0,16) 4,89 (-0,22)
65/66 4,72 (-0,16) 4,99 (-0,21)
66/67 4,80 (-0,16) 5,08 (-0,21)
67/68 4,88 (-0,16) 5,18 (-0,20)

KONIJNEN
Prijs komende week in euro’s per kilo levend 
gewicht.
Lonki, België geleverd 1,15 (-5)
Deinze België 1,150 (onv)

VLEES EN EIEREN
Supermarktprijzen in euro’s. *= actieprijs. Tussen haakjes het verschil met vorige week.  
product omschrijving Jumbo AH C1000
Hamlap kiloprijs             8,5 (onv) 7,99 (onv) 7,78 (-1,00)
Speklap zonder zwoerd  kiloprijs    6,9 (onv) 6,69 (+0,70)    4,98(+1,00) 
Kipfilet kilo  4,98 (+2,50) 7,49 (+2,50) 5,98 (onv)
Eieren scharrel midden 10 st. 1,55 (onv) 1,59 (onv) 1,59 (onv)

KALVERNOTERING NBHV
NBHV-notering nuka’s in euro’s/stuk. Tussen haakjes verschil met vorige week.  Bron: NBHV
stierkalf   
zwartbont 1e kw 110 130 (onv)
zwartbont 2e kw 90 110 (onv)
roodbont 1e kw 130 150 (onv)
50% Belg. Bl. extra kw 285 325 (onv)
50% Belg. Bl. 1e kw 245 285 (onv)

vaarskalf   
zwartbont 1e kw 35 55 (onv)
zwartbont 2e kw 15 35 (onv)
roodbont 1e kw 60 80 (onv)
50% Belg. Bl. extra kw 180 220 (onv)
50% Belg. Bl. 1e kw 140 180 (onv)

VARKENS

KALVEREN

PLUIMVEE

KONIJNEN

CONSUMENTENPRIJZEN

BELGIË VARKENS
Prijs van vleesvarkens in België per kilo in euro’s 
en tussen haakjes het verschil met vorige week.
Danis (levend) 1,040 (-2,0)
West Vlees (levend) 0,970 (-3,0)
Bens (geslacht) 1,428 (-0,6)

DUITSLAND VARKENS
Cash settlement termijnmarkt Frankfurt in eu-
ro’s per kilo geslacht gewicht. Verschil in cen-
ten. 
 week prijs
Cash settlement  1,478 (-6,9)

DUITSLAND BIGGEN
Biggennotering Frankfurt in euro’s per big van 
25 kilo. Tussen haakjes het verschil met vorige 
week. Bron: Eurex
Ferkelindex 46,50 (-2,00)


