
'Veehouders •Inzage geve

"Stel dat een veehouder een verande-

ring constateert bij zijn vee, maar niet

goed kan plaatsen wat daarvan de oor-

zaak is. Dankzij VoederWaarde.nl kan hij

erachter komen of de voersamenstelling

is gewijzigd en mogelijk de oorzaak is

van de verandering", begint Harry Vahl.

Hij is voorzitter van VoederWaarde.nl,

een samenwerkingsverband tussen acht

mengvoerbedrijven en diverse boeren-

belangenorganisaties (zie kader). Deze

samenwerking moet leiden tot transpa-

rantie over de samenstelling en voeder-

waarde van mengvoer. "Een sterk sig-

naal dat de mengvoederindustrie zijn

afnemers serieus neemt. Veehouders

inzage geven in de kwaliteit van meng-

voer, stimuleert de sector een hoog

niveau te garanderen en waarborgen."

van VoederWaarde.nl. "NW-Ieden wil-

den al langer meer inzage krijgen in de

voersamenstelling." In gesprek met

diverse mengvoerbedrijven beg on het

idee handen en voeten te krijgen. Ook

de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO)

en Nederlandse Vakbond voor Pluimvee-

houders (NVP) sloten zich aan bij het ini-

tiatief. "Ik wist op dat moment nog ner-

gens van", zegt Vahl. Toen de belangen-

organisaties en acht mengvoerbedrijven

het erover eens waren een project op te

zetten, werd hij als voorzitter gevraagd.

VoederWaarde.nl, een samenwerkingspro-

ject tussen acht mengvoerbedrijven en drie

boerenbelangenorganisaties, moet transpa-

rantie geven over de samenstelling en voe-

derwaarde van mengvoer. "De basis is

Ontslag
De rol als voorzitter ziet Vahl als een

bekroning op zijn ruime ervaring in de

mengvoersector. "Dat behelst een perio-

de van dertig jaar." Het laatste gedeelte

van die dertig jaar was hij werkzaam bij

Agrifirm als manager van de afdeling

Onderzoek en Ontwikkeling. "Dit beviel

me erg goed."

In 2006 werd zijn vrouw ernstig ziek,

waardoor Vahl in een turbulente periode

terechtkwam. "Gelukkig is ze goed her-

steld, maar zulke momenten zetten je

aan tot nadenken over wat je met je

leven wilt. Dit deed me besluiten mijn

leven anders in te richten." Een jaar later

nam hij ontslag en "na een sabbatsperio-

de werk ik als onafhankelijk consultant".

Daardoor staat inhoud volgens Vahl nu

meer centraal. "lo word ik door diverse

spelers in de sector benaderd voor

adviezen en onderzoeken. Ook bij
Voede aarde.nl is inhoud een belang-

rij 0 er eel van mijn werkzaamhe-

de . '/e zijn nu bijvoorbeeld bezig in

sa e .e ing met de aangesloten
bed .. en een protocol op te stellen dat

e oederwaarde van meng-

eert."

gelegd. We verwachten dat andere meng-

voerbedrijven vanaf december kunnen aan-

sluiten", vertelt voorzitter Harry Vahl.

NVV

De Nederlandse Vakbond voor

Varkenshouders (NW) nam vanuit boe-

renzijde het initiatief voor het opzetten

UTransparant zijn

over de voersa-

elen van VoederWaarde.nl

elen samen. "Veehouders

moge <= -:0 inzage hebben in de voer-
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VoederWaarde.nl: transparantie in voersamenstelling en voederwaarde

De uitkomst van de natchemische analyse mag maximaal S procent afwijken van de berekende voe-

derwaarde.

samenstelling en daarnaast moet de voe-

derwaarde kunnen worden gegaran-

deerd." Een praktisch voordeel van de

aangesloten mengvoerbedrijven is hun

uniforme werkwijze om de voederwaar-

dering te bepalen. Ze maken allemaal

gebruik van het voe-

derwaardesysteem

van Schothorst Feed

Research (SFR)."Dat

wil overigens niet zeggen dat we andere

systemen in de toekomst uitsluiten",
benadrukt Vahl.

Dit jaar hebben de aangesloten meng-

voerbedrijven en boerenbelangenorga-

nisaties officiiHe stappen genomen om

het proces te voltooien. "Rond de

zomer verwacht ik dat de bedrijven

audit-klaar zijn." In december, de streef-

datum waarop meer bekendheid moet

zijn over de resultaten van de eerste

audits, moeten ook andere mengvoer-

bedrijven zich kunnen aansluiten. "We

zullen dan moeten bepalen of we ande-

re voederwaardesystemen laten

aansluiten op onze huidige werkwijze.

Van belang is dat de werkwijze wel',0 blij om bedrijven onderling

roe;: e aar te unnen vergelijken."

Werkwijze

Over de werkwijze is Vahl duidelijk.

Deze bevat twee onderdelen. Allereerst

neemt elk mengvoerbedrijf wekelijks

voermonsters die natchemisch worden

onderzocht. "Daar rolt een

EW/OENEM-waarde

Voede rwaa rde ri ng uit die wel of niet
overeenkomt met de

aan de boer opgege-

yen voederwaarde. Die EW/OENEM-

waarde mag maximaal 5 procent afwij-

ken van de aan de boer opgegeven

waarde."

Over het tweede onderdeel zegt Vahl:

"Mocht een veehouder vragen hebben

over de voederwaardeberekening van

zijn mengvoer, dan vindt er een contro-

Ie van het voer plaats." De samenstel-

ling van het voer wordt geanalyseerd

volgens de methode van Schothorst

Quality Control (SQC). "Dit is een onaf-

hankelijk controleorgaan. Een belang-

rijke voorwaarde om tot een objectief

oordeel te komen."

Op basis van het SFR-voederwaardesys-

teem wordt vervolgens berekend wat

de voederwaarde is. "Bij overschrijding

daarvan wordt een sanctie opgelegd."

Mengvoerbedrijven

Agruniek

Arkervaart-Twente

Brameco-Zon

Bolder veevoederfabriek

CAV Den Ham

CAVV Zuid-Oost Salland

Coppens diervoeding

CLV De Samenwerking

Boerenbelangenorganisaties

NW

NVP

LTO (NOP)

Balans

De audit-kosten en de benodigde voer-

analyses worden door het mengvoerbe-

drijf betaald. Wil een klant een extra

analyse dan worden deze kosten door

het mengvoerbedrijf en de veehouder

tot een bepaald maximum gedeeld. "Op

die manier wordt voorkomen dat bij-

voorbeeld iedere vracht wordt gecon-

troleerd." Desondanks verwacht Vahl

niet dat de vraag naar voederwaarde-

controles de spuigaten uitloopt. "De

belangstelling onder mengvoerbedrijven

voor VoederWaarde.nl is groot. Dit

getuigt van een transparante houding.

Je wilt niet aan zo'n initiatief deelne-

men als je iets te verbergen hebt." Ook

voor de veehouders zal dit een duidelijk

signaal zijn. "Zowel de toeleverancier

als de eindgebruiker zijn gebaat bij

kwalitatief hoogwaardig voer.

Transparant zijn over de voersamenstel-

ling en voederwaarde is daarbij onmis-

baar. In die zin is VoederWaarde.nl een
logische stap", besluit Vahl. _


