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Inhoud

Voor u ligt het nieuwe KDV jaarverslag. Een heel bijzonder jaar-

verslag, namelijk onze 25 jaar jubileumeditie. Een mijlpaal waar 

we met recht trots op mogen zijn. In dit jaarverslag willen we u 

meenemen in 25 jaar ontwikkeling van onze KDV-keten. 

Zoals u zult lezen is een van de belangrijkste ingrediënten van 

de afgelopen 25 jaar de keuze voor samenwerkingen. Door sa-

men te werken met onze boeren, maar ook met overheid, on-

derzoeksinstellingen, universiteiten en milieu- en dierenwelzijn 

organisaties hebben we belangrijke stappen kunnen zetten op 

het gebied van dierenwelzijn, diergezondheid en milieu. Stap-

pen die een blijvende impact hebben gehad op de Nederland-

se varkenssector en die we nooit alleen hadden kunnen zetten. 

Juist daarom hebben we de mensen achter deze organisaties 

aan het woord gelaten in deze speciale jubileum editie van het 

jaarverslag.

Voor Westfort is vanaf het begin de samenwerking binnen de 

KDV-keten zeer belangrijk geweest. En net als 25 jaar geleden, 

in 1997, zijn er nu ook roerige tijden. Maar dankzij onze keten 

hebben we een gedegen antwoord op alle uitdagingen die op 

ons afkomen. 

Jaap de Wit jr.
Voorzitter Stichting Keten Duurzaam Varkensvlees

 Woord vooraf

Stichting Keten Duurzaam Varkensvlees is een initiatief van 
Westfort Vleesproducten en De Hoeve BV. Samen met 
meer dan 250 Nederlandse varkenshouders wordt 
dagelijks gewerkt aan een duurzame varkensvleesketen.
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“Ik wilde van het vermeerderingsbedrijf dat ik 

in 1992 had overgenomen een gesloten bedrijf 

maken. Om daar een vergunning voor te krijgen 

moest ik basisvoorzieningen toepassen: in elk hok 

een waterkanaal, een ronde vloer en een stalen 

rooster. Op die indeling zat ik niet te wachten. Want 

stalen roosters zijn veel duurder dan betonroos-

ters, ze slijten snel, ik kreeg er geen garantie op 

én varkens willen er helemaal niet op liggen. Dat 

moest toch anders kunnen? Door letterlijk in de 

zandbak van mijn zoon met lijnen te schuiven, ont-

wikkelden we een nieuw stalsysteem: een groter 

betonrooster met daarop de voerbak, een ronde 

vloer en een klein stalen rooster waar de varkens 

konden mesten. Zo kon ik goedkoper bouwen, 

voelden de dieren zich beter én door het kleinere 

mestoppervlak verminderden we de ammoniakuit-

stoot. Dat was driedubbele winst!

 

Ik wist zeker dat er een markt was voor onze toe-

gevoegde waarde op het gebied van milieu, die-

renwelzijn en diergezondheid. Maar preferred 

supplier worden, dat konden we niet alleen. We 

hadden meer varkenshouders nodig voor een 

constante aanvoer van duurzaam vlees. Een slach-

terij om ons beste vlees uit te selecteren. En sla-

gers die de consument over onze aanpak vertel-

den. Toen wist ik: we bouwen een keten.” 

“De Nederlandse landbouwsector heeft onderne-

mers met innovatiekracht en toekomstvisie nodig 

om te kunnen blijven bestaan. Hans is zo’n onder-

nemer. Toen hij mij 25 jaar geleden vertelde over 

zijn nieuwe stalsysteem ben ik direct ingestapt. Ik 

geloofde zó in zijn integrale aanpak. Tegelijker-

tijd wist ik dat ons eigen enthousiasme niet ge-

noeg was. Want door zelf te zeggen hoe goed je 

het doet, verkoop je geen varken extra. Anderen 

moeten het zeggen. Om dat voor elkaar te krijgen 

benaderden we Milieukeur. Zij toetsten of we het 

daadwerkelijk beter deden dan de gemiddelde Ne-

derlandse varkenshouder. Dat bleek zo te zijn.  

 

Om ons met ons duurzame varkensvlees te onder-

scheiden in de markt, moesten we claimen dat we 

duurzaam zijn. Maar dat kan alleen als álle schakels 

in het productieproces werken met aandacht voor 

milieu, diergezondheid en dierenwelzijn. Zo ont-

stond het idee voor Keten Duurzaam Varkensvlees. 

Om varkenshouders, slachterijen, grossiers en 

slagers te bereiken verspreidden we ons verhaal 

overal waar we konden. We stonden op beurzen, 

gaven interviews en waren zelfs te zien in het tele-

visieprogramma Brandpunt. Door al die samenwer-

kingen kwamen we uiteindelijk in contact met onze 

belangrijkste doelgroep: de consument. Want die 

moet uiteindelijk voor ons kiezen.”

Het 
begon... 

 
...met  
een idee

Mark van den EijndenMark van den Eijnden

Hans VerhoevenHans Verhoeven

“Je bent pas echt 
duurzaam als álle 
schakels dat zijn”

“Het moest toch 
anders kunnen?”
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Een 
keten  
van 
pioniers

Keten Duurzaam Varkensvlees staat voor lekker en duurzaam 
varkensvlees dat voor een breed publiek bereikbaar is. 
Zo kunnen we maximale impact creëren. Onder duurzaam 
verstaan we: blijvende verbeteringen op het gebied van 
dierenwelzijn én milieu. Een integrale benadering die ons van 
single issue-initiatieven onderscheidt. 

Wat alle KDV-deelnemers bindt, is de drive om te innoveren. We 

onderzoeken continu waar het nog beter, efficiënter, diervrien-

delijker of duurzamer kan. Dat doen we op onze proeflocatie in 

Valkenswaard of bij de boeren uit de keten. Al onze oplossingen 

ontstaan dus in de praktijk. Zodat we zeker weten dat het bij alle 

boeren geïmplementeerd kan worden

Innoveren en oplossingen doorontwikkelen is voor een indivi-

duele ondernemer vaak te duur of complex. Omdat wij het als 

keten samen oppakken, delen we de kosten en risico’s en ver-

menigvuldigen we de mogelijkheden voor onze deelnemers. 

We maken duurzamer werken mogelijk, kunnen sneller stappen 

zetten en houden ons duurzame eindproduct betaalbaar voor 

een breed publiek. Wat ons betreft is dat de route naar een ge-

zonde toekomst voor de Nederlandse varkenshouderij.

 

In 1997 startten we daarmee. Nu, 25 jaar later, is onze duurzame 

keten relevanter dan ooit tevoren. Dat hebben we bereikt dank-

zij de tomeloze inzet van alle boeren die blijven zoeken naar ma-

nieren om te optimaliseren. Of het gaat om milieu, dierenwelzijn, 

diergezondheid of boerderijmanagement, we zitten nooit stil.  

We zijn een keten van pioniers. 

Integrale aanpak
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Zo 
vader, 
zo zoon 
 
Vader en zoon die samenwerken in een 
varkenshouderij betekent een clash van 
generaties, zou je denken. In ‘Zo vader, zo  
zoon’ laten varkenshouders hun licht  
schijnen over hun familiebedrijf en de  
verschillen van inzichten.

Familiebedrijf
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Gezonde dieren
We hanteren zeer strenge eisen op het gebied 

van onder andere antibioticagebruik, salmonella 

en slachtbevindingen.

Biodiversiteit en bodem
Wat het varken eet, verdwijnt (groten)deels in de 

grond als mest. Hoe beter in balans deze mest is, 

hoe beter het effect op de natuur. KDV stuurt al 

sinds 1997 op koper- en zinkgehaltes in het voer.

Zorg voor moeder en big
Een gezond varken begint bij goede zorg voor 

moeder en big. Daarom hebben we speciale 

aandacht voor de cruciale eerste fase in het leven 

van een varken. Bij KDV blijft de big langer bij de 

moeder en krijgt de moeder nestbouwmateriaal 

rondom de geboorte van de biggen.

Energieneutraal
KDV streeft naar energieneutraal varkens houden. 

Daarom hebben we een eis opgesteld op het 

gebied van energieverbruik. Met deze eisen 

stimuleren we deelnemers energie te besparen 

waar dat kan en mogelijkheden te ontdekken voor 

het opwekken van energie.

Leefomgeving van het dier
Uit ervaring weten we dat afleidingsmateriaal, het 

klimaat in de stal, de kwaliteit van het drinkwater 

essentieel zijn voor een gezonde leefomgeving.

Voedselveiligheid en kwaliteit
De kwaliteit en veiligheid van het voer waarbor-

gen we met de KDV-grondstoffenlijst. Het voer dat 

deelnemers hun varkens geven, moet voldoen 

aan deze lijst. Alle soja in het varkensvoer moet 

RTRS gecertificeerd zijn.Mineralenkringloop
Het varken is onderdeel van een complexe kring-

loop van gewas - voer - varkens - mest - gewas. 

KDV ziet het als zijn grote verantwoordelijkheid 

om te zorgen dat deze kringloop in balans is. 

Daarom sturen we al sinds 1997 op hoeveelheden 

stikstof en fosfaat in het voer.

Smart Farming
Smart Farming betekent dat ieder dier individueel 

wordt geregistreerd en dat alle informatie van dat 

dier beschikbaar is. Steeds meer varkenshouders 

van KDV werken op deze manier. 

Alle KDV-deelnemers werken volgens strenge criteria op het gebied van milieu, dieren-

welzijn en diergezondheid. Deze criteria zijn opgesteld aan de hand van de acht pijlers 

van KDV. Elk jaar controleren we of alle deelnemers nog aan de criteria voldoen.  

Een onafhankelijk certificeringsbureau houdt in de gaten of we dat goed uitvoeren.  

Daarnaast helpen we deelnemers proactief bij de implementatie van de criteria.

Een sterk fundament onder 
onze innovatiedrang

Integrale aanpak
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Gertjan van der Doelen Gerard van der Doelen

“De discussie was gauw klaar; ik kon mijn 
argumenten onderbouwen met cijfers”

“Ik denk dat Gertjan een betere kijk op 
een varken heeft dan ik”

Ja, Gerard van der Doelen (65) is trots op zijn bedrijf, dat 

hij op zijn 23ste begon. Die trots kent wel grenzen, zegt 

hij. “Het kan niet zo zijn dat je per se wil dat je zoon of 

dochter je opvolgt. Dan zet je ze voor het blok, alsof je je 

kind uithuwelijkt aan het bedrijf. Als Gertjan mij liever niet 

was opgevolgd, had ik er geen probleem mee gehad.”

Maar Gertjan wilde wel de varkenshouderij in, heel graag 

zelfs. Inmiddels werken ze al jaren samen in hun bedrijf 

in Heesch. Gerard waakt nog altijd over de juiste gang 

van zaken. “Toen hij zei dat hij het bedrijf wilde uitbrei-

den, hebben we dat gedaan met het oog op de toe-

komst. Het werk moet wel altijd sociaal, maatschappelijk 

en cultureel verantwoord blijven binnen acceptabele 

werktijden.” 

Met de aansluiting bij KDV hebben ze hun bedrijf ver-

duurzaamd en vernieuwd. Daar had senior geen proble-

men mee, stelt hij. “Ik ben elke dag nog steeds op zoek 

naar waar het makkelijk, sneller en veiliger kan.”

Gerard beseft dat hij ook wel mee moet: “Elke 5 jaar zijn 

er net zoveel veranderingen en aanpassingen als in de 

voorgaande 10 jaar.” Hoewel hij openstaat voor die ver-

nieuwing, merkt hij dat hij sommige nieuwerwetse zaken 

beter aan Gertjan kan overlaten. “Het computergebeu-

ren gaat hem veel gemakkelijker af. Ik ben er niet bang 

van, maar data verwerken is voor hem veel gemakkelij-

ker.”

Inmiddels is Gerard voorzichtig aan het afbouwen. Dat 

gaat zonder problemen. Hij weet dat het bedrijf bij zijn 

zoon in goede handen is. “Ik denk dat Gertjan een bete-

re kijk op een varken heeft dan ik. Dat is gevoel, vakman-

schap. Hij heeft het echt in de vingers.” 

Familiebedrijf

Nee, Gertjan van der Doelen heeft niks te klagen over 

de samenwerking met zijn vader Gerard in hun bedrijf in 

Heesch. De 36-jarige varkenshouder is vrij in hoe hij zijn 

KDV-bedrijf wil runnen. Verschil van inzicht was er soms 

wel. Met de nadruk op was. 

“Ik werk relatief veel met data en stuur daar de productie 

op, mijn vader stuurde vooral op kosten. Maar die dis-

cussie was gauw klaar; ik kon mijn argumenten onder-

bouwen met cijfers. We gaan het niet doen zoals ‘ons 

pap’ 25 jaar geleden varkens hield. We willen met de tijd 

mee, gelukkig staat hij open voor nieuwe dingen. Dat 

werkt gemakkelijk, de samenwerking gaat goed.”  

Het is dan ook voornamelijk pais en vree op de Bra-

bantse varkenshouderij. Bovendien doet hij niets liever. 

Gertjan: “Ik heb het altijd gewild, zie al heel mijn leven 

toekomst in de varkenshouderij. In het aansturen van 

ons bedrijf zie ik een uitdaging. Misschien juist omdat 

het betekent dat je met dieren werkt. Dat maakt het uit-

dagend. Je maakt geen simpel product, maar werkt met 

levende dieren.”

Daardoor is er elke dag wat te doen, zeven dagen in de 

week. Niettemin is zijn vader langzaam aan het afbou-

wen. Dat is weleens lastig, bekent Gertjan. “We runnen 

samen het bedrijf, al is hij wel wat minder gaan werken. 

Aangezien je niet iemand voor een uurtje kunt laten ko-

men, neemt mijn vrouw nu wat taken over.” 

Intussen is Gertjan volop bezig met de toekomst van zijn 

bedrijf. “We willen toe naar de Stal van de Toekomst. Ik 

wil op de best mogelijk manier het bedrijf blijven aanstu-

ren met een concept dat zo goed mogelijk is uitgedacht.”
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“Kringlooplandbouw, daar sta ik achter”“De jeugd denkt anders dan de ouderen,  
en dat is maar goed ook”

Voor Rob van der Zanden (37) is het ‘gewoon logisch’ dat 

hij varkensboer is geworden. “Ik ben op de boerderij op-

gegroeid en heb altijd gezegd dat ik varkenshouder wilde 

worden”, zegt de varkenshouder uit Volkel. Dat leek even 

te veranderen door de varkenspest in 1997. “Mijn moeder 

zei dat het misschien wijs was om een ander vak te gaan 

doen.” 

En dus ging Rob niet naar de landbouwopleiding - wat hij 

wilde - maar naar het lbo om metselaar te worden. Dat 

werk deed hij uiteindelijk een paar jaar. Later was hij werk-

nemer bij een varkenshouder in De Rips, maar in 2007 

begon hij in het bedrijf van zijn vader Piet. Voortaan was 

hij meer eigen baas, zoals hij graag wilde. “Ik vind het 

mooi als alles super loopt en alle dieren gezond zijn. Nu 

doe ik steeds meer en mijn vader steeds minder.”

Voor Rob is het immers zijn toekomst. Al maakt de over-

heid het voor varkenshouders soms moeilijk om ervan te 

kunnen leven, weet hij. Toch was Rob altijd overtuigd van 

zijn beroepskeuze. “Uiteindelijk komt het wel goed. We 

zijn met KDV bij de goede keten aangesloten; de over-

heid wil met alles naar duurzaamheid. En het eten zal toch 

ergens vandaan moeten komen. Dan kun je beter eten uit 

Nederland hebben. Dat loopt voorop met dierenwelzijn 

en dat soort dingen.”  

Alle duurzaamheidsaanpassingen die junior en senior 

binnen hun bedrijf hebben doorgevoerd, hebben kruim 

gekost, bekent Rob. Maar hij is vooruitstrevend. Was er-

van overtuigd dat er iets moest gebeuren om zijn bedrijf 

ook voor de toekomst zeker te stellen. “Mijn vader wilde 

eerst niet naar dagontmesting, maar toen we bij De Hoeve 

in Valkenswaard zijn gaan kijken, was hij om. Kringloop-

landbouw, daar sta ik achter. Dit is waar de wereld naartoe 

moet.”

Tegenwoordig woont varkenshouder Piet van der Zan-

den in het dorp. In een ‘heel schone tweekapper’, zoals 

de inwoner van Volkel het noemt. “Ik woon nou gewoon 

in de straat”, zegt hij met een lach. Het woonhuis op het 

erf van zijn varkenshouderij verkocht hij aan zijn zoon 

Rob. “Hij kan er beter wonen dan ik. Ik werk niet meer 

fulltime, hij wel.”

Piet is trots dat Rob de zaak heeft overgenomen, al werkt 

hij er nog steeds. Hij bewerkt het akkerland en helpt 

waar nodig met de varkens. Die blijvende betrokkenheid 

is niet zo gek. “Al wat er staat heb ik allemaal zelf ge-

bouwd.” Toch vindt hij zijn bedrijf langzaamaan loslaten 

geen probleem. “Dat komt omdat ik een goede opvolger 

hebt. Hij doet het goed, is secuur. Ik bemoei me niet met 

hem en hij niet met mij. Maar als ik iemand had gehad 

die maar zeventig procent zijn best doet, had ik wel zor-

gen gehad.” 

Piet merkt dat zijn zoon vooruitstrevend is in de bedrijfs-

voering. Zoals diens idee het bedrijf aan te sluiten bij 

KDV, in 2018. “De jeugd denkt anders dan de ouderen, 

en dat is maar goed ook. Rob wil met de varkens zo ‘min 

mogelijk naar de spuit’. Vroeger was dat andersom. Maar 

de landbouw is de laatste tien jaar flink veranderd. We 

moesten anders gaan denken.”

Wat KDV en de ombouw van de stallen betreft: daar 

wilde Piet in eerste instantie niets van weten. Hij is blij 

dat hij overstag is gegaan. Sterker nog, hij wil niet meer 

anders, zegt-ie. “Toen alles eenmaal werkte, wist ik: dit 

wordt de toekomst. Het is goed voor de omgeving en 

goed voor mens en dier. Zoals het eerst was, kon het 

niet doorgaan.”

Piet van der Zanden
Rob van der Zanden
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oen KDV-ers Hans Verhoeven en Mark van den 

Eijnden in 1997 voor het eerst aanklopten bij Nico 

Verdoes raakten ze niet uitgepraat. Ze zaten toen 

al zó op hetzelfde spoor. Nico: “Ik ontwikkelde op 

dat moment Groen Label-stalsystemen. Daarmee 

probeerden we de ammoniakuitstoot te verminde-

ren. Onder andere door smallere mestkanalen en 

het sturen van mestgedrag. Het stalsysteem van 

KDV met per hok een groter betonrooster en een 

kleiner stalen rooster sloot naadloos op onze idee-

en aan. Ik heb de ammoniakreductie van hun plan-

nen voorgerekend. Toen dat uit metingen bleek te 

kloppen heb ik ze geholpen bij de aanvraag van 

een Groen Label-certificaat.” 

 
Twijfels
Wat Nico vooral aansprak in het eerste stalsysteem 

van KDV, is dat de emissieproblematiek toen al bij 

de bron werd aangepakt. En dat Hans en Mark 

wars zijn van dure, ingewikkelde oplossingen. 

Nico: “Alle KDV-maatregelen zijn zo praktisch dat 

alle varkenshouders ze kunnen doorvoeren.” Toch 

was hij niet direct overtuigd van de slagingskans 

van de keten. “Een milieu-inspecteur vroeg me in 

die beginfase wat ik van het initiatief vond. Ik ant-

woordde dat ze in mijn ogen vijftien jaar te vroeg 

waren. De markt was nog teveel te gericht op bulk-

productie, er was helemaal geen ruimte voor pro-

ductie binnen een kleinere keten. Achteraf blijkt 

dat onjuist. Ze waren precies op tijd.” 

 
Meten is weten
In de jaren die volgden hielden Nico, Hans en Mark 

contact. Het Proefstation voor de Varkenshouderij 

waar Nico werkte werd onderdeel van de WUR 

(Wageningen University & Research) en daar re-

kende hij samen met zijn projectteam alle plannen 

van KDV door. Ook bij de Stal van de Toekomst, 

het nieuwste stalsysteem met dagontmesting, is hij 

nauw betrokken. Zo voert de WUR onder andere 

alle metingen in de proefstallen uit. Dat KDV zo-

veel tijd, energie en geld steekt in de ontwikkeling 

van nieuwe stalsystemen is wat Nico betreft heel 

logisch. “KDV claimt duurzaam te zijn. Een goed 

stalsysteem is dan de basis, want daar maak je als 

varkenshouder de grootste milieu-impact. Maar 

daar stopt KDV niet. Ze richten zich op duurzaam-

heid in de breedste zin van het woord, zowel ín 

als buiten de stal. Dus ze doen wat het beste is 

voor het milieu, maar denken tegelijkertijd aan die-

renwelzijn en diergezondheid. Dat was al zo met 

hun eerste stalsysteem, waarvoor ze een Groen 

Label-certificaat kregen. Met die integrale aanpak 

onderscheidt KDV zich.” 

 
Voordelen van een keten
Om nieuwe stalsystemen te kunnen ontwikkelen is 

een samenwerkingsverband als KDV volgens Nico 

noodzakelijk. “Innoveren betekent kosten maken. 

Het is echt een kwestie van vallen en opstaan, en 

dan moet je nog maar hopen dat je je inzet terug-

verdient. Een eenling heeft die ruimte niet en ver-

liest dus altijd. Als keten kun je de investering en 

het risico makkelijker dragen. Daarbij heeft een ke-

ten vaak een sterkere marktpositie. Dat biedt mo-

gelijkheden om de consument van de toegevoeg-

de waarde van jouw product te overtuigen, zodat 

hij bereid is daarvoor te betalen.” 

 
Innovatie als drijfveer 

Maar als je het succes van de stalsystemen van 

KDV alleen wijt aan de financiële mogelijkheden 

Ze 
waren 
precies 
op 
tijd. 

KDV richt zich al sinds de 
oprichting op de ontwikke-
ling van nieuwe stalsystemen. 
Want een goed stalsysteem 
heeft een positieve invloed 
op dierenwelzijn, diergezond-
heid en milieu. Nico Verdoes, 
projectleider bij Wageningen 
Livestock Research, onder-
steunt KDV daar al 25 jaar bij. 
“KDV is een voorbeeld voor 
de hele veehouderij.” 

Dagontmesting
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en de marktpositie, doe je ze tekort. Nico: “Bij 

KDV gaan ze met elke ontwikkeling die ze zien 

aankomen aan de slag. Ze investeren, proberen, 

evalueren en stellen bij. Innoveren is echt hun 

drijfveer. Kijk maar naar de Stal van de Toekomst. 

Daarin houden ze nu al rekening met de plek van 

de varkenshouderij in een gesloten kringloop. An-

dere varkenshouders denken daar niet eens over 

na. Die wachten gewoon net zo lang tot een ander 

een kant-en-klare oplossing aanbiedt.”

 
Samenwerken voor het beste resultaat
Toch kun je ook als vooruitstrevende keten niet 

in je eentje nieuwe stalsystemen ontwikkelen. Je 

hebt goede partners nodig. Daarom investeerde 

KDV de afgelopen 25 jaar in haar netwerk. Nico: 

“De lijntjes tussen KDV en de hele varkenshou-

derij, politiek en de provincie zijn kort. Dat is ook 

positief voor de samenwerking tussen KDV en de 

WUR. Ze hebben contacten bij alle instanties met 

wie wij samenwerken.” Een andere reden waarom 

Nico graag met KDV samenwerkt, is hun geloof in 

eigen kunnen en doorzettingsvermogen. “Bij KDV 

gaan ze altijd uit van hun eigen kracht. Daar heb-

ben ze ook alle reden voor, want ze vertonen uit-

stekend vakmanschap. Ze weten tot in detail wat 

er in de stal gebeurt. Natuurlijk botsen hun overtui-

gingen weleens met die van mij, maar door er sa-

men over te praten wordt het resultaat altijd beter. 

En ze laten zich nooit door tegenslag uit het veld 

slaan.” 

 
Klaar voor de toekomst
Wat Nico betreft is het voor de toekomst van de 

hele veehouderij belangrijk dat KDV doorgaat met 

de ontwikkeling van nieuwe stalsystemen. “KDV 

probeert met dagontmesting in de Stal van de Toe-

komst nu stalemissies te verlagen. Dat is in de hele 

veehouderij noodzakelijk. Ik ben ervan overtuigd 

dat het ze gaat lukken. En ik ben blij dat wij daar 

als WUR een bijdrage aan kunnen leveren. Niet al-

leen door te meten, maar ook door onze kennis 

van wetenschappelijke literatuur en de nieuwste 

technieken te delen. Bijvoorbeeld om te bepalen 

welk mestvergistingssysteem geschikt is. Zo doen 

we samen het maximale om de varkenshouderij 

toekomstbestendig te maken.” 

Nico Verdoes begon zijn 

carrière als onderzoeker 

bij het Proefstation voor 

de Varkenshouderij in Ros-

malen. In 2001 werd dat 

Wageningen Livestock Re-

search, het onderzoeksin-

stituut van Wageningen 

University & Research. Zijn 

onderzoeksterrein was 

eerst ammoniakemissie uit 

stallen. Later verschoof dat 

richting mestverwijdering 

uit stallen en mestverwer-

kingssystemen. Nico werkt 

al vanaf de start in 1997 

met KDV samen.

Nico Verdoes
WUR

In een samenwerking tussen Keten Duur-

zaam Varkensvlees, De Hoeve Innovatie en 

Wageningen Livestock Research (WLR) zijn 

er verschillende stalontwerpen gemaakt 

voor alle categorieën varkens die de emis-

sies naar verwachting sterk zullen reduce-

ren. Emissiereducties worden bewerkstel-

ligd via de volgende principes: 

1. Verkleining van emitterend oppervlak 

door sturing van het lig- en mestgedrag; 

schuine putwanden en goed doorlaten-

de roosters. 

2. dagontmesting waarbij de mest twee-

maal daags volledig automatisch uit de 

stal wordt gehaald door middel van het 

spoelen met dagverse mest. 

3. Managementmaatregelen zoals voers-

amenstelling om hokbevuiling tegen te 

gaan. 

Door deze stapeling van maatregelen 

worden forse ammoniak-, methaan-, en 

geurreducties gerealiseerd. 

Emissiereductie bij de bron

Vleesvarkens
Vleesvarkens verblijven binnen de hokken 
met een lengte-breedteverhouding van 2:1. 
Deze hokken bestaan uit een mestrooster 
aan de achterkant, een bolle, geconditio-
neerde vloer met verwarming en koeling en 
een drink- en vreetplaats aan het voerpad. De 
ideale indeling om vervuiling tegen te gaan. 

1. composiet rooster
2. gescheiden waterkanaal
3. geconditioneerde bolle vloer 60% dicht
4. automatisch spoelen met dagverse mest
5. kiemvrij drinkwater
6. toilet met mestkanaal

Gespeende biggen
Een speendip is een onbekend fenomeen 
binnen de Stal van de Toekomst. Een com-
formtabel klimaat, schone, droge vloeren 
en gescheiden mest- en drinkplaatsen la-
ten biggen onverminderd eten en groeien.

1. 60% dichte vloer
2. verdunning door morswater
3. mestpan met koeling
4. dagontmesting op vacuüm
5. kiemvrij drinkwater
6. geconditioneerde vloeren

Monovergister
Dagverse mest welke tweemaaldaags uit de stal 
wordt gehaald geeft een mooie bijvangst. Nage-
noeg alle methaan ( > 90% ) bevindt zich namelijk nog 
in deze mest. Terwijl mest van 2 weken oud al 50% 
van het methaan kwijt is.

Deze dagverse mest leent zich uitstekend om mid-
dels een monovergister het methaan om te zetten in 
biogas en daarmee warmte en elektriciteit te produ-
ceren en zo de boerderij energieneutraal te maken. 
Per m3 mest is 40m3 biogas met een methaangehal-
te van 57% haalbaar. Hierdoor is een sluitende busi-
nesscase mogelijk.

Mest die in een vergister is vergist noemt men di-
gestaat. Deze laat zich uitstekend scheiden in een 
dikke fractie met nagenoeg alle fosfaat en een klein 
deel stikstof, en een dunne fractie met nagenoeg 
alle stikstof en kali. Dit proces kan uitstekend op be-
drijfsniveau worden toegepast maar ook in centrale 
mestverwerking. 

Onbewerkte mest bevat stikstof in organische vorm. 
Deze stikstof zorgt voor veel nalevering na of op het 
einde van het groeiseizoen en dus voor relatief veel 
uitspoeling. Door digestaat te scheiden in een dik-
ke en dunne fractie komt de organisch gebonden 
stikstof terecht in de dikke fractie. Door het hoge 
koolstofgehalte is de uitspoeling hierdoor gering. In 
het dunne digestaat (na scheiding) bevindt zich veel 
stikstof in ammoniumvorm. Het dunne digestaat is 
gemakkelijk aan te wenden en de ammoniumstikstof 
wordt snel omgezet en door de planten opgenomen.
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een samenwerking zag. “Bijzondere concepten worden vaak al-

leen omarmd door een niche in de markt en dan verduurzaam je 

niet de hele sector, terwijl dat wel heel belangrijk is.” 

Natuur en Milieu dacht mee over het duurzaamheidsprogramma 

en de criteria waaraan de aan KDV verbonden varkenshouders 

moesten voldoen. “We hadden het toen al over manieren waar-

op je de keten kunt sluiten en over het beperken van stalemis-

sies. We zijn ook gaan experimenteren met het scheiden van 

vaste en vloeibare mest.”

Akkerman omschrijft de samenwerking als ‘heel vruchtbaar’. Dat 

blijkt impliciet ook wel uit het feit dat hij jarenlang lid was van de 

Raad van Advies van KDV. Hij noemt KDV ‘een groep koplopers 

die verduurzaming van de varkenshouderij stap voor stap heeft 

vormgegeven’. 

“Vooral voor wat betreft het meekrijgen van een grote groep 

varkenshouders met onze duurzaamheidsstappen. Het heeft ge-

resulteerd in minder milieuvervuiling door minder ammoniakuit-

stoot, en een beter dierenwelzijn, zoals antibiotica-vrije varkens.”  

Hoewel ze officieel niet meer samenwerken, blijven de banden 

tussen Akkerman en KDV nauw. “We kunnen nog steeds goed 

sparren over de vragen wat wel en wat niet kan. Welk systeem 

is het beste en hoeveel uitstootreductie levert een bepaald 

systeem op? We hebben ook altijd goed nagedacht over hoe 

je voorop blijft lopen in de markt. Dat was bijvoorbeeld heel re-

levant toen Albert Heijn begon met het Beter Leven-keurmerk.”

Alle inspanningen van de afgelopen jaren blijken vandaag de 

dag essentieel. Want, zo stelt Akkerman, duurzaamheid is nu 

veel meer een noodzaak dan een vrijblijvend criterium. Dat wil 

overigens niet zeggen dat het succes van KDV nu vanzelfspre-

kend is, haast hij zich te zeggen.

“Het blijft een uitdaging duurzaam vlees te verkopen. Boeren 

moeten extra inspanningen leveren om duurzaam vlees te kun-

nen leveren aan de markt en dat brengt kosten met zich mee. 

Die kosten terugverdienen is lastig. Daarom moet KDV zorgen 

dat het merk nog sterker wordt. Want hoe sterker je merk, hoe 

meer het waard is voor een supermarkt.” 

Akkerman is ervan overtuigd dat KDV daarin zal slagen. “Tachtig 

procent van de Nederlanders vindt dat varkens een goed leven 

moeten hebben. We hebben de tijdsgeest mee.”

Biodiversiteit en bodem

Sijas Akkerman is sinds 

vijf jaar directeur van de 

Natuur en Milieufederatie 

Noord-Holland. Daar trekt 

hij graag aan meerdere 

touwtjes tegelijk. Overheid, 

bedrijven, consumenten 

en wetenschap zijn hard 

nodig om Noord-Holland 

en Nederland groener, 

gezonder en duurzamer 

te maken, zo stelt hij. Ak-

kerman streeft ernaar om 

deze partijen op de juiste 

manier samen te brengen 

en zo mooie resultaten te 

behalen. Voorheen was 

hij onder andere acht jaar 

hoofd van het Team Voed-

sel bij Natuur en Milieu.

Als ‘versneller van duurzaamheid’ heeft Sijas Akkerman zich Als ‘versneller van duurzaamheid’ heeft Sijas Akkerman zich 
jarenlang een belangrijke sparringpartner getoond van KDV. jarenlang een belangrijke sparringpartner getoond van KDV. 
Mede dankzij zijn expertise kon de keten zijn concepten  Mede dankzij zijn expertise kon de keten zijn concepten  
verder verbeteren. verder verbeteren. “Tachtig procent van de Nederlanders “Tachtig procent van de Nederlanders 
vindt dat varkens een goed leven moeten hebben.”vindt dat varkens een goed leven moeten hebben.”

"We hebben 
de tijdsgeest 
mee"

D

“We hebben altijd goed 
nagedacht over hoe je 
voorop blijft lopen in 

de markt.”

Sijas Akkerman
Natuur en Milieufederatie 

Noord-Holland

e samenwerking stamt uit de tijd dat Akkerman, tegenwoor-

dig directeur van de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland 

(MNH), nog hoofd was van het team Voedsel van Natuur en  

Milieu. KDV benaderde de organisatie met de vraag mee te den-

ken over een verduurzamingsstrategie. 

“Ook toen al was KDV ver met het verduurzamen van de var-

kenshouderij”, verklaart Akkerman, die duidelijke voordelen van 
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oen in 1997 de varkenspest in Nederland uitbrak was voor de 

hele sector duidelijk dat het anders moest. Maar hoe? Bert prijst 

de manier waarop Hans en Mark in die tijd, en nu nog steeds, 

omgaan met grote uitdagingen binnen de varkenshouderij. Bert: 

“Veel varkenshouders bedenken goede initiatieven, maar ge-

ven op als het lastig wordt. Hans en Mark niet. Of het nou gaat 

om diergezondheid, dierenwelzijn, milieuproblematiek of maat-

schappelijke kritiek, ze proberen overal een oplossing voor te 

bedenken.” 

 
Open communicatie
De Dierenbescherming en KDV hebben regelmatig contact. Bij-

voorbeeld over de dierenwelzijnscriteria die de keten hanteert. 

Of als een van de twee een idee heeft op het gebied van die-

renwelzijn en wil weten wat de ander daarvan vindt. Bert: “Onze 

communicatie is altijd eerlijk en transparant. We vertrouwen el-

kaar voor de volle honderd procent en kijken steeds hoe we el-

kaar kunnen ondersteunen. Het interessante aan KDV is dat ze 

de ideeën waar ze in geloven, direct op hun proeflocatie uitpro-

beren. Zo hebben ze  het dagelijks handmatig verstrekken van 

Luzerne als verrijkingsmateriaal op hun boerderij getest en uit-

eindelijk in de hele keten uitgerold. Wij als Dierenbescherming 

“Zonder het lef 
van KDV had het 
veel langer geduurd”

Bert van den Berg, programma-

manager Veehouderij bij de Dierenbe-

scherming, was al tijdens zijn eerste 

kennismaking met KDV in 2000 onder 

de indruk van hun instelling. Want bij 

KDV mopperen ze niet over uitda-

gingen, ze gaan ze aan. Als het kan 

samen met anderen, zoals de Die-

renbescherming. Hoe de twee elkaar 

versterken bleek in 2007, toen KDV 

als eerste stopte met de castratie van 

beerbiggetjes. Bert: “Zonder het lef van 

KDV had het veel langer geduurd.”

hebben dit soort innovators nodig om andere 

varkenshouders ervan te overtuigen dat iets 

technisch en economisch werkt.”

 
Project non-castratie
In 2005 spraken de Dierenbescherming en 

KDV elkaar ook al inhoudelijk over mogelijk-

heden om het dierenwelzijn van varkens te 

vergroten. Bert: “Wij onderzochten in die tijd 

of in de varkenshouderij gestopt kon worden 

met het castreren van beren. Omdat het voor 

de varkens een ingreep scheelt. En omdat de 

voederconversie van ongecastreerde beren 

beter is. Toch was er vanuit de sector best wat 

weerstand tegen ons idee. Want vlees van 

ongecastreerde beren kan een onaangena-

me geur hebben. KDV nam de proef op de 

som en stopte met het castreren van beren. 

Tijdens dat experiment bleek dat het aantal 

varkens met de zogenaamde berengeur zeer 

beperkt is. En dat je ze in het slachthuis kunt 

uitselecteren. De persconferentie waarin ik 

mocht reageren op het nieuws dat KDV als 

eerste in Nederland stopte met het castreren 

van beren werkte als katalysator. 

Binnen de kortste keren accepteerde de 

hele sector varkensvlees van ongecastreer-

de beren.”

 
Integrale aanpak
De snelheid waarmee KDV sinds het Project 

non-castratie is gegroeid, is wat Bert betreft 

meer dan terecht. Bert: “De ervaring leert dat 

single issue aanpakken niet werken. Ze zijn te 

duur of ze brengen weer nieuwe problemen 

met zich mee. Uitdagingen moet je daarom in-

tegraal aanpakken. KDV begrijpt dat als geen 

ander. Ze focussen altijd op dierenwelzijn, 

diergezondheid, milieu én boerderijmanage-

ment. En als iemand kritiek heeft op hun aan-

pak, dan luisteren ze en kijken ze of ze er wat 

mee kunnen. Dat is wat mij betreft dé manier 

om echt goede ontwikkelingen te realiseren.” 

 

Samen vooruit 

Bert ziet de toekomst van KDV zonnig in. 

“KDV besefte 25 jaar geleden al dat korte, 

hechte ketens waarin de verschillende scha-

kels elkaar wat gunnen de toekomst zijn. 

Ze zijn daarin echte voorlopers, want gro-

te supermarktketens beginnen daar nu pas 

mee.” De samenwerking tussen de Dierenbe-

scherming en KDV zal ook de komende jaren 

blijven bestaan. “Sowieso omdat een groot 

deel van het KDV-varkensvlees ons Beter Le-

ven 1 ster keurmerk heeft. Maar ook inhoude-

lijk blijven we elkaar versterken. 

En ik verwijs andere varkenshouders naar ze 

door. ‘Kijk maar eens hoe Hans en Mark het 

aanpakken,’ zeg ik dan. Ze zijn een uitstekend 

voorbeeld voor de rest.” 

Bert van den Berg werkt 

sinds 2000 bij de Dieren-

bescherming. Eerst als 

senior beleidsmedewerker 

en later als programma-

manager Veehouderij. 

Hij praat met industrie en 

overheden om het welzijn 

van dieren in de veehou-

derij te verbeteren. Om 

zijn doel te bereiken werkt 

hij al jarenlang met veel 

plezier samen met KDV. 

“Wij als Dierenbescherming  
hebben innovators  

als KDV nodig.”

Project non-castratie

Bert van den Berg
Dierenbescherming
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KDV en Solidaridad richtten zich in eerste 

instantie op verbetering van de productie-

systemen door certificering van de boeren. 

Dat gebeurde volgens de standaard van de 

Round Table on Responsible Soy (RTRS). 

“Die certificering was een instrument om te 

kunnen controleren op ontbossing, sociale 

omstandigheden, het registeren van bestrij-

dingsmiddelen en een verantwoord gebruik 

ervan”, zegt Gert van der Bijl, beleidsadviseur 

van Solidaridad, over de eerste fase.

In vier jaar tijd lukte dat bij maar liefst 2000 

boeren in de Mozambikaanse regio’s Ango-

nia en Gurue. “Zij waren de eerste boeren in 

heel Afrika die gecertificeerd werden. Daar 

mogen we trots op zijn. We konden nu tegen 

afnemers zeggen dat hun soja op een ver-

antwoorde manier was geproduceerd.”

Het succes leidde tot een vervolg van het 

project voor nog eens drie jaar. Maar certi-

ficering bleek duur. “Die vereiste onder an-

dere controles en juist dat was vrij kostbaar”, 

weet Van der Bijl. “Toen hebben we gezegd: 

laten we zoeken naar een manier waarbij 

boeren verantwoord kunnen produceren 

en tegelijkertijd feedback kunnen krijgen op 

hun manier van werken.”

Aan de hand van de ervaringen tijdens de 

eerste fase werd een smartphone-app ont-

wikkeld. Die helpt boeren bij zelf-evaluatie 

en voorziet ze van feedback en advies over 

zaken als bestrijdingsmiddelengebruik, irri-

gatie en zaaizaadgebruik. Van der Bijl: “Het 

werkt als een dokter die een recept uitschrijft 

in plaats van een politieagent die zegt dat je 

iets niet goed doet. Oftewel ondersteuning 

en advies in plaats van de controle waar ie-

der certificeringssysteem op is gebaseerd.”

Omdat niet elke boer in Mozambique een 

mobiele telefoon heeft en het netwerk in 

het Afrikaanse land vaak te wensen overlaat, 

stelde Solidaridad zogeheten lead farmers 

aan. Zij ondersteunden ieder ongeveer veer-

tig boeren. “We hebben ze geholpen met het 

registreren van de hoeveelheid gebruikte 

bestrijdingsmiddelen en het testen van de 

bodemvruchtbaarheid. Zo weten ze welke 

bemesting en welk type bestrijding nodig is 

op welk moment. Het helpt ze hun manage-

ment te verbeteren.”

De positieve effecten van het project zijn 

onmiskenbaar. In 2015, bij het begin van het 

project, leverde een hectare landbouwgrond 

onder de projectdeelnemers gemiddeld 750 

kilo soja op. Dankzij de hulp van KDV en So-

lidaridad lag dat gemiddelde vorig jaar op 

1310 kilo. “Het laat zien dat de aanpak werkt. 

En we hebben laten zien dat de bedrijven 

meer soja kunnen telen zonder nieuwe ont-

ginningen en de ontbossing die daar mee 

gepaard gaat.” 

Het aantal aangesloten boeren is in de twee-

de fase van het project meer dan verdrievou-

digd (6500). Mozambique hoeft nu minder 

soja te importeren. “Bovendien kan een aan-

tal boeren nu onderwijs voor hun kinderen 

betalen; dat heeft invloed op het terugdrin-

gen van armoede”, weet Van der Bijl. “Zo dra-

gen we eraan bij dat het leven van mensen 

die het niet zo breed hebben, beter wordt.”

Duurzame soja

Impact maken 
met duurzame soja in 

Mozambique

De ambitie om de varkensvleesketen te verduurzamen bracht 

KDV in 2015 naar Mozambique. Samen met ontwikkelingsorga-

nisatie Solidaridad hielp het boeren met het telen van duurzame 

soja. Inmiddels profiteren maar liefst 6500 landbouwers van het 

succes van dit bijzondere project.

“We hebben laten zien
dat de bedrijven meer soja 

kunnen telen zonder 
nieuwe ontginningen”

Gert van der Bijl studeerde 

af als landbouweconoom 

in Wageningen. Hij werkt 

bij ontwikkelingsorganisa-

tie Solidaridad als senior 

beleidsadviseur. Bij deze 

organisatie was hij eerder 

verantwoordelijk voor de 

coördinatie van projecten 

wereldwijd in de soja en in 

de veehouderijsector. Van 

der Bijl werkte voorheen in 

de Nederlandse landbouw-

sector, bij het Nederlands 

Agrarisch Jongeren 

Kontakt, het Centrum voor 

Landbouw & Milieu en het 

Nederlandse ministerie 

van Landbouw.

2013
Solidaridad in de Raad van 

Advies van Keten Duurzaam 

Varkensvlees

2015
Ondertekening  

samenwerkingsover-

eenkomst voor 3 jaar 

2017
Field trip project 

Mozambique

2018
Eerste gecertificeerde 

RTRS-soja van Afrika 

2019
Vernieuwen samenwerkings-

overeenkomst voor 3 jaar 

2022
6500 kleinschalige Mozambikaanse 

boeren worden ondersteund in de 

productie van duurzame soja

Gert van der Bijl
Solidaridad
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De enige manier om antibioticagebruik te verminderen, is door te 

zorgen dat je het niet meer nodig hebt,” vertelt Manon. “Want je 

kunt niet zeggen: ik laat zieke varkens creperen, want ik gebruik 

geen antibiotica meer. Als varkenshouder moet je dus zorgen 

dat je dieren zo gezond zijn dat medicatie overbodig is.” Met 

dat uitgangspunt in gedachten startte KDV in 2008 het innova-

tieproject antibioticareductie. Het projectteam onderzocht op 

tien KDV-varkenshouderijen alle factoren die invloed hebben op 

diergezondheid. Van hygiëne en contactstructuren tot schoon 

water, voer en stalklimaat. Manon bezocht alle deelnemers. Om 

kennis over diergezondheid te delen en te bepalen aan welke 

factor de varkenshouder wanneer ging werken.

 
Invloed van de managementstijl
Het projectteam analyseerde alle data van de deelnemende 

varkenshouders. Maar Manon had al snel door dat het niet vol-

doende was om alleen naar de cijfers te kijken. “Tijdens mijn 

bedrijfsbezoeken viel op dat varkenshouders met een duidelij-

ke managementstijl de grootste stappen voorwaarts zetten. Wat 

overeenkwam was dat ze allemaal een langetermijnvisie hadden 

en beslissingen op een rustige, weloverwogen manier namen. 

Bij varkenshouders die instabieler waren, bijvoorbeeld omdat 

ze net een grote verbouwing achter de rug hadden of omdat 

er veel personeel door ziekte uitviel, vielen de resultaten op het 

gebied van diergezondheid vaker tegen. Zo ontdekten we dat je 

van alles kunt doen om diergezondheid te verbeteren, maar dat 

de varkenshouder zelf uiteindelijk het grootste verschil maakt.” 

 
Vakmanschap en ondernemerschap
Dat de boer zelf de sleutel in handen heeft, is wat Manon be-

treft heel positief. Omdat je het handelen van de mens kunt ver-

anderen en omdat het laat zien waar het in de veehouderij om 

draait: vakmanschap en ondernemerschap. Manon: “Het wordt 

tegenwoordig niet meer altijd zo gewaardeerd, maar boer zijn is 

echt een vak. Ik vergelijk het weleens met een bakker. Iedereen 

kan een brood bakken, maar alleen de bakker bakt een lekker 

brood. Zo werkt het ook binnen de veehouderij. Dieren houden 

kan iedereen. Maar om dieren gezond te houden, heb je kennis, 

ervaring en een stip op de horizon nodig. Je moet tot in detail 

Vanaf 2007 verspreidde de MRSA-

bacterie zich snel binnen de varkens-

houderij. Grootschalig antibioticagebruik 

droeg daar vermoedelijk aan bij. Er moest 

dus minder antibiotica worden ingezet. 

Maar hoe? KDV zou KDV niet zijn als ze 

dat niet zelf zouden uitzoeken. Zelfstandig 

dierenarts Manon Houben ondersteunde 

daarbij. “Diergezondheid vergroten is niet 

zo makkelijk als het lijkt.”  

Antibioticareductie

Antibioticareductie 
begint met aandacht  
voor de varkenshouder
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begrijpen hoe het werkt in een stal en helder voor ogen hebben 

waar je naartoe wilt, zodat je op basis daarvan beslissingen kunt 

nemen.” 

Maatwerk
Het project antibioticareductie duurde in totaal vier jaar. Er deden 

uiteindelijk dertig varkenshouders mee en Manon is bij iedereen 

op de boerderij geweest. “Ik besprak met hen de bedrijfsvoe-

ring en dacht mee over hoe we die konden optimaliseren. Ook 

maakte ik inzichtelijk welke ziektes op hun bedrijf voorkwamen, 

hoe die ontstonden en hoe ze dat in het vervolg konden voorko-

men. Omdat elk bedrijf anders is, is de aanpak altijd maatwerk. 

Bij de een is ander voer nodig, bij de ander zit de oplossing in 

schoner water.” De focus op zowel boerderijmanagement als de 

andere factoren die bijdragen aan betere diergezondheid, wierp 

z’n vruchten af. Het antibioticagebruik binnen KDV daalde zo 

sterk dat uiteindelijk het concept Antibioticavrij Leven Garantie 

ontstond. Dat is varkensvlees afkomstig van dieren die hun hele 

leven gegarandeerd nooit behandeld zijn met enige vorm van 

antibiotica.

 
Kracht van KDV
Manon prijst de manier waarop KDV dit project aanvloog. “Bij 

anderen was het doel waarschijnlijk geweest om antibiotica te 

reduceren. Bij KDV was het doel om hun varkenshouders te hel-

pen antibiotica te reduceren. Dat lijkt misschien hetzelfde, maar 

het is wezenlijk anders. Bij KDV zeggen ze nooit: zo moet het, 

dus doe het maar. Ze geven eerst aan wat belangrijk is, in dit ge-

val gezonde dieren. Vervolgens onderzoeken ze in het klein hoe 

je dat bereikt. Uiteindelijk leven ze voor wat werkt en faciliteren 

ze alle deelnemers om dezelfde aanpak te implementeren.” 

Boerderijcoaches
Manon sloot haar actieve inzet voor KDV in 2014 succesvol af. 

Het antibioticagebruik binnen de keten was door een betere 

diergezondheid tot een minimum beperkt én KDV besefte hoe 

groot de impact van de bedrijfsvoering van een boer is op zijn 

resultaten. Sindsdien werkt de keten met boerderijcoaches. Wat 

Manon betreft is dat een goede zet. “Natuurlijk moet je als keten 

controleren of deelnemers aan alle harde eisen voldoen. Daar-

voor zijn de audits. Dan komt er iemand langs met een checklist 

en weet je aan het eind van de dag of een bedrijf is goedge-

keurd of niet. Maar als je wilt blijven verbeteren, is dat niet vol-

doende. Dan heb je een boerderijcoach nodig die echt in verbin-

ding staat met de varkenshouders. Die bij ze aan de keukentafel 

zit, weet wat er speelt en daar inhoudelijk over meedenkt. Want 

daar, in dat persoonlijke gesprek, behaal je de grootste winst. 

Voor de varkenshouder zelf en voor de rest van de keten.” 

Manon Houben was van 

2010 tot 2014 als zelfstan-

dig dierenarts betrokken 

bij het innovatieproject 

antibioticareductie. Ze 

is ervan overtuigd dat je 

diergezondheid alleen 

kunt vergroten door 

holistisch te werken. Om 

varkenshouders daarbij 

te helpen richtte ze PorQ 

op, een onafhankelijk 

diergeneeskundig advies- 

en consultancybureau in 

de varkenshouderij. Sinds 

2015 werkt ze als hoofd 

dierenartsen Varken bij 

GD, de Gezondheidsdienst 

voor Dieren. Ze is geregis-

treerd Europees Specialist 

Varkensgezondheidszorg 

en heeft nog regelmatig 

contact met KDV. 

“Omdat elk bedrijf anders is,  
is de aanpak altijd maatwerk”

Manon Houben
Hoofd dierenartsen 

Varken bij GD
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Wat leverde het 
project tot nu toe op? 

Omdat we als keten zo’n enorme voor-

uitgang hebben geboekt op het gebied 

van diergezondheid, leveren we nu 

varkensvlees met de Antibioticavrij Leven 

Garantie.   

Consumenten in binnen- en buitenland 

genieten inmiddels van ons varkensvlees 

met deze kraakheldere garantie. Bijvoor-

beeld in Italië, waar afnemers zich met 

mooie vleeswaren met de Antibioticavrij 

Leven Garantie kunnen profileren en laten 

zien waar zij voor staan.



Wat is smart farming?
Smart farming gaat over de toepassing van nieuwe informa-

tie en communicatietechnologieën in de landbouw. Het doel 

is om op basis van data betere inzichten te krijgen in pro-

cessen en prestaties op de boerderij. Deze inzichten bieden 

handelingsperspectief om de bedrijfsvoering te verbeteren.

Wat kan de varkenshouder met smart farming? 
Smart farming in de KDV-keten faciliteert individuele registra-

tie van de varkens met behulp van RFID-ear tags. Hierdoor 

is ieder varken afzonderlijk te volgen, van geboorte tot 

en met de slacht. Er kunnen diverse soorten data worden 

gekoppeld aan het varken. 

Hoe werkt het?
Een big wordt bij geboorte voorzien van een oormerk met 

een RFID-chip. Met behulp van deze RFID-ear tag, een 

speciaal ontwikkelde app op de telefoon en een chipreader 

kunnen data over het varken worden vastgelegd. Denk 

daarbij aan zaken als geboorte, genetica en behandelingen. 

Deze data worden opgeslagen in de cloud.

Welke data worden verzameld?
Er zijn twee belangrijke plekken waar data worden vastge-

legd, op de boerderij en in de slachterij. Op de boerderij 

moeten in ieder geval de volgende punten worden geregis-

treerd: inseminatie, genetica, geboorte, sekse, antibiotica-

gebruik, uitval, verplaatsingen en transporten. Het systeem 

biedt echter nog veel meer mogelijkheden. Voorbeelden 

hiervan zijn registratie van gewicht, voer, klimaat en behan-

delingen. Deze onderdelen zijn geen verplichting binnen 

KDV.

Van wie is de data?
De data die de varkenshouder verzamelt op zijn bedrijf blijft 

het eigendom van de varkenshouder. 

Wat wordt er met de data gedaan?
De gegevens die varkenshouders hebben verzameld wor-

den verrijkt met de technische, financiële en gezondheidscij-

fers uit de slachterij. Vervolgens krijgen de varkenshouders 

deze informatie op verschillende manieren terug. Op de 

factuur, via mijnWestfort-app, in kwartaalrapportages en via 

LeeO.nl. De varkenshouder kan deze gegevens gebruiken 

om zijn bedrijfsvoering te verbeteren en zijn resultaten te 

vergelijken met andere deelnemers. Verder in de keten 

wordt het systeem ingezet om extra garanties te kunnen 

geven, zoals de Antibioticavrij Leven Garantie. 

Is de data veilig? 

De data worden beheerd door LeeO en is ‘encrypted’. Dat 

wil zeggen: versleuteld en niet te decoderen door der-

den. Daarmee is de informatie veel beter beveiligd tegen 

aanvallen en ‘hacks’ dan de data op de computer van de 

varkenshouder.

Hoeveel data is er al? 

Sinds de start van het project in 2016 zijn er meer dan twee 

miljoen varkens geregistreerd in de KDV-database. Begin 

2022 registreerden we ruim 75.000 geboortes per maand. 

Wat kan KDV met de data?
KDV kan aan de hand van data aanvullende productga-

ranties geven, zoals de Antibioticavrij Leven-garantie. 

Voor de toekomst kun je ook denken aan garanties over 

de CO2-footprint van vlees, de herkomst van voer of de 

gebruikte geneticalijnen. Ook kan de data worden gebruikt 

voor onderzoek, certificering en coaching.

Aan welke projecten kan een varkenshouder nu 
al meedoen?
Smart farming is continu in ontwikkeling en biedt steeds 

nieuwe mogelijkheden. Eén van de projecten die nu lopen 

is leveren zonder slachtblik. In deze pilot worden varkens 

niet meer geblikt, maar wordt de Identificatie & Registratie 

(I&R) geregeld via het RFID-oormerk. 

Een ander project is de Westfort York. Westfort heeft een 

eigen selectie eindberen die goed aansluiten bij de wensen 

van de klanten en een beter rendement bieden voor de 

varkenshouder. Een ander project betreft geboortege-

wicht. Vanuit de keten zijn weegschalen beschikbaar voor 

varkenshouders die hiermee aan de slag willen. Naast deze 

projecten, die vanuit de keten zijn opgezet, zijn er ook 

mogelijkheden voor varkenshouders om zelf proeven of 

onderzoeken op te starten.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1 
vragen  
over  
Smart  
Farming

Smart farming is binnen alle vormen in de agrofood-keten een hot topic. 
Ook in de varkenshouderij is het bezig aan een opmars. Maar wat houdt 
smart farming precies in? Hieronder vind je de antwoorden op tien  
vragen om je meer inzicht te geven in dit relatief nieuwe fenomeen.

Smart farming
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Om trots op  te zijn!
KDV verzamelt al sinds de start in 

1997 informatie over belangrijke 

milieuthema’s. Zodat we inzicht 

hebben in onze resultaten en daarop 

kunnen sturen. Met succes, want de 

afgelopen 25 jaar hebben we onze 

impact op het milieu fors verminderd.

Op zoek naar de actuele cijfers over 2020? 
Kijk achterin op pagina 38.

Toelichting bij de cijfers: 

De gebruikte cijfers uit 1999 zijn gebaseerd op de resultaten van de eerste zes boeren die zich aansloten bij KDV. De resultaten op deze 

pagina zijn niet wetenschappelijk onderbouwd. Wel geven ze een beeld van de positieve resultaten die we als keten de afgelopen 25 

jaar hebben behaald op belangrijke milieuthema’s. 

Ammoniak

-63%

2020

4,8

1999

12,7

Kg NH3/jr per 1000 kg vlees

Fosfaat

-30%
2020

13,7

1999

19,5

excretie per 1000 kg groei 

Koper

-40%
2020

91,7

1999

153,5

excretie per 1000 kg groei 

Energie

-70% 2020

789,9

1999

2659,5

MJ/1000 kilogram groei

Zink

-35%2020

268,3

1999

414,9

aanvoer per 1000 kg groei 
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Antibiotica
vleesvarkens

-60%

2020

2,1

2012

5,2

Dierdagdosering

Stikstof

-22%

2020

35,6

1999

45,9

excretie per 1000 kg groei 



De ene 
worst 
is de 
andere 
niet.
Er wordt veel geschreven over de negatieve impact van vlees op het milieu en de  

klimaatcrisis in het bijzonder. Het maatschappelijk debat over dit onderwerp is logisch, 

gezien de mogelijk grote gevolgen voor mens en dier. Maar het is wel belangrijk dat 

deze discussie op basis van de juiste feiten en argumenten wordt gevoerd. Een hele 

uitdaging, want bij het berekenen van de ‘CO2-footprint’ van een product moeten er 

vaak keuzes, aannames en schattingen worden gemaakt. Maar hoe komen we eigenlijk 

tot een evenwichtige vergelijking?

Verpakking 7,5%

Overige ingrediënten 1,5%

Slacht + vleesverwerking 3,5%

Inbound transport 0,5%

Land Use
 Change 24%

Varkensvlees 63%

CO2 Footprint tool
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De CO2  
anatomie van

een rookworst...



onder vleesschaamte genieten van een heerlijk stukje smaak-

vol varkensvlees. Kan dat vandaag de dag nog? Om daarach-

ter te komen berekende gerenommeerd en onafhankelijk on-

derzoeksbureau Blonk Consultants 1 in opdracht van KDV de 

CO2-footprint van ons KDV-varkensvlees. Ze keken daarbij in het 

bijzonder naar een van de meest geliefde producten: de Neder-

landse rookworst. Deze oer-Hollandse populaire smaakmaker 

is in allerlei varianten beschikbaar: gemaakt van varkensvlees, 

rundvlees, kippenvlees, vega of vegan. Dit maakt de rookworst 

een perfect startpunt om de CO2-footprint van elke variant te ver-

gelijken.

Rekentool
Blonk Consultants ontwikkelde speciaal voor KDV een nauw-

keurige tool die een heldere en transparante berekening maakt 

van de CO2-footprint van onze rookworst. Omdat we binnen de 

keten al jaren informatie verzamelen over belangrijke milieuthe-

ma’s, kon worden gerekend met praktijkgegevens in plaats van 

industriegemiddelden. Dat maakt de uitkomst nóg realistischer 

en interessanter.

CO2-footprints varkensvlees en vega vergelijkbaar 

De eerste voorlopige resultaten zijn zeer positief. De rookworst 

van KDV-varkensvlees heeft een vergelijkbare CO2-footprint als 

de vega en de vegan variant, zoals in de grafieken te zien is. 

Verder verlagen
Op basis van welke waarde we ook naar de CO2-footprint kijken, 

een ding is zeker: de varkensvlees rookworst van KDV heeft bijna 

dezelfde impact op het milieu als de vega en vegan variant. Een 

uitkomst waar we als keten best trots op zijn. Bovendien hebben 

we nu een transparante tool waarmee we precies kunnen zien 

aan welke knoppen we moeten draaien om onze CO2-footprint 

nog verder te verbeteren. Zo veroorzaken bijvoorbeeld voer en 

methaanuitstoot een groot deel van de footprint van ons duurza-

me varkensvlees. Aan ons de uitdaging om de komende jaren te 

onderzoeken hoe we dat verder kunnen verlagen. Met behulp 

van de tool kunnen we op elk moment berekenen wat de impact 

van een verandering is. Het onderzoek heeft ons gesterkt in de 

overtuiging dat varkensvlees een duurzame bron van eiwitten 

kan zijn. Zeker als onze sector er samen de schouders onder zet 

en blijft innoveren.

CO2 Footprint tool
Hoe bepaal je een carbon 
footprint eigenlijk?
Life Cycle Assessment (LCA)
Om de CO2-footprint van een product te bepalen, gebruikt 

Blonk Consultants de Life Cycle Assessment (LCA) methode. 

Binnen deze methode kunnen alle stappen in het produc-

tie- en consumptieproces van een product worden meege-

nomen, zodat de CO2-footprint van verschillende producten 

eerlijk met elkaar vergeleken kan worden. 

Methodiek en data
De rekenmethodes om een CO2-footprint te kunnen bere-

kenen zijn complex. Gelukkig zijn hier de afgelopen jaren op 

internationaal niveau al heel veel afspraken over gemaakt. In 

de berekening van Blonk wordt gewerkt conform relevante 

internationale standaarden zoals de PEF Guidance, PEFCR 

Feed, LEAP Guidelines FAO. 

Naast de juiste methodiek is het ook belangrijk dat de correc-

te data wordt gebruikt. In veel onderzoeken wordt gewerkt 

met sectorgemiddelden. Wij kunnen de werkelijke cijfers uit 

onze keten gebruiken. Hierdoor worden de uitkomsten rele-

vanter en krijgen we bovendien  inzichten waar we kunnen 

verbeteren. 

Kilogram product versus kilogram eiwit
Traditioneel wordt de CO2-footprint van een product uitge-

drukt in kg CO2 eq/kg. Dit staat voor kilogram CO2 equivalent 

per kilogram product. Dit lijkt ingewikkeld maar het betekent 

dat de impact van een product wordt vergeleken op basis van 

gewicht en niet op basis van voedingswaarde. De vraag is 

alleen of dit helemaal eerlijk is, want de voedingswaarde van 

het ene product is totaal anders dan andere. Er wordt  daarom 

ook steeds vaker gekozen om de producten te vergelijken op 

basis van eiwit. Hierdoor verandert de vergelijking compleet 

en blijkt duurzaam geproduceerd varkensvlees een zeer inte-

ressante bron van eiwit. 

 

1 Blonk Consultants is een bureau dat antwoorden en oplossingen vindt 

voor duurzaamheidsvraagstukken die spelen in de agro-food sector. 

Het bedrijf is de autoriteit op het gebied van LCA-berekeningen en stel-

de eerder CO2-footprints op in opdracht van overheden, het bedrijfsle-

ven en maatschappelijke organisaties voor zowel vleesproducten als 

vegetarische alternatieven.

KDVVeganVega

Carbon Footprint naar gewicht
Inclusief Land Use Change 
in kg CO2 eq. /kg rookworst

1

2
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KDVVeganVega

Carbon Footprint naar eiwitgehalte
Inclusief Land Use Change 
in kg CO2 eq. /100 g eiwit

2

4

6

8

KDVVeganVega

Eiwitgehalte per gewichtseenheid
in g/100g worst

5

10

15

Hoe scoort onze 
eigen worst?

Per kilogram bekeken zijn we vergelijk-
baar met vegan rookworsten.1

Maar we leveren veel meer eiwit per 
gewichtseenheid.2

Als eiwitleverancier presteren we veel 
beter als vega en vegan rookworsten.3

2 De gegevens zijn afkomstig uit het onderzoek: ‘Doe Maar Lekker 

Vegetarisch 2019’ -  tevens uitgevoerd door Blonk Consultants in 

opdracht van de Postcode loterij, Albert Heijn en Unilever.

De LCA-berekeningen geven een uitkomst in kilogram 

CO2 equivalent per kilogram product. Aangezien deze 

waardes niet veel mensen iets zullen zeggen hebben 

we Blonk Consultants gevraagd de uitkomsten van 

onze rookworst te vergelijken met Vega en Vegan pro-

ducten uit een eerder onderzoek.2 
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Durven we te kiezen 
voor de toekomst?
Waar staat onze keten over 25 jaar? Onze sector 

bevindt zich in een roerige tijd waarin er meerdere 

uitdagingen tegelijkertijd op ons afkomen. Zo heeft 

de klimaat- en stikstofcrisis een maatschappelijk 

debat aangewakkerd. Hierbij wordt in steeds toe-

nemende mate de positie van vlees als duurzame 

eiwitbron en daarmee zelfs ook de wenselijkheid 

van de Nederlandse varkenshouderij in twijfel ge-

trokken.

Grote uitdagingen dus maar gelukkig ook ontwik-

kelingen waar onze keten als geen ander op is 

voorgesorteerd. Dankzij onze gesloten keten en 

innovatietrajecten beschikken we immers over be-

wezen oplossingen die praktijkgericht, effectief én 

schaalbaar zijn.

Zo kunnen we dankzij het gebruik van RFID-oor-

merken zeer waardevolle informatie verzamelen 

over elk individuele varken. Door het emissiepro-

bleem bij de bron aan te pakken door middel van 

dagontmesting zorgen we voor een emissie- en 

geurreductie tot wel 75% en een gezond stalkli-

maat voor dier én boer. 

De mest van de dieren kan worden verwerkt op 

de boerderij waar deze door vergisting wordt om-

gezet in groen biogas en waardevolle meststoffen 

-  een gesloten kringloop waarin ook de methaan-

emissie met 75% wordt gereduceerd. Ons geneti-

ca-onderzoek heeft geleid tot een uniek York ras 

die samen met een speciaal ontwikkeld voerpro-

gramma zorgt voor een gezonde groei en de bes-

te vleeskwaliteit. Tot slot zorgt de combinatie van 

goede zorg, innovatieve stalsystemen, een gezon-

de leefomgeving, goed voer en een sterk varken 

voor zeer gezonde dieren. Zo waren we als een 

van de eerste in staat om vlees te produceren met 

een Antibioticavrij Leven Garantie.

Dankzij al deze innovatietrajecten bewijst onze 

keten dat we duurzaam, gezond en lekker var-

kensvlees kunnen produceren in Nederland en 

daarmee een substantiële  bijdrage kunnen le-

veren aan de voedselbehoefte. Een waardevolle 

eiwitbron die zich qua CO2-footprint met de beste 

alternatieven kan meten.

We hebben de meeste oplossingen dus al in huis. 

Nu rest ons de uitdaging om deze oplossingen in 

de praktijk te brengen en op te schalen. Gedreven 

door onze individuele pioniersmentaliteit, maar 

gesteund door onze verbinding binnen de keten. 

Samen kiezen voor de toekomst, net zoals 25 jaar 

geleden.

Toekomstvisie
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De mineralen stikstof en fosfaat zijn onmisbare voedingsstoffen 

voor een varken. Maar te veel stikstof en te veel fosfaat in het 

voer is niet goed. Het overschot aan deze waardevolle minera-

len komt dan namelijk via de mest in de natuur terecht en ver-

stoort zo de mineralenkringloop. Om dit te voorkomen sturen we 

als KDV al sinds de oprichting in 1997 op een optimale balans 

tussen voldoende voedingsstoffen voor het varken en het mini-

maliseren van de uitstoot voor de leefomgeving. Zo sluiten we 

de mineralenkringloop. 

Koper en zink zijn micro-elementen waarvan dieren (en men-

sen) een kleine hoeveelheid nodig hebben om lichaamspro-

cessen in stand te houden, zoals groei en gezondheid. Als 

varkens te veel koper of zink binnenkrijgen, komt het via de 

mest op de akkers en weilanden terecht. Daar heeft het direct 

effect op het bodemleven en de biodiversiteit. Als KDV limite-

ren we daarom de hoeveelheid koper en zink die varkens via 

voer binnenkrijgen en dus weer uitstoten. 

Ammoniak is een stof die vrijkomt uit mest. In hoge concentra-

ties kan ammoniak schadelijk zijn voor dier, mens en milieu. De 

hoeveelheid ammoniak die wordt uitgestoten wordt bepaald 

door het gekozen stalsysteem. 

Als KDV streven we naar een energieneutrale varkenshouderij. 

We komen steeds dichter bij dat doel: binnen de keten zijn al 

meerdere varkenshouders netto energieproducent. Om dat te 

realiseren werkten we de afgelopen 25 jaar hard aan de ontwik-

keling van een oplossing. De laatste innovatie was dagontmes-

ting in combinatie met monovergisting: dagverse mest wordt via 

een vergistingsinstallatie omgezet in biogas en zorgt zo voor de 

productie van warmte en elektriciteit.

Diergezondheid komt dierenwelzijn en bedrijfsresultaat ten goe-

de. Daarom streven we als KDV naar zo gezond mogelijke dieren. 

Dat we daar succesvol in zijn blijkt uit de minimale hoeveelheid 

antibiotica die bij KDV-varkens wordt gebruikt. Ook stijgt de hoe-

veelheid KDV-varkens die gegarandeerd nooit behandeld zijn 

met antibiotica snel. Zij worden uitgeselecteerd voor ons Antibio-

ticavrij Leven Garantie-concept. 

Een andere belangrijke indicator voor de diergezond is het uit-

valpercentage bij de gespeende biggen en vleesvarkens.

Mineralen Biodiversiteit en bodem

Ammoniak

Energie

Diergezondheid

Uitval

De cijfers over 2020
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