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VARKENS

REPORTAGE
Ondernemer & Bedrijf

ANIMO-VARKENSVEILING
Prijs af boerderij in euro’s per kilo. Tussen haakjes het verschil met de vorige notering in centen
per kilo.
van
tot verschil
geslacht (75-95 kilo)
1,39
1,41 (onv)
levend (100-125 kilo)
1,09
1,11 (onv)
VARKENS HANNOVER
Slotnoteringen termijnmarkt Hannover in euro’s
per kilo. Verschil in centen.
Bron: WTB
slot vorig verschil omzet
apr ‘09
1,427 1,428 (-0,1)
2
mei ‘09
1,498 1,500 (-0,2)
0
jun ‘09
1,540 1,540 (onv)
6
juli ‘09
1,546 1,546 (onv)
0
aug ‘09
1,557 1,557 (onv)
0
sept ‘09
1,548 1,548 (onv)
0
okt ‘09
1,505 1,505 (onv)
0
nov ‘09
1,495 1,495 (onv)
0
dec ‘09
1,492 1,497 (-0,5)
0
VARKENSPRIJZEN
Prijs in euro’s per kilo geslacht gewicht; franco
slachterij (bordesprijs). Tussen haakjes het verschil met vorige week in centen.
van
tot verschil
Vion
1,33 (+1)
Vleuten geslacht
1,35
1,37 (onv)
Vleuten levend
1,07
1,09 (onv)
NVV
1,37 (onv)
BIGGENPRIJZEN

Piet, Tonny en Gertjan van Dam in hun volièrestal.

Foto VidiPhoto

’Het draait om de productie;
je moet het daarmee verdienen’
Het melkveebedrijf van de
familie Van Dam had in de
uiterwaarden geen toekomst
meer. De ondernemers
gooiden het roer om en
bouwden een nieuw
pluimveebedrijf. Inmiddels
hebben ze 52.000
leghennen en plannen voor
een uitbreiding tot 70.000.

groeien. In de tweede stal willen
we ook een volièresysteem plaatsen zodat we op 70.000 hennen zitten. Dat is nog goed te doen zonPluimveehouders in
der personeel.”
Opheusden
Gertjan zit sinds 2004 met zijn
ouders in maatschap en is bijna
Vee:
klaar met zijn opleiding aan de
52.000 leghennen, waarvan
HAS in Dronten. Een bedrijf met
35.000 in volière en 17.000 in
70.000 hennen is dan een goede
traditionele scharrelstal
omvang waarbij er ook nog tijd
voor andere dingen overblijft.
Grond:
”Maar je weet toch niet hoe het
20 hectare grasland
loopt. Toen mijn vader met melkvee begon had hij dit ook niet
Overig:
voorzien. Je moet met de tijd
eierautomaat
meegaan.”
DOOR MARGJE DE GRAAFF
In dat kader kochten de pluimveehouders afgelopen najaar een
et is een grote stap. Van
eierautomaat. Ze deden al aan
een melkveehouderij in de
huisverkoop, maar dat kostte veel
uiterwaarden naar een
tijd en is niet optimaal qua hygiëpluimveebedrijf met ruim 50.000
ne. ”We krijgen veel positieve rescharrelhennen. Piet en Tonny
acties. Het is toch promotie van
van Dam en hun zoon Gertjan
je product”, vindt Tonny.
waagden de gok.
”Mensen weten niet waar hun
”Er moest steeds meer ruimte
komen voor rivier en natuur. We
eten vandaan komt en zijn te veel
zaten helemaal vast”, legt Piet
supermarktgericht. Wij willen laten zien wat we maken”, voegt
uit. ”Je moet dan een keuze maGertjan toe. ”Nu kun je ook verse
ken en omdat Gertjan wel door
eieren verkopen die geen weken
wilde met het bedrijf, besloten we
in de supermarkt liggen. Als
ergens anders te beginnen.”
mensen die meerwaarde proeven
De ondernemers hadden al
komen ze wel vaker terug.”
grond in Opheusden en bouwden
Kijk ook op
De automaat lijkt succesvol,
daar in 2000 een leghennenstal.
www.vandampluimvee.nl
zeker sinds de ondernemers adHet plan om dit naast de melkverteren en een speciale paasacveetak te doen viel niet in de
tie organiseerden. Enkele duizensmaak bij de provincie, waarna
den eieren worden verkocht via de automaat. ”Soms
de melkveetak helemaal werd afgestoten. In 2001
moeten we hem wel vier keer per dag bijvullen, zeverrees een tweede scharrelstal in Opheusden.
ker aan het einde van de week. Zelfs tweede paasdag
”Het was een uitdaging”, kijkt Piet terug. ”Alles
kwamen er nog veel mensen. Nu komt de zomer
was nieuw. Nieuwe stallen, een nieuwe diersoort,
eraan, dan wordt het waarschijnlijk nog meer.”
van extensief naar intensief. Dat was wennen.”
De automaat is een nieuwe uitdaging en brengt
Toch ziet hij veel overeenkomsten tussen koeien en
kippen. ”Het vee is heel anders. Je
wat meer afwisseling in het werk.
”Maar het blijft natuurlijk een nekijkt nu meer koppelgericht. Ik
ventak. Het gaat om de productie,
mis de koeien ook wel eens, maar
’Eierautomaat is
daar moet je het verdienen.”
het werk is eigenlijk hetzelfde. Je
stukje
promotie
van
Piet ziet de toekomst voor scharstreeft altijd naar topproductie,
je product’
releieren met vertrouwen tegegezonde dieren, kwaliteit en een
moet. ”De verwachtingen voor de
lage kostprijs. Het werk gaat zeven
markt zijn goed. Er komt toch
dagen per week door.”
steeds meer vraag naar scharreleieren, zeker met
Een groot verschil ziet Gertjan wel in de prijshet kooiverbod. In Duitsland stoppen veel pluimveeschommelingen. ”We waren een vrij vaste prijs gewend, nu is het elke week anders. Dat kan je afdekhouders waardoor het aanbod ook afneemt.”
In een vrije markt zullen er altijd prijsschommeken met contracten, maar dan ben je eigenlijk geen
lingen zijn, maar mindere tijden zijn geen reden om
zelfstandig ondernemer meer.”
de moed te verliezen, vindt Gertjan. ”Je moet vooral
Al snel na de bouw vond de volgende uitbreiding
plezier in je werk hebben. Juist als het minder gaat,
plaats. Gertjan: ”In 2006 hebben we één stal omgeom dan bij de pakken neer te gaan zitten heeft niebouwd naar volière zodat we er meer hennen konmand wat aan.”
den houden. Je wil met je tijd mee gaan en verder

H

Biggenprijs in euro’s per stuk. Tussen haakjes het
verschil in euro ten opzichte van vorige week.
bij 25 kg
corr. afw. gew.
Vleuten (23 kg) 41,00 (onv)
NVV (25 kg)
55,00 (onv)
0,70 0,50

SPANJE BIGGEN
Biggenprijs Zamora in euro’s per big.
biggen
46,00

BIGGEN HANNOVER
Slotnoteringen termijnmarkt Hannover in euro’s
per big. Verschil uitgedrukt in euro’s. Bron: WTB
slot vorig verschil omzet
apr ‘09
54,00 53,30 (+0,70)
1
mei ‘09
53,40 53,40 (onv)
0
jun ‘09
50,30 50,30 (onv)
0
VION-PRIJZEN VARKENSVLEES
Mutaties Vion-groothandelsprijzen in centen.
datum
14-04 04-06 30-3 23-03
pootham
+4
0 +3
+3
ribben
0 +10 +10
+5
procureurs (nekken) +10 +10 +5
+6
schouders
0
0
0
+3
middels
0
+2 +2
0
buiken Deli
0
0 +2
0
buiken A
0
0 +2
0
buiken B
0
0 +2
0
fabricagespek
0
0
0
0
wangen
+3
0
0
0
levers
+3
0
0
+5
trimmings 70/30
+5
0 +5
+5
trimmings 80/20
+5
0 +5
+5
haas lang
0 +25 +25 +25
kophaas
0 +25 +25 +25
DUITSLAND VARKENS
Duitse prijzen van vleesvarkens in euro’s per
kilo. Tussen haakjes verschil met vorige week.
NWP
1,42 (onv)
Vion Noord
1,42 (onv)
Tönnies
1,42 (onv)

KALVEREN

DUITSLAND BIGGEN
Gemiddelde Duitse biggenprijzen vorige week.
Tussen haakjes verschil met voorgaande week.
Weser-Ems (hybriden BHZP)
52,00 (onv)
Noordrijn-Westfalen
53,00 (onv)
Baden Württemberg
54,20 (+0,20)
Beieren (28 kilo)
55,80 (onv)

Maatschap Van Dam

(onv)

VLEESKALVEREN
Prijs Denkavit blanke vleeskalveren van vorige
week. Tussen haakjes verschil in centen.
zwartbont
4,15 (-10)
roodbont extra
4,55 (-10)

PLUIMVEE
EIERBANK BARNEVELD KOOIEIEREN
Groothandelsprijzen (Realistische Eierprijs) kooieieren in euro’s per honderd (exclusief btw). Tussen
haakjes het verschil met de vorige notering in centen per honderd stuks. Bron: Eierbank Barneveld.
gewicht
wit
bruin
gewicht
wit
bruin
60
5,10 (-0,30)
5,11 (-0,29)
49
4,04 (-0,17)
3,96 (-0,12)
61
5,19 (-0,30)
5,20 (-0,29)
50
4,13 (-0,18)
4,06 (-0,13)
62
5,27 (-0,31)
5,29 (-0,29)
51
4,22 (-0,20)
4,16 (-0,15)
63
5,36 (-0,31)
5,37 (-0,30)
52
4,32 (-0,20)
4,26 (-0,16)
64
5,44 (-0,32)
5,45 (-0,31)
53
4,42 (-0,23)
4,38 (-0,18)
65
5,53 (-0,32)
5,53 (-0,32)
54
4,53 (-0,24)
4,50 (-0,20)
66
5,61 (-0,33)
5,61 (-0,33)
55
4,63 (-0,26)
4,61 (-0,24)
67
5,70 (-0,33)
5,70 (-0,33)
56
4,74 (-0,27)
4,73 (-0,26)
68
5,78 (-0,34)
5,78 (-0,34)
57
4,85 (-0,28)
4,85 (-0,28)
69
5,87 (-0,34)
5,87 (-0,34)
58
4,93 (-0,29)
4,93 (-0,29)
70
5,95 (-0,35)
5,95 (-0,35)
59
5,02 (-0,29)
5,02 (-0,29)
EIEREN KRUISHOUTEM BELGIË

EIEREN RUNGIS FRANKRIJK

Prijzen van eieren in euro’s per honderd stuks.
Tussen haakjes verschil.
Bron: Eierbank
gewicht
wit
bruin
XL
7,99 (-0,49)
7,99 (-0,49)
L
6,47 (-0,58)
6,56 (-0,50)
M
5,67 (-0,53)
5,81 (-0,52)
S
4,68 (-0,30)
4,42 (-0,26)

Prijzen van eieren in euro’s per honderd stuks.
Tussen haakjes verschil.
Bron: Eierbank
gewicht
XL
7,25 (-0,10)
L
7,10 (-0,10)
M
7,10 (-0,10)
S
6,55 (-0,10)

Handel in rechten
blijft nog altijd
afwachtend

Vion verhoogt
vleesvarkensnotering
met 1 cent per kilo

TENDENS
Productierechten

TENDENS
Varkens

DOOR MARGJE DE GRAAFF

DOOR MARGJE DE GRAAFF

Ook deze week is er weinig handel in productierechten. In
pluimveerechten wordt eigenlijk
niet gehandeld, in varkensrechten slechts mondjesmaat. Vraag
en aanbod zijn beide erg klein,
maar redelijk in evenwicht. Er
worden dan ook weinig prijsschommelingen verwacht.
De verwachting is wel dat er
veel potentiële vraag ligt die los
zal barsten als de varkensmarkt
echt in beweging komt. Het aanbod zal dan onvoldoende zijn
waardoor de prijzen sterk kunnen stijgen. Voorlopig wordt er
echter weinig beweging voorzien.
◆ Prognose: stabiel.

Vraag en aanbod houden zich op
de varkensmarkt goed in evenwicht. De afzet lijkt wat vriendelijker, maar omdat er deze periode verschillende feestdagen zijn,
lijkt het aanbod voldoende. Toch
zit er beweging in de markt, hoewel nog stroef. Vion verhoogt
daarom de varkensprijs met 1
cent terwijl de Duitse slachterijen de prijzen gelijk hielden.
De verwachting is dat de prijzen niet zullen dalen in de komende weken. Stijgingen komen
er wel aan, maar het kan even
duren voordat de markt echt in
beweging komt.
▲ Prognose: stabiel tot stijgend.

