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Ida Hylkema

Zuid-Amerikaanse soja vervangen is 
deels mogelijk door een combinatie 
van alternatieven. Dat is de conclu-
sie van een onderzoek naar alterna-
tieve eiwitstromen, dat ABN Amro 
heeft uitgevoerd. Sectormanager 
Dierlijke productie Wilbert Hilkens 
legt uit.

inTERviEw

Hoe kan de soja-invoer worden beperkt?
‘Daarvoor zijn meerdere routes nodig. 
De belangrijkste is het verbeteren van 
de winning van eiwitrijke bijproduc-
ten bij de productie van zonnebloem- 
en raapzaadolie. Ook bij de bio-etha-
nolproductie uit mais en tarwe is op 
dit gebied nog winst te halen.

‘Daarnaast kunnen ook bestaande 
eiwitgewassen zoals erwten, bonen 
en lupines worden verbeterd door 
veredeling. Het gaat dan onder meer 
om robuustere gewassen met meer 
oogstzekerheid.’

En verder?
‘Je kunt ook denken aan de teelt 
van algen, wieren en eendenkroos. 
Hiervoor zijn nieuwe technologieën 
nodig; met name de droogstap kost 
nog veel energie. Je zou bijvoorbeeld 
kunnen proberen om deze producten 
semivloeibaar te vervoeren.
‘Ook insecten passen in dit rijtje. 
Maar hier heb je vooral te maken met 
de huidige wetgeving als beperkende 
factor. 
‘Als laatste denken we aan het verho-
gen van het eiwitgehalte van andere 

componenten van het voer, zoals de 
tarwe. Als je tarwe kunt telen met 
meer eiwit, hoef je minder extra eiwit 
aan het voer toe te voegen.’

wanneer is Zuid-Amerikaanse soja niet 
meer nodig?
‘We zijn minimaal tien jaar verder 
voordat al deze stappen zijn doorge-
voerd en de productie van alternatief 

Europees eiwit voldoende is om aan 
de behoefte van de Nederlandse vee-
houderij te voldoen. 
‘Zoveel mogelijk eiwit van Europese 
origine is al een grote stap. Wil je 
alleen Nederlands eiwit voeren, dan 
is de uitdaging nog veel groter.’

wat kan een boer zelf doen?
‘Als boer kun je je leverancier vra-

gen waar de soja vandaan komt en 
overwegen of het interessant is om 
de switch naar duurzamer eiwit te 
maken. Dat heeft vooral met het eco-
nomische plaatje te maken, al wordt 
de maatschappelijke druk ook steeds 
groter. 
‘Met korte ketens kun je je als produ-
cent onderscheiden en een meerprijs 
voor je product vragen.’

wat doet ABn Amro met het rapport?
‘De afgelopen jaren hebben we geke-
ken naar verschillende thema’s die te 
maken hebben met circulaire econo-
mie. 
‘Daar is dit onderzoek onderdeel van. 
Het is een schets om de ontwikke-
lingen en mogelijkheden van alter-
natieve eiwitproductie zichtbaar te 
maken.’

‘Meerdere routes naar beperking soja-import’

Als je andere 
voercomponenten zoals tarwe 
kunt telen met meer eiwit, 
hoef je minder extra eiwit aan 
het voer toe te voegen.

Wilbert hilkens, sectormanager dierlijke productie ABN Amro

Ieder dier heeft behoefte aan geborgen-
heid en veiligheid, oftewel een plekje 
waar het zich kan terugtrekken. met het 
schoonmaken van een dierverblijf wordt 
deze behoefte ruw verstoord. Het reinigen 
en desinfecteren heeft invloed op de geur, 
en vooral de geur speelt bij dieren een 
grote rol als het gaat om geborgenheid, 

aldus Saskia arndt van Universiteit Utrecht 
faculteit diergeneeskunde. 
arndt is van de afdeling dierenwelzijn en 
proefdierkunde en vooral geïnteresseerd in 
de invloed van het schoonmaken op onder-
zoeksresultaten. Volgens haar is meer 
onderzoek nodig naar de invloed van rei-
nigen en desinfeceren van dierverblijven. 

Geur geeft gevoel van geborgenheid

Ida Hylkema

Stallen worden tot in de puntjes 
schoongemaakt en ontsmet om 
besmettingen met schadelijke 
bacteriën en virussen te voorkomen. 
Maar is schoon wel zo goed voor 
het dierenwelzijn? Die vraag stond 
vorige week centraal op het Studium 
Generale van het lectoraat Welzijn 
van Dieren van Hogeschool Van Hall 
Larenstein in Leeuwarden.

ACHTERGRonD

De moderne veehouderij zit in 
een vicieuze cirkel, schetst Peter van 
de Laar van Van Eck Bedrijfshygiëne 
uit Son. Het bedrijf is gespecialiseerd 
in het ontsmetten van pluimveestal-
len en ongediertebestrijding. Die-
ren worden steeds vatbaarder voor 
ziekten, omdat ze door de sterielere 
omgeving waarin ze worden gehou-
den, minder snel in aanraking komen 
met ziektekiemen. Daardoor bouwen 
ze geen weerstand op en komt een 
besmetting extra hard aan. 

Als reactie daarop moet de omge-
ving nog schoner worden gemaakt, 
om besmetting te voorkomen. Het 
wordt echter steeds moeilijker om  
pluimveestallen vrij te krijgen van 
ziekteverwekkers. De stallen worden 
almaar groter en de middelenkast 
steeds leger.

ozoN 
Als alternatief voor desinfectie- 

middelen heeft het bedrijf een 
methode ontwikkeld waarbij ozon 
wordt gebruikt voor de ontsmetting 
van een stal. De ozon kan in een unit 
in een vrachtwagen op het erf worden 
geproduceerd en wordt daarna in de 
stal gespoten.

‘Ozon vreet de bacteriecel aan, 
waarna deze uit elkaar valt’, legt 
Van de Laar uit. Het middel is in lage 
concentraties ook te gebruiken voor 
continue desinfectie van de lucht 
en helpt volgens Van de Laar tegen 
luchtweginfecties van het pluimvee.

Een andere methode om een 
stal ‘schoon’ van bacteriën te krij-
gen is het gebruik van hitte. Van Eck 
Bedrijfshygiëne heeft een machine 

beschikbaar waarmee de vloer 
onder hoge temperatuur kan worden 
schoongebrand. 

Een van de nieuwste technieken 
bij het ontsmetten van een stal is het 
inbrengen van flora voordat de kip-
pen in de stal komen. ‘Dit zijn bac-
teriën die niet schadelijk zijn voor 
de kippen en die de voedingsbodem 
voor de salmonella als het ware weg-
kapen. Op die manier krijgt de salmo-
nella geen kans om zich te vestigen’, 
legt Van de Laar uit.

verrijkte stAl
De salmonellaproblematiek komt 

vooral voor in dichte stallen en juist 
veel minder bij pluimvee met uitloop. 
Die kippen zijn blijkbaar beter tegen 
de bacterie bestand. Ook in de var-
kenshouderij is de ziektegevoeligheid 
van de dieren hoger in sterielere stal-
len, zo blijkt uit onderzoek van Wage-

ningen UR Livestock Research. 
Ingrid van Dixhoorn deed onder-

zoek naar de invloed van de omgeving 
en sociale condities op de gezond-
heid van biggen. Daarbij vergeleek ze 
twee tomen. De ene werd gehouden 
in een ‘extreem verrijkte’ stal met 
onder meer turf, stro, jute zakken en 
een ketting ter afleiding; de andere 

was gehuisvest in een conventionele 
stal met alleen een ketting. De biggen 
uit de conventionele stal vertoonden 
veel meer frustratiegedrag dan de 
biggen in de extreem verrijkte stal. 

Daarnaast keken de onderzoe-

kers naar de ziektegevoeligheid van 
de biggen. Dit deden ze door de big-
gen bloot te stellen aan een infectie, 
waarna ze de biggen euthaniseerden 
en de longen onderzocht. Het bleek 
dat de ‘arm’ gehouden dieren meer 
typische longlaesies hadden en dat 
deze ook erger waren dan die van de 
dieren uit de verrijkte stal. 

Ook uit bloedonderzoek bleek dat 
de ‘rijke’ dieren beter in staat waren 
geweest om de ziektekiemen te weer-
staan. ‘Verrijking zorgt onder meer 
voor een verbetering van de ziektege-
voeligheid en minder frustratiegere-
lateerd en agressief gedrag’, conclu-
deert Van Dixhoorn.

Volgens haar is het niet mogelijk 
om infecties volledig buiten de deur te 
houden. Niet schoonmaken en biggen 
zo vies mogelijk opvoeden is in haar 
ogen echter ook geen optie. ‘Je zult 
een balans moeten zien te vinden.’ 

Superschone stallen en toch eerder ziek

Wroetende varkens tijdens het onderzoek van Wageningen UR Livestock Resarch. 

‘Je zult een balans 
moeten zien te vinden 
tussen schoon en vies’


