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Aan de leden en afnemers 
 
De coöperatie is weer actueel. Het is goed om te zien, hoe nieuwe 
coöperaties in Nederland weer volop ontstaan. Bij het ontstaan van 
de coöperatie weet iedereen wat de bedoeling van de coöperatie is. 
Helaas zie je dat dit door de jaren heen vergeten wordt en de 
onderneming als een beursgenoteerd bedrijf wordt geleid. Toch is 
het goed om te zien, dat de oorspronkelijke bedoeling van onze 
coöperatie op onze jaarvergadering weer wordt benadrukt. Door 
samen te werken, kun je zaken efficiënter uitvoeren en daar moet 
iedereen van profiteren. 
De jaarvergadering is goed bezocht en iedereen begrijpt de 
oorspronkelijke bedoeling van onze coöperatie, want alleen dan kan 
onze coöperatie blijven voortbestaan. Ook de omzet laat zien dat het 
vertrouwen er is. Belangrijk is dat deze stijging geleidelijk gebeurd, 
want de bestaande klanten goed bedienen staat boven aan. Dit jaar 
zal de mengvoerproductie in Nederland onder druk komen te staan. 
Door het fosfaatreductie plan en stoppende varkensbedrijven zal dat 
ook bij ons te merken zijn. Toch verwachten we dat een eventuele 
daling zeer beperkt zal zijn. 
Uw CAVV heeft vorig jaar ook weer een goed jaar gedraaid. Onze 
mengvoeder-omzet is met 3,8 % gestegen, terwijl landelijk de omzet 
gelijk is gebleven. Wij hebben er weer bewust voor gekozen om een 
scherpe marge te hanteren en ondanks enkele incidentele zaken is 
er gewoon een kleine nabetaling, zoals u gewend bent.  
Op de jaarvergadering van 21 maart jl. is de volgende nabetaling 
vastgesteld: 
 Mengvoeders:  EUR 1,80 per ton (incl. B.T.W.) 
 Kunstmeststoffen:  geen nabetaling 
 (excl. kalk) 
Voor niet leden zal de helft van het bedrag uitgekeerd worden.  
Wij hebben de marge op kunstmest verder verscherpt en omdat 
Ecotrans het efficiënt kan rondbrengen, is besloten geen nabetaling 
op de kunstmest uit te keren. 
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Jaarvergadering  
De jaarvergadering heeft op 21 maart plaats gevonden. De opkomst 
was goed en er werden ook terecht kritische vragen gesteld. Dit 
betekent dat u als lid zeer betrokken bent en dat is iets wat wij zeer 
waarderen. 
Op de jaarvergadering is ook aan de orde geweest, dat door de grote 
omzetstijging van de afgelopen jaren en de deelname in OOCON, de 
liquide positie van uw coöperatie is afgenomen. Het is goed dat u als 
lid dat ook inziet en dat we daar de komende jaren mee bezig 
moeten gaan.  
Het tweede deel van de vergadering met de presentatie van Bert 
Poliste over de konijnenhouderij was ook zeer interessant. Het gaf 
een goed beeld hoe de sector in elkaar steekt en hoe een bedrijf 
draait. De konijnenvoeders zijn ook een belangrijke tak voor uw 
coöperatie geworden. Afgesloten werd met een heerlijke Paella met 
konijnenvlees, waar heerlijk van genoten werd. 
 
Sector dag rundvee 
Op 9 maart is onze jaarlijkse rundveestudiedag geweest. De 
opkomst was weer heel goed. In de ochtend zijn we geïnformeerd 
door Gerard Abbink van Groeikracht over de bodem. Door alle 
regelgeving wordt het steeds belangrijker om hier goed mee om te 
gaan. Belangrijk is ook om te zien dat er niet één oplossing is, maar 
dat er veel mogelijkheden zijn en dat het weer met name bepaald, 
wat uiteindelijk de beste oplossing is. ‘s Middags hebben wij het 
mooie bedrijf van de familie Hegeman mogen bezoeken. Dit is zeer 
leerzaam geweest.  
 
 
Gewasbeschermingsmiddelen verkoop 
In februari hebben wij weer onze jaarlijkse audit van het CDG 
(Certificatie Distributie in Gewasbeschermingsmiddelen) voor de 
verkoop van professionele gewasbeschermingsmiddelen gehad. Dit 
certificaat is noodzakelijk om professionele 
gewasbeschermingsmiddelen te mogen verkopen. Wij als Zuid-Oost 
Salland willen onze klanten een compleet pakket kunnen blijven 
bieden en blijven daarmee professionele 
gewasbeschermingsmiddelen in Heeten verkopen. 
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Nieuwe menger en bulkauto 
In het weekend van 17, 18 en 19 februari is de nieuwe menger 
geplaatst. De ombouw is perfect verlopen en zondagmiddag 
draaiden we alweer. Echter door vergeten olie in een vertragingskast 
hebben we maandag en een deel van dinsdag weer stil gestaan. 
Echter door meedenken van onze klanten en door ons gemotiveerde 
team, is de schade maar heel beperkt gebleven. 
We merken nu dat we toch 15% meer capaciteit in onze fabriek 
draaien. Doordat we dit jaar verwachten dat de omzet niet zal stijgen, 
kunnen we dit jaar goed gebruiken om alle processen verder te 
optimaliseren. In ieder geval bedankt voor het tijdig bestellen en 
meedenken tijdens de ombouw. 
In mei komt onze nieuwe bulkoplegger, door de grootte (ruim 32 ton) 
en het hoge druk lossysteem (sneller lossen) zal ook hier onze 
capaciteit verbeterd worden. Het hogedruk lossysteem zal er ook 
voor zorgen, dat de brokken minder beschadigd worden bij het 
lossen in de silo. Met het lagedruksysteem worden de brokken met 
hoge snelheid in de silo geblazen. Met het hogedruksysteem worden 
de brokken als een worst de silo in gedrukt. De transportsnelheid in 
de losbuis is dan veel lager. U zult het vanzelf ervaren als onze 
nieuwe bulkoplegger uw dam op komt rijden.    
 
Gecombineerde opgave  
Voor half mei dient de gecombineerde opgave te worden ingediend. 
Door de omvang van de aanvraagbedragen is het belangrijk, dat de 
controle van de aanvraag gebeurt door een vakkundig persoon, die 
ook voor eventuele fouten verzekerd is. Deze verzekering hebben wij 
niet en wij kunnen daarom ook niet de verantwoording daarvoor 
nemen. Ons advies is dan ook om uw boekhouder hierbij in te 
schakelen.  
 
Hans Verheul 
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Melkveeexpert 2016 
 

Hieronder vind u weer de resultaten van ons melkveeexpert systeem 
over 2016. Klanten van ons kunnen hier vrijwillig aan meedoen. 
Hiervoor zijn gegevens nodig van de 
melkcontrole, melkfabriek, onze 
voerleveranties en eventueel 
bijproducten gebruik. Bijproducten dienen 
handmatig ingevuld te worden, de 
overige gegevens worden automatisch 
ingelezen. Gelukkig hebben wij onder 
ons klantenbestand een grote deelname 
aan dit systeem. Dit is ook zeer belangrijk voor ons als bedrijf zodat 
wij onze technische resultaten kunnen monitoren met andere 
mengvoerbedrijven. Ook voor de melkveehouder levert dit met 
relatief weinig werk veel informatie op. Zo worden bijvoorbeeld van 
elk kwartaal gemiddelden berekend zodat vaker per jaar een 
vergelijking van uw eigen bedrijf ten opzichte van het gemiddelde 
kan plaatsvinden. De vermelde resultaten gaan puur over het 
melkveegedeelte. Jongvee wordt er buiten gelaten (zie tabel) 
 
In 2016 mocht vrij worden gemolken, enkele productie beperkende 
maatregelen van een melkfabriek daargelaten. Het aantal 
melkkoeien van de deelnemende bedrijven is voor het eerst de grens 
van 100 gepasseerd. Het eerste kwartaal van dit jaar kenmerkte zich 
door een historisch hoog niveau: voor het eerst boven de 9000 kg 
melk gemiddeld. Helaas werd in het 4e kwartaal van 2016 matig 
gemolken, waardoor het jaargemiddelde nog wel steeg, maar niet zo 
snel dan in eerste instantie werd verwacht. De gehalten lagen weer 
duidelijk boven het fabrieksgemiddelde. Dit is al jaren een zeer sterk 
punt van ons. Ook nog van belang om te melden is dat wij bij onze 
productieresultaten uitgaan van werkelijk geleverde kg melk aan de 
fabriek en niet van melkcontrole cijfers. Deze zijn vaak toch iets 
minder betrouwbaar. Uit de resultaten blijkt dat financieel gezien 
2016 een slecht jaar was: melkprijs nog verder gezakt en de 
krachtvoerkosten per 100 kg meetmelk globaal gelijk gebleven. Het 
krachtvoer verbruik per 100 kg meetmelk is wel duidelijk gestegen. 
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Dit betekend dat de prijs per 100 kg wel wat lager was. Al met al 
resulteerde dit in een duidelijk lager saldo melk-voer per koe per jaar. 
Dit jaar zal dat naar verwachting weer een stuk beter worden. 
 

 

 
 
 

2012 2013 2014 2015 2016 

Gem. aantal koeien  81 85 90 93 100 

Kg melk per koe per jaar 8367 8539 8395 8626 8717 

Vet% 4,53 4,50 4,44 4,48 4.49 

Eiwit%  3,59 3,57 3,54 3,58 3.58 

Kg krachtvoer per 100 kg 
meetmelk  

21,4 21,7 21,0 21,7 23.5 

Kg krachtvoer uit 
bijproducten per 100 kg mm  

1.8 1,8 1,4 1,4 1.4 

Totaal kg krachtvoer per 100 
kg meetmelk  

23,2 
 

23,5 22,4 23,1 24.9 

Celgetal  169 172 170 173 

Ureum  21 21 21 22 

Economisch      

Melkgeld per 100 kg mm 32,51 37,46 37,05 29,28 27.55 

Tot. krachtvoerkosten per 
100 kg mm 

6,40 6,95 6,47 6,26 6.28 
 

Saldo per 100 kg mm 26,11 30,51 
 
30,58 
 

23,02 
 
21.27 

Saldo melk-voer per koe per 
jaar   2725 2121 

 
1975 
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Geslaagde studiedag melkveehouderij. 
 
Op donderdag 9 maart jl hebben wij onze studiedag voor de 
melkveehouderij weer gehad. De opkomst was met ruim 65 
personen uitstekend te noemen. De formule die wij hierbij hanteren 
spreekt duidelijk aan: voor de middag binnen met een goede spreker 
en na de middag naar een praktijkbedrijf. Dit jaar was dat bij de 
familie Hegeman in Holten. 
Als inleider voor het ochtendprogramma was dit jaar Gerard Abbink 
van Groeikracht uitgenodigd. Als onderwerp had hij gekozen voor: 
Zet de bodem aan het werk! Gerard bleek een boeiende verteller te 
zijn met een heldere boodschap. Speerpunten voor een gezonde 
bodem zijn een voldoende hoge pH en een zo goed mogelijke 
organische stof in de grond handhaven of zien te verkrijgen. 
Bijvoorbeeld continue teelt van mais krijgt als advies: 35 ton 
rundveedrijfmest en 20 ton compost per ha. 
Ook werd het belang van extra water toevoegen tijdens het 
zodebemesten op grasland nog eens toegelicht. Dit is een 
toevoeging waarvan je in elk geval zeker weet dat ie werkt. 
Na het stamppotbuffet in de middag gingen we naar het bedrijf van 
de familie Hegeman. Hier werden 
3 onderwerpen behandeld: de 
bedrijfssituatie werd besproken in 
combinatie met een rondleiding, 
Guus de Haan gaf een workshop 
over het werken met de schudbox 
en Jaap de Vink gaf als 
weidecoach een toelichting op de 
beweidingsstrategie voor dit 
bedrijf. 
Er werd uiteraard afgesloten met 
een hapje en drankje en de familie Hegeman werd bedankt voor de 
gastvrijheid en rondleidingen op hun mooie bedrijf.  
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Worminfecties bij Rundvee 
 
Nu de lente is begonnen en het weideseizoen er weer aankomt, is 
het belangrijk om stil te staan bij de ontworming van uw (jong)vee. Bij 
runderen kunnen vooral maagdarmwormen, longwormen en leverbot 
voor ellende zorgen.  
Doorgaans wordt bij het jongvee al immuniteit opgebouwd tegen 
longwormen en maagdarmwormen en zijn de risico’s bij de 
melkkoeien beperkt. Wij willen dan ook in het bijzonder de bedrijven 
attenderen op risico’s waar het vee naar jaren opstallen weer voor 
het eerst naar buiten gaan en dus nog geen immuniteit hebben 
opgebouwd. 
 
Wij adviseren om in samenwerking met uw veearts een plan te 
maken omtrent ontwormen en monitoren van problemen. 
 
Het Tankmelkonderzoek Worminfecties van de GD kan u inzicht 
geven op de aanwezigheid van afweerstoffen. Zo krijgt u een 
indicatie van de mate van besmetting van uw vee. 
Hieronder een korte toelichting over Longwormen en 
Maagdarmwormen. 
 

 
Wat zie je?  
Kenmerkend voor een longworminfectie is de diepzittende droge 
hoest, waarbij het rund met een kromme rug gaat staan. Zwaar 
besmette runderen gaan minder vreten en vermageren omdat ze 
extra energie nodig hebben voor de ademhaling. Ze kunnen zelfs 
sterven door verstikking. 
 
 
 

Longwormen komen op veel bedrijven voor. Ze veroorzaken infectie 
van longen en luchtwegen. De schade van een longworminfectie kan in 
de duizenden euro's lopen als runderen tijdens het eerste 
weideseizoen geen kans krijgen adequate immuniteit op te bouwen 
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Het leven van de longworm 
Tijdens het grazen wordt de larve opgenomen. De larve dringt door 
de darmwand en gaat via bloed en lymfe naar de longen waar een 
ontstekingsreactie ontstaat met longschade. Daar wordt het een 
volwassen worm die tot 10.000 eitjes per dag kan leggen, met 
daarin larfjes. Deze Larfjes komen al snel uit en prikkelen de 
luchtwegen, waardoor ze worden opgehoest, ingeslikt en via de 
mest worden uitgescheiden. Na het doorlopen van verschillende 
stadia worden ze met behulp van een schimmel die op mest leeft 
verspreid over de weide. Verspreiding vindt zowel onder droge als 
natte omstandigheden plaats. 
 
Hoe ga ik ermee om? 
Laat de koppel vee die voor de eerste keer weidegang krijgt, 
langzaam immuniteit opbouwen. Vaccineer voorafgaand aan de 
weidegang door bestraalde longwormlarfjes in te geven in de bek. 
Het immuunsysteem wordt geactiveerd. In de weide wordt de afweer 
verder ontwikkeld 
 
 

M 
 

Wist u dat... 
… longwormlarven overwinteren in de koe (dragers), maar niet op het 
land? ... besmettelijke larven op de weide na 7 weken zijn 
afgestorven? 
... intensief behandelen tegen maagdarmwormen afbreuk kan doen 
aan een goede immuniteitsopbouw tegen longwormen? 
... zware infectie bij immune runderen kan leiden tot 
overgevoeligheidsreacties (wel hoestklachten, maar longwormen 
bereiken niet het volwassen stadium)? 
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Wat zie je? 
Een maagdarmworminfectie laat meestal geen duidelijke symptomen 
zien. Doordat maagdarmwormen zich hechten aan de wand van het 
maagdarmstelsel is de opname van voedingsstoffen (incl. vitaminen 
en mineralen) verstoord. Dit veroorzaakt klachten als verminderde 
groei/vermageren, dof haarkleed, verminderde melkgift en soms 
diarree. 
  
Het leven van de maagdarmworm 
Tijdens het grazen wordt de larve opgenomen. Deze larve wordt in 
de koe volwassen en produceert na 3 weken vele eitjes. 
De eieren komen met de mest op de weide en ontwikkelen zich in 2 
tot 3 weken tot besmettelijke larven. De snelheid van de tweede 
ontwikkeling is afhankelijk van de vochtigheid en de temperatuur van 
de omgeving. 
  
Hoe ga ik er mee om? 
Laat het koppel vee dat voor de eerste keer weidegang krijgt, 
langzaamaan immuniteit opbouwen. Dit houdt in: 
- begin te weiden op schoon perceel (2 keer gemaaid of na 1 juli 
starten op weide waar dat jaar niet eerder vee heeft gelopen); 
- binnen 3 weken omweiden naar schone percelen. 
 

Maagdarmwormen is een verzamelnaam voor verschillende wormen 
die bij runderen voorkomen in lebmaag en darmkanaal. Ze komen op 
ieder bedrijf voor waar weidegang wordt toegepast. Door goed 
weidemanagement kan veel ellende voorkomen worden en zijn de 
runderen in staat om immuniteit op te bouwen tegen 
maagdarmwormziekte. 
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Bron: GD Deventer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wist u dat... 
... door de vele cycli per jaar een oorspronkelijk lichte infectie op de 
weide snel opbouwt tot een zwaardere infectie? 
... besmettelijke larven overwinteren op het land en gevoelige dieren 
tot 1 juli van het daaropvolgende jaar kunnen infecteren? 
... een weide, na infectie door een weidende koppel, 2 keer gemaaid 
moet worden voordat er geen schadelijke larven meer zijn? 
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Diarree bij lammeren; een vat aan oorzaken 
 

Diarree kan een vrolijk lammerseizoen grondig verpesten. Er 
zijn veel mogelijke oorzaken, van virussen tot voedingsfouten. 
Preventie is het allerbeste. 
De mooiste tijd van het jaar is aangebroken: de lammertijd. Een 
intensieve periode voor schapenhouders, maar ook een periode die 
veel voldoening geeft. Mits er kwieke, gezonde lammeren bij de 

ooien lopen en dat is niet 
vanzelfsprekend. Lammeren zijn 
namelijk uiterst kwetsbaar voor onder 
meer infecties en maagdarmstoornissen. 
Hun afweersysteem is nog niet volledig 
ontwikkeld, hun maagdarmstelsel 
evenmin. Diarree kan dan een vrolijk 
lammerseizoen grondig verpesten. Naar 

schatting is de helft van alle sterfgevallen van jonge lammeren toe te 
schrijven aan diarree. Verdere schade zit hem vooral in het 
groeivertraging en extra kosten voor behandeling. Veel 
schapenhouders denken bij diarree automatisch aan coccidiose. Dit 
is echter niet de belangrijkste oorzaak van diarree bij heel jonge 
lammeren. Bij hen spelen andere aanleidingen een rol. Overigens is 
er zelden één oorzaak aan te wijzen. Diarree is een zogeheten 
multifactoriële kwaal, er zijn meestal meerdere oorzaken. Die 
variëren van bacteriën en virussen tot inwendige parasieten en 
allerlei omgevingsinvloeden zoals overbezetting, een te hoge of lage 
temperatuur, slechte hygiëne en voedingsfouten.  
 
Jonger dan een maand. 
Lammeren die vlak na de geboorte voldoende biest hebben gehad, 
zijn al een flink eind uit de gevarenzone. De antistoffen in deze 
eerste melk bieden bescherming tegen tal van ziekteverwekkers. 
Echter, de darmwand van het lam is alleen tijdens de eerste 36 
levensuren doorlaatbaar voor de beschermende antistoffen in de 
biest, daarna nauwelijks meer. Dat is dan ook het moment dat de 
ziekteverwekkers relatief makkelijk kunnen toeslaan. Zoals E. coli. 
De darm zit er vol mee maar er zijn “good guys”en “bad guys”. De 
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bad guys krijgen de overhand bij een verstoord darmevenwicht. E. 
coli veroorzaakt, al dan niet in gezelschap van andere 
ziekteverwekkers, ernstige diarree. Het lam is verder slap en sloom 
en doordat het uitdroogt, verliest de huid zijn elasticiteit. Bij het 
beetpakken van een huidplooi tussen duim en wijsvinger veert deze 
na loslaten nauwelijks meer terug. Bij jonge lammeren is dit het 
betrouwbaarste te testen op het bovenste ooglid. Het ziekteverloop 
kan zo snel gaan, dat er geen houden aan is en het diertje binnen 24 
uur doodgaat. Rotavirussen kunnen op eenzelfde manier 
huishouden. Op zichzelf zijn ze meestal niet dodelijk maar ze zorgen 
wel voor dusdanig veel schade aan de darmwand dat andere 
ziekteverwekkers vrij spel krijgen. En 
zelfs als die er niet zijn krijgt het lam 
een flinke tik. Het virus beschadigt 
namelijk de bekleding van de 
darmwand die daardoor niet goed 
meer in staat is voedseldeeltjes op te 
nemen. Die darmbekleding heeft 
minstens een week nodig om te 
herstellen en al die tijd neemt de 
darmwand nauwelijks voedingstoffen op. Het voedsel dat in de darm 
zit, wordt niet afgebroken en gaat gisten en rotten. Voor kwade 
bacteriën is het een feestmaal, zij gedijen er goed en 
vermenigvuldigen zich massaal. De darm reageert op dit alles met de 
afgifte van extra vocht wat leidt tot diarree. Oudere lammeren komen 
er vaak wel doorheen, jonge dieren kunnen snel doodgaan aan 
uitdroging. Een andere oorzaak van diarree bij jonge lammeren is 
cryptosporidiose. Cryptosporidiën zijn eencellige parasieten die bij 
jonge lammeren kunnen zorgen voor waterdunne witgele diarree. De 
infectie verloopt vaak in golven: zo lijkt het probleem voorbij en 
ineens steekt het de kop weer op. Ook mensen kunnen besmet 
raken en diarree krijgen die gepaard gaat met misselijkheid en 
buikkrampen. 
 
Niet-infectieuze oorzaken. 
Potlammeren raken nogal eens aan de diarree doordat de kunstmelk 
niet goed is aangemaakt. De verhouding tussen poeder en water 
klopt niet of de melk is niet goed van temperatuur waardoor de 
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speciale slokdarmsleufreflex van het lam niet goed werkt. Die is 
nodig om te zorgen dat de melk rechtstreeks naar de lebmaag gaat 
en niet terecht komt in een van de andere magen. Die kunnen 
namelijk geen melk verteren. Het kan ook zijn dat potlammeren te 
grote hoeveelheden melk per voeding krijgen. 0,2 liter per keer is bij 
middel grote lammeren het maximum, bij meer stroomt hun kleine 
lebmaag over. De melk komt onverteerd in de darm of loopt terug de 
pens in waar die gaat rotten en gisten wat tot diarree leidt. 
Lammeren aan de lambar hebben hier minder vaak last van omdat 
zij de hele dag door kunnen drinken en dan per keer wat kleinere 
hoeveelheden opnemen. Melkpoeder op basis van plantaardige 
eiwitten stremt niet in de lebmaag en blijft dus vloeibaar. Ook dit kan 
een belangrijke oorzaak van te dunnen mest zijn. 
 
Ouder dan een maand. 
Vanaf vier weken leeftijd komt coccidiose, ook wel eimeria genoemd, 

in beeld als belangrijke veroorzaker van 
diarree. Besmetting heeft meestal al eerder 
plaatsgevonden maar het duurt drie weken 
voor er klinische verschijnselen zijn. 
Daardoor wordt coccidiose vaak pas gezien 
bij dieren vanaf een maand oud. De 
eencellige coccidiën zorgen voor een 

waterige, soms slijmerige, diarree die zwart van kleur kan zijn. Dat 
duidt op de aanwezigheid van bloed. Lammeren kunnen continu 
staan persen alsof ze moeten mesten, maar er komt niks. De 
persdrang wordt veroorzaakt door irritatie van de endeldarm, soms 
persen ze die zelfs naar buiten. Cocciciose is een hardnekkige 
infectie, de eitjes zijn bestand tegen veel ontsmettingsmiddelen 
evenals tegen kou en hitte. Besmetting treedt meestal op daar waar 
veel dieren op een te klein en niet al te schoon oppervlak worden 
gehouden. Op deze leeftijd kan ook Nematodirus de kop opsteken, al 
dan niet in combinatie met coccidiose. Besmette lammeren hebben 
waterdunne diarree en drogen snel uit. Zonder ingrijpen gaan ze 
dood. Nematodirus is een besmettelijke maagdarmparasiet die het 
vooral goed doet na een koude winter. Om van ei uit te groeien tot 
besmettelijke larve, is namelijk kou nodig. De vorst van de afgelopen 
periode betekent dus dat alertheid is geboden. Het perceel waar de 
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jonge lammeren vorig jaar het eerst op hebben gelopen moet straks 
in het voorjaar worden gemeden. De diagnose van Nematodirus is 
soms moeilijk te stellen: er kan al diarree optreden voordat de eieren 
in een mestmonster aantoonbaar zijn. In dat geval is de 
voorgeschiedenis van belang: als de waterdunne diarree twee tot 
drie weken na het naar buiten gaan optreedt, moet er altijd aan 
Nematodirus worden gedacht. Ook op deze leeftijd kunnen 
voedingsfouten voor diarree zorgen. Van lammeren die erg vroeg 
worden gespeend is de pens vaak nog onvoldoende ontwikkeld om 
grote hoeveelheden vast voer aan te kunnen. Gisting, rotting en 
diarree zijn het gevolg. Ook te snelle voerovergangen kunnen dit 
effect hebben. Als de lammeren straks in het voorjaar op erg eiwitrijk 
gras terecht komen, kan ook dat voor diarree zorgen. Net als een 
overmatige verstrekking van krachtvoer of smul mix waarin veel 
granen zitten. Die verzuren de pens inhoud en dat geeft ontstekingen 
van de pens wand. Een goede vertering is dan wel bekeken met 
onder meer diarree als resultaat. 
 
Wat te doen. 
Schapenhouders staan niet volledig machteloos tegenover diarree. 
Tegen veel vormen zijn behandelmethodes. Die zijn vooral gericht op 
de aanpak van secundaire infecties en op het herstellen van de 
vocht- en elektrolytenbalans. Als het dier 
opknapt, houdt het echter vaak levenslang 
groeiachterstand. Beter is daarom om te 
voorkomen dat het mis gaat. Vermijd stress, 
zorg voor rustige voerovergangen, bereid 
kunstmelk precies volgens de instructies op 
de verpakking en geef kleine beetjes per 
keer. Houd hokken schoon en droog, zorg 
voor voldoende ventilatie, prop niet te veel dieren op een kluitje en 
weid jonge lammeren niet op percelen waar vorig jaar ook jonge 
lammeren liepen. maar het belangrijkste van alles is nog wel: zorg 
dat pasgeboren lammeren biest binnen krijgen. De eerste melk van 
de ooi vlak na het aflammeren zit stampvol waardevolle 
beschermingsstoffen. Een honderd procent garantie geeft het niet, 
maar als een lam tijdens de eerste twee levensdagen voldoende 
biest opneemt, staat het in elk geval al met één – nul voor. 
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Zonder plan wordt haemonchus lastiger 
 
Van oudsher is Haemonchus contortus een ‘zomerworm’. 
Tegenwoordig is dat allang niet meer zo. Infecties met deze parasiet 
zien we de laatste tien jaar niet alleen steeds vroeger maar ook later 
in het jaar. Toename van 
problemen is alleen te 
voorkomen door planmatig te 
werk te gaan. Onderdeel daarvan 
is: ooien niet meer ontwormen in 
de lammertijd.  
Volwassen schapen hebben 
meestal geen last van de maag-
darmworm Haemonchus  
contortus. Opgroeiende lammeren wel. Vooral in de zomer kunnen 
ze er flink hinder van ondervinden. Probleem is dat die periode 
langer wordt: de eerste infecties duiken al in het voorjaar op en ook 
in het najaar zijn er meldingen. Jaar op jaar verergert de ernst van de 
problemen rond haemonchose, zoals een infectie met deze parasiet 
wordt genoemd. Dat komt door een combinatie van het 
veranderende klimaat, een hoge infectiedruk en toenemende 
resistentie van de parasiet tegen beschikbare wormmiddelen. Het is 
dus zaak dat de lammeren in het voorjaar naar buiten gaan op zo 
schoon mogelijk land maar wel weerstand gaan opbouwen. Dat kan 
alleen via regelmatig contact met deze parasieten. In de wei komen 
de lammeren in aanraking met de maag-darmwormen. Wanneer de 
lammeren regelmatig verweid worden naar schone percelen blijft de 
infectiedruk beperkt en kunnen de jonge dieren weerstand 
opbouwen. De blootstelling aan wormen moet beperkt blijven omdat 
anders de lammeren vrij plotseling ernstige bloedarmoede kunnen 
krijgen. In de lebmaag van het lam zuigen volwassen wormen bloed. 
Bij een ernstige infectie kunnen ze samen dagelijks meer dan 
honderd milliliter bloed aan het lam onttrekken. Ooien behandelen 
rond het aflammeren is niet nodig bij deze aanpak. Dit kan zelfs 
contraproductief uitpakken, want bij elke onnodige wormbehandeling 
bestaat het risico dat het wormmiddel minder effectief wordt. 
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Cyclus van de parasiet 
Volwassen vrouwtjes van de verschillende maag-darmwormsoorten 
komen vooral voor in de lebmaag en dunne darm en produceren 
eieren die met de mest op het land komen. Uit de eieren komen 
larven van het eerste stadium (LI- larven), die zich via L2- larven 
ontwikkelen tot de infectieuze L3-larven. De ontwikkeling van ei tot 
L3 duurt meestal enkele weken. Deze L3- larven hechten zich aan 
het gras en worden bij het grazen opgenomen. In het schaap 
ontwikkelen ze zich in ongeveer drie weken tot volwassen wormen. 
Infectieuze larven die in de nazomer en herfst worden opgenomen, 
kunnen in het slijmvlies van de lebmaag 
of dunne darm in rust gaan en zich in 
het voorjaar verder ontwikkelen. Ze 
zorgen dan voor de verhoogde ei-
uitscheiding rond de lammertijd. 
 
Wormplan 
De aanpak van haemonchose in 2017 
is op bedrijven die planmatig te werk 
gaan al begonnen in het najaar van 
2016: op basis van de beweiding in 2016 is een beweidingschema 
gemaakt voor 2017. De eerste percelen waarop de ooien met 
lammeren in het voorjaar naar buiten gaan, moeten in het najaar en 
winter zo lang mogelijk maar minimaal 3 maand rust krijgen om in het 
voorjaar zo schoon mogelijk te zijn. Een ontwormplan bestaat uit drie 
componenten: ontwormschema, beweidingsschema en 
mestonderzoek. 
1.Ontwormschema. Ontwormen vindt plaats op basis van 
mestonderzoek en is vooral afhankelijk van het beweidingsschema. 
Een belangrijke vraag die de Gezondheidsdienst voor Dieren vaak 
krijgt, is of ontwormen van ooien rond de aflamperiode wel of niet 
nodig is. Het antwoord op die vraag is in principe ontkennend: 
gezonde ooien die weidegang krijgen, ontwikkelen geleidelijk 
voldoende weerstand om zich te wapenen tegen nieuwe infecties. 
Voor dergelijke ooien is een behandeling in het voorjaar niet nodig. 
Voor schapenhouders die het niet aandurven om hun ooien niet te 
ontwormen, adviseren wij om dan in eerste instantie de enters rond 
de aflamperiode nog wel te ontwormen en de oudere ooien niet. Als 
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dat goed gaat, durven ze de volgende jaren ook de enters 
onbehandeld naar buiten te laten gaan. Individuele zwakkere dieren 
hebben soms wel een behandeling nodig. Als u besluit om een deel 
van de ooien wel te ontwormen, controleer dan ook de 
werkzaamheid van zo`n behandeling. 
2.Beweidingsschema. Zo`n schema is de basis van uw wormplan 
en heeft tot doel de lammeren zo lang mogelijk te weiden op zo 
schoon mogelijk land. Het land waarop de ooien met lammeren in het 
voorjaar de eerste keer naar buiten gaan, moet zo schoon mogelijk 
zijn. Daarna moeten ze steeds worden verweid naar land waar bij 
voorkeus minimaal 3 maand geen schapen op geiten hebben 
gelopen: verweid tot 15 juni minimaal elke drie weken en daarna elke 
twee weken. Laat mestonderzoek doen vanaf vier weken nadat uw 
lammeren teruggekeerd zijn op land waar datzelfde jaar ooien of 
lammeren hebben gelopen. 
3.Mestonderzoek. Met mestonderzoek is een goede schatting van 
de besmetting met 
verschillende wormsoorten 
te maken. Laat 
mestonderzoek doen om 
de juistheid van uw 
wormplan te controleren.  
 
Resistentie 
Resistentie van maag-
darmwormen tegen 
beschikbare middelen is 
wereldwijd een 
toenemende punt van zorg: 
in Nederland komt het voor in alle groepen van wormmiddelen 
behalve voor levamisole. Elders is levamisole-resistentie wel 
beschreven en schapenhouders die dit middel gebruiken, adviseren 
wij dan ook om de effectiviteit na gebruik te controleren. Voor andere 
middelen is dit advies nog dringender. 
 
Mineralen. 
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De relatie tussen de mineralenstatus van schapen en lammeren en 
de gevoeligheid voor maag-darmworminfecties is niet eenvoudig. Bij 
schapen zijn koper-,kobalt- of seleniumdeficiënties het belangrijkst. 
Van een tekort aan selenium of koper is geen direct effect op 
gevoeligheid van worminfecties bekend. Gunstige effecten van de 
verstrekking van extra koper zijn meerdere keren gepubliceerd maar 
zijn ras afhankelijk. Een gebrek aan kobalt en vitamine B12 leidt tot 
een toegenomen gevoeligheid voor worminfecties en daarom is het 
zinvol om in de loop van de zomer de vitamine b12-status van 
lammeren te bepalen door vijf lammeren per groep te onderzoeken 
 
De beschreven planmatige aanpak voorkomt niet alleen ernstige 
haemonchose maar beperkt ook ernstige infecties met andere maag-
darmwormsoorten terwijl opbouw van weerstand plaats vindt. 
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Mest op allerlei manieren weg 
 

Met het uitrijseizoen voor de deur gaat de komende weken veel 
mest richting akkerbouwgebied. Een belangrijke route, maar 
niet meer de enige. 
Het mestseizoen staat voor de deur en 
varkenshouders staan te popelen om hun 
kelders weer leeg te laten rijden. Niet om 
weer grote kosten te maken, maar wel 
ruimte in de kelders. Vergeleken met tien 
jaar geleden is er veel veranderd in deze 
operatie. “Vroeger ging varkensmest naar de 
akkerbouw, rundveemest bleef in de regio en pluimveemest werd 
verbrand. Zo eenvoudig is het nu niet meer”. 
Dat de afzet naar de akkerbouw onder druk staat, heeft een aantal 
redenen. Met name vleesvarkensmest heeft voor de akkerbouw een 
ongunstige N/P-verhouding in relatie tot de gebruiksnormen. Met het 
toegenomen aanbod rundveemest wordt daar sneller voor gekozen. 
Bovendien willen akkerbouwers zich niet beperken tot één mestsoort. 
Verder kunnen akkerbouwers nog maar een beperkte tijd uitrijden; in 
mei moet de klus grotendeels geklaard zijn. Dat vraagt veel van de 
logistiek. Lukt het wel om alle putten leeg te rijden, dan is de 
uitgangssituatie tot het nieuwe opslagseizoen dit najaar een stuk 
gunstiger. 
  
Varkenshouderij minder afhankelijk van akkerbouw 
Door de komst van mestverwerking is de varkenshouderij echter 
minder afhankelijk van de akkerbouw. De totale capaciteit ligt nu 
rond 36 miljoen kilo fosfaat, blijkt uit een recente inventarisatie van 
het Projectbureau Lokale Mestverwerking. Dat is circa 20% van de 
totale fosfaatproductie en vooral pluimvee- en varkensmest. In alle 
regio’s wordt gewerkt aan nieuwe initiatieven, zodat de capaciteit de 
komende jaren verder toeneemt. “Vooral in het oosten is dat hard 
nodig.” Opvallend: van de installaties die nu draaien, is 40% 
eigendom van loonwerkers. 
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Uiteenlopende vormen 
Varkenshouders kunnen op verschillende manieren hun mestafzet 
invullen. Gangbaar is nog altijd een afspraak met de intermediair. In 
veel gevallen wordt daar tevens een VVO-contract voor de verplichte 
mestverwerking aan gekoppeld. In de markt zijn uiteenlopende 
vormen; van contracten en seizoenafspraken over kuubs en prijs, tot 
daghandel. Jan Pijnenburg, adviseur varkenshouderij bij DLV Advies, 
schat dat in de meeste gevallen sprake is van vrije handel. “We zien 
wel afspraken en allerlei tussenvormen, maar vaak is het een 

kwestie van drie man bellen wie de mest kan 
ophalen.” Een aantal intermediairs bevestigt 
dat beeld. DLV ziet in de boekhoudingen van 
varkenshouders verschillen tot wel € 7 per 
kuub, afhankelijk van de locatie en positie 
die intermediairs hebben. Grote verschillen 
zijn er overigens ook voor de prijzen van 
VVO’s. 
 

De afgelopen jaren gaat meer mest rechtstreeks naar de verwerker. 
Met name in het Zuiden hebben coöperatieve bedrijven als Kumac 
en Mestac, en distributeurs als Verkooijen in Langeweg en 
Houbraken in Bergeijk, een flink deel van de markt. Voor 
varkenshouders in het oosten zijn er veel minder mogelijkheden. 
Daar liggen wel plannen, onder meer bij Greenferm in Apeldoorn, 
Twence in Zenderen, Oude Lenferink in Fleringen en Goor en Groot 
Zevert in Beltrum. Het geeft vooral zekerheid; verwerking voor € 20 
per kuub inclusief transport is al een marktconforme prijs. 
 
Afhankelijk van de situatie kunnen varkenshouders ook op het eigen 
bedrijf mest verwerken. Dat is nog maar voor een handjevol 
ondernemers weggelegd. Veel vaker komt mestscheiding voor door 
middel van bijvoorbeeld een decanter. Dat is vooral interessant voor 
bedrijven met eigen grond of afzetmogelijkheden van dunne fractie in 
de regio. De afzetkosten kunnen met circa € 2 per kuub dalen, 
becijfert DLV. Maar de verschillen zijn groot. “Als de installatie goed 
werkt en de grond gunstig ligt, kan het voordeel wel tot € 6 oplopen. 
Maar er zijn ook bedrijven die er verlies mee draaien”, weet 
Pijnenburg. 
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Afzet van drijfmest of dunne mest in de regio blijft belangrijk. Een 
beperkt deel van de varkenshouders maakt zelf afspraken met 
akkerbouwers over levering van mest. Dat gebeurt vooral in de 
extensieve regio’s. Een beperking daarbij is dat akkerbouwers zich 
niet vast willen leggen op één mestsoort; verschillende gewassen 
vragen verschillende bemestingsstrategieën, ook voor de organische 
mest. Ook speelt de mestlogistiek en opslag deze route parten. 
 
Krimpende rundveestapel 
Hoewel de gemiddelde ophaaltarieven van drijfmest een fractie lager 
liggen dan vorig jaar, zijn de prijzen die varkenshouders betalen nog 
altijd fors. Optimisten verwachten dat dit jaar de druk van de 
mestmarkt vermindert door de verplichte inkrimping van de 
rundveestapel en het verder ontwikkelen van mestverwerking. 
Pessimisten wijzen op de onvoorspelbaarheid van de mestmarkt en 
vooral de structurele onzekerheid rondom wetgeving die 
fundamentele 
veranderingen in de weg 
zitten. 
 
Ophaaltarieven van 
drijfmest liggen een paar 
euro onder het niveau van 
vorig jaar. Nog steeds zijn mestprijzen, zeker regionaal, zeer hoog. 
 
Los van de afzetmogelijkheden kunnen varkenshouders op hun 
eigen bedrijf altijd werken aan een lage mestproductie en het beter 
plaatsbaar maken van mest. Bijvoorbeeld door mestsoorten apart af 
te voeren, of te scheiden (zie ‘Werk aan minder kuubs en betere 
afzet‘). Voor de korte termijn moet eerst de prop mest door grote 
voorraden op bedrijven weg zijn. Daarbij is het weer tijdens het 
uitrijseizoen de komende maanden de meest bepalende factor. 
 
Werk aan minder kuubs en betere afzet 

 Neem maatregelen zodat minder water in de put komt. Denk 
aan het gebruik van inweekmiddelen en het beperken van de 
waterafgifte van de spuit. 



 

 

24 

 

 Maak de wateropname van de varkens inzichtelijk. Tussen 
bedrijven zitten grote verschillen in wateropname en in de 
productie mest per varken. Verschillen ontstaan onder meer 
door gebruikte nippels en voerbakken. 

 Voorkom dat er van buiten water in de put loopt. Hang overal 
dakgoten en voorkom dat water vanaf het erf in de putten 
loopt. 

 Overleg met de voeradviseur over het drogestofgehalte van 
het brijrantsoen. Zorg dat de brij wel goed verpompbaar blijft. 

 Werk aan een kwaliteit mest die afnemers graag willen. Sla de 
verschillende mestsoorten apart op. 

 Bekijk de mogelijkheden voor afzet in de regio. Het kan dan 
interessant zijn (een deel van) de mest te scheiden. 

 Laat de mest in een opslagruimte gecontroleerd bezinken. De 
dunnere mest blijft dan dichter in de buurt. 
 
 

 Productie Afvoer 
Wv. 

Vleesvarkens 

w.v 

Zeugen 

Nederland 10.458 8.414 5.285 3129 

Noorden 450 542 365 177 

Oosten 3.094 2.645 1.656 989 

Westen 391 455 331 124 

Zuiden 6.524 4.772 2.933 1839 

 

Bron: Boerderij 
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Watervoorziening 
 

"Een goede watervoorziening is van groot belang voor de 
gezondheid en productie van uw dieren!"  
 
Wanneer een varken te weinig water op kan nemen van goede 
kwaliteit, daalt hierdoor ook de voeropname. Dit betekent een 
afname van voederconversie en groei. Hiernaast neemt de 
weerstand van het dier af en kan de agressiviteit in de stal 
toenemen. Toch wordt er over het algemeen te weinig aandacht 
besteed aan de drinkwatervoorziening. Vaak pas op het moment dat 
er een probleem speelt op het bedrijf. Hier een overzicht 
met normen, aandachtspunten en tips over drinkwater voor varkens. 
We komen in de praktijk tegen dat de opbrengst nogal eens aan de 
lage kant is. Een geregeld voorkomende oorzaak is verstopping door 
voerresten bij nippels die in de brijbak zijn geplaatst. Er worden ook 
tips genoemd om overmatig watergebruik te voorkomen, omdat dit 
nadelig is voor het rendement van uw bedrijf. 
 
Normen dagelijkse behoefte: 

- Lacterende zeug < 11 biggen   15-20 
- Lacterende zeug > 11 biggen  20-30 
- Guste/ dragende zeugen  8-10 
- Dragende zeugen dag 85-114 10-12 
- Gespeende big                          1-2 
- Vleesvarken 25 kg                             2,5 
- Vleesvarken 100 kg                            6  

 
1. Bij hoge temperaturen stijgt logischerwijs de waterbehoefte. 

Bijvoorbeeld bij dragende zeugen met 0,2 liter bij elke graden 
boven 20 graden. 
 

2. Als zeugen te weinig water krijgen zal de osmotische waarde 
van de urine te hoog worden en is er een grotere kans op eiwit 
of bloed in de urine. De waterbehoefte is afhankelijk van veel 
factoren, zoals: voeropname, staltemperatuur, ruw eiwit en 
elektrolytengehalten in het voer, productiestadium van het dier 
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en stress. Denk bij voer aan de hoeveelheid Natrium, Kalium 
en NSP’s in het voer. 
 

3. Denk ook aan hogere dosering (ongeveer 0,5 liter per dag) bij 
een lange watertrog, om alle zeugen voldoende kans te geven 
om te drinken. 

 

Opbrengst drinknippel in liter per min. 
  

Lacterende zeug 
 
2,0 

Big in kraamhok 
 
0,3 

Gespeende big 
 
0,5 

Vleesvarken 
 
0,6 

 
Aandachtspunten: 
 
Lacterende zeugen 

1. Een lacterende zeug heeft veel 
water nodig voor 
lichaamsonderhoud en voor de 
productie van melk. 

2. Vooral op de dag van werpen heeft de zeug een grote 
behoefte aan water. Geef daarom de eerste dag met de hand 
extra water bij. 
 

Biggen in het kraamhok 
1. Laat de drinknippels voor de biggen in het kraamhok even 

doorlopen vlak voordat de biggen eruit beginnen te drinken. 
Het water achter deze nippel heeft namelijk enige tijd stil 
gestaan en zit vol bacteriën (eventueel tijd door laten lopen 
dmv wasknijpers op de nippels zetten). 
 

Gespeende biggen 
1. Spenen is een stressvolle situatie, waardoor de voer- én 

wateropname afnemen. Laat daarom de leiding regelmatig 
door lopen voor fris water en zorg voor voldoende 
drinkplaatsen. 
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2. Een drinknippel apart van de brijbak nodigt eerder uit om te 
gaan drinken dan een nippel in de brijbak. 

3. De biggen voelen zich veiliger wanneer ze de kop niet in een 
bak moeten steken om te drinken. Bovendien voorkom je 
hiermee een belangrijke oorzaak van verstopping. 

4. Een aparte tijdelijke drinkplaats na spenen; Een drinkbak 
(ronde vorm/ licht van kleur) op het rooster bevestigen en 
geregeld met water vullen, bevordert de wateropname. 
 

Vleesvarkens 
1. De wateropbrengst mag in het vleesvarkenshok zeker niet 

lager zijn dan in het gespeende biggenhok. Als de 
wateropbrengst lager is moeten de varkens meer tijd besteden 
aan drinken. 

2. Omdat ze dit niet gewend zijn is de wateropname lager en 
hiermee dus ook de voeropname. 

3. Een goede waterdruk beperkt vermorsing. Elke 0,1 liter per 
minuut meer betekent per vleesvarkensplaats elk jaar 0,1 tot 
0,2 m3 vermorst water. Bij een bedrijf met 500 
vleesvarkenplaatsen komt dit al gauw neer op een verspilling 
van 50 tot 100 m3 per jaar! 
Bovendien komt dit water vaak in de mestput terecht en moet 
het afgezet worden als mest. 

 

10 tips:  

 
1. Onderschat het belang van drinkwater nooit, een ziek dier blijft 

langer drinken dan voer opnemen. 
2. Zorg er voor dat water gemakkelijk beschikbaar is voor het 

varken. 
3. Bij varkens (alle diercategorieën) in groepen is minimaal 1 

drinkplaats per 10 varkens nodig. 
4. Te koud water moet door het lichaam worden opgewarmd. Dit 

kost energie die niet aan groei en onderhoud kan worden 
besteed. 
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5. Neem minimaal eens per jaar een watermonster, ook wanneer 
u dit niet verplicht bent. Neem het monster op de plaats waar 
de dieren het drinken. 

6. Maak een vlotterbak regelmatig schoon. Hierin slaat 
gemakkelijk vuil neer en vooral bij hogere temperaturen is dit 
een ideale plaats voor de groei van micro-organismen. 

7. Een ruime wateropbrengst is goed, maar probeer vermorsing 
zoveel mogelijk te voorkomen. Water dat in de put terecht 
komt moet afgevoerd worden als mest. 

8. Wanneer u medicijnen geeft door het drinkwater spoel de 
leidingen hierna dan door met een reinigingsmiddel. 
Medicijnen kunnen neerslaan in de leiding wat de kwaliteit 
(smaak) en doorstroming van het drinkwater niet ten goede 
komt. 

9. Eén lekkende waternippel verliest bij een snelheid van een 
druppel per seconde ongeveer 6 m3 water per jaar. Door de 
nippel te vervangen 
bent u voordeliger uit. 

10. Plaats (bij elke 
afdeling) in de stal een 
watermeter om het 
watergebruik te kunnen 
meten. Staat de stal of 
afdeling leeg? Draai 
dan de toevoerkraan 
dicht. Als de meter nog 
loopt terwijl de kraan 
dicht is, is er ergens 
lekkage. 
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Voor de winkel in Heeten zijn we op 
zoek naar een scholier die ons komt 
helpen op de zaterdagen en in de 
vakantieperiodes. Onze voorkeur gaat 
uit naar een vrouw. Leeftijd 15 jaar of 
ouder, affiniteit met ons assortiment is 
gewenst. Lijkt het je leuk om ons te 
team te komen versterken neem dan 
contact met ons op.  
  
Marcel Vree Egberts 
Telefoon 0572-381541     
z.o.sallandwinkel@kpnplanet.nl 
   
 
 
 

Lege IBC`s 
 

Af te halen bij :  Erik Schiphorst 
 

Lettele.   06-10272592 
 

mailto:z.o.sallandwinkel@kpnplanet.nl
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