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Aan de leden en afnemers 
 

De zomer is voorbij. Terugkijkend op de zomer, zien we een heel 
verschillend beeld. Er waren gebieden in Nederland met voldoende 
neerslag en er zijn gebieden, waar veel te weinig neerslag is 
gevallen. Zo is het ook in politiek Den Haag. Er zijn sectoren die 
alleen maar positief in het nieuws komen. En er zijn sectoren die 
altijd de schuld krijgen. De agrarische sector valt helaas in de tweede 
categorie. Op het moment van schrijven zijn we bezig met de 
voorbereidingen van de “Agractie” op 1 oktober in Den Haag. Wij 
voelen ons als sector in Den Haag al lang niet meer serieus 
genomen en willen dat nu ook laten zien. Het kan niet zo zijn dat een 
sector die zich de afgelopen jaren zo ontwikkeld heeft en zo’n grote 
bijdrage levert aan de economische groei, nu overal de schuld van 
krijgt. Eigenlijk hebben we het in Nederland gemiddeld genomen te 
goed en kunnen we geen waardering meer vinden voor onze 
basisbehoefte. Het meest lastige is, dat zelfs de politiek dat niet ziet 
en met feitelijke onjuistheden ons probeert klein te krijgen. Wij zijn 
een land vol innovaties en hele vruchtbare grond. Het mag niet zo 
zijn dat we de rest van de wereld daar niet van mee laten profiteren. 
We hebben in de wereld een voedseltekort en in Nederland wordt 
allen maar gesproken over minder voedselproductie. 
Een duidelijk voorbeeld is de PAS. (stikstofregelgeving). De overheid 
heeft jaren geleden heel veel Natura 2000 gebieden aangewezen om 
er voor te zorgen dat nergens de industrie en ook de landbouw fors 
kon uitbreiden. Hierdoor is de regelgeving zo lastig geworden dat 
begin dit jaar De Raad van Staten de regelgeving (de PAS) heeft 
afgeschoten. Nu is er een groot probleem, want geen enkel groot 
bouwproject kan meer vergund worden. En wie is volgens de politiek 
de boosdoener. Je raadt het al: de landbouw. En dit terwijl de 
landbouw de afgelopen 15 jaar door meer dan halvering van de 
stikstofuitstoot al heel veel ruimte voor industrie en infrastructuur 
heeft geregeld. Begrijpt u het nog, ik in ieder geval niet meer.  
Daarom gaan wij als CAVV Zuid-Oost Salland de actie op 1 oktober 
ondersteunen. Wij willen niemand overhalen om naar Den Haag te 
komen. Maar er alleen voor zorgen dat iedereen die wil, ook de 
gelegenheid heeft om er te komen. Een jaar geleden kregen we een 
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nieuwe landbouwminister en daar waren we blij mee. En ik denk dat 
we er nog steeds blij mee moeten zijn. Ook zij kan het alleen niet 
veranderen. Daar heeft ze onze steun bij nodig. Ik denk dat zo’n 
actie ook haar ondersteund. 
 
Grondstofprijzen 
De granen (gerst en tarwe) zijn de laatste weken stabiel in prijs. Mais 
bleef echter nog lang te hoog geprijsd. Maar ook mais begint nu 
onder druk te komen. Hier zullen we dan ook spoedig van gaan 
profiteren. Bijproducten (palm, soyahullen, maisgluten, tarwegries) 
blijven stug en blijven fors geprijsd. De pulp-campagne zit er aan te 
komen. Dagprijzen van pulp zijn hoog. Echter wij hebben al in een 
zeer vroeg stadium fors pulp tegen lage prijzen ingekocht. Dit 
voordeel zal zichtbaar worden in de loop van de maand oktober. 
De eiwitproducten laten een wisselend beeld zien. Soya beweegt 
nauwelijks in prijs. Raapzaadschroot is de laatste weken wat meer 
onder druk gekomen. Dit zal ook vanaf oktober terug te zien zijn in 
de prijzen. 
 
Landbouwrelatiedag te Heeten 
Op 25 september is de Landbouwrelatiedag in Heeten geweest. Het 
is mooi dat een goed initiatief zo’n goede voortgang vindt en er ook 
een goede aansluiting is met vragen onder de agrariërs. De opkomst 
was weer goed. En voor degene die dit jaar niet konden, het is zeker 
een aanrader waar je een keer geweest moet zijn. 
  
Beurs Hardenberg 
Op 29 tot en met 31 oktober zijn er weer de Rundvee dagen in 
Hardenberg. Uiteraard zijn wij dan ook van de partij. Als u langs komt 
kunt u mee doen met de prijs vraag en een mooie prijs winnen. Wij 
staan op dezelfde plek als vorig jaar. Verderop in het groene boekje 
kunt u de exacte locatie zien. Zoals elk jaar heeft de beursorganisatie 
weer strengere criteria gesteld over de minimale bedrijfsgrootte van 
wie een vrije toegangskaart mag ontvangen. Wij zijn het daar niet 
mee eens, maar moeten ons helaas daarbij neerleggen. Hierdoor 
kan het zijn, dat u als trouwe klant geen toegangskaarten krijgt 
toegestuurd. Wilt u de beurs bezoeken en heeft u geen uitnodiging 
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ontvangen, overleg dan even met uw adviseur en dan vinden we vast 
en zeker een goede oplossing. 
  
Brandblusser keuring 
In november gaan we weer de jaarlijkse brandblusserkeuring 
houden. Woensdagochtend 27 november kan in Heeten en 
donderdagochtend 28 november kan in Haarle uw brandblusser 
gekeurd worden. Door dit centraal te organiseren kan dit tegen een 
scherp tarief. U kunt in de ochtend langskomen en op de keuring 
wachten. U kunt ook een dag van te voren uw brandblusser brengen 
en deze een dag later gekeurd weer ophalen.  
 
Open dag 
Tevens wil ik u op de hoogte brengen, dat er op zaterdag 26 oktober 
een open dag is gepland bij de familie Haarman aan de 
Bathmenseweg te Lettele. Dit geheel nieuw opgezet geitenbedrijf is 
volgens de laatste inzichten gebouwd en zeker een bezoekje waard. 
Daarnaast willen we de familie Haarman heel veel succes wensen op 
deze nieuwe locatie. 
 
Vakantieperiode 
De vakanties zijn weer voorbij. Door de lagere bezetting kan het zijn 
geweest, dat u soms iets langer moest wachten. Wij hebben getracht 
de verdeling van de vakanties zo goed mogelijk te regelen, zodat u 
als klant er het minste van merkt. Mocht u er hinder van hebben 
ondervonden, onze excuses voor het ongemak. 
 
Wij hopen u te mogen verwelkomen in Hardenberg.  
 
Hans Verheul 
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Graslandvernieuwing 
 
In de maand september is er extreem veel grasland vernieuwd. 
Vanuit regelgeving was het mogelijk om tot 1 september uw grasland 
te vernietigen en herinzaai toe te passen. 
Dat wil niet zeggen dat er verderop in het najaar er geen 
mogelijkheden meer zijn. Dagelijks zien wij percelen die de 
afgelopen 2 jaren als gevolg van droogte aanzienlijk achteruit zijn 
gegaan. Percelen zijn holler geworden en grasbestanden zijn 
duidelijk verslechterd. Daarnaast zien wij veel onkruiden doorbreken. 
Beoordeel daarom uw percelen grasland kritisch. Aandachtspunten 
zijn daarbij: 
 

 Ligt het perceel vlak? 
 Blijven de koeien in het perceel goed aan de melk? 
 Hoe lang blijft uw perceel productief na een lange droge 

periode. Sterk verouderd grasland valt de droogte aanzienlijk 
eerder in. 

 Is de VEM-waarde van de graskuil hoger dan 900. Daarbij 
vanuit gaande dat het maaimoment juist is geweest. 

 Hoe groot is het aandeel goede grassen. Slecht grasland 
bevat minder dan 60% goede grassen. Matig grasland laat 60-
80% goede grassen zien. Goed grasland bevat meer dan 80% 
goede grassen. Daarvan is engels raai het hoofdbestanddeel. 

 Is het ruw as gehalte van gewonnen ruwvoeder laag (<110)? 
 Hoe hoog is de PH van uw grond. Op zandgrond is de 

optimale PH 5.3-5.5. 
 
Onkruid bestrijden kan prima tot ca 15 oktober. 
Van belang is dat op moment van bespuiting het gewas droog is. 
Verschillende middelen zijn inzetbaar. Een gericht advies kunnen wij 
geven als we het onkruidbestand in kaart hebben. We zien veel open 
plekken in percelen voorkomen. Probeer dood materiaal zo goed 
mogelijk te verwijderen en zaai door. Hierdoor zet u toch de nieuwste 
grasgenetica in en zal de opbrengstpotentie verhoogd worden. 
Daarnaast een verbetering van kwaliteit. 



 

 

7 

 

Wij werken met een 2 tal eigen graszaadmengsels. Daarbij een 
mengsel op basis volledig engels en een mengsel met 90% engels 
en 10% timothee. Elk jaar houden wij onze eigen mengsels kritisch 
tegen het licht. Breken er 
nieuwe toprassen door op 
de rassenlijst en zijn ze 
beter dan de bestaande 
rassen, dan zullen wij ons 
mengsel per direct 
aanpassen. Wilt u meer 
informatie omtrent onze 
eigen mengsels, raadpleeg 
dan uw voorlichter. 
 
Ook de PH laat soms te 
wensen over. 
Is de PH 4.8 of lager dan is een forse hoeveelheid kalk nodig om de 
PH weer op peil te krijgen. Is de PH in het traject 4.8-5.2 dan kunt u 
toe met een reparatie bekalking. Op de bodemanalyse staat een 
vermelding hoeveel kalk u moet inzetten om de PH met 0.1 te 
verhogen. Kalk is verkrijgbaar met relatief veel magnesium, maar ook 
zonder magnesium. Hoe lager het percentage magnesium, hoe 
sneller de kalk zal werken. Kijk dus kritisch na uw bodemanalyse wat 
de toestand is van de magnesium in de grond. Is deze toestand laag 
dan zorgt kalk niet alleen voor een PH verhoging, maar is het ook 
een zeer goedkope magnesium meststof. In zijn algemeenheid zijn 
de magnesiumtoestanden goed tot zelfs hoog. In die zin dus in de 
meeste gevallen een kalksoort inzetten die weinig tot geen 
magnesium bevat. 
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Mislukte onderzaai in 2019 
 
Onderzaai is in 2019 behoorlijk veel toegepast. Dit om mais na 1 
oktober te kunnen oogsten. 
Door wederom een extreem warme en droge zomer is het 
vanggewas op veel plekken na opkomst verdroogd. 
Omdat er uiteindelijk een vanggewas MOET staan, heeft u 2 
mogelijkheden om toch een vanggewas te zaaien: 
 

 Mais geoogst voor 1 oktober en onderzaai is mislukt. 
 U zaait direct na de oogst opnieuw een vanggewas. Als maar 
 een deel van de onderzaai is mislukt, kunt u dat deel van het 
 perceel inzaaien. Omdat u het vanggewas voor 1 oktober 
 zaait, voldoet u aan de regels. 
 

 Mais geoogst na 1 oktober en onderzaai mislukt. 
 U zaait direct na de oogst opnieuw een vanggewas. U mag 
 één van volgende gewassen zaaien. Bladkool, bladrammenas, 
 grassen, japanse haver, triticale, winterrogge, wintergerst, 
 wintertarwe. Is maar een deel van de onderzaai mislukt? 
 U kunt dat deel inzaaien. Bij controle kunt u laten zien dat u 
 onderzaai heeft gedaan en dat er normaal gesproken een 
 vanggewas zou staan. U kunt laten zien wat, wanneer en 
 hoeveel u gezaaid heeft. 
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Feedm 2e kwartaal 2019 
 
Inmiddels zijn alle cijfers met betrekking tot Feedm 2e kwartaal 2019 
binnen. Feedm laat de economische kengetallen zien op basis van 
daadwerkelijk geleverde liters aan de fabriek inclusief de gevoerde 
liters aan de kalveren. In onderstaand schema vindt u de gemiddelde 
resultaten van het 2e kwartaal afgezet tegen het 2e kwartaal 2018 en 
het 1e kwartaal 2019 
 

 2de kwartaal 
19 

2e kwartaal 
18 

1ste kwartaal 
19 

Bedrijfsgegevens    

Melkgevende koeien 95 93 96 

Totaal koeien 105 102 106 

Droge koeien 10 9 11 

Koe/dag    

Melk (kg) 28.3 28 28.2 

Vet % 4.43 4.33 4.58 

Eiwit % 3.58 3.52 3.64 

Vet & eiwitgrammen 2261 2197 2312 

Koe/jaar    

Melk (kg) 9281 9329 9239 

KV kosten incl 
bijproducten 

597 616 666 

Melkgeld  3331 3187 3516 

Saldo melk-voer 2734 2576 2849 

100 kg meetmelk    

Krachtvoer+bijprducten 22.7 22.9 24.7 

Melkgeld (€) 33.71 32.72 35.07 

Krachtvoer (€) 5.9 6.03 6.44 

Bijproducten (€) 0.14 0.26 0.20 

Voerkosten (€) 6.04 6.29 6.64 

Saldo (melk-voer) (€) 27.67 26.43 28.43 
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Het 2e kwartaal 2019 is er goed gemolken. Naast dat de liters per 
koe er goed onder zitten is er per 100 kg melk ook enorm scherp 
gedraaid. Het gevolg van onder andere de weidegang die in deze 
periode weer begonnen is. Bij een deel van de bedrijven resulteert dit 
in lagere krachtvoergiften en/ of hogere melkproductie per kg 
krachtvoer. Voor ons is het streven om deze lijn door te zetten en 
ervoor te zorgen dat de saldo technische resultaten goed blijven. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

11 

 

Opmaken van de balans 
 
Het groeiseizoen loopt op haar einde en dus is het tijd om de 
ruwvoerbalans op te maken, 
hoeveel ruwvoer ligt er op 
voorraad om de winterperiode 
mee te overbruggen? 
Wanneer deze wat krap 
mocht zijn is er de 
mogelijkheid te kijken op 
welke manier deze tegen 
geschikte prijzen aan te 
vullen is. Dat kan passen met 
ruwvoer, er is nog verse mais 
en gras beschikbaar maar 
ook met bijproducten bijvoorbeeld met aardappelvezels.  
 
Ook kan er nagedacht worden over het bouwplan in 2020, kijkt u 
hierbij ook naar de kwaliteit van de grasmat. Zijn er percelen die een 
reparatie kunnen gebruiken middels spuiten en/of doorzaaien? Is het 
wenselijk percelen te scheuren komend voorjaar? 
Wanneer dit het geval is raden we aan tijdig graszaad te bestellen 
aangezien we in het topsigment zaaizaad krapte bemerken. 
 
Hoe dichter bij het einde van het jaar betekend ook hoe beter zicht 
op de benutting van fosfaatrechten en noodzaak van VVO’s. Voor 
beide geldt dat we u van dienst zijn met het bij elkaar brengen van 
vraag en aanbod.  
 
Voor al deze zaken 
kunt u voor vragen 
terecht bij uw 
adviseur. 
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Plaats voor duurzame intensieve voedselproductie 
 

Binnen Nederland blijft er ruimte voor een duurzame intensieve 
voedselproductie. Daarvoor moet Nederland wel 
opnieuw worden ingericht. Zodat het mogelijk is 
om kringlooplandbouw, klimaatplannen en 
herstel van biodiversiteit te realiseren. Dat zegt 
de nieuwe Wageningse hoogleraar 
Landgebruiksplanning Martha Bakker in een 
interview met Resource. 
 
Volgens Bakker – die sinds 1 juni hoogleraar is in Wageningen – 
zullen er in de toekomst vaker functies gecombineerd moeten 
worden. Vroeger was de ruimte voor voedsel, industrie en open 
ruimte keurig ingedeeld. Er komen nu echter diverse functies bij, 
zoals waterberging en koolstofvastlegging. Door diensten te stapelen 
en het handiger in te delen, is volgens de hoogleraar ruimte te 
besparen. 
 
Als voorbeeld noemt ze dat de intensieve veehouderij en 
natuurontwikkeling elkaar nog te vaak in de weg zitten. “Dat kan 
anders door handel in fosfaatrechten ruimtelijk te zoneren. Op die 
manier kun je de intensieve veehouderij in Nederland clusteren en 
daarnaast ruimte creëren voor gebieden met extensieve landbouw 
en natuur. Ik wil wel zo’n verkenning doen om de provincie Noord-
Brabant te herstructureren.” 
 
High tech agropark 
Bakker denkt aan de inrichting van diervriendelijke hightech 
agroparken waar varkens en pluimvee, insectenboerderijen, 
viskwekerijen en tuinders elkaars reststromen benutten. “Ik denk dat 
er in Nederland plek is voor een duurzame intensieve 
voedselproductie met toekomstperspectief. We zouden het kunnen 
verkennen, gebaseerd op feiten en cijfers en gekoppeld aan 
draagvlak in het gebied en verdienmodellen voor de boeren.” 
 
Bron: Varkens.nl 
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Nevedi: feitelijke informatie basis stikstofaanpak 
  
Discussiëren op basis van onjuiste cijfers lost de stikstofproblematiek 
in Nederland niet op, vindt de Nevedi. De aanpak van de 
stikstofuitstoot moet volgens de organisatie plaatsvinden op basis 
van feitelijke informatie. Door een gerichte aanpak van voer en 
management is volgens Nevedi dan minimaal eenzelfde reductie van 
de ammoniakuitstoot haalbaar als met 
halvering van het aantal varkens en kippen. 
Hard ingrijpen in met name de intensive 
veehouderij, lost het huidige probleem dat is 
ontstaan door het schrappen van het 
Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet op. 
Om een oplossing te vinden voor het 
schrappen van de PAS s het nodig te kijken 
naar alle activiteiten waarbij stikstof in de 
vorm van ammoniak of stikstofoxiden in de 
lucht wordt uitgestoten. Daarbij is het van belang om te kijken naar 
de inspanningen die de veehouderij al heeft geleverd en naar de 
maatregelen die nog mogelijk zijn om te komen tot een verdere 
reductie van met name ammoniak. 
 
De veehouderij is binnen Nederland een belangrijk bron van 
ammoniakemissies. Van alle ammoniak komt 86 procent vanuit de 
landbouw en het grootste deel – ruim 70 procent – komt uit de 
veehouderij. Wel is de ammoniakuitstoot vanuit de landbouw sinds 
1990 al met meer dan 65 procent gedaald van 331 naar 113 kiloton. 
Die reductie van de ammoniakuitstoot is bereikt door allerhande 
maatregelen als minder ruw eiwit in het voer, het afdekken van 
mestopslagen en emissiearm bemesten. 
 
Van de huidige 113 kiloton is 54 kiloton afkomstig uit de 
rundveehouderij, 19 kiloton uit de varkenshouder en 10 kiloton uit de 
pluimveehouderij. Een halvering van het aantal varkens en kippen 
betekent dus een reductie van 14 kiloton en dat is slechts 11 procent 
van de totale ammoniakuitstoot. 
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In 2014 heeft de Nevedi samen met de andere belangenorganisaties 
uit de veehouderijsector aangegeven dat ze de ammoniakuitstoot 
zelf wil terugdringen met 10 kiloton tot 2030. Dit is te behalen door 
maatregelen bij mestaanwending, aanpassingen in stallen en via 
voer en management. Deze laatste stap zou 3 kiloton reductie 
moeten opleveren. Dat is inmiddels ruimschoots behaald. Tussen 
2014 en 2018 was er door de dalende ruw eiwitgehalten al een 
jaarlijkse reductie van 1,9 kiloton. Dit toont volgens Nevedi aan dat er 
nog veel reductie mogelijk is met optimaliseren van voer en 
bedrijfsmanagement. Nevedi wil daarom samen met de andere 
ketenorganisaties een bijdrage blijven leveren aan de verdere 
reductie van de ammoniakuitstoot. Daarmee moet dan dezelfde 
reductie van de ammoniakuitstoot bereikt kunnen worden als met 
een halvering van het aantal varkens en kippen. 
 
Bron: Varkens.nl 
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Een calamiteit overkomt u niet, toch? 

  
Er zijn gebeurtenissen waarvan u hoopt dat ze u nooit zullen 
overkomen. Denk aan een stalbrand, dierziektes, een plotseling 
overlijden op het bedrijf, 
actiegroepen op uw boerderij. 
Dat gebeurt bij anderen, 
maar niet bij u, toch? U kunt 
er maar beter op voorbereid 
zijn. Zulke calamiteiten 
kondigen zich zelden aan. 
Als een calamiteit zich 
voordoet, heeft u er profijt 
van als u eerder de zaken 
goed geregeld heeft. 
 
Het verloop van een calamiteit 
Bij een calamiteit breekt er vaak eerst paniek uit. De eerste zorg is 
dan ook om regie te krijgen over de chaos, getroffenen op te vangen 
en te redden wat er te redden valt. Bij een stalbrand zet de 
brandweer een procedure in werking. Die buigt zich over de 
veiligheid van mens en dier en van naastgelegen gebouwen, het 
afsluiten van elektra en gas, het aan het zicht van ramptoeristen 
onttrekken, het afsluiten van het verkeer en het aan- en afvoeren van 
het bluswater. De brandweer schakelt ook Salvage in, een stichting 
die overkoepelend werkt voor alle verzekeringsmaatschappijen. 
Deze stichting geeft u de eerste tips en adviezen om de calamiteit zo 
goed mogelijk te beheersen. Daarnaast roept de brandweer een 
dierenarts op om de dieren te beoordelen. Het zal niet lang duren 
voordat buren, familieleden en ook de eerste journalisten op de stoep 
staan. U kunt de steun van uw omgeving goed gebruiken. Wel is het 
raadzaam om in overleg met LTO of POV gedoseerd met de pers te 
praten. 
 
Wat valt onder de dekking van uw verzekering? 
De volgende stap is om zo snel mogelijk in contact te komen met uw 
verzekeraar om een overzicht te krijgen van waarvoor u precies 
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verzekerd bent en waarvoor niet. Het is verstandig om daar uw 
financieel adviseur bij te betrekken. Zelf bent u emotioneel betrokken 
bij uw bedrijf. Een adviseur kan beter afstand nemen en de 
gesprekken met verschillende partijen tactvol voeren. Zo is het goed 
om gedurende de dagen na een calamiteit in contact te blijven met 
uw verzekeraar, zodat u op papier heeft staan wat de kosten zijn en 
of deze onder de verzekering vallen. De kosten voor alleen al het 
opruimen van de getroffen dieren loopt vaak al flink in de papieren. 
Laat staan het opbouwen van een nieuw bedrijf. Veel ondernemers 
verzekeren zich voor één jaar bedrijfsschade, maar een jaar is zo 
voorbij als u uw bedrijf opnieuw op moet bouwen. Hoewel de 
verzekeringspremie elke keer weer pijn doet, bent u achteraf blij dat 
u het zo goed geregeld heeft. 
 
Het leven na een calamiteit 
U bent getroffen door een calamiteit. Uw stal is afgebrand, uw dieren 
zijn door een dierziekte getroffen of de bedrijfsleider is plotseling 
overleden. En nu? Ook al staat uw hoofd er totaal niet naar, toch 
moet u al nadenken over de toekomst van uw bedrijf en wat bij u 
past. Is de calamiteit voor u aanleiding om te stoppen? Of om het 
juist over een andere boeg te gooien; van gangbaar naar Beter 
Leven of biologisch? Zowel voor stoppen als voor doorgaan zijn er 
subsidiemogelijkheden. U doet er goed aan om te kijken wat uw 
subsidiemogelijkheden zijn. 
Tijd heelt alle wonen, maar een calamiteit zult u nooit vergeten. Wat 
als er morgen op uw bedrijf een calamiteit plaatsvindt? Heeft u de 
zaken dan goed geregeld? 
 
Bron: Pigbusiness 
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Warme sanering in 2020 van start 
  
Volgend jaar gaat er vanuit de landbouwbegroting 160 miljoen naar 
de Warme Sanering Varkenshouderij. Dat geld gaat grotendeels naar 
het uitkopen van varkenshouders en 
daarnaast naar het verduurzamen van stallen. 
Dat blijkt uit de toelichting op de 
Landbouwbegroting. 
In 2020 is er volgens de landbouwbegroting 
165 miljoen beschikbaar voor het saneren van 
varkensbedrijven. Daarvan komt 101 miljoen 
uit de cofinanciering warme sanering en 5 
miljoen euro direct voor warme sanering. 
Daarnaast is er in 2020 eenmalig 60 miljoen extra beschikbaar vanuit 
de aanvullende begroting om aan het Urgenda vonnis – om sneller 
25 procent CO2-reductie te behalen – te voldoen. In 2021 is er dan 
nog eens 53 miljoen beschikbaar voor het saneren van bedrijven en 
van 2022 tot en met 2024 nog eens 40 miljoen. 
 
Bronaanpak 
Naast dit bedrag is er dan 17 miljoen euro beschikbaar verdeeld over 
11 miljoen voor brongerichte aanpak en 6 miljoen voor de 
geïntegreerde aanpak van de uitstoot van methaan en ammoniak. 
Ook in 2021 zijn deze bedragen beschikbaar en van 2022 tot en met 
2024 ieder jaar 10 miljoen voor brongericht aanpak en 5 miljoen voor 
de geïntegreerde aanpak van de uitstoot van methaan en ammoniak. 
 
Bron: Varkens.nl 
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Hongaarse konijnsoep 
 
Bereidingstijd meer dan 2 uur. 
Voor 4 personen. 
 
Ingrediënten 
300-450 g tam konijn in kleine 
delen, 100 g vet spek, 2 uien, 1 
winterwortel, ½ prei, 1¼ l water, 
2 tl paprikapoeder, ½ tl 
laurierpoeder, 6 zwarte 
peperkorrels, 4 jeneverbessen, 
1 rode en groene paprika, 35 g 
bloem, ½ dl rode wijn, zout en 
peper. 
 
Bereiding 
Bak het kleingesneden spek uit in een diepe pan en fruit hierin de 
gehakte uien. Voeg het konijn toe en bak dit rondom bruin. Voeg dan 
de kleingesneden wortel, de prei in ringen, het water, de kruiden toe 
en breng het geheel aan de kook. Laat dit ongeveer 2 uur trekken en 
schuim het regelmatig af. Neem de pan van het vuur en zeef de 
bouillon. Snijd het vlees klein. Voeg dit met de kleingesneden 
paprika's toe aan de pan en verwarm dit 10 minuten. Meng de bloem 
aan met de wijn en bind hiermee de bouillon. Maak de soep op 
smaak af met zout en peper. 
 
Tip 
Voeg knoflooksap en een schepje suiker toe. 
 
Serveertip 
Konijnsoep met vers gebakken stokbrood en kruidenboter. 
 
© Nederlandse Bond van Poeliers en Wildhandelaren (NBPW) 
 
 
 
 



 

 

19 

 

Beurs Hardenberg 2019 
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Ingezonden foto 

Onze Frans kan ook alles besturen. 
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