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Aan leden en afnemers 
 
Ondanks de gevallen regen, heeft de droogte toch zijn tol geëist. Bij het 
gras missen we een snede en bij de granen zullen de opbrengst niet al te 
hoog zijn. Voor de maïs kwam de regen op tijd en deze is goed 
aangetrokken. We hebben echter nog wel regen nodig om een goede 
kolfopbrengst te krijgen. De vakanties zijn in volle gang en dat is bij ons 
ook te merken. Hierdoor kan het zijn dat u als klant iets langer moet 
wachten. Toch probeert iedereen er voor te zorgen dat u als klant zo min 
mogelijk hiervan merkt. Op het moment van het ontvangen van deze editie 
van Zuid-Oost Salland Nieuws zit bij mij (regio midden) de vakanties er 
voor de kinderen alweer bijna op. 
Naar aanleiding van onze vraag om tijdig en het liefst met twee mogelijke 
leverdatums te bestellen is goed gehoor gegeven. Hierdoor is er in de 
productie en het uitleveren van het mengvoer meer regelmaat gekomen. 
Namens ons allemaal bedankt hiervoor. Door de stijgende verkoop is dit 
noodzakelijk om het mengvoer tijdig klaar en geleverd te krijgen. 
 
Grondstofprijzen 
De granen zijn de afgelopen maand explosief in prijs gestegen. 
Momenteel is er een kleinere daling, maar het is de vraag of deze doorzet. 
Door droogte en overstromingen is er in Europa wel minder opbrengst van 
granen, maar volgens de experts nog steeds ruim voldoende om aan de 
vraag te voldoen. Het ziet er toch naar uit dat er weer door handelaren met 
grondstoffen gespeculeerd wordt. En dit komt de prijs helaas niet te 
goede. De mengvoerindustrie kan hier helaas niks tegen doen. 
De soja- en raapproducten blijven in prijs schommelen, maar een daling is 
nog niet te verwachten. 
Doordat wij wel een aantal producten in voorkoop hebben ingekocht 
kunnen wij de prijsstijging beperken. Toch zal er nog steeds een stijgende 
lijn in de mengvoerprijzen te zien zijn. 
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Vetcoaten 
Op perslijn 3 is momenteel het vetcoaten met sojaolie in volle gang. We 
zijn nog aan het kijken naar de meest optimale hoeveelheid olie. De 
sojaolie zorgt ervoor dat het product iets meer plakt en dat zorgt voor meer 
kans op hangen van product in de silo. Dat is vooral met dit warme weer te 
merken. Heeft u hier problemen mee, laat het ons dan weten. 
 
Milieuvergunning 
Per 1 oktober 2010 zal de vergunningsaanvraag procedure veranderd 
worden. U dient dan één aanvraag in voor alle benodigde vergunningen 
zoals bouwvergunning, milieuvergunning en 
Natuurbeschermingswetvergunning. De aanvraag moet dus voor alle 
vergunningen kloppen. Het kan interessant zijn om voor die tijd toch nog 
een milieuvergunning aan te vragen. Bijvoorbeeld in de situatie dat u meer 
wil aanvragen dan volgens de NB vergunning mogelijk is (zie hiervoor het 
vorige Zuid-Oost Salland Nieuws). Deze aanvraag dient dan wel voor 1 
oktober compleet ingeleverd bij de gemeente te zijn. Uw voorlichter kan u 
hier meer over vertellen. 
 
Daarnaast willen wij u ook een goede en zonnige vakantie toewensen, met 
natuurlijk op z’n tijd een buitje. 
   
 
Hans Verheul 
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Maïs Demoveld Zuid-Oost Salland 

 
In de juni uitgave van Zuid-Oost Salland Nieuws heeft u de nodige 
informatie over ons maïs demoveld aan de Raalterweg in Holten kunnen 
lezen. Hierbij geven wij u informatie hoe de rassen er op 12 juli bijstonden. 
In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat de maïs relatief weinig last 
heeft gehad van de droogte. De warmte was na een koud voorjaar in die 
zin dan ook meer welkom dan de regen. Echter de regen van de laatste 
weken heeft de maïs in zijn algemeenheid natuurlijk wel erg  goed gedaan. 
 
In de maand juni zagen we nog behoorlijke verschillen in 
beginontwikkeling. Kijkend naar de situatie nu kunnen we stellen dat er 
weinig verschillen zijn in lengte, maar dat deze ongetwijfeld nog weer 
zullen komen. 
De jonge rassen schieten over het algemeen al in de pluim, terwijl dit bij 
de middenvroege groep nog absoluut niet het geval is. In de zeer vroege 
groep zien we nog steeds dat nieuwkomer LG 30211, nog steeds voor ligt 
op de rest. De planten zijn fors en met een lengte van 2 meter al behoorlijk 
aan de maat. In zijn algemeenheid zien wij in de zeer vroege groep al 
behoorlijk pluimvorming en hebben de rassen een lengte  van 1.80 tot 
2.00 meter. In de vroege groep, zien we enkele rassen waar de pluim 
zichtbaar wordt, maar bij de meeste rassen zien we dit nog niet. 
Concreet zullen deze rassen dus nog wat langer doorgroeien. 
In de maand juni zagen wij dat de rassen Logo en Luigi fors achter bleven, 
deze achterstand is echter volledig verdwenen. 
Ook hier zijn de planten behoorlijk fors en hebben een lengte van 1.80 tot 
2.10 meter ( Amball 2.10 meter). In de middenvroege groep ligt alles dicht 
bij elkaar (lengte variërend van 1.85 tot 1.95 meter). Van pluimvorming is 
nog totaal geen sprake. 
Torres geeft de meest forse plant 
zoals het zich nu laat aanzien. 
Vanwege het late voorjaar zijn wij 
erg benieuwd hoe de 
middenvroege zal gaan afrijpen. 
Wij houden u op de hoogte. 
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Droogstandsvoeding 
 

De komende periode gaan weer veel koeien droog, 
om in het najaar weer af te kalven. Een mooi moment 
om de droogstandsvoeding eens onder de loep te 
nemen. De Schothorst (SFR) heeft hier het afgelopen 

jaar veel onderzoek aan gedaan en ook veel over gepubliceerd. 
Het belang van een juiste droogstandsvoeding is dan ook zeer groot. Veel 
problemen met de gezondheid van de koeien komen voor rond het 
afkalven en binnen de eerste 100 dagen na het afkalven. Streef naar een 
droogstandsperiode van 6 weken. Vaarzen die voor de eerste keer droog 
gaan 1 week langer. 
Koeien die al met een te ruime conditie de droogstand ingaan, zijn vaak 
het moeilijkst te managen. Om een koe in een juiste conditie (dit is BCS 
rond de 3,0) te laten afkalven, is een juiste voeding in de tweede helft van 
de lactatie van groot belang. Dan is er namelijk nog de tijd om bij te sturen 
aan de conditie.  
SFR geeft nu als advies om de droge koeien in 1 groep te houden. 
Gedurende de droogstand kan dan 1 rantsoen gevoerd worden. 
Voorwaarde hierbij is wel dat de droogstaande koeien dezelfde 
voordroogkuil en dezelfde maïs dienen te krijgen als de melkkoeien. Dit 
rantsoen moet dan wel verschraald worden met 3-4 kg stro of 
graszaadhooi. Hiervoor dient men wel meestal een mengwagen tot de 
beschikking te hebben. Uiteraard moet dit rantsoen aangevuld worden met 
100-125 gram droogstandsmineralen per koe per dag. Ongeveer 10 dagen 
voor afkalven beginnen met krachtvoer verstrekken: 1,0-1,5 kg 
prelactatiebrok of eventueel de brok van de melkkoeien. Dit gaat het 
makkelijkste via een voerstation. 
De rantsoennormen op een rijtje bij deze manier van voeren (zonder 
krachtvoer): 

− 800-850 VEM per kg ds 

− 120-130 gram ruw eiwit per kg ds 

− ds opname: 11-13 kg ds 
 
Voorbeeldrantsoen hiervoor: 

− 3,5 kg ds maïs, 5,5 kg ds voordroogkuil, 3,0 kg ds stro en 125 gram 
droogstandsmineralen. 

− 10 dagen voor afkalven beginnen met krachtvoer. 
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Uiteraard komen in de praktijk allerlei situaties voor waarbij het praktisch 
gezien niet mogelijk is bovenstaande adviezen goed uit te voeren. Een 
aantal tips hiervoor volgen nu: 

− Indien er een matige kuil aan de drogen gevoerd moet worden, dan is 
het wel zaak om met 2 groepen te werken. De close-up groep dient 
dan wel een gedeelte van het ruwvoer van de melkkoeien te krijgen 

− Weidegang is voor de beweging van droogstaande koeien zeer 
positief. Het mooiste hierbij is om ze buiten te laten lopen en binnen te 
laten vreten. Moeten ze wel vers gras vreten, zorg er dan voor dat ze 
op schraal land lopen dat in elk geval niet bemest is met 
rundveedrijfmest in verband met de te hoge Kali-gehalten. 

− Indien je niet over een mengwagen beschikt is het meestal moeilijk om 
op een goede manier stro of graszaadhooi in de koe te krijgen . Grof 
natuurhooi is dan een prima alternatief. Dit is wel smakelijk. 

− In de praktijk gebeurd het nog geregeld dat de droogstaande koeien 
tussen de melkkoeien worden opgestart. Dit mag in elk geval niet te 
lang(maximaal 10 dagen, liever 1 week) en het basisrantsoen mag ook 
niet teveel krachtvoer bevatten. 

− Probeer geen restvoer van de melkkoeien aan de drogen te voeren. 
Dit is beter geschikt voor het jongvee. 

− Vooral bij oudere koeien waarbij verwacht wordt dat de opstart nog wel 
eens moeizaam kan verlopen is het toedienen van een koedrank direct 
na het afkalven aan te bevelen. 

− Bouw de krachtvoergift geleidelijk na afkalven geleidelijk op tot de 
maximum gift in ongeveer 25 dagen. 

Begin op de dag van afkalven met maximaal 2-3 kg krachtvoerachtigen 
totaal. Dus ook rekening houden met hetgeen aan het voerhek ligt. 
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Bemestingsplan 
 
Het jaar 2010 is al ruim voor de helft voorbij. Tijd om een tussenbalans te 
maken hoe u er voor staat qua hoeveelheid mest die u nog mag aan- of 
afvoeren en de hoeveelheid aan te kopen kunstmest. 
Het beste kunt u hiervoor NRS-mineraal raadplegen. Onder 
bedrijfsoverzicht kunt u vrij snel zien hoe de stand van zaken is. Let er wel 
op dat de oppervlakte grond klopt. Die dient overeen te komen met de 
hoeveelheid grond die u bij de gecombineerde opgave hebt gedaan. 
U kunt eventueel de gegevens die tot nu toe al bekend zijn ook al invullen, 
onder andere de mest aan- of afvoer en de kunstmestaanvoer. Zo wordt 
het overzicht nog completer en is nog beter uit te rekenen wat de 
mogelijkheden nog zijn.  
In het bemestingsplan dienen ook de grondmonsters gekoppeld te zijn aan 
de percelen. Dit is nodig om een goede berekening te kunnen maken van 
de hoeveelheid fosfaat die dit jaar aangewend mag worden. Op veel 
bedrijven zal blijken dat fosfaat vaak de beperkende factor is. Via 
deelname aan de bedrijfsspecifieke excretie is meestal wel voordeel te 
behalen op dit gebied. We stellen dan ook eisen aan de maximale P-
gehalten in onze krachtvoeders. Dit is namelijk een belangrijke 
aanvoerpost in de BEX-berekening voor de fosfaat benutting. 
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Antibioticagebruik moet omlaag 
 
De overheid wil een halvering van het antibioticagebruik in 2013. De 
varkenssector richt zich op voorkoming van resistentie, maar wil zich nog 
niet binden aan een reductiepercentage. De varkenshouderij heeft er voor 
de komende jaren een taak bij. Natuurlijk wordt antibiotica alleen gebruikt 
als het nodig is. Teveel of verkeerd gebruik kost geld en daar zit niemand 
op te wachten. De discussie over de resistentie van bacteriën tegen 
antibiotica is erg actueel. Er moet wat gebeuren de komende jaren om 
zoveel mogelijk resistentie tegen te gaan. De varkenshouderij moet 
kritisch kijken waar verbeterpunten zitten. 
 
Nu is het voor u zaak om eens goed te bekijken wat en waarvoor u nu 
antibiotica op uw bedrijf gebruikt. Is het veel of weinig? Overleg met uw 
dierenarts/adviseur om te bekijken waar het antibioticagebruik verminderd 
kan worden. Zij er standaardbehandelingen? Zijn deze nog wel nodig? Of 
gaat u eens proberen of het zonder kan. Zijn er behandelingen voor veel 
voorkomende ziekteproblemen als diarree en/of hoesten/longontsteking? 
Ga deze ziekteproblemen eens kritisch beoordelen of er geen 
managementmaatregelen mogelijk zijn die deze problemen kunnen 
oplossen of voorkomen. Verandering van de ventilatie, ander voer of 
voersysteem of een enting tegen ziekteverwekkers. Er zijn vele 
mogelijkheden die misschien nog niet 
allemaal goed bekeken of geprobeerd zijn. 
Als varkenssector moeten we laten zien dat 
we al goed bezig zijn en dat we er ook in de 
toekomst serieus mee verder gaan, voordat 
de overheid (te) strenge regels oplegt. 
Succes met het verminderen van het 
antibioticagebruik. 
 
Tip 
 
Ga deze periode het ventilatiesysteem in de stal eens bekijken. Het warme 
weer is er  en dan moeten de ventilatoren goed afgesteld worden. Bij 
warm weer is er meer ventilatie nodig, maar let op; er wordt bij jonge 
dieren vaak te veel geventileerd!!! 
Er gaan meer varkens dood door teveel ventileren (longontsteking) dan 
door te weinig ventileren. 
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Omgevingsvergunning (WABO) 

 
De overheid is van plan om de het aanvragen van vergunningen te 
vereenvoudigen. Eén maatregel daarbij is om geen verschillende 
vergunningsaanvragen te hebben (zoals bouwvergunning, 
milieuvergunning e.d.), maar naar één vergunning te gaan. Deze nieuwe 
vergunning wordt geregeld in de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo, de omgevingsvergunning). Dit zal op termijn een 
vereenvoudiging geven, maar voor gemeentes zal dit in de eerste 
maanden veel vragen oproepen hoe ze dit in de praktijk moeten gaan 
uitvoeren. Daarom zullen de eerste aanvragen minder eenvoudig en 
minder snel afgehandeld worden. 
De definitieve datum van invoering is vaak verschoven, maar het lijkt er op 
dat nu deze aanpassing per 1 oktober 2010 doorgevoerd gaat worden.  
Het is zaak om voor u als ondernemer te bekijken of het zinvol is om voor 
deze datum nog actie te ondernemen. Het gevolg van de 
omgevingsvergunning is namelijk dat er één aanvraag wordt gedaan en 
dat deze aanvraag zowel moet kloppen met de bouwwetgeving, de 
milieuwetgeving als ook met de natuurbeschermingswet.  
De Natuurbeschermingswet is de afgelopen maanden door de provincie 
Overijssel ingevuld met strenge eisen en beperkingen voor u als 
veehouder. Op dit moment is het nog onzeker of deze strenge eisen en 
beperkingen op termijn stand houden. Het kan interessant zijn om voor 1 
oktober 2010 nog een nieuwe milieuvergunning aan te vragen. Deze 
milieuvergunningsaanvraag mag dan ruimer zijn, dan volgens de 
natuurbeschermingswet op uw bedrijf mogelijk is. Hierdoor is er voor uw 
bedrijf in het kader van de milieuvergunning nog extra ruimte aanwezig.  
Deze ruimte is nu niet te realiseren, aangezien het volgens de huidige 
natuurbeschermingswet niet mogelijk is. Mocht in de toekomst de 
natuurbeschermingswet verruimt worden, dan kun je die ruimte alsnog 
gaan benutten. 
 
Hierdoor kan het in bepaalde situaties interessant zijn om voor 1 oktober 
2010 een milieuvergunningsaanvraag in te dienen. Bij vragen of 
bedrijfsspecifieke situaties, kan de adviseur van Zuid-Oost Salland hier 
meer over vertellen. 
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Aanbiedingen zijn de hele maand augustus geldig of zolang de voorraad strekt. 

 

LEGKORREL 
25 kg  

 

van € 7,25 

  voor € 6,50 
 

 
HOUTVEZEL 

 

   

 

voor € 7,- 
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ZUID-OOST SALLAND 

VOLLEDIGE KATTENBROK 
10 kg  

 

van € 12,95 

   voor € 11,50 
 
 

ZUID-OOST SALLAND 
CROC 

15 kg  

per zak € 16,50 

 

Tijdelijk 2e zak voor  

de HALVE prijs! 
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BJÖRNSON 

 

50%  
korting op de gehele 

zomercollectie 
 

Alleen in Heeten verkrijgbaar. 

 

 
 

GRATIS KNIEMAT 
 

Bij aankoop van al  

het gesteelde 

tuingereedschap een 

GRATIS kniemat  

t.w.v. € 4,95 
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TRICEL  
GEZINSWASMIDDEL 

10 kg  
 

80 wasbeurten  

 

van € 15,95 

 voor € 13,95 
 
 

 

 
HOUTEN KLOMPEN 

 

 

20% op alle 

houten klompen   

 
 

 
14 

LAARZEN 

 
Op alle 

kinderlaarsjes t/m mt. 31 

en 

Chuva dameslaarzen mt. 36 t/m 42 

25% korting   
Alleen in Heeten verkrijgbaar. 

 

 

 

 
SKANDIA 

20% korting op alle Skandia 

handgereedschappen 



 
15 

Foto van de maand 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
De familie ten Dam uit Holten willen de gebroeders Tom & Jeroen 
Kemper graag in het zonnetje zetten omdat ze altijd voor hen klaar 

staan voor allerlei werkzaamheden! 
 

Ook iemand in het zonnetje zetten? 
Stuur uw foto dan naar info@zuidoostsalland.nl 
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