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Met een ketenaanpak naar KPI’s



De varkenshouderijsector

Gangbare varkenshouderij in Nederland (2020)
• Ruim 3.500 bedrijven
• Gemiddeld 3.360 varkens per bedrijf
• Bijna 12 miljoen varkens in totaal
• Ruim 53.000 banen in Nederland in de varkenshouderijketen

Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) is ongeveer 10% van de gehele varkenshouderij



Wat is er al bereikt?

Top van de wereld qua productiviteit, diervriendelijkheid en efficiëntie 

70% van het vlees naar Europese markt

Grote fluctuaties in prijzen en saldo’s op bedrijven

Antibioticagebruik gedaald met 60% in 2019 tov 2009

Ammoniakemissie 90,4% gedaald in 2019 tov 1990

Varken het kringloopdier bij uitstek: er worden al veel reststromen uit humane industrie gebruikt  



Aan de slag met KPI’s via certificering 

Gangbare varkenshouderij:
- 2 IKB systemen: samenvoegen tot Holland Varken
- diverse initiatieven in verduurzaming

- Beter Leven Keurmerk Dierenbescherming
- Keten Duurzaam Varkensvlees: Deels op basis van KPI’s
- Diverse marktconcepten: Heijdehoeve, wroetvarken, kloostervarken, Stichting De 

Vlier, biologisch

Samenwerking bedrijfsleven & overheid: Coalitie Vitale Varkenshouderij (Coviva)

 KPI’s aansluiten bij bestaande certificering en tools



Procedure om te komen tot KPI’s

Diverse stakeholders verkennende gesprekken over varkenskringloop KPI’s:
• Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV)
• Coviva
• Star Concept
• Deli Harmony
• Stichting de Vlier
• Agrarische jongeren
• Dierenbescherming
• Stichting Natuur & Milieu
• Provincie Noord-Brabant
• Wageningen UR

 Concept discussienota voorgelegd en 1-op-1 interviews met reacties
 Na aanpassing voorgelegd in een plenair overleg 



Kringloopdoelen

En daarnaast aan:
Verbeteren luchtkwaliteit
Voedselveiligheid
Volksgezondheid



Varkenskringloop KPI’s
Goede zorg voor 
leefomgeving

Centrale positie circulaire 
economie

Diergezondheid & -welzijn 
varkenshouderij

Geuremissie Voer uit Europa* Bigvitaliteitsindex

Stikstof efficiëntie % Restproducten (oa vanuit 
humane sector) in voer*

Diergezondheid (benchmark in 
ontwikkeling)

Fosfaat efficiëntie % Hoogwaardige mestafzet Welzijnscheck

Fijnstofemissie Antibioticagebruik (ddd)

Bijdrage aan klimaat en 
energietransitie

Vraaggestuurde ketens en 
marktconcepten

CO2 footprint (oa. 
broeikasgasemissie)

Boer-burger verbinding

Energie-efficiëntie Rendement op het bedrijf:
- Op geïnvesteerd vermogen
- Marges in de keten

*definitie volgt uit PPS 
Kringlooptoets

Vierkantsverwaarding dier
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Beloningsstructuur

Knelpunten:
1. Innovaties komen moeizaam tot stand: wantrouwen, wet-&regelgeving, financiële risico’s

2. Ontbreken van innovatiecentra

3. Integrale slagen in verduurzaming bijna onmogelijk vanwege grote investeringen

Oplossingen:
• Eenduidige visie vanuit overheden op mogelijkheden varkenshouderijsector

• Langjarig beleid om investeringen terug te kunnen verdienen

• Ontheffingen van knellende wet- en regelgeving voor koplopers

• Waardering voor inspanningen van varkenshouders en de sector

 Doelvoorschriften werken: zie antibioticareductie



Discussiepunten KPI’s

• Definitie van regionale kringloop: herkomst voer beperken tot NL of NW Europa onmogelijk 
(zelfs voor biologische landbouw) – varkenshouderij verwerkt veel reststromen 

• Huidige initiatieven in verbetering van het varkenshouderijsysteem zijn lastig op te schalen 
door knellende wetgeving en behoudende financieringsmogelijkheden

• Een varkensbedrijf kan een positieve invloed hebben op bijv. bodem- en waterkwaliteit en 
biodiversiteit als varkensmest tot kunstmestvervanger opgewaardeerd kan worden



Vervolgstappen KPI’s

In samenwerking met POV en Coviva werken aan concrete invulling van varkenskringloop KPI’s

Mogelijke basis voor Holland Varken concept

Creëren van een wezenlijk topsegment voor de Europese markt 

 Met groep varkenshouders in pilot/field lab aan de slag met streefwaarden op deze KPI’s

 Integraal sturen op sectordoelen en marktkansen en daarvoor beloond worden

 Gezamenlijk innoveren en certificeren om betere scores op KPI’s mogelijk te maken 
(via field labs)



Vragen?

Hebben jullie nog vragen en reacties?  Graag in de chat



Vragen?

Wij hebben ook nog vragen voor jullie:

 Zien jullie de knelpunten in het beleid op verschillende niveau’s? En welke oplossingen zien 
jullie?



Vragen?

Wij hebben ook nog vragen voor jullie:

 Biedt deze KPI aanpak kansen voor jullie? Zo ja welke? 



Vragen?

Wij hebben ook nog vragen voor jullie:

 Wie wil er met ons meedoen in de pilot?



Einde workshop

Dank voor jullie aandacht en inbreng!


