
 
 

De Nederlandse afzet van vochtrijke voedermiddelen in 2004. 

De OPNV-leden produceren hiervan ongeveer 80% op productbasis. 

 

Product Afzet in Nld. DS Aandeel Varkens 

 in tonnen in % in % 

Graanverwerkende industrie 2.021.000   

Tarwezetmeel 1.300.000 23 100 

Bierbostel 473.000 22 10 

Verse maisgluten 98.000 42 5 

Biergist 145.000 12 100 

Graanspoeling 5.000 10 10 

 

Aardappelverwerkende industrie 1.314.000   

Aardappelpersvezel e.a. 325.000 16,5 0 

Aardappelstoomschillen 666.000 13,0 90 

Aardappelsnippers 153.000 22 0 

Voorgebakken frites 47.000 35 100 

Aardappelzetmeel 68.000 21 80 

Div. aardappelproducten 55.000 23 50 

 

Suikerindustrie 633.000   

Perspulp 576.000 24 5 

Combi / Boerenpulp / Bietenpuntjes 57.000 14 0 

    

Wei/melkproducten 600.000 5 100 

 

Fermentatie industrie 223.000   

Mycelium en gistspoeling 86.000 13,5 100 

Tarwegistconcentraat 91.000 26 100 

Overige gistconcentraat 46000 21 100 

    

Diversen 330.000   

Plantvetten 11.000 20 100 

Bakkerijproducten incl. deeg 150.000 90 100 

Soyaproducten 79.000 11 100 

Overigen 90.000 15 50 

    

Eindtotaal 5.121.000   

 

 

Onder overigen van de categorie diversen vallen niet nader gespecificeerde producten als 

uienpulp/-sap, wortelsap/-stoomschillen. Deze cijfers zijn een schatting. 



 
 

STABIELE AFZET VAN VOCHTRIJKE VOEDERMIDDELEN 

 

In totaal zijn vorig jaar in Nederland ruim 5,1 miljoen ton vochtrijke veevoeders op het 

boerenerf geleverd. De afzet is in 2004 ongeveer 4% afgenomen ten opzichte van het 

voorgaande jaar. De belangrijkste bijdrage van de verminderde afzet kwam, door de goede 

ruwvoerpositie in 2004, voor rekening van natte veevoeders voor de rundveehouderij. 

 

Het aandeel vochtige producten in het dagelijkse rantsoen van Nederlandse varkens groeit nog 

steeds. Van het totale volume werd iets meer dan 3,35 miljoen ton in de varkenshouderij 

afgezet, wat 100.000 ton meer is dan vorig jaar. De varkenshouderij verbruikt hiermee bijna 

2/3 van het volume. De belangrijkste producten voor de varkenshouderij zijn tarwezetmeel 

producten, aardappelstoomschillen en weiproducten.  

 

In de rundveehouderij werden minder natte veevoeder afgezet. Door de uitstekende 

ruwvoerpositie van de Nederlandse rundveehouderij was er minder behoefte aan 

ruwvoervervangende producten. Van de bietenpulp werd daardoor meer gedroogd. Van de 

overige producten was een lager aanbod in 2004. In de rundveehouderij zijn de grootste 

producten perspulp, bierbostel en aardappelpersvezels.  

 

Met de aankoop van vochtige voedermiddelen levert de Nederlandse veehouderij een 

wezenlijke bijdrage aan een schone en duurzame landbouw. De vochtrijke voedermiddelen 

worden direct gebruikt in de voedselketen zonder overbodig gebruik van fossiele brandstoffen 

voor het drogen van deze producten. Wel zullen er in de komende periode wijzigingen in de 

afzet optreden, daar sommige producten een industriële toepassing krijgen. 

 

Varkens- en rundveehouders bereiden het dagelijkse rantsoen steeds meer zelf. Vochtige 

voedermiddelen vormen daarin een belangrijk ingrediënt. Dit tot tevredenheid van de OPNV, 

een vereniging die de afzet van vochtrijke voedermiddelen stimuleert en de belangen behartigt 

van de betrokken producenten. Jaarlijks wordt een overzicht opgesteld van de hoeveelheden 

vochtrijke diervoeders die in Nederland zijn afgezet. Deze producten worden geproduceerd in 

Nederland of binnen een beperkte afstand van de landsgrenzen.  

 

Voor vragen aangaande dit persbericht kunt u contact opnemen met de heer Wim Thielen, 

secretaris van de OPNV, tel 0478-515892 of 06-22215092 

 

www.opnv.nl 

 


