
 
DUURZAME AFZET VAN VOCHTRIJKE VOEDERMIDDELEN 
 
In totaal zijn vorig jaar in Nederland ruim 4,825 miljoen ton vochtrijke veevoeders op het 
boerenerf geleverd. De afzet is in 2007 met 325.000 ton afgenomen ten opzichte van het 
voorgaande jaar. De afname werd veroorzaakt door een lager aanbod van producten dat nog 
werkt versterkt doordat meer producten gedroogd werden vanwege de gunstige marktsituatie. 
De totale hoeveelheid vochtrijke voedermiddelen komt overeen met 1 miljoen ton 
mengvoeders met 88% droge stof. 
 
De hoeveelheid vochtrijke voedermiddelen  in het dagelijkse rantsoen van Nederlandse 
varkens daalde in 2007 tot 3,08 miljoen ton. De afname werd veroorzaakt doordat de 
tarwezetmeelfabriek Latensteijn in de zomer van 2007 buiten gebruik is gesteld en 
tarwezetmeelproducten steeds geconcentreerder worden afgeleverd. Omgerekend naar droge 
stof werd de gelijke hoeveelheid afgeleverd. Verder is er meer zuivel en biergist gedroogd 
vanwege de gunstigere marktsituatie voor weipoeders en gedroogde gisten. De belangrijkste 
producten voor de varkenshouderij blijven tarwezetmeel producten, aardappelstoomschillen 
en weiproducten.  
 
In de rundveehouderij werd een 1,74 miljoen ton vochtrijke diervoeders afgezet. Dit is daling 
van ongeveer 160.000 ton ten opzichte van vorig jaar. De afzet van perspulp en 
aardappelvezels nam respectievelijk met 65.000 en 80.000 ton af, doordat er aanzienlijk meer 
pulp gedroogd werd en de aardappeloogst matig was. De afzet van bierbostel en 
maïsglutenvoer bleef nagenoeg gelijk. In de rundveehouderij zijn de grootste producten 
bierbostel, perspulp en aardappelpersvezels.  
 
Vochtrijke voedermiddelen staan in het teken van duurzaamheid. Bij de productie wordt 
bespaard op droogkosten. Daarnaast worden steeds meer producten gebruikt voor de 
productie van alcohol, bio-ethanol en biogas. De productie van bio-ethanol uit tarwezetmeel 
had in 2007 nog geen groot effect op de afname van tarwezetmeel voor de varkenshouderij en 
toename van tarwegistconcentraat. Deze ontwikkeling zet zich in 2008 door met een afname 
van het aanbod van tarwezetmeel en een toename van het tarwegistconcentraat. Voor de extra 
productie van tarwegistconcentraat wordt steeds meer een bestemming gevonden in de 
rundveehouderij. 
 
De vochtrijke voedermiddelen hebben een onmisbare plaats verworven in de rantsoenen van 
Nederlandse varkens en runderen. Dit tot tevredenheid van de OPNV, een vereniging die de 
afzet van vochtrijke voedermiddelen voor de veehouderij 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 



 
De Nederlandse afzet van vochtrijke voedermiddelen in 2007. 

De OPNV-leden produceren hiervan ongeveer 80%. 
 
Product 2006 2007 2007 Aandeel 

Varkens Afzet in Nld. Afzet in Nld. DS 
in tonnen in tonnen in % in % 

Graanverwerkende industrie 2.000.000 1.890.000    
Tarwezetmeel 1.180.000 1.100.000 19,5 100 
Bierbostel 560.000 570.000 22,5 10 
Verse maisgluten / maisweekwater 125.000 120.000 42 5 
Graanenergieproducten 25.000 25.000 28 100 
Biergist 110.000 75.000 11 100 
        
Aardappelverwerkende industrie 1.468.000 1.340.000    
Aardappelpersvezel e.a. 395.000 315.000 16,5 0 
Aardappelstoomschillen 726.000 690.000 13 90 
Aardappelsnippers 147.000 160.000 22 0 
Voorgebakken frites 57.000 54.000 35 100 
Aardappelzetmeel 83.000 56.000 21 80 
Div. aardappelproducten 60.000 65.000 23 50 
        
Suikerindustrie 507.000 432.000    
Perspulp 475.000 410.000 26 5 
Bietenpuntjes / Chichorei perspulp 32.000 22.000 24 0 

        
Wei/melkproducten 785.000 710.000 7,4 100 
        
Fermentatie en alcohol industrie 250.000 252.000    
Tarwegistconcentraat 214.000 218.000 26 80 
Mycelium en gistproducten 31.000 24.000 21 50 
DGGS en graanspoeling 5.000 10.000 35 0 
        
Diversen1 140.000 201.000   
Plantvetten 7.000 8.000 35 100 
Soyaproducten 33.000 40.000 9 100 
Producten van groente, fruit en sap 
bereiding / verwerking2 

70.000 100.000 13,1 50 

Dranken en suikerwaters 30.000 40.000 2,8 100 
Overigen   13.000 7 100 
        
Eindtotaal 5.150.000 4.825.000    
 
1 Het hoofdstuk diversen is beperkt tot de afzet van vochtrijke producten, die ontstaan in de agro, 
fermentatie en voedingsmiddelenindustrie. Vochtrijke producten, die gedroogd worden en eventueel 
rechtstreeks aan de mengvoederindustrie worden geleverd zijn niet meer in dit overzicht opgenomen. 
 
2 Onder deze categorie vallen diverse niet nader gespecificeerde producten als groente-, vruchten- en 
uienpulp/-sap/-schillen. 
 


