
 
STABIELE AFZET VAN VOCHTRIJKE VOEDERMIDDELEN 

 

In totaal zijn vorig jaar in Nederland ruim 5,3 miljoen ton vochtrijke veevoeders op het 

boerenerf geleverd. De afzet is in 2005 in volume lijkt op papier 4% te zijn toegenomen ten 

opzichte van het voorgaande jaar. De belangrijkste bijdrage wordt verklaard door een betere 

inzage in de afzet van zuivelproducten. Wanneer de afzet wordt teruggerekend naar 

mengvoederequivalenten (88% droge stof), is de afzet in 2004 en 2005 ongeveer gelijk. 

 

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

steeds. Van het totale volume werd bijna 3,6 miljoen ton in de varkenshouderij afgezet. De 

varkenshouderij verbruikt hiermee 2/3 van het volume. Wel hadden deze producten in 2005 

een lager droge stofgehalte dan voorgaand jaar. De belangrijkste producten voor de 

varkenshouderij zijn tarwezetmeel producten, aardappelstoomschillen en weiproducten.  

 

In de rundveehouderij werd een vergelijkbare hoeveelheid natte veevoeders afgezet als 

voorgaand jaar. Wel was er een verschuiving zichtbaar van perspulp naar andere producten 

voor rundvee zoals bierbostel, aardappelvezels en maisgluten. Van de bietenpulp werd meer 

gedroogd. In de rundveehouderij blijven de grootste producten bierbostel, perspulp en 

aardappelpersvezels.  

 

De beschikbaarheid van vochtrijke veevoeders is van vele factoren afhankelijk. Zo bouwt 

DSM-Gist de fermentatie capaciteit in Nederland af, waardoor het aanbod van mycelium en 

gistextracten sterk is terug gelopen. Op het zelfde moment stijgt de productie van 

tarwegistconcentraat. Dit product ontstaat bij de winning van graanalcohol uit tarwezetmeel, 

waarvoor sinds 2005 een substantieel deel van de Nederlandse productie wordt aangewend. 

Per saldo betekent dit voor de toekomst een verminderde beschikbaarheid van 

tarwezetmeelproducten voor de Nederlandse varkenshouderij. 

 

Vochtige voedermiddelen hebben naast andere enkelvoudige voedermiddelen als granen, 

derivaten van de voedingsmiddelenindustrie en bakkerijproducten een onmisbare plaats in de 

rantsoenen van Nederlandse varkens en runderen ingenomen. 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 2005. 

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

 

2005  

Afzet in Nld. DS 

Aandeel 

Varkens 
Product 

in tonnen in % in % 

    

Graanverwerkende industrie 2.194.000   

Tarwezetmeel 1.390.000 19 100 

Bierbostel 560.000 22 10 

Verse maisgluten 118.000 43 5 

Graanenergieproducten 26.000 34 100 

Biergist 100.000 12 100 

    

Aardappelverwerkende industrie 1.481.000   

Aardappelpersvezel e.a. 375.000 16,5 0 

Aardappelstoomschillen 703.000 13 90 

Aardappelsnippers 167.000 22 0 

Voorgebakken frites 48.000 35 100 

Aardappelzetmeel 88.000 21 80 

Div. aardappelproducten 100.000 23 50 

    

Suikerindustrie 459.000   

Perspulp 416.000 25 5 

Bietenpuntjes / Chichorei perspulp 43.000 21 0 

    

Wei/melkproducten 850.000 5,5 100 

    

Fermentatie industrie 192.000   

Tarwegistconcentraat 133.000 26 100 

Mycelium en gistproducten 59.000 26 100 

    

Diversen
1 

144.000   

Plantvetten 15.000 20 100 

Soyaproducten 54.000 11 100 

Producten van groente en 

fruitverwerking
2 

75.000 15 50 

    

Eindtotaal 5.320.000   

 
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. Deze cijfers zijn een schatting. 

 


