
 

Afzet vochtrijke diervoeders neemt toe 
Afzet van vochtrijke voedermiddelen in 2018 

 

In 2018 zijn in Nederland 5,62 miljoen ton vochtrijke veevoeders geleverd. De afzet in tonnen 

droge stof is met 2% gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. De totale hoeveelheid 

vochtrijke voedermiddelen komt overeen met ruim 1,3 miljoen ton droge voeder grondstoffen.  

 

De belangrijkste vochtrijke diervoeders zijn net als vorig jaar, aardappelproducten, 

tarwegistconcentraten, perspulp, tarwezetmeel, bierbostel, maisglutenvoer en wei. Samen 

nemen deze producten 90% van de afzet van vochtrijke diervoeders voor hun rekening. 

 

De afzet van vochtrijke voedermiddelen blijft onveranderd hoog. Ze dragen bij aan de 

duurzaamheidsdoelstellingen en passen in een circulaire economie. Bovendien geven 

vochtrijke diervoeders rendement voor producent en afnemer. Bij de productie wordt 

bespaard op droogkosten, waardoor bedrijven gemakkelijker hun CO2 doelstellingen 

realiseren. Verder kunnen veehouders gebruik maken van producten en eiwitten uit de regio. 

Zo snijdt het mes aan twee kanten. 

 

De hoeveelheid vochtrijke voedermiddelen in het dagelijkse rantsoen van Nederlandse 

varkens was in 2018 gelijk met 2,9 miljoen ton. Het aanbod van aardappelproducten en 

zuivelproducten was hoger en dat van tarwezetmeel en tarwegistconcentraat lager dan in 

2017. De belangrijkste producten voor de varkenshouderij blijven tarwezetmeel, 

aardappelstoomschillen, zuivelproducten en tarwegistconcentraten.  

 

In de rundveehouderij werd 2,72 miljoen ton vochtrijke diervoeders afgezet. Dit is ruim 4,6% 

hoger dan het voorgaande jaar. De afzet van perspulp, bierbostel en aardappelpersvezels was  

hoger dan in 2017. In de rundveehouderij zijn de grootste producten perspulp, bierbostel, 

aardappelpersvezels, tarwegistconcentraat en vers maïsglutenvoer.  

 

De vochtrijke voedermiddelen hebben een onmisbare rol 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 0478-579220 of 06-22215092. www.opnv.nl 

 

Ir. W.J.G. (Wim) Thielen 

Venray, 3 september 2019 

  

http://www.opnv.nl/


 

De Nederlandse afzet van vochtrijke voedermiddelen in 2018. 
 

Product 2017 2018 2018 Aandeel 

Varkens Afzet in Nld. Afzet in Nld. DS 

  in % in % 

Graanverwerkende industrie 1.710.000 1.680.000    

Tarwezetmeel 855.000 800.000 22,6 100 

Bierbostel 640.000 685.000 23,1 5 

Vers maisglutenvoer / 

maisweekwater 

150.000 145.000 43,0 10 

Biergist en voerbier 65.000 50.000 11,5 100 

     

Aardappelverwerkende industrie 1.325.000 1.385.000   

Aardappelpersvezel e.a. 315.000 340.000 16,5 0 

Aardappelstoomschillen 700.000 725.000 12,2 90 

Aardappelsnippers 115.000 130.000 21,8 0 

Voorgebakken frites 65.000 70.000 33,2 100 

Aardappelzetmeel 70.000 85.000 20,6 80 

Div. aardappelproducten 60.000 35.000 26,3 50 

     

Suikerindustrie 935.000 970.000   

Bietenperspulp 895.000 930.000 25,5 0 

Chichorei perspulp 40.000 40.000 25,4 0 

     

Wei/melkproducten 605.000 650.000 6,9 100 

     

Fermentatie en gist industrie 690.000 675.000   

Tarwegistconcentraat 672.000 655.000 26,5 65 

Overige producten  18.000 20.000 24,9 50 

     

Diversen1 235.000 260.000   

Graanenergieproducten 5.000 15.000 20,0 100 

Sojaproducten 35.000 35.000 11,6 50 

Erwten producten 70.000 57.000 23,4 40 

Producten van groente, fruit en sap 

bereiding / verwerking2 

112.000 140.000 14,9 35 

 
Dranken en overig 13.000 13.000 25,7 50 

     

Eindtotaal 5.500.000 5.620.000 20,4  

  
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. De 

vetrijke producten zijn ondergebracht bij de overigen. 

 
2 Deze categorie is een verzameling van diverse producten als groente-, vruchten- en uienpulp/-sap/-

schillen. 


