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VoederWaarde.nl biedt 
meer transparantie
Meer transparantie over voersamenstelling 

en garanties op voederwaarde. Dat zijn 

de belangrijkste doelstellingen van Voe-

derWaarde.nl. Grotere mengvoerbedrijven 

staan nog niet te trappelen om er aan mee 

te doen. Zij geven voorkeur aan hun ei-

gen voederwaarderingssystemen, om zich 

daarmee in de markt te onderscheiden.

hangt het van de markt af hoe het project ver-
der gaat. Als onze klanten de werkwijze van 
VoederWaarde.nl op prijs stellen en er waar-
dering voor hebben, gaan wij er in elk geval 
mee door”, zegt Roelofs.

Draagvlak
Het project VoederWaarde.nl gaat in eerste 
instantie een jaar duren. Het staat open voor 
deelname van andere voerbedrijven. Een 
aantal mengvoerbedrijven, zoals Agrifirm, 
Cehave, ForFarmers en Hendrix UTD han-
teert hun eigen voederwaarderingssysteem. 
„VoederWaarde.nl is een goed initiatief om het 
vertrouwen in de mengvoerindustrie te verbe-
teren”, zegt Ria Kneepkens, woordvoerder van 
Hendrix UTD. „Maar open receptuur is slechts 
een klein onderdeel. Uiteindelijk gaat het om 
dierprestaties en het resultaat onder de streep. 
Daar mogen onze klanten ons op afrekenen.” 
Kneepkens stelt dat er terecht wordt gecon-
stateerd dat de standaard (openbare) voe-
derwaarde te weinig voorspellende waarde 
heeft op de dierprestaties. „Zonder inzicht in 
de voederwaardering heeft openheid van sa-
menstellingen weinig toegevoegde waarde.” 
Hendrix UTD werkt met haar eigen voeder-
waarderingssysteem Novalac voor rundvee. 
„Het is verfijning van voederwaardering, 
waarbij rantsoenen worden vertaald naar 
daadwerkelijk technisch en financieel resul-
taat. Omdat het een belangrijk deel is van ons 
onderscheidend vermogen in de markt, is het 
niet logisch deze kennis te delen binnen de 
voerindustrie. Wij kunnen ons voorstellen dat 
dit voor andere mengvoerfabrikanten, die 
veel investeren in eigen onderzoek, hetzelfde 
is”, aldus Kneepkens.

Dierprestaties hangen sterk af van voeding. 
Om te sturen op een optimale melkproductie 
of een hoge groei van dieren zijn garanties 
nodig over de samenstelling en voederwaar-
de van mengvoer. Tot voor kort werd de voe-
derwaarde van mengvoeders niet op een on-
afhankelijke wijze geborgd. Uit onvrede over 
dit gebrek aan transparantie en controle op 
de voederwaarde van mengvoeders nam de 
Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) 
het initiatief tot het project Voederwaarde.nl.
De voederwaarde van voeders met een gelijk 
recept kan verschillen doordat voerbedrijven 
de voederwaarde verschillend berekenen. 
Sommigen werken met het CVB-voederwaar-

deringssysteem en anderen hanteren een 
eigen systeem. „Het project VoederWaarde.
nl streeft naar een eenduidige voederwaar-
dering van voerfabrikanten en meer garan-
ties op de voederwaarde door onafhankelijke 
controle. Dat vinden wij een goede zaak”, 
zegt Gert Roelofs, directeur van CAV Den 
Ham, één van de acht mengvoerbedrijven die 
mee doet aan VoederWaarde.nl. 

Voordelen veehouders
De werkwijze van VoederWaarde.nl geeft 
veehouders inzage in de exacte grondstofsa-
menstelling, in berekende gehalten aan nutri-
enten en in voederwaarde van hun mengvoer. 
Onafhankelijke toetsing biedt garanties op 
juistheid van de vermelde voederwaarde op 
de labels. „Veehouders kunnen de prijs-kwa-
liteitverhouding van voeders dan ook zelf 
controleren. Daarmee kopen ze waar voor 
hun geld, krachtvoer is ten slotte toch een 
behoorlijke kostenpost”, stelt Roelofs. „Vee-
houders meten de kwaliteit van het rantsoen 
vaak af aan de prestaties van hun koeien. De 
nieuwe methode maakt het mogelijk om de 
samenstelling van mengvoer meer te betrek-
ken bij het resultaat. Nu weten veehouders 
niet hoeveel procent van welke grondstof 
in het voer zit. Als dat wel bekend is, kun je 
tegenvallende prestaties herleiden naar bij-
voorbeeld een daling van 25 naar 10 procent 
palmpitschilfers. Dat geeft dus meer stuur.” 
De acht mengvoerbedrijven die deelnemen 
aan VoederWaarde.nl, hebben voor hun afne-
mers de receptuur openbaar gemaakt. Eind 
2010 wordt het project VoederWaarde.nl ge-
evalueerd op praktische toepasbaarheid en 
op de doelen van het convenant. „Uiteindelijk 
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 Gert Roelofs, directeur 
van CAV Den Ham, vindt 
het streven van Voeder-
Waarde.nl naar een een-
duidige voederwaardering 
en meer garanties op de 
voederwaarde door on-
afhankelijke controle een 
goede zaak.

Op 5 februari ondertekenden acht mengvoerfabri-
kanten, LTO Nederland, de NVV en de Nederlandse 
Vakbond Pluimveehouders (NVP) het Convenant 
VoederWaarde.nl. De acht mengvoerbedrijven zijn 
CAV Den Ham, Coöperatie Agruniek, Coöperatie 
Brameco-Zon, CAV Zuid-Oost Salland, Coöperatie 
De Samenwerking, Coöperatie Arkervaart Twente, 
Bolder veevoerfabriek en Coppens Diervoeding.
Deelnemers aan het project VoederWaarde.nl zijn 
verplicht om hun voeders te formuleren aan de 
hand van de voederwaardering zoals onderzoeks-
instituut Schothorst Feed Research die hanteert. 
De Schothorst gebruikt de voederwaardetabel-
len van het Centraal Veevoederbureau (CVB) als 
basis. Er is onafhankelijke controle op de analyse 

van de gebruikte grondstoffen, op de gehalten 
van de voedermiddelen en op de voederwaarde. 
Onderzoeksinstituut de Schothorst en Schothorst 
Quality Consultants bewaken de uitgangspun-
ten en het voederwaarderingssysteem. Het CVB 
is onderdeel van het Productschap Diervoeder, 
geeft regelmatig voederwaardetabellen uit en is 
beheerder van het Nederlandse systeem van voe-
derwaardering. „Dit project stimuleert de vernieu-
wing van de huidige CVB-voederwaardetabellen 
en het streven naar een zo uniform mogelijk 
voederwaardesysteem”, stelt Gert Roelofs, direc-
teur van CAV Den Ham, die vindt dat mengvoerfa-
brikanten wat voederwaardering betreft meer op 
één lijn moeten komen.


