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Cees Goettsch verwent bezoekers met varkensfilethapjes in het Nederlandse paviljoen op de Grüne Woche.

Varkensboer gaat voor
‘Holländische
ländisches Schwein’
Sch
chwein’
‘Holländisches
AAN DIRK VAN DER MEULEN
BERLIJN Fel ageerde de Nederlandse varkenshouderij tegen extra regels voor dierenwelzijn en milieu.
Nu probeert de sector van de nood
een deugd te maken.

Vrijwel onafgebroken bakt, snijdt en
serveert kok Cees Goettsch varkensfilethapjes in het Nederlandse paviljoen op de Grüne Woche in Berlijn.
De gratis lekkernijen vinden gretig
aftrek bij de Duitse consument. Onderwijl legt Goettsch uit dat het vlees
afkomstig is van das Holländische
Schwein.
Het Hollandse varken? Waarin onderscheidt dit zich nu van de Duitse
of Deense krulstaart? ,,Nou, dat verschil is er wel degelijk”, zegt Eric
Douma, voorzitter van LTO Noord
varkenshouderij en varkensboer in
Oosterwolde. ,,Onze varkens genieten meer welzijn. Ze hebben in het
hok minimaal 0,8 vierkante meter
ruimte. Het Duitse varken moet het
met 0,7 vierkante meter doen en
soms zelfs 0,6. Ook verblijven onze
zeugen veel langer in een groeps-

huisvesting. Daarnaast belasten we
het milieu minder. We hebben in Nederland allerhande maatregelen
moeten treffen om de uitstoot van
ammoniak en fijnstof te beperken.”
De varkenshouders waren woedend toen politiek Den Haag deze
boven-Europese maatregelen over
hen uitstortte. ,,Het heeft onze kostprijs fors opgedreven. Onze buitenlandse collega’s kunnen zo’n 20 cent
per kilo varkensvlees goedkoper
werken”, zegt Douma.
Die relatief hoge productiekosten
doen vooral nu pijn doordat de varkens- en biggenprijzen weer eens in
een diep dal bivakkeren. Een big levert nog maar 30 euro op, terwijl dat

De vleesprijs ligt
per kilo zo’n 15 cent
onder de kostprijs

eigenlijk 45 euro zou moeten zijn. De
vleesprijs ligt per kilo zo’n 15 cent
onder de kostprijs. De malaise is te
wijten aan de afnemende consumptie in Europa en de Russische handelsboycot vanwege de uitbraak van
varkenspest in de Baltische staten en
het conflict om Oekraïne.
Maar de Nederlandse varkenshouders - het zijn er in totaal circa
5200 - zijn niet blijven hangen in
zelfmedelijden. Ze hebben van de
nood een deugd gemaakt. Ze hopen
de belangrijke Duitse consument die
vooral aan dierenwelzijn veel waarde hecht, te winnen voor Holländisches Schwein.
De gehele varkenshouderijketen
heeft de schouders onder het nieuwe concept gezet. Naast LTO en de
Nederlandse Vakbond van Varkenshouders doen ook de slachterijen en
de veevoerbedrijven mee.
Staatssecretaris Sharon Dijksma
van Economische Zaken vindt het
geweldig deze positieve eensgezindheid van deze voorheen zo lastige
sector. ,,Ik zal waar mogelijk dit verhaal uitdragen in binnen- en buitenland”, zo beloofde ze in Berlijn.

