Varkenshouderij in 2025 gehalveerd
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Nieuws

Het aantal varkensbedrijven zal in 2025 gehalveerd zijn ten opzichte van 2009, concludeert onderzoeksinstelling LEI in een
toekomststudie. Het aantal varkens daalt in deze periode minder snel: maximaal 20 procent.
In 2025 zullen er daarom minder dan 3.000 gespecialiseerde
varkensbedrijven zijn. De krimp ontstaat door de lage marges in
combinatie met de benodigde extra hoge investeringen in welzijnsen milieumaatregelen. Ondanks de daling van het aantal bedrijven
blijven er kansen. Zo stijgt wereldwijd de vraag naar dierlijke
producten. Het is volgens het LEI nog wel onzeker of de EU in deze
vraag zal gaan voorzien. De stijgende vraag zal in ieder geval niet
voorkomen dat het aantal bedrijven in Nederland in 2025 is
gehalveerd ten opzichte van 2009.
Pluimveehouderij
Ook de pluimveehouderij heeft tot 2025 te maken met lage marges
en extra welzijns- en milieuinvesteringen. Toch zal het aantal
vleeskuikens en leghennen naar verwachting toenemen.
Pluimveevlees en eieren hebben een relatief gunstige ecologische 'footprint' in vergelijking met ander vlees en zuivel. Dit komt met
name door de zeer eﬃciënte voederbenutting. Pluimvee voorziet op die manier in de behoefte van goedkoop eiwit. De vraag naar
pluimveevlees blijft daarom wereldwijd toenemen en het LEI verwacht dat dit gunstig is voor de prijs die pluimveehouders krijgen
voor hun dieren.
Melkveehouderij
Voor de melkveehouderij is het scenario tot 2025: minder koeien en meer melk. De studie gaat uit van een behoedzame toename
van de melkproductie met 10 procent ten opzichte van 2009. Het in goede banen leiden van de schaalvergroting, die ook in deze
sector nog altijd doorgaat, is volgens het LEI essentieel voor het behoud van het imago. Schaalvergroting is maatschappelijk
omstreden, zeker waar het leidt tot het jaarrond op stal houden van koeien. Welzijnsvriendelijker systemen voor het huisvesten van
vee en betere inpassing van stallen in het landschap kunnen hiervoor een oplossing bieden.
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