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Het fermenteren van groente voor 
menselijke consumptie is al lang in 
gebruik. Denk maar aan zuurkool. 
Dat gebeurde al in de prehistorie. In-
tussen is ook gefermenteerd veevoer 
in beeld. Speciaal voor varkens. 

InTERvIEw

ForFarmers Hendrix is voorloper 
en begeleidt ondernemers die gefer-
menteerde tarwe en gerst, maar ook 
andere producten zoals raapzaad of 
soja, aan hun varkens voeren. Bij het 
hoofdkantoor in Lochem vertelt men 
dat het op dit moment gaat om 27 

bedrijven met 30.000 zeugen, 68.000 
biggen en 150.000 vleesvarkens. De 
komende maanden komen daar nog 
een tiental varkenshouders bij. 

Carola van der Peet-Schwering 
is onderzoeker bij Wageningen UR 
Livestock Research. Ze houdt zich 
bezig met de voeding in de varkens-
houderij en was betrokken bij een 
proef met gefermenteerd voer op het 
Varkens Innovatie Centrum (VIC) in 
Sterksel. 

wat is fermenteren van varkensvoer?
‘Om het simpel te zeggen: zetmeel 
wordt omgezet in melkzuur. Een 
proces dat in een vochtige omge-

ving automatisch op gang komt. Ook 
wordt er wat azijnzuur gevormd en 
gaat de pH omlaag. Het proces van 
fermentatie kan worden versneld 
door bacteriën toe te voegen, bijvoor-
beeld melkzuurbacteriën.’

Is fermenteren in ons land toegestaan?
‘Ja, al gelden er voorwaarden voor 
de grondstoffen. Maar dat geldt ook 
als er gewoon veevoer van wordt 
gemaakt. Een product moet minimaal 
24 uur fermenteren voor gebruik.’

Maakt gefermenteerd voer een vlucht?
‘Er is al een flink aantal varkenshou-
ders dat het fermentatiesysteem toe-
past. Kijk maar naar de cijfers van 
ForFarmers Hendrix. Die heeft een 
concept ontwikkeld dat zorgt voor 
een op de situatie afgestemd rant-
soen.’

worden er praktijkproeven mee gedaan?
‘Op het proefbedrijf in Sterksel heb-
ben we ruim tien jaar geleden onder-
zoek gedaan naar het verstrekken van 
gefermenteerde tarwe en gerst aan 
gespeende biggen. Met groenteres-
ten hebben we geen ervaring. Ik denk 
niet dat dat in Nederland gebeurt.’ 

Gefermenteerd veevoer in nederland in ontwikkeling

redenen voor gefermenteerd 
voer zijn een betere 
darmgezondheid en 
voorspelling van het 
technisch resultaat.

Carola van der Peet-Schwering, onderzoeker bij Wageningen ur

Johan Lavens heeft een gesloten bedrijf met 300 zeugen en 65 
hectare akkerbouwgrond met grove groente. Vijf jaar geleden 
besloot hij een nieuwe zeugenstal te bouwen en er een geslo-
ten bedrijf van te maken. De volgende stap was de aanleg van 
een brijvoerinstallatie met meer variatie aan producten en om 
groente te fermenteren. Een idee dat bij Lavens ontstond uit 
de vraag wat hij zou kunnen doen met groenteresten op zijn 
bedrijf en dat van collega’s. 
Aan groentegrondstoffen om te fermenteren tot nu toe geen 
gebrek. Dat lijkt eerder meer dan minder te worden.

van afval naar toegevoegde waarde

W
itte kool met aardappelen, spruiten 
met spitskool. Johan Lavens in Staden 
in West-Vlaanderen zegt het alsof hij 
de menukaart voorleest. Hij is var-
kenshouder en groenteteler. Net als 

veel collega’s in de omgeving. Ze zitten met een 
grote stroom groenteafval. Lavens maakt er als 
eerste in België gefermenteerd varkensvoer van.

Fermenteren van veevoer is niet nieuw, maar 
van groente wel, zegt Jürgen Degraeve van Agri-

ton in Mesen. Zijn bedrijf levert de producten die het 
fermenteringsproces op gang brengen. Met construc-
teur Geert Vermeulen uit Ieper bedacht hij het systeem. 
De installatie draait nu ruim een half jaar tot volle 
tevredenheid.

Lavens koos voor een brijvoerinstallatie met een 
‘keuken’ met genoeg ruimte voor meer variatie aan pro-
ducten en om groente te fermenteren. Dat betekende 
een dubbel zo grote investering dan wanneer hij voor 
droogvoedering had gekozen. Opslagtanks met roerin-
stallatie kostten een kleine 13.000 euro per stuk. Op het 
bedrijf staan drie opslagtanks voor voermiddelen en 
twee voor de dagelijkse voerbehoefte. Ook moest er een 
fermentatietank voor de groente komen.

Gezond
Uit de eerste cijfers trekt de varkensboer de con-

clusie dat hij met het groentevoer een besparing op 
de voerkosten bereikt van 5 à 10 euro per afgeleverd 
varken. Hij ziet duidelijk dat het groentevoer gezond 
is. Het uitvalpercentage gaat naar beneden en de voer-
benutting is verbeterd, al is het nog te vroeg om cijfers 

te noemen. Daarnaast blijkt uit de cijfers dat het anti-
bioticagebruik met 7 à 8 procent is gedaald. Alleen de 
zeugen krijgen nog een basisvaccinatie. 

Met zijn gefermenteerde groente dekt Lavens 12 à 13 
procent van de voerbehoefte van zijn bedrijf. Hij denkt 
dat het wel flink hoger kan. Zo’n 30 à 40 procent. Dat 
betekent wel dat er meer variatie in de producten moet 
komen. En ook daaraan kan worden voldaan, denkt 
hij. ’Binnen een straal van 5 kilometer is er voldoende 
breed groenteaanbod.’

De groente gaat via een opvoerband in de wasbak 
en dan het warmtesysteem in voor een thermische 
shock. Daarna komt het terecht in de fermentatietank. 
Na twaalf uur is het klaar voor de voorraadtank. Via een 
buizenstelsel vervolgt het product z’n weg naar de trog-
gen van de vleesvarkens. Die krijgen per drie varkens 
via het sensorsysteem hun groentehap voorgeschoteld. 

Met de thermische behandeling vang je twee vlie-
gen in één klap, zegt constructeur Geert Vermeulen. 
De eiwitten komen beter beschikbaar voor het dier, 
en de ziektekiemen die zijn meegekomen van het land 
worden gedood. Daarna zorgen de bacteriën voor een 
goede fermentatie. Het gaat om vier stappen, zegt Ver-
meulen: wassen, malen, stomen en fermenteren.

De voerruimte wordt de ‘keuken’ genoemd en geen 
wonder. Naast de ‘aardappelen met groente’ krijgen 
de dieren CCM, krachtvoer, kaaswei, melk, biergist 
en aardappelschillen. Tijdens dit gesprek komt er een 
vrachtwagen soja aangereden. ‘Die moet minder op het 
bedrijf komen, dan bespaar je kosten.’

Het rendement, daar draait het om, zegt Lavens. Hij 
moet alles nog ontdekken. Er bestaan geen kerngetal-
len waarmee je kunt vaststellen of je op de goede weg 
bent. ‘We zijn de voorlopers’, vult Vermeulen aan. ‘Wat 
hij nu aan cijfers op papier heeft, stemt hoopvol. Die 
kunnen alleen maar beter worden.’

Dagmenu: witte kool met piepers
Eerste succes met gefermenteerde groente als varkensvoer

Investeren in de varkenshouderij: de Belgische 

varkenshouder Johan Lavens investeerde in 

brijvoedering en fermenteert groenteafval om zo 

de voerkosten naar beneden te brengen.

Johan Lavens (links) en Geert Vermeulen bij de fermentatietank waar groenteafval wordt omgezet in varkensvoer.

Staden

REPORTAGE

Tien jaar geleden onderzocht het varkensinnovatiecentrum 

vIC Sterksel de mogelijkheden van het voeren van gefer-

menteerde granen aan gespeende biggen. Inmiddels telt 

nederland 27 bedrijven met een fermentatie-installatie, 

en staan verschillende installaties op de rol om op korte 

termijn te worden opgestart. In het Belgische Staden doet 

varkenshouder Johan Lavens sinds een half jaar met 

succes ervaring op met het fermenteren van groente.
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