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 Mestverwerking Merensteyn
Mestverwerkingsinitiatief Merensteyn in het 

Limburgse Ysselsteyn gaat op 9 juni van start. 

Initiatiefnemer van de mestverwerking is 

Mestac uit Best. De bedoeling is dat er jaarlijks 

100.000 ton mest wordt verwerkt. 

 EU eet meer varkens
Europeanen eten weer meer varkensvlees. 

De daling die in 2011 inzette, werd in 2014 

al omgebogen. Het gemiddelde verbruik van 

varkensvlees in de Europese Unie steeg in 2015 

verder naar 40,9 kilo per persoon. Dat is een 

paar ons hoger dan in 2014 en de grootste 

hoeveelheid sinds 2011. In Nederland nam het 

verbruik overigens wel iets af. 

 Minder drachtige zeugen
Het aantal drachtige zeugen was in december 

2015 15,1 procent lager dan een jaar eerder. Dit 

meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

Het totaal aantal varkens in de 28 EU-landen 

was in die maand 1,5 procent hoger dan in 

december 2014. De Nederlandse varkensstapel 

daalde vanaf 1 april tot en met december 2015 

met 1,2 procent naar 12,45 miljoen varkens. 

Het aantal fokvarkens en gedekte zeugen 

daalde in die periode met 5,1 procent ten 

opzichte van 2014. 

  Varkenshouder overlijdt
Een 55-jarige varkenshouder is eind maart om 

het leven gekomen op zijn eigen varkensbe-

drijf in Moergestel door het inademen van het 

giftige blauwzuurgas. Het ongeval deed zich 

voor in de brijvoerkeuken. Blauwzuurgas is het 

schadelijkst van alle stalgassen. Een vergiftiging 

moet binnen tien minuten worden behandeld. 

 Maat stopt bij LTO
Voorzitter Albert Jan Maat (63) van LTO 

Nederland stopt per 1 oktober. Zijn opvolger is 

nog niet bekend. Maat is sinds 2007 voorzit-

ter van LTO. Bij zijn herbenoeming in april 2015 

had hij al aangegeven niet de hele periode van 

vier jaar te zullen volmaken.

Meer nieuws is te vinden op: 

www.nvv.nl/nvv-nieuws
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NVV start met sociale  
ondersteuning van leden
De varkenshouderij zit al enige tijd 
in een financiële crisis en dit heeft 
zijn weerslag (gehad) op veel var-
kenshouders en hun gezinnen. NVV 
heeft een vertrouwenspersoon aan-
gesteld bij wie varkenshouders een 
luisterend oor kunnen vinden of bij 
wie zij hun hart kunnen luchten.

NVV is achter de schermen al een tijd bezig om 

sociale ondersteuning te regelen voor leden die 

deze steun nodig hebben, of ervan gebruik willen 

maken. Paulien Hogenkamp, agrarisch coach uit 

Wierden gaat dit namens de NVV doen. 

Hieronder een introductie van Paulien:

Als boerendochter is Paulien 43 jaar geleden 

geboren op een gemengd bedrijf met melkvee en 

zeugen in Dalfsen, provincie Overijssel. Zij is opge-

groeid in een omgeving van zorg en aandacht. 

Haar jeugd is gekenmerkt door de liefde voor mens 

en dier, liefde voor de natuur, gezelligheid, harte-

lijkheid, omgaan met nieuw leven, alle facetten 

van het ondernemerschap, voorspoed en tegen-

slag. Inmiddels woont zij al weer jaren met haar 

man en haar twee kinderen in het mooie Twente.

Werken met mensen en dieren 
vanzelfsprekend
‘Nadat mijn broer Johnny de zeugentak overnam 

van mijn ouders, ben ik bij hem in het bedrijf gaan 

werken. In het snelgroeiende bedrijf, waar inmid-

dels 1600 zeugen en 3000 vleesvarkens liggen, 

bestond mijn taak uit het meewerken, meeden-

ken, en ontwikkelen van bedrijfsactiviteiten op 

technisch en economisch niveau. 

Vanuit deze achtergrond en ervaring ben ik 10 jaar 

fulltime actief geweest als begeleider en adviseur 

van ondernemers en collega’s in de agrarische 

sector. Eerst voor het bedrijf van mijn broer en 

daarna in opdracht van ForFarmers, de grootste 

mengvoerleverancier van Europa.’

Al 10 jaar actief
‘De vele persoonlijke gesprekken die ik door de jaren 

heen heb gevoerd met mensen in en rondom de agra-

rische sector zijn voor mij de reden geweest om mijn 

eigen coachingspraktijk te starten, specifiek voor de 

melkveehouderij en de varkenshouderij. Als aanvul-

ling op mijn jarenlange ervaring heb ik in de afgelopen 

jaren de Propedeuse Bachelor Toegepaste Psychologie 

afgerond. Vervolgens heb ik de Post-hbo Opleiding 

tot Coach en de Mediationopleiding afgerond. 

Momenteel studeer ik wederom aan het Windesheim 

te Zwolle, waar ik de Post-hbo opleiding Loopbaan- en 

Talentcoaching volg. Deze verwacht ik in september 

2016 af te ronden. Tevens ben ik DISC-gecertificeerd, 

wat betekent dat door middel van een assessment een 

persoonlijkheidsanalyse afgenomen kan worden.’

Zelfsturend vermogen
‘Ik hou van humor, confronteren en uitdagen. Ik 

ben ervan overtuigd dat er altijd mogelijkheden en 

kansen zijn. Ik geloof in het zelfsturend vermogen 

van mensen. Door diverse coachingsmethodieken 

en werkvormen in te zetten tijdens coachingssessies 

ontstaan inzicht, enthousiasme en motivatie, waar-

door heldere en realistische doelen kunnen worden 

gesteld, en niet alleen dat, ze worden ook werkelijk 

gerealiseerd. Mijn doel is bereikt als mensen zeggen: 

ik kan weer helder denken, ik weet weer wat ik wil en 

ook hoe ik het bereiken kan, ik ga er voor!’ 

Contact 

Binnenkort laten wij u via een Nieuwsflits,  

De Trog en de website weten, hoe u in contact 

kunt komen met Paulien Hogenkamp.

Paulien Hogenkamp. 
Eigen foto


