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 I
N het buitengebied van Venray (L.) wordt de fris-
se lucht onmiskenbaar vertroebeld door de geur 
van intensieve veehouderij. Hinderlijk? “Tsja, er 
zijn wel eens dagen dat het echt niet fijn is, maar 

meestal merken we er weinig van”, zegt een Leu-
nense, die met haar buurvrouw op de fiets in ge-
sprek is. “We zijn eraan gewend.” De buurvrouw 
knikt instemmend. “Je gaat toch geen artikel schrij-
ven over de stank van de varkens?”, vraagt ze.

Gemeente Venray heeft volgens het Centraal Bu-
reau voor de Statistiek (CBS) het hoogste aantal 
dieren binnen haar grenzen van heel Nederland: in 
2011 ruim 4,2 miljoen. Het merendeel komt voor re-

Het Limburgse Venray 
staat al jaren bekend als 
gemeente met de meeste 
varkens in Nederland. Dat 
leidt tot weinig problemen 
én er is ruimte voor groei.
FOTO’S: FOTOBURO BERT JANSEN

Veel varkens?

Venray dubbel zoveel 
varkens als Groningen 

Geen probleem!
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Gemeente Venray (L.) heeft een oppervlakte van 146,36 vier-
kante kilometer. De gemeente bestaat sinds 2010 uit dertien 
kerkdorpen, waarvan Venray het grootste is. De gemeente telt 
bijna 43.000 inwoners. Ondanks dat het CDA traditiegetrouw 
de grootste partij is, heeft Venray een PvdA-burgemeester. 

De varkenshouderij in Venray is groot, met ruim 325.000 var-
kens verdeeld over 125 bedrijven. De pluimveehouderij is er 
eveneens groot. Daarnaast is er melkveehouderij, zoals het 
megabedrijf van Van Bakel in Vredepeel, akkerbouw en in toe-
nemende mate vollegrondstuinbouw.

Venray telt 325.000 varkenskening van de pluimveehouderij. Daarnaast is de 
varkenshouderij goed vertegenwoordigd. In absolu-
te aantallen telt Venray 325.000 varkens, ruim het 
dubbele van Groningen. Wat varkensdichtheid be-
treft staat de gemeente op nummer 5 achter Boekel, 
Sint Anthonis, Bernheze en Reusel-De Mierden. 

Het aantal varkensbedrijven is de laatste jaren 
sterk gedaald in Venray, maar het aantal varkens is 
daarentegen gegroeid. In 2000 telde Venray 215 
varkensbedrijven met in totaal 215.000 varkens. In 
2011 was het aantal bedrijven afgenomen tot 125, 
maar het aantal vleesvarkens gestegen tot 275.000. 
Tevens groeide het aantal zeugen volgens cijfers 
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Samen met ondernemers 
rondom Venray wil de ge-
meente bouwen aan het 
project EiwitRijk, een 
bundeling van vakman-
schap op het gebied van 
eiwitproductie. In het 
noorden van Limburg 
werken producenten van 
dierlijk en plantaardig ei-
wit in elkaars nabijheid, 
zijn de logistieke condi-
ties gunstig en biedt het 
achterland tal van afzet-
mogelijkheden. 

Met EiwitRijk willen de 
partijen nieuwe inkom-
sten genereren voor de 
agro & foodsector in de 
regio met daaraan gekop-

peld het verduurzamen 
van de veehouderij. De 
deelnemers willen ervoor 
zorgen dat de regio trots 
is op wat er zoal gebeurt 
in ondernemend Venray. 
Ze zien een toekomst 
voor een brede eiwitpro-
ducerende (dierlijke en 
plantaardige) sector in de 
regio door in te steken op 
anders in plaats van meer. 

EiwitRijk wil een bloei-
ende, zich ontwikkelende 
intensieve veehouderij, 
die voldoet aan maat-
schappelijke eisen: duur-
zaam, energieneutraal, 
dier- en mensvriendelijk. 
Ook willen de deelnemers 

verbindingen tot stand 
brengen tussen dierlijke 
en plantaardige sectoren 
en tussen agro en voed-
selverwerkende industrie. 

Ook is het de bedoeling 
een ontwikkelcentrum in 
Wanssum op te starten 
waar praktijkonderzoek 
plaatsvindt naar nieuwe 
eiwitbronnen en nieuwe 
toepassingen voor eiwit 
en veevoerconcepten. Ei-
witRijk moet de expertise 
internationaal verwaarden 
en nieuwe ideeën over 
(her)gebruik van reststro-
men uit de tuinbouw en 
voedselverwerkende in-
dustrie op gang brengen.

Project EiwitRijk bundelt vakmanschap

v a r k e n s h o u d e r i j

niet dat er ongebreideld uitgebreid kan worden, 
maar voor varkenshouders die durven te investeren 
in innovatie moet plaats zijn, vindt hij. “Groei is niet 
per definitie meer, groei is beter”, vindt hij. Daar-
mee bedoelt hij dat dankzij groei betere antwoorden 
kunnen worden gegeven op vraagstukken als am-
moniak en dierenwelzijn. De wethouder weigert de 
varkenshouderij aan banden te leggen, dat betekent 
de doodsteek voor de sector. Ook hij wil toe naar 
een duurzame varkenshouderij, maar dat is volgens 
hem alleen mogelijk als de sector de ruimte krijgt. 

 Ook al zijn zijn woorden meer gericht op kwalita-
tieve groei, in Venray is ook ruimte voor groei in 
aantallen. “Venray kent landbouwontwikkelingsge-
bieden met ruimte voor de varkenshouderij. In eer-
ste instantie voor de eigen varkenshouders, maar op 
sommige plekken is nieuwvestiging mogelijk.” Hij 
heeft geen antwoord op de vraag voor hoeveel extra 
varkens ruimte is. “De grens wordt bepaald door 
veel factoren en de maatschappelijke discussie.” 

Loonen, zelf zoon van een melkveehouder, zegt 
zijn ogen niet te sluiten voor argumenten tegen de 
intensieve veehouderij, maar vindt dat de discussie 
hierover vaak op oneigenlijke gronden wordt ge-
voerd. “Dacht je dat het varkens iets uitmaakt of ze 
met zijn tienen in een hok zitten en dat er nog 100 
hokken met tien varkens naast staan? Maar dan zeg-
gen we er megastal tegen. Een grote stal is geen pro-
bleem, zolang het maatschappelijk en ethisch ver-
antwoord is. Er zijn veel doembeelden als het gaat 
om de groei van de varkenshouderij, maar op veel 
vragen is al een antwoord. De burger koopt toch de 
kiloknaller. Wij kunnen hierin voorzien, maar op 

van de gemeente van 51.000 naar 55.000, een toe-
name van bijna 8 procent. 

 Groei is beter 
 Die groei is nog niet ten einde als het aan Jan Loo-
nen ligt. Loonen is wethouder economische ontwik-
keling (CDA) in Venray. “Elke nieuwe varkensstal in 
de gemeente is welkom en een zegen.” Dit betekent 

Naast aantallen dieren zet 
gemeente Venray in op kwali-
teitsproductie.
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een verantwoorde manier. Wij willen een boterham 
verdienen met de kennis die we hebben.” 

 Sterke economie 
 Ook in Venray zijn er mensen die niet op nog meer 
varkens zitten te wachten, want er is meer dan land-
bouw. Rijdend door Venray wordt snel duidelijk dat 
landbouwgronden en natuurgebieden afgewisseld 
worden door uitgestrekte bossen. In de gemeente 
ligt zo’n 2.500 hectare bos- en natuurterreinen.  

De gemeente gaat uit van vijf pijlers in haar eco-
nomische beleid. Naast agro zijn dat zorg, logistiek, 
maakindustrie en detailhandel. “Venray is een ster-
ke economische gemeente”, zegt Loonen. “We heb-
ben 28.000 arbeidsplaatsen: 10.000 meer dan in 
een vergelijkbare gemeente als Horst aan de Maas. 

 Sociaal betrokken 
 Binnen de gemeenteraad is de SP één van de groot-
ste criticasters van Loonens visie op de varkenshou-
derij. “De wethouder is enthousiast, maar hierin 
draaft hij door”, vindt fractievoorzitter Elianne 
Sweelssen. De SP heeft in meerdere opzichten pro-
blemen met de groei van de varkenshouderij. Buiten 
de bekende argumenten tegen grote stallen vindt de 
SP-fractie het een slechte zaak dat meer ‘roze’ bete-
kent dat de dorpen minder groeien. “Jarenlang is in 
sommige dorpen niet gebouwd vanwege stankcir-
kels. Zo zijn dorpen op slot gezet, waardoor er zich 

geen jonge gezinnen meer vestigden. Nu zijn er am-
per kinderen, met als gevolg dat twee dorpsscholen 
zijn gesloten. Ook wordt het niet mooier in het bui-
tengebied. Overal waar je fietst zie je een grote stal.” 

 Ondanks dat niet iedereen verwantschap heeft 
met de varkenshouderij, klinkt de kritiek op de Ven-
rayse varkenshouderij lang niet zo fel als op andere 
plekken in Nederland. De varkenshouderij is onlos-
makelijk met Venray verbonden, dat weten de bur-
gers ook. De varkenshouders zijn sociaal betrokken 
bij hun leefomgeving, zegt Theo Kooter, voorzitter 
van Dorpsraad Vredepeel, één van de dertien kerk-
dorpen van Venray. “De boeren doen overal aan mee 
en zitten in besturen van verenigingen. Ze wonen 
dichtbij het bedrijf, waardoor ze binding hebben 
met hun omgeving.” Volgens wethouder Loonen 
wordt dat ook door de gemeente gestimuleerd. “Te-
gen mensen die hier een bedrijf willen beginnen, 
zeggen we: prima, maar ga er dan ook bij wonen. 
Alleen zo ben je echt betrokken bij je omgeving.” 

Ook volgens Diederik Nijenhuis, voorzitter van de 
lokale afdeling van de Limburgse Land- en Tuin-
bouwbond (LLTB), is het geheim van Venray de so-
ciale betrokkenheid. “Dat levert de varkenshou-

In het buitengebied van Venray zijn enorme stallen te 
vinden. Het aantal bedrijven neemt af, maar de over-
gebleven varkenshouders blijven hun bedrijven volop 
ontwikkelen.

Varkenshouder Pieter 
Cornelissen in Leunen 
(L.) won begin dit jaar de 
jury- én de publieksprijs 
bij de uitreiking van de 
Venrayse Ondernemers-
prijzen. Daarmee liet hij 
in de finale zeven mkb-
bedrijven achter zich.

In een volle schouwburg 
werd Cornelissen tot on-
dernemer van het jaar ge-
kroond door zowel het 
publiek als de jury. De 
jury roemde zijn vakman-
schap, innovatie, durf, 
maatschappelijk verant-
woord ondernemerschap 
en marktkennis. 

Sinds 2002 richt het 
bedrijf zich uitsluitend op 
zeugen en vleesvarkens. 
Het loopt vooruit op wet-
telijke verplichtingen voor 
dierenwelzijn door te in-
vesteren in groepshuis-
vesting op stro voor de 
drachtige dieren. Het be-
drijf is volledig GroenLa-
bel-waardig. Door sa-
menwerking met een gro-
te regionale slateler is een 
win-winsituatie gecreëerd 
wat betreft het sluiten van 
de mineralenkringloop. 

Dat hij als varkenshou-
der een algemene onder-
nemersprijs wint, illus-
treert hoe Venray met 
varkenshouders omgaat, 
vindt Cornelissen. “Land-
bouw is een belangrijke 
pijler in de economie. 
Hier in Venray zitten veel 
vooruitstrevende onder-
nemers, die op een ver-
antwoorde wijze met hun 
bedrijf bezig zijn. Dat 
wordt gewaardeerd.” 

Als voorbeeld geeft 
Cornelissen de houding 
op het gemeentehuis 
weer. “Zolang je aan de 

regels voldoet, heb je hier 
te maken met een milieu-
ambtenaar die graag zijn 
medewerking verleent en 
met je meedenkt.” 

De positieve houding 
ten opzichte van de var-
kenshouderij is ook te 
danken aan de sector 
zelf, vindt Cornelissen. 
“We zijn maatschappelijk 
betrokken, dat levert kre-
diet op. Leunense var-
kenshouders sponsoren 
een voetbalteam en twee 
paralympische sporters. 
Zo laat je je op een posi-
tieve manier zien.”

Erkenning voor varkenshouder

P R O F I E L
Naam: Pieter Cornelissen (46). Woonplaats: Leunen. 
Bedrijf: Varkenshouderij met 525 zeugen en 5.500 
vleesvarkens.
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Jan Loonen, wethouder 
in Venray, denkt vooral 
in kansen, niet in be-
perkingen. Ook als het 
om de varkenshouderij 
in zijn gemeente gaat.

“Elke nieuwe varkens-
stal in de gemeente 
Venray is welkom en 
een zegen.” Dat zei Jan 
Loonen, wethouder 
economische ontwikke-
ling bij gemeente Ven-
ray, onlangs tijdens een 
symposium diergezond-
heid en duurzaamheid 
in het dorp Veulen (L.). 
Loonen gaf aan dat elke 
nieuwe varkensstal bij-
draagt aan de ambitie 
van de gemeente Ven-
ray en de regio Noord-
Limburg.”

Bedoelt u met ‘groei’ 
inhoudelijke groei van 
de sector of mag het 
aantal varkens in Ven-
ray nog groter worden?

“Beide. Het een kan niet 
zonder het ander. Wil je 
een duurzame varkens-
houderij, dan moet je de 
varkenshouderij ruimte 
geven om te ontwikke-
len. Hoeveel varkens er-
bij kunnen, weet ik niet. 
In LOG Wüsterveld, een 
landbouwontwikke-
lingsgebied aan de 
Wüsterweg in Casten-
ray, is nog voldoende 
ruimte voor nieuwe, in-
novatieve varkensbe-
drijven.”

Er zijn maar weinig 
collega’s in Nederland 
die zich hardop uit-
spreken voor groei van 
de varkenshouderij 
binnen hun gemeente.
“Met wat anderen zeg-
gen, houd ik me niet zo 
bezig. Je moet je tegen-
woordig bijna schamen 
als je zegt dat je var-
kenshouder bent. In de 
varkenshouderij werken 

veel innovatieve, voor-
uitstrevende boeren die 
hun werk heel goed 
doen, zeker hier in Ven-
ray. We zijn een ‘roze’ 
gemeente en ik ben 
daar trots op. Dat wil ik 
ook uitdragen.”

Op veel plekken kun-
nen varkenshouders 
zich nauwelijks ont-

wikkelen. Waarom ligt 
dat in Venray anders?
“Het is te gemakkelijk 
om bedrijven op slot te 
zetten. Stopzetten van 
ontwikkeling is het do-
delijkste wat er is. Er 
zijn zo veel ontwikkelin-
gen gaande, als je die 
stopt laat je veel kansen 
onbenut. 

Met de groei van be-
drijven groeit ook het 
denken over verant-
woorde en duurzame 
varkenshouderij. Daarin 
kunnen alleen stappen 
worden gezet als de 
sector ook mag groeien.

Ik durf te stellen dat 
in 2020 iedere varkens-
houderij een lust is voor 
zijn omgeving. Op dit 
moment komt de lucht 
al schoner uit een var-
kensstal dan dat die 
erin gaat. Het zou toch 
mooi zijn als je met een 
varkensstal schone 
lucht kunt produceren?”

‘In 2020 iedere varkenshouderij lust voor omgeving’

P R O F I E L
Naam: Jan Loonen (48). 
Plaats: Venray (L.). 
Functie: wethouder eco-
nomische ontwikkeling 
(CDA).

ders veel krediet op.” Illustratief hiervoor vindt hij 
de Venrayse ondernemersprijs (zie kader op pag. 
49), die dit jaar werd uitgereikt aan varkenshouder 
Pieter Cornelissen. Cornelissen won de jury- én pu-
blieksprijs en liet daarmee in de finale zeven mkb-
bedrijven achter zich. LLTB-voorzitter Noud Janssen 
liet zich lovend uit over de verkiezing van Cornelis-

Gemeente Venray bestaat sinds 2010 uit dertien kerkdorpen, waarvan Venray zelf het 
grootste is. De bebouwde kom grenst op diverse plaatsen aan de agrarische bebouwing.

sen. “Uitgerekend in de Nederlandse gemeente met 
het grootste aantal varkens laat Cornelissen zien dat 
de lokale bevolking achter de intensieve veehouderij 
staat, mits de ondernemer aantoont dat hij zorg 
draagt voor zijn dieren en het milieu. In dat opzicht 
is het bedrijf van Cornelissen een toonbeeld van de 
richting die wij in Limburg met de Innovatieagenda 
duurzame veehouderij zijn ingeslagen. ”

 Project EiwitRijk 
 Volgens wethouder Loonen gaat het goed met de 
varkenshouderij in Venray, maar wil de sector zich 
met Noord-Limburg verder ontwikkelen als centrum 
van food, agro en logistiek. Met het initiatief Eiwit-
Rijk (zie kader op pag. 48) dient zich een nieuw tijd-
perk aan. Project EiwitRijk wil duurzame productie 
in de regio stimuleren om te zorgen dat deze koplo-
per blijft op het gebied van duurzame voedselpro-
ductie. “Nederland telt diverse Greenports, onder 
meer rondom Venlo. Wij willen een ‘Pinkport’ opzet-
ten rondom Venray, gericht op productie van eiwit-
ten”, zegt Loonen. De regio heeft potentie als het de 
krachten bundelt. “De totale kolom is aanwezig; 
Nutreco, Stork, Intervet en Vion. We maken hier op 
de meest veilige manier voedsel met vooruitstreven-
de technieken. Daarmee zijn we zelfvoorzienend, 
een moderne manier van stadslandbouw. En we 
kunnen met onze producten de wereld intrekken.” 

 Guido Kobessen         

Gemeente Venray telt naast 
varkensbedrijven ook veel 
pluimveehouderijen.
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