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Voer dat voorziet in de essentiële voedingssto�en voor onderhoud en 
tijdens dracht. Te voeren naast 20 tot 30% brood en eventueel AGF. 
Bij een tekort aan brood dient u broodmeel bij te verstrekken om het 
totaalrantsoen in balans te houden.

Het is vrijwel onmogelijk om met circulaire grondsto�en een melk-
vervangend biggenvoer (prestarter) te maken. Biggen dienen daarom 
niet voor de 6e week gespeend te worden. Dit voer voorziet lacterende 
zeugen in de noodzakelijke energie en bouwsto�en. De biggen zullen 
vanaf circa 10 dagen leeftijd tot en met spenen met de zeug mee-eten 
van dit voer. Bij voorkeur minimaal 3 tot 5 keer daags op de vloer 
verstrekken om het wroetgedrag en mee-eten te stimuleren. Te voeren 
naast 20 tot 30% brood, opname van groen in de weide en eventueel AGF. 
Bij een tekort aan brood dient u broodmeel bij te verstrekken om het 
totaalrantsoen in balans te houden.

De gespeende biggen de eerste dagen na het spenen nog verzorgen 
met circulair lacto zeug & big en daarna geleidelijk overschakelen op 
Circulair varken opfok. Dit voer kan doorgevoerd worden tot de biggen 
circa 60-70kg wegen. Te voeren naast 20 tot 30% brood en eventueel AGF. 
Bij een tekort aan brood dient u broodmeel bij te verstrekken om het 
totaalrantsoen in balans te houden.

In de laatste fase voor het slachten kan Circulair vleesvarkens �nish 
worden ingezet. Deze soort adviseren we te voeren naast 20 tot 30% 
knäckebrödmeel en eventueel AGF. Knäckebröd wordt gemaakt van rogge. 
Rogge in het eindrantsoen komt de vleeskwaliteit ten goede en zorgt 
voor zacht, wit en smakelijk spek. 

HET ASSORTIMENT 
CIRCULAIR 
VARKENSVOER

Circulair zeug dracht (10 mm) 

Circulair lacto zeug & big (10 mm)  

Circulair varken opfok (10 mm)   

Circulair vleesvarkens �nish

Broodmeel en Knäckebrödmeel zijn leverbaar in zakken van 20kg.

 

Dat niet concurreert met humane voeding

Gemaakt van rest- en retourstromen 
van humane voeding

Waarvoor geen landbouwgrond is gebruikt

Zonder granen, sojaproducten of 
andere voor dieren geteelde ingrediënten

Zonder synthetische aminozuren 

MET VOERWAARTS CIRCULAIR 
KRIJGEN UW VARKENS VOER;

• Bij circulair voer is het graan vervangen door onder meer broodmeel. Hierdoor 
is circulair voer iets zouter dan regulier voer. Varkens zullen daardoor meer water 
willen drinken en meer urineren.

• Indien de mest van de varkens niet mooi vast is, adviseren we om de 
krachtvoer gift met een vierde te minderen en om stro bij te voeren. Eventueel 
kunt u een �lmpje van het gedrag van de dieren en de kleur en structuur van 
de mest doorsturen aan ons zodat we een speci�eker advies kunnen geven. 

Voerwaarts BV is een Atypische voerfabrikant die zich richt op specialistische 
diervoeding waaronder hobbydiervoeding in zakgoed en circulaire voeders. 
De Voerwaarts fabriek in Sinderen in de Achterhoek is voor mengvoeder-
begrippen kleinschalig en �exibel qua inrichting. De fabriek produceert met 
een lage CO2 foodprint; zonder gasaansluiting. Op drie kleine persen wordt 
koud geperst, zonder stoom. Voerwaarts is GMP+ gecerti�ceerd. De circulaire 
voeders worden onder het MI105  GMO controlled protocol vervaardigd.

Voerwaarts heeft haar bestel- en betaalsysteem gedigitaliseerd via diverse 
webshops. Het circulaire voer kan worden besteld via 
www.voerwaarts-circulair.nl

Aandachtspunten

Over Voerwaarts

Contact en bestellen

BESTEL VIA
WWW.VOERWAARTS-CIRCULAIR.NL

Voerwaarts BV
Kapelweg 9
7065 AN  Sinderen

Telefoon  •  0315 23 00 83
Whatsapp  •  06 86 86 71 99
Email  •  verkoop@voerwaarts.nl



Samen met partners heeft Voerwaarts veevoergrondsto�en in categorieën 
ingedeeld in het ‘circulair voer spectrum’. Voor het circulaire varkensvoer worden 
grondsto�en gebruikt uit de groepen 1 t/m 4 uit de tabel. 

Onderstaand een overzicht van de grondsto�en die Voerwaarts inzet in 
samenhang met de gerelateerde humane voeding:

Broodmeel onverkochte broden, deegresten uit bakkerijen
Knäckebröd reststroom opstart- en snijverliezen en breuk van 
  crackerbakkerijen
Hagelslag reststroom opstartverliezen, kleurafwijking en 
  afzeefsel hagelslagproductie
Chips reststroom afzeefsel chipsfabriek
Uitvalstroom vegaproducten afkeurstroom van productie vleesvervangers
Tarwegries restproduct van (wit)brood of tarwebloem
Moutkiemen reststroom van mout voor bier; kiemwortels 
  van gekiemd graan
Suikerbietenpulp restproduct van onder meer pannekoekstroop 
  en suiker
Palmpitschilfers reststroom van palmvet dat gebruikt wordt in 
  margarine en frituurvet
Rietmelasse bijproduct van de suikerbereiding uit suikerriet
Haverdoppen graankaf van haver dat voor havermout is gepeld
Maisgluten  reststroom van maizena, dextrose, suikers in 
  frisdrank
Zonnebloemzaadschroot reststroom van zonnebloemolie; ingrediënt in 
  halvarine en spijsolie
Raapschroot reststroom van koolzaadolie; ingrediënt in halvarine
  en spijsolie
Weipoeder restproduct van de kaasbereiding
Citruspulp  schillen en vruchtvlees, overblijfsel van citroen- en
  sinaasappelsap.

De roep om een groter aandeel plantaardige 
voeding in het menselijk voedselpatroon wordt 
steeds luider. De westerse wereld beweegt ook 
geleidelijk in die richting. Maar het plantaardige 
voedselsysteem brengt grote volumes reststromen 
met zich mee. De meest e�ciënte manier om 
daarmee om te gaan is ze in te zetten als vee-
voeding en er zo weer voedsel van te maken. 
Voedselkringlopen zijn alleen te sluiten mét 
dieren. Voerwaarts heeft een assortiment circulair 
varkensvoer samengesteld. De voeders zijn 
volledig samengesteld uit retourstromen en 
reststromen van humane voeding. 

Wat is circulair voer?

Circulaire grondsto�enRestjes voeren; niets nieuws

Het verzorgen van varkens gebeurde pakweg 100 jaar geleden uitsluitend met 
restjes uit de keuken en het land. Het goede graan werd beslist niet aan de 
varkens gevoerd. In arme culturen wordt dan ook niet begrepen dat in de 
westerse wereld goed graan aan varkens en kippen wordt gevoerd. Een varken is 
bij uitstek geschikt om resten van menselijk voedsel aan te voeren, een ultiem 
kringloopdier. Bij varkenshouders met enkele varkens worden de varkens soms 
verzorgd met schillen uit de buurt en onverkocht brood, banket en AGF van de 
lokale supermarkt. Het probleem van dit supermarktuitval is dat het veel 
energierijke producten bevat en de varkens te kort eiwit krijgen. Deze onbalans 
in voeding kan zorgen voor de�ciënties en grote groeivertragingen die vanuit 
welzijnsperspectief niet zijn aan te raden. Met het aanvullende circulaire 
varkensvoer van Voerwaarts kunnen de circulaire idealen worden gehandhaafd, 
zonder het welzijn van de varkens te kort te doen.

Met de PEFCR-feed methode kan de CO2-foodprint van veevoergrondsto�en 
worden berekend. De CO2 belasting wordt bij bijproducten verdeeld naar rato 
van de economische waarde. Voormalige voedingsmiddelen (retourstromen) 
krijgen op het moment dat ze als onverkoopbaar worden geacht ‘nul’ foodprint 
mee. Enkel het transport en de bewerking daarna tot circulaire veevoergrondstof 
worden doorberekend in de CO2. Voer dat voor 100% is samengesteld met 
circulaire veevoedergrondsto�en heeft een CO2-foodprint die tot 60% lager is in 
vergelijking met de foodprint van regulier veevoer. Circulair gevoerde dieren 
hebben dus een aanmerkelijk lagere CO2-foodprint dan regulier of biologisch 
gevoerde dieren.

CO2 foodprint
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