Niet bezuinigen op
reinigen van stallen

Sproei-installatie

‘Da’s goeiekoop’

07.30 uur. Net voor kerst rijdt Sabas Verdaasdonk uit het Brabantse Alphen zijn
auto het erf op bij maatschap J. en N. Schoenmakers, één van zijn circa tachtig
klanten. Varkenshouder John Schoenmakers heeft vanmorgen vroeg al het
sproeisysteem in de lege kraam- en biggenafdelingen aangezet. Dit ‘inweken’ vergemakkelijkt het schoonmaakwerk van Verdaasdonk enorm. Verdaasdonk komt
al negen jaar schoonmaken op het varkensbedrijf in Molenschot tussen Breda en
Tilburg; eigenlijk al sinds hij zijn eigen reinigingsbedrijf oprichtte. Inmiddels heeft
Verdaasdonk behalve zichzelf vier man aan het werk.
Bij de maatschap van John en Nicole Schoenmakers komt Verdaasdonk bijna
wekelijks omdat de varkenshouder geen wekensysteem hanteert, maar de ene
week speent op maandag en de volgende op vrijdag. En daarna een week niet.
Schoenmakers verbouwde zijn stal vanwege de 4-dageneis; daardoor heeft hij nu
een te kleine dekstal voor een weeksysteem. Verdaasdonk is blij met het sproeien inweeksysteem dat Schoenmakers heeft. Meestal stellen de varkenshouders
waar Verdaasdonk komt, de apparatuur en reinigingsmiddelen ter beschikking.

09.30 uur. Ook vandaag brengt Verdaasdonk geen middelen mee. „Ik breng
alleen mezelf mee, da’s goeiekoop”, lacht de Brabander. Verdaasdonk komt
wel eens ergens waar wordt gezegd ‘Hier is de pomp, daar hangt een overall.
Vandaag zes afdelingen’. De professional zucht met een grimas: „Dan weet ik
meestal al genoeg.” Hij vindt het vervelend als boeren de organisatie, reinigingsapparatuur en het inweken slecht op orde hebben, maar wel topkwaliteit eisen.
„Een goede voorbereiding is noodzakelijk voor het leveren van kwaliteit.” Van
varkenshouder Schoenmakers krijgt Verdaasdonk de materialen en de tijd die
nodig zijn. Verdaasdonk vraagt 29 euro per uur als hij zonder hogedrukapparaat
komt. „In tijden van crisis hoor ik mezelf soms in de verdediging schieten over de
prijs, alhoewel dat eigenlijk onnodig is”, zegt de schoonmaker.
Tegen half elf heeft Verdaasdonk de eerste afdeling met twintig kraamhokken
helder. De afdeling is ontdaan van alle biggendiarree en nergens is nog iets zichtbaar zijn dat lijkt op vuil. Alleen het plafond blijft ’s winters en dus ook vandaag
onaangeroerd; dat kuist Verdaasdonk in de zomer.
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Werkdag
Tekst en beeld: Ruth van Schriek.

Sabas Verdaasdonk reinigt stallen. Varkenshouders die de
hygiëne hoog in het vaandel hebben staan, verwelkomen
de schoonmaker tientallen keren per jaar. Vandaag reinigt
Verdaasdonk enkele kraamafdelingen en biggenbatterijen.
Naam: Sabas Verdaasdonk | Functie: Stallenreiniger | Datum: 22 december 2015

Ontsmettingsmiddel

Biggenbatterij

10.30 uur. Gisteren maakte de varkenshouder de afdeling leeg; vandaag spuit
Verdaasdonk de hokken schoon, en vanavond komen de nieuwe zeugen alweer.
Bij vleesvarkens gaat er meestal nog een nacht overheen om te drogen.
Als het spuitwerk klaar is en dus de kraamstal is ontdaan van alle vuil, sproeit
Verdaasdonk er nog een ontsmettingsmiddel. Er zijn vele soorten; hier gebruikt
hij een product op basis van chloor. Na een paar uur spoelt hij de afdeling weer
na met water.
De biggenafdeling is inmiddels ook goed ingeweekt. Met koud water onder hoge
druk spuit Verdaasdonk het vuil van beton, kunststof en staal de put in.
Sommige varkenshouders gebruiken vooraf een inweekmiddel, maar dat hangt
meestal samen met speciﬁeke ervaringen en eventuele problemen die per bedrijf
verschillen. Bovendien denken sommige dat zo’n middel niet alleen de slechte
bacteriën, maar ook de goeie doodt. De varkenshouder en Verdaasdonk zijn het
met elkaar eens dat inweekschuim hier niet noodzakelijk is. Maar een goede hygiëne is van levensbelang, zeggen de mannen: „Daarop moet je niet bezuinigen,
ook niet nu de prijzen slecht zijn.”

13.00 uur. Horen en zien vergaat je in de afdeling waar Verdaasdonk snel en bijzonder handig manoeuvreert met de hogedrukspuit. Een snerpend hoog en hard
geluid veroorzaakt enorm veel decibels. Het masker dat Verdaasdonk draagt,
beschermt zijn longen tegen stof en vocht.
Op de heel grote bedrijven komt Verdaasdonk niet: „Megabedrijven besteden
het schoonmaakwerk zelden uit. Zij klaren de klus met eigen volk.” Wel springt
Verdaasdonk op die bedrijven vaak bij om pieken op te vangen. En bij kleine
bedrijven, voor zover die nog bestaan, hebben mensen zelf nog tijd voor de
schoonmaak, volgens Verdaasdonk. Vroeger maakte de varkenshouder in
Molenschot ook wel zelf schoon, maar met 430 zeugen en 1.800 vleesvarkens
verdeeld over twee locaties zou dat veel tijd kosten, en dus ernstig ten koste
gaan van de hokbezetting.
Vanmiddag maakt Verdaasdonk op het bedrijf nog een biggenbatterij schoon. „In
januari zuiver ik de hokken weer van de vleesvarkens. Dat is ook veel spuitwerk”,
zegt de Brabander. Als Verdaasdonk niet op een varkensbedrijf is, maakt hij vaak
schoon bij kalvermesters. Of op andere intensieve bedrijven. ■

PIG BUSINESS

NR 1

2016

19

