Nieuw SPF-bedrijf gezond van start
De maatschap Joop en Yvonne van de Wolfshaar is momenteel druk met de bouw van een nieuw varkensbedrijf in
Dedemsvaart. Een bedrijf met een hoge gezondheidsstatus. De planning is dat in september 350 zeugen worden
opgelegd. De pioniers zijn benieuwd hoe het straks allemaal zal gaan. SPF is vrij nieuw in Nederland. Ook voor
hen. ‘Maar ja, zo’n kans krijgen we nooit weer….’
Hadden jullie hiervoor ook een varkensbedrijf?
‘Ons vorige bedrijf lag in de buurt van Amersfoort (Hoogland). We moesten daar in 1997 noodgedwongen stoppen vanwege de
stadsuitbreiding. We zijn onteigend door de gemeente. We hadden er ruim 300 vleesvarkens en 90 fokzeugen. Maar nu hebben we
een unieke kans om opnieuw te beginnen.’
Wanneer is de gedachte aan SPF opgekomen?
‘Zelfs een jaar geleden dachten we nog niet aan SPF. We hadden er nog niet zo’n hoge pet van op.
Maar goed, daarna is het geleidelijk aan gekomen. Je bezoekt open dagen, leest artikelen, je raadpleegt mensen die er wat dichter
bij staan etc. We hebben natuurlijk ook gekeken op het SPF-proefbedrijf in Lelystad en gesproken met de enthousiaste bedrijfsleider
Gert van Beek.
Mede door het bezoek aan Lelystad zijn we zelf ook enthousiast geworden. De varkens zagen er daar gezond uit. Het eerste wat
opviel was dat de varkens er niet hoesten. Lekker stil in de stal…’

‘WAT OPVIEL WAS DAT DE VARKENS NIET HOESTEN.
LEKKER STIL IN DE STAL…’
Wat heeft de cursusdag ‘gezond starten, gezond blijven’ in Lelystad opgeleverd?
‘Met andere varkenshouders stort je je dan op tal van vragen. Hoe beslissen we van welke ziektes we vrij kunnen worden en vrij
kunnen blijven? Welke methode kunnen we gebruiken om tot een hogere diergezondheid te komen? Hoe garandeert de leverancier van

de varkens de afwezigheid van ziektekiemen op het toeleveringsbedrijf tot en met de aankomst op mijn bedrijf? Hoe moet onze
bedrijfsvoering eruit zien bij een hoge gezondheidsstatus? Hoe moeten we handelen als er toch een ziektekiem binnenkomt etc.
Zo’n cursus reikt je handvatten aan, en je discussieert met elkaar.’

Waarom zijn jullie naar Dedemsvaart gekomen?
‘We konden hier beginnen op een nieuwbouwlocatie met goede milieuvergunning. Die zijn schaars. De geografische ligging is goed:
dicht bij het dorp, goede uitvalmogelijkheden. Het is ook wat we willen qua bedrijf. En dat kom je niet vaak tegen. Bovendien zit je
hier in een akkerbouwgebied, wat gunstig is voor de mestafzet. Er liggen trouwens wel andere varkensbedrijven in de buurt… Dat is
voor ons als SPF-bedrijf weer minder gunstig. Goed uitkijken dus.’
Wat zien jullie als grootste uitdaging in SPF?
‘Zo’n kans krijgen we nooit weer. We kunnen helemaal nieuw starten. Voor SPF is dat een voordeel.
We hopen met weinig ziekteproblemen goede technische resultaten te halen. Als je dat lukt, dan is dat veel waard…Daar gaan we
voor. En als de varkens er gezond bij lopen, dan is het prettig werken. Er is niets frustrerender dan ziekte onder de varkens die je niet
onder controle kunt krijgen.’

‘MET WEINIG ZIEKTEPROBLEMEN GOEDE
TECHNISCHE RESULTATEN HALEN’
Hoe krijg je straks begeleiding?
‘Van de dierenarts en de fokkerijgroep. We zijn momenteel met drie fokkerijgroepen in gesprek: Topics, PIC en JSR. De aanbiedingen
zijn moeilijk te vergelijken. Wat krijg je ervoor. Die is vrij van die ziekte, die van die. Maar ja, het gaat natuurlijk om de ziekten die
economische schade veroorzaken. Dat is het belangrijkste. SPF is in aanschaf sowieso duurder dan regulier.
Alle varkens komen straks tegelijk binnen en dan gaat de deur op slot. Er komen dan ook geen andere varkens meer bij. Alleen
sperma. Het consequent toepassen van de protocollen is vervolgens erg belangrijk. Bezoekers op de hoogte brengen van de regels.
De mensen moeten er aan wennen.’
De hele bouw is op SPF ingericht?
‘Ja, maar die wijkt niet zo heel veel af van een reguliere bouw voor varkens. Want dan moet je ook voldoen aan alle hygiëne-eisen,
schone weg, vuile weg, douches voor bezoekers, een hygiënesluis, een afleverstal etc. Het is wel duurder en lastiger als je bij
bestaande bouw wilt omschakelen van regulier naar SPF.’

‘HET ZIJN ECHT GEEN KASPLANTJES’
Spannend?
‘Zeer zeker. Er is nog weinig ervaring met SPF. Lelystad draait als proefbedrijf ook nog maar een paar jaar. In de praktijk zijn er nog
maar een paar. En die draaien ook nog maar kort. Ach, je hebt natuurlijk altijd nog je twijfels hé… Behouden we die SPF-status….
Daar knijpen we hem toch wel wat voor. Is de gezondheidsstatus straks over een paar jaar nog net zo hoog als toen we begonnen.
Bovendien zijn de varkens alleen vrij van een aantal ziekten die veel schade kunnen veroorzaken. Achteraf weten we pas of de huidige
beslissing voor SPF goed is geweest. Ja, want stel dat het niet goed gaat… dat de hele stal plat ligt. Maar goed, de deskundigen
zeggen juist het omgekeerde. Omdat de varkens zo gezond zijn, kunnen ze een binnenkomende ziekte gemakkelijk afweren. Het zijn
echt geen kasplantjes.’
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