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Suzanne Verhoeven
Varkenshouder in
Valkenswaard
26 jaar
Lid van AJK
Eindhoven-Zuid

Suzanne Verhoeven houdt varkens
volgens het Milieukeur

Trots op duurz
produceren
Suzanne Verhoeven (26) nam de tijd om te ontdekken of de varkenshouderij wel echt wat voor
haar was. Dat bleek het geval, en inmiddels zit ze in maatschap op het ouderlijk bedrijf in Valkenswaard. Duurzaam produceren met extra aandacht voor dier en milieu is haar doel én geeft
haar veel voldoening.
Door Alice Leijten
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Vlakbij Valkenswaard staat de boerderij van de familie Verhoeven. Suzanne Verhoeven runt hier samen met haar ouders een
varkenshouderij. Suzanne is verantwoordelijk voor alle dagelijkse werkzaamheden op het bedrijf. Het eerste dat opvalt aan
het bedrijf is het bord aan de weg met de tekst: Op deze boerderij worden varkens gehouden volgens de criteria van Milieu-
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keur. Dit is een duurzaam initiatief waarbij extra aandacht is
voor het welzijn van de dieren en het milieu.
Suzanne en haar ouders nemen deel aan de Keten Duurzaam
Varkensvlees. Deze keten is in 1997 gestart met als doel op
een duurzame manier varkens houden. Inmiddels is het uitgegroeid tot een samenwerkingverband tussen producenten,

Suzanne Verhoeven is trots op wat ze doet en wil dat graag delen met de
buitenwereld. “Het is belangrijk dat de agrarische sector een positiever
imago krijgt.”

Varkenshouderij Verhoeven
De familie Verhoeven is een echt boerengeslacht. Toen opa Verhoeven uitgekocht werd door
gemeente Valkenswaard, verhuisde hij naar de huidige locatie. Daar werd gekozen voor een
onderneming toegespitst op de varkenshouderij. Het 7,7 hectare omvattende bedrijf is gesloten.
Dat wil zeggen dat alle dieren op het bedrijf zijn geboren. Er komen geen ‘vreemde’ dieren bij.
Momenteel worden er 260 zeugen en 1400 vleesvarkens gehouden. Biggen die worden geboren
om tot vleesvarken uit te groeien, verblijven ongeveer zeven maanden op het bedrijf. Dan zijn ze
groot genoeg om geslacht te worden. De fokgelten blijven langer om biggen voort te brengen.
Vanaf ongeveer 250 dagen kunnen ze voor het eerst bevrucht worden. Ze jongen elke vijf maanden. Het gemiddelde aantal geboren biggetjes per worp ligt ongeveer op veertien stuks. Een
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zeug kan gemiddeld negen keer biggen. Uiteindelijk gaan ook de zeugen naar de slacht.

aam
slachterij, grossiers, slagers, retail, cateraars en vleeswarenproducten.

In maatschap
Suzanne is nu vier jaar fulltime werkzaam voor het bedrijf,
waar ze begon in loondienst. Twee jaar geleden besloot ze
samen met haar ouders in maatschap te gaan. “Natuurlijk
was het werken bij mijn ouders anders dan voor een baas.
Het was voor mij vooral fijn omdat ik langzaam kon ontdekken of ik werken op de varkenshouderij écht leuk vond. Na
twee jaar was ik daar zeker van. Toen was ik er aan toe om
meer betrokken te zijn bij het reilen en zeilen van ons bedrijf.
Bovendien wilde ik ook zelf keuzes kunnen maken.”
Toen Suzanne fulltime op de boerderij ging werken, waren de
reacties uit haar omgeving overwegend positief. Mensen zijn
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nieuwsgierig naar wat ze doet. “Vaak zijn ze verbaasd over
hoe groot een varken is. Ze vragen mij wel eens of ik het niet
zielig vind voor de dieren. Soms komt die vraag tijdens een
barbecue. Ik moet daar dan wel om lachen. Nog steeds merk
ik dat mensen slecht weten waar hun stukje vlees vandaan
komt en hoe het geproduceerd wordt.”

Keten Duurzaam Varkensvlees
Het bedrijf is aangesloten bij de Keten Duurzaam Varkensvlees.
Enkele jaren terug nam de vader van Suzanne hier het initiatief voor. “Tien jaar geleden hielden we ons ook al bezig met
dierenwelzijn en duurzaamheid. Bijvoorbeeld zeugen op stro,
het beperken van energiegebruik en aangepaste stalinrichting.
Hier stond echter niets tegenover. We vonden het jammer dat
ons varkensvlees anoniem in de markt verkocht werd. Terwijl
dit vlees afkomstig is van met zorg gehouden varkens. Zo ontstond het initiatief voor Keten Duurzaam Varkensvlees.”
De keten heeft vier pijlers: dichter bij de natuur, zorg voor
klimaat, gezonde dieren en 100 procent Nederlands. Als je
als varkenshouder wilt produceren voor de keten, moet je
als onderneming aan verschillende eisen voldoen. Om dit
te beoordelen wordt het bedrijf op twee punten langs de
meetlat gelegd; de milieumeetlat en dierenwelzijnmeetlat.
Het bedrijf kan scoren op bijvoorbeeld reductie van meststoffen, energiebesparing, bewegingsvrijheid van de dieren
en de inrichting van de stal. Afhankelijk van de score wordt
je toegelaten tot de keten. Het varkensvlees wordt verkocht
bij onder meer Coop Supermarkten, La Place, Albron en de
Keurslagers. Suzanne: “We houden ons in de keten bezig met
duurzamer produceren zonder dat de kosten stijgen. Met
extra aandacht voor de dieren en het milieu.” De keten werkt
nauw samen met de Dierenbescherming en Stichting Natuur
en Milieu. Zij fungeren vooral als klankbord en geven aan wat
voor geluiden uit de maatschappij komen.

Demo bedrijf
Het bedrijf van Suzanne en haar ouders dient als demobedrijf
van de Keten Duurzaam Varkensvlees. Een voorbeeld hiervan
is een overheidsproject om het antibioticagebruik terug te
dringen. Suzanne: “Het plan van aanpak is gemaakt. Nu houd
ik me bezig met de uitvoering. Het streven is om antibioticagebruik terug te brengen naar nul.”
Het stoppen met castreren van mannelijke biggen is een
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ander voorbeeld van een pilotproject. Deze is inmiddels succesvol afgerond. Varkenshouders kiezen voor castreren om
te voorkomen dat het vlees bij braden en bakken een penetrante geur verspreidt, de berengeur. Dit wordt veroorzaakt
door een afwijkende samenstelling van stoffen en hormonen
bij de beer. De meeste beren ontwikkelen deze geur niet.
“Toch was het best spannend toen we voor het eerst vlees
afleverden van niet-gecastreerde biggen. Maar het is heel
goed gegaan. Ik ben blij dat we gestopt zijn met castreren.
Het blijft een ingreep, al zijn de biggen verdoofd. Bovendien
draagt castreren niet bij aan het welzijn van de dieren en
vond ik het geen prettig klusje. Uit de tests bleek dat maar 1,5
tot 2 procent van de beren de penetrante geur produceert.”

Geurmeester
“Mensen vragen mij
wel eens of ik varkens niet zielig vind.
Soms komt die vraag
tijdens een barbecue. Ik moet daar
dan wel om lachen”,
vertelt Suzanne,
die merkt dat veel
mensen niet weten
waar hun stukje
vlees vandaan komt
en hoe het wordt
geproduceerd.
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Dankzij de Keten Duurzaam Varkensvlees is het mogelijk om
te stoppen met castreren zonder teruggang van kwaliteit. Dit
is uniek in de markt. De keten heeft namelijk heuse geurmeesters in dienst. Deze mensen zijn opgeleid om berengeur te
herkennen in de slachterij. De geur ontstaat alleen bij bakken
of braden. De geurkeurmeester schroeit van elk geslacht mannelijk varken een klein stukje vlees; de schroeiproef. De vrijgekomen dampen worden gecontroleerd op geur. De afgekeurde
stukken vlees worden niet verwerkt tot bak- of braadvles, maar
kunnen nog prima worden gebruikt als stoof- of soepvlees.
Je bent niet zomaar geurmeester, hiervoor heb je een opleiding nodig. “Mijn zus doet de marketing voor de keten. Zij is
een dag mee geweest met de geurmeesters en ontdekte dat
het nog niet zo makkelijk was. Terwijl zij nog niets rook, kon
de geurmeester al aangeven dat het stuk vlees niet door de
keuring kwam.”
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Trots
Suzanne werkt met veel plezier op het bedrijf. Omdat haar
vader veel van huis is voor de keten komen de meeste dagelijkse werkzaamheden voor rekening van Suzanne. Ze is trots
op wat ze doet en neemt daarom deel aan het project ‘Goed
Bezig’ van NAJK.
“Ik vind het belangrijk dat de agrarische sector een positiever
imago krijgt. Ik wil graag collega’s ervan bewust maken dat
juist zij voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor dit
imago. We mogen trots zijn op wat we doen en ik wil dat
graag delen met de buitenwereld.”
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