‘Rechten? Die heb
je ook maar gekregen’

Zeugen scannen

Strooiselstal uitmesten

07:30 uur. „De dag is nog maar net begonnen of ik heb mijn programma al
aangepast.” Maarten Rooijakkers had voor vandaag, en dat is uitzonderlijk, slechts
één vergadering in zijn agenda staan, om 10:00 uur. Die tijd is verzet en dus kan
hij eerst de zeugen scannen op dracht. Hoeveel hij ook vergadert als nieuwbakken voorzitter van LTO Varkenshouderij, hij wil per se elke dag op zijn bedrijf in
Aarle-Rixtel zijn, tussen de varkens. Gemiddeld genomen is Rooijakkers vier dagen
per week bestuurder. De combinatie van het runnen van een eigen bedrijf en het
besturen is mogelijk, omdat hij samen met zijn broer boert en nog twee vaste
medewerkers heeft. „Maar het managen, de administratie en het scannen van de
zeugen bijvoorbeeld doe ik zelf.”
Met een tube sperma, een spuitbus en de scanapparatuur zoekt Rooijakkers zijn
weg door de strooiselstal. Twee hokken met in totaal 36 zeugen scant hij op
dracht. Het gaat vlot. „Dat is ook wel eens anders. Wel twee twijfelgevallen.” Op
één rug spuit hij een grote B. „Begint te verkleuren”, mompelt Rooijakkers. Hij
concludeert dat de zeug vanavond moet worden geïnsemineerd.

09:30 uur. Het windbreekgaas aan weerszijden van de stal zorgt voor een aangenaam klimaat. Omdat de deur van de stal niet meer rolt, liggen de zeugen er extra
fris bij vandaag. Maarten Rooijakkers rijdt met de verreiker tussen de dieren door
en schuift de mest van een dag naar buiten. Als de vloer weer zichtbaar is, strooit
hij in de open compartimenten stro bij. „Voor het welzijn is dit een fantastische stal.
Voor het milieu wat minder”, zegt de varkensboer. In de eerste zichtstal van Nederland liggen de 750 zeugen er vredig zij. „Die dames hebben het niet door”, lacht
de manager, „maar ik houd ze wel goed in de gaten.” Op het bedrijf is namelijk
meer geautomatiseerd dan gebruikelijk in de varkenshouderij; „Dat die zeug berig
was, had ik al afgelezen uit de gegevens in de computer. De zeug was vaker en
langer dan normaal in de buurt van het hok met beren geweest.”
Tijdens kort overleg met een medewerker eet Rooijakkers een boterham. Hij gaat
zich douchen en maakt zich klaar voor een bijeenkomst op het ZLTO kantoor.
Onderweg vraagt hij zich af hoe de veehouderijconferentie in Sint-Michielsgestel
verloopt.
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„Je moet het verdienen om te worden beloond.” Het is de uitleg
die de net benoemde voorzitter van de vakgroep Varkenshouderij
van LTO Nederland geeft aan een van zijn speerpunten. En hoe
combineert Maarten Rooijakkers zijn taken?
Werkgever: LTO Nederland | Naam: Maarten Rooijakkers | Functie: Voorzitter | Datum: 7 februari 2013

Projecten bespreken

Gegevens invoeren

12:00 uur. In de besloten vergadering in Den Bosch houden de ZLTO’ers vandaag
honderd projecten tegen het licht. „We beoordelen onder meer het rendement”,
zegt Rooijakkers. Morgen heeft hij een overleg met Wyno Zwanenburg en Joop
Atsma.
De speerpunten van de opvolger van Annechien ten Have? Hij hoeft niet lang te
denken; Bovenaan zijn lijst staat het belonings- in plaats van verdienmodel. „Boeren
zelf moeten meerwaarde voor de consument creëren en uiteindelijk zou een
buurman zo tevreden moeten zijn dat hij komt vragen wanneer die beste varkenshouder ‘nou toch eíndelijk eens zijn stallen uitbreidt’.” Boeren moeten volgens hem
de ruimte om hun vak uit te oefenen verdienen door onderdeel te zijn van hun
omgeving. En het vakmanschap van de varkenshouder moet worden gewaardeerd
door de consument en de burger. Daar hoort een eerlijke beloning bij: „Het andere
beloningsmodel in de varkensketen moet nu concreet worden. En we moeten rap
ons mestprobleem oplossen; voor de toekomst van onze sector. Het hoort bij ons
vak dat we daarin investeren, een locatie vinden en de juiste techniek kiezen om de
mest te verwerken.”

14:00 uur. Een ander belangrijk item vindt Rooijakkers de samenwerking met de
NVV. „Het is belangrijk dat we één varkensgeluid laten horen.” Een fusie is niet aan
de orde; „Daar gaat het niet om. Het gaat om een krachtige samenwerking op
inhoud en communicatie, vergelijkbaar met de samenwerking van ZLTO met LLTB
en LTO Noord.” Het hebben van goeie verkering is belangrijk, volgens de voorzitter.
„Je hoeft niet te trouwen.”
‘s Middags gaat Rooijakkers aan de administratie. Hij belt de veearts en zet de
speen-, dek- en werpgegevens over van de handcomputer naar de pc.
Met gemak en enthousiasme kan hij er een dag over volpraten; zijn ideeën over
de landbouw en in het bijzonder de varkenssector. „We moeten anders gaan
denken. Dat is de uitdaging.” Hij realiseert zich dat nog niet iedereen even ver is.
„Dan praat een boer over zijn rechten. Ik denk dan ‘Rechten? Die heb je ook maar
gekregen.’ Ik denk liever in termen als ‘wat hebben we te bieden’.”
Rooijakkers kan zijn broer nog niet zeggen of ze vanavond 440 biggen naar de
vleesvarkensstal vervoeren, want hij zal vanavond zijn jongste zoon naar het
carnaval brengen. 
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