Duitsland
De Bondsrepubliek Duitsland is het kloppende varkenshart van Europa. De Duitse varkensstapel telt 28,3 miljoen
dieren, waarvan 2,2 miljoen zeugen en 11,8 miljoen
vleesvarkens. Het aantal varkensbedrijven werd bij een
laatste telling door het Statistisches Bundesamt Deutschland begin vorig jaar geraamd op 30.900. In vijf jaar tijd is

Duitsland

de zelfvoorzieningsgraad van varkensvlees opgeschroefd
van 90 naar 110 procent. Ze zijn daarmee zowel de grootste producent als exporteur van Europa. Voor Nederland is
Duitsland veruit de belangrijkste exportmarkt. Afgelopen
jaar werd 58 procent van de Nederlandse biggen over de
Duitse grens afgezet.
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Wereldboer
Tekst en beeld: Ruben van Boekel

Adriaan Straathof openhartig over zijn visie en commotie rond zijn persoon

Grootste varkenshouder
wil het liefste rust
Als grootste varkenshouder van Europa mijdt Adriaan Straathof
het liefst alle publiciteit. Alleen de toenemende interesse rond
zijn persoon zorgt dat hij er niet meer onderuit kan. De man
die meer dan twintig varkensbedrijven en 65.000 zeugen bezit,
karakteriseert zich vooral door: structuur, passie en werklust.

Hij is al jaren een veelbesproken man in de
media. Zowel in Nederland als Duitsland
haalt hij regelmatig de nationale televisie. Er
wordt vooral over hem gesproken. De optredens waar hij zelf aan het woord komt in de
media zijn op één hand te tellen. Af en toe
maakt hij bij wijze van hoge uitzondering tijd
vrij voor een kort interview. Zoals anderhalf
jaar geleden in het consumentenprogramma
Brandpunt. Hij reageerde daarmee op alle
aantijgingen van overlast door zijn bedrijven
voor omwonenden. Vorig jaar was hij te gast
in een overvolle zaal met varkenshouders
bij Johnny Hogenkamp in Dalfsen. Nu maakt
Adriaan Straathof tijd vrij voor een interview
met Pig Business. „We kunnen zo ons eigen
verhaal vertellen, anders schrijft de media
zijn eigen verhaal op.”

Gladau als hoofdlocatie
De afspraak is op de hoofdlocatie in het
Oost-Duitse Gladau. Straathof geeft duidelijk
aan dat hij niet meer dan twee uur de tijd
heeft. Over de vooraf doorgestuurde vragen
is hij duidelijk: „Wat een klotevragen, maar
het is jouw werk hé?” Een rondleiding over
zijn bedrijf volgt. Hij raakt duidelijk langzaam
beter in zijn element. Vooral het praten over

varkens gaat hem gemakkelijk af. Gladau is
de hoofdlocatie van zijn imperium dat de laatste jaren grootse vormen heeft aangenomen.
In totaal gaat het om 23 varkensbedrijven
verdeeld over drie landen: Nederland (5),
Duitsland (10) en Hongarije (8). De Straathof Holding telt circa 65.000 zeugen.
In Duitsland hebben zijn tien vermeerderingsbedrijven gemiddeld meer dan 5.000
zeugen per locatie. De hoofdlocatie in
Gladau biedt plaats aan 13.000 zeugen. Het
werk in deze stallen wordt gedaan door 40
personeelsleden. In totaal heeft Straathof
385 werknemers in dienst, waarvan 275
in Duitsland. Duizelingwekkende aantallen.
Zeker als je bedenkt dat hij pas sinds tien
jaar in Duitsland varkens houdt. Inmiddels
wordt hij als Europa’s grootste varkenshouder beschouwd.

In structuur denken
Bescheiden zoals hij overkomt, wijdt hij zijn
komst naar Duitsland vooral aan toeval.
Opgegroeid op een gemengd bedrijf met varkens, koeien en akkerbouw in Vrouwenakker
onder de rook van Schiphol. Samen met zijn
broer begonnen ze in 1973 naast melkvee
met 150 zeugen. De jaren erna groeide het

bedrijf gestaag. In 1995 besloten ze ieder
hun eigen weg te gaan. Adriaan zijn passie
werd varkens en zijn broer stortte zich op de
koeien. Na eerst een bedrijf in België te hebben gehad, volgt de overstap naar Duitsland
pas na de millenniumwisseling. Op uitnodiging woont hij in Duitsland een presentatie bij
met de veelzeggende titel: ‘Wie machst du
mit schweine geld?’
Terugdenkend aan de verhalen raakt hij op
de terugweg enthousiast. Zijn oog valt niet
veel later op een voormalig staatsbedrijf
met 25.000 vleesvarkens in Gladau. Na de
val van de voormalige DDR is hij alweer de
vierde eigenaar van deze locatie. Toch ziet
Straathof er veel potentieel in. „Ik was vooral
enthousiast over de mogelijkheden van deze
locatie. In eerste instantie had deze locatie
een vergunning voor 5.000 zeugen.” Nadat
hij het bedrijf in 2000 koopt, wordt het eind
2002 opgeleverd.
De filosofie die hij op dit bedrijf toepast,
past hij vervolgens telkens toe. Hij breekt
alle stallen tot de grond toe af en bouwt ze
naar eigen inzicht helemaal opnieuw op. „Ik
betaal liever een miljoen teveel, dan dat ik
niet weet waar ik aan toe ben.” Alle locaties
zijn hetzelfde ingericht. De stalinrichting is 
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Fotoreportage Gladau
Het hoofdkantoor van Adriaan Straathof ligt in Gladau (Sachsen-Anhalt). Op deze
locatie houdt hij 13.000 zeugen. Het werk in de stallen wordt gedaan door 40
personeelsleden. Daarnaast zetelt hier het kantoorpersoneel. De locatie is verder
voorzien van een voerfabriek, drie biogasinstallaties en zonnepanelen.
Bekijk de fotoreportage op www.pigbusiness.nl

nagenoeg overal gelijk. Als een werknemer
van locatie wisselt, moet hij probleemloos
meteen mee kunnen werken. Het structuurdenken van Straathof is tot in de puntjes toe
uitgewerkt.

Alles in eigen beheer
Zijn bedrijven hebben allemaal een SPFstatus en zijn vrij van Mycoplasma, PRRS en
APP. Uitgezonderd twee bedrijven die niet
APP-vrij zijn. De medicijnkosten exclusief vaccinaties bedragen naar eigen zeggen minder
dan een euro per afgeleverde big. Het aantal
vaccinaties per big hangt af van de eisen van
de afnemer. Op sommige van zijn bedrijven
vaccineert hij zijn biggen niet en op andere
krijgen ze dubbelenting met Mycoplasma en
Circo. PRRS vaccineert Straathof nergens.
Alle bedrijven werken met een kruising van
de zeugenrassen Landras x Large White.
Afhankelijk van wat de afnemer wil, werkt hij
met drie verschillende eindberen: Zuid-Duitse
Piétrain, Duroc en PIC-Piétrain. Hij doet alles
in eigen beheer. Van geltenopfok tot aan
een eigen KI-station met koeriersdienst toe.
Sinds 2007 levert hij zelf de biggen aan zijn
klanten. Met dertien vrachtwagens worden
de biggen vervoerd naar voornamelijk Duitsland en Oost-Europa. Het heeft niets met de
handel uitschakelen te maken, benadrukt hij
de reden voor de start van directe verkoop.
„Ik vind direct contact met mijn klanten
belangrijk.” Aan hoeveel mesters hij levert?

Hij begint te lachen en antwoordt: „Ik weet
het echt niet.”

Geloof in all-in all-out
In Duitsland verkoopt Straathof het overgrote
deel van zijn biggen. Slechts 5 á 6 procent
van de biggen die moeilijk verkoopbaar zijn
mesten ze in eigen beheer af. Het fokken van
biggen zit volgens Straathof in de genen van
de familie. „Zeugen houden en biggen fokken
doen we het liefst.” Naast de passie kiezen
ze ook uit rationele overwegingen voor
zeugen. „We geloven niet in zeugen en vleesvarkens op één locatie. Dit heeft volgens ons
nadelen voor diergezondheid.” Hij hoopt en
verwacht dat all-in all-out op bedrijfsniveau de
trend wordt in de vleesvarkenshouderij. „Wij
denken dat als de vleesvarkenshouderij echt
vooruitgang in groei en antibioticagebruik
wil boeken, ze meer volgens het all-in all-out
principe moeten gaan werken. Wij kunnen
dan met onze grote koppels biggen op deze
behoefte inspringen.”

Controleren van varkens
Hoe hij zichzelf omschrijft? Als iemand die
van structuur houdt, wil organiseren, mensen op de juiste plaats zet en dan graag
controleert of het allemaal functioneert. Hij
bestrijdt dat schaalgrootte voor hem een
doel is. „Onze grootte van het bedrijf is een
gevolg van wat we doen. We hebben een
passie voor biggen fokken en hebben de

Drie van vier kinderen in bedrijf
Adriaan Straathof is 58 jaar en geboren in Vrouwenakker. Straathof heeft
23 varkensbedrijven verdeeld over Nederland, Duitsland en Hongarije

bereidheid om zaken aan te pakken.”
Lopend met merkspray in de achterzak van
zijn blauwe overall wil hij zichzelf vooral als
een gewone varkenshouder doen voorkomen. Een varkenshouder die net als elke
andere met alledaagse problemen kampt.
Door de overschakeling op groepshuisvesting is de voercurve niet goed aangepast op
een verminderd aantal zeugen. Consequentie
is te dikke zeugen in het kraamhok. Met een
schuldgevoel loopt hij door de kraamhokken.
„Dit is dubbel zonde”, zegt hij. „Meer problemen in het kraamhok en zonde van het voer.”
Het controleren van varkens in de stallen doet
hij regelmatig. Hij vindt zichzelf dan absoluut
ook geen kantoorboer die dag in en dag uit
achter zijn bureau zit. „Als ik in Duitsland ben,
loop ik regelmatig door de stallen. Meer dan
de helft van de dag ruik ik zeugen. Het is
misschien wel al twee jaar geleden dat ik een
afdeling heb schoon gespoten”, erkent hij. En
wat hij te zeggen heeft op de geruchten dat
hij met zijn laarzen in bed slaapt. „Ik ken de
vooroordelen. Het valt wel mee. Ik begin elke
ochtend om 05:30 uur en ben ’s avonds rond
20:00 uur uitgewerkt. Op zaterdag zelfs al
om 18:30 uur. En elke zondag ben ik vrij. Dan
wandel ik graag met mijn vrouw.”

Ideaal land
Straathof moet zijn aandacht verdelen over
drie landen. Zijn werkplanning is strak. De
even weken verblijft hij van maandag tot en

Gemiddelde technische resultaten op
Duitse bedrijven van Straathof in 2012
Gespeende biggen/zeug/jaar

30,64

hectare grond in gebruik. Grotendeels is dit gepacht. Hij gebruikt de

Levend geboren biggen/worp

13,91

grond hoofdzakelijk om snijmaïs te telen voor zijn biogasinstallaties.

Dood geboren biggen/worp

met in totaal ongeveer 65.000 zeugen. In Duitsland heeft hij 1.400

Hiervan heeft hij er negen draaien met een totale capaciteit van 6,2 MW.
Zijn zonnepanelen in Duitsland hebben een gezamenlijke capaciteit van
6.239,66 KwP. Drie van zijn vier kinderen zijn actief in het bedrijf. Martin
(29) start nieuwe bedrijven op en begeleidt een aantal hoofdvestigingen. Monique (27) is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid. Haar

Afbigpercentage
Worpindex
Gespeende biggen per worp

0,85
88
2,44
12,56

man Evert is hoofdverantwoordelijk voor de biggenhandel die Straathof

Gemiddelde speenleeftijd (dagen)

23,8

in 2007 is opgestart. Zoon Bas (24) houdt zich met de Nederlandse

Uitval tot spenen (%)

9,24

Uitval na spenen (%)

2,4

bedrijven bezig en de jongste dochter Wendy (22) studeert nog.
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met vrijdag in Duitsland. De oneven weken
begint hij ‘s maandags in Nederland en daarna
reist hij met het vliegtuig af naar Hongarije
waar hij tot aan het weekend blijft. Duitsland
vindt hij nog steeds het ideale land om
varkens te houden. Hij roemt de ruimte en de
status van netto-importerend land. Althans
voor biggen, van varkensvlees zijn onze oosterburen in tien jaar van netto-importeur tot
grootste exporteur van Europa uitgegroeid.
Financieel heeft hij de laatste tien jaar het
beste gedraaid in Duitsland. De oorzaak ligt
volgens hem in de combinatie van biogas,
zonne-energie en akkerbouw in dit land.
Door het politieke klimaat en taalbarrière bestempelt hij Hongarije als een moeilijk land.
„We hebben hier het slechtste gedraaid,
maar zijn er nu redelijk thuis.” Zijn Nederlandse bedrijven hebben volgens hem een
redelijk jaar achter de rug. Over zijn kostprijs
bij de biggen wil Straathof niet teveel
zeggen. „In Duitsland kan ik ze momenteel
absoluut niet voor 50 euro produceren.”
Weet hij van elk bedrijf de kostprijs? „Ja en
nee. We proberen het redelijk in de gaten te
houden. Maar het blijft moeilijk om het helemaal inzichtelijk te krijgen en te vergelijken.
Er zijn tamelijk grote verschillen in Duitsland.
Een verschil van vijf euro per afgeleverde big
wordt veroorzaakt door enkele details.”
De technische resultaten bij alle Duitse bedrijven schommelen rond de 30 gespeende
biggen per zeug per jaar. Bij de vijf grootste
bedrijven haalt hij de beste technische
resultaten. „Wij vinden als we geen 30 biggen draaien dat dit een gevolg is van het
management op het bedrijf.”

Actiegroeperingen
De keerzijde van zijn bedrijfsgroei is de
toenemende publiciteit rond zijn persoon. Zo
is hij jarenlang in strijdt verwikkeld met de
gemeente Buren over zijn varkensbedrijf De
Knorhof in Erichem. De Partij voor de Dieren
heeft er zijn bestaansrecht in de Gelderse
gemeenteraad aan te danken. In Duitsland
is hij al meerdere keren op de nationale
televisie geweest. Veelal negatief. Het beeld
dat hij alle regels aan zijn laars lapt, laat hem
niet ongemoeid.

„Natuurlijk doet mij dat wat. Zeker omdat we
nette bedrijven hebben die correct worden
geleid. We hebben net als elke andere boer
met controles van doen. Toen ik 35 jaar was,
had ik nog nooit een ambtenaar gezien. Mijn
zoon die de leiding over een aantal van onze
bedrijven in Duitsland heeft, is een aanzienlijk
deel van zijn tijd in overleg met ambtenaren
en bezig met controles.” Volgens hem wordt
de onrust veroorzaakt door de media die hun
oren laten hangen naar actiegroeperingen.
„Heb je wel eens iets positiefs van deze groeperingen over de varkenshouderij gehoord?
Het is een relatief kleine groepering die goede
contacten heeft met de media en weet hoe ze
deze moeten bespelen. Ze laten niets ongemoeid om de sector in diskrediet te brengen.”
Over de slepende procedure met de gemeente Buren uit het verleden wil hij zich liever niet
teveel uitlaten. „Als ik ergens voor ga en er
wordt mij onrecht aangedaan dan geef ik niet
snel op. Ik ben blij dat het nu is opgelost.”

Op zijn hoofdlocatie in Gladau is Straathof onlangs overgeschakeld op groepshuisvesting.

Vooruit willen
De onrust rond zijn persoon zint hem duidelijk
niet. Voor Straathof staat de onderneming
centraal en niet zijn persoon. Hij opereert
het liefst in de luwte. Toch ontkwam hij ook
uiteindelijk niet aan landelijke bekendheid. In
2011 verleende hij zijn medewerking aan het
tv-programma Brandpunt. „Van diverse kanten
werd ik geïnformeerd dat er een uitzending
aan ons bedrijf gewijd zou worden en ik heb
toen besloten om mee te werken aan het
interview. Op de uitzending heb ik van boeren
veel positieve reacties gekregen. Van burgers
of actiegroeperingen heb ik er geen ontvangen.” Hij hoopt dat het nu voorlopig weer
rustig rond zijn persoon wordt en dat hij door
kan gaan met wat hij het liefste doet: ondernemen. Gevraagd naar zijn plannen bruist hij nog
van de energie. Hogere gezondheidsstatus,
meer structuur en continuïteit bij zijn bedrijven
en hopen op meer all-in all-out bij vleesvarkensbedrijven zijn de zaken die hij als eerste
noemt. „Ik wil ons ding doen. Ik wil vooruit en
biggen fokken.” 

Reageren?
r.vanboekel@pigbusiness.nl

Alle locaties zijn hetzelfde ingericht. De stalinrichting is nagenoeg overal gelijk.

In Duitsland draaien negen biogasinstallaties met een totale capaciteit van 6,2 MW.
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