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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

Duitsland

jaar tijd is 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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Eric Arts en Marc Bolder eerste Nederlandse varkenshouders in voormalig DDR

Eerste schweinebaron
van Oost-Duitsland
Als ambitieuze twintigers zochten Eric Arts en Marc Bolder vlak na
de val van de muur het avontuur in Oost-Duitsland op. Ze kochten als
eerste Nederlanders een voormalig agrarisch staatsbedrijf met 6.900
zeugen en verbouwde het in bijna tien jaar. In het laatste decennium
hebben ze zich vooral buiten de varkenshouderij begeven.

„Het was een eerste opening naar het
Oosten. We kwamen in een hele nieuwe
wereld met Trabandjes, hobbelige wegen en
een wereld zonder telefoons of computers.
Het was totaal anders dan wij in Nederland
gewend waren. Je moet het echt hebben
meegemaakt.” Eric Arts vertelt over zijn
beginjaren in de voormalig DDR. De exBrabander kijkt nog met veel voldoening
terug op zijn avontuur dat hij samen met
zijn compagnon Marc Bolder ruim 22 jaar
geleden begon. Hij waande zich als een
cowboy in het Wilde Westen. „Er was geen
enkele structuur. Het was verstand op nul
en beginnen.”

zeugen, 5.000 opfokgelten en werken er
260 arbeidskrachten.
Als de Nederlanders op bezoek zijn, is het
staatsbedrijf aan het leegdraaien en staat
het een eenzame leegstand te wachten.
„Niets voor jou”, vraagt zijn schoonvader.
Eric Arts ziet vooral een immens terrein
met kolossale en grauwe gebouwen.
„Neem onze Marc maar mee”, moedigt zijn
schoonvader hem nogmaals aan. Nadat ze
na enkele dagen weer terug zijn in Nederland besluit Eric de volgende dag meteen
opnieuw naar Duitsland te rijden. Dit keer
neemt hij Marc Bolder, de broer van zijn
vriendin mee.

Voormalig staatsbedrijf

Vroegtijdig einde

Het is 3 oktober 1990 als de DDR ophoudt
te bestaan en wordt samengevoegd met
West-Duitsland. Een paar maanden later trekt
de destijds 24-jarige Eric Arts met de vader
van zijn toenmalige vriendin en een andere
Nederlandse boer uit de omgeving richting
Oost-Duitsland. Ze bezoeken een aantal
staatsbedrijven. Bij toeval komen ze terecht
bij een staatsbedrijf met varkens in Tornitz,
een uur rijden ten zuiden van Berlijn. In zijn
gloriedagen telt het varkensbedrijf 6.900

Met een paar woordjes Duits op zak
bezoeken ze het bedrijf opnieuw. Ze raken
overtuigd van de mogelijkheden van het
staatsbedrijf en besluiten er samen voor te
gaan. Na een half jaar onderhandelen met
de Treuhand (agentschap dat voormalig
Oost-Duitse bedrijven privatiseerde) weten
ze het bedrijf eindelijk te bemachtigen. Arts
bestrijdt dat het om een symbolisch bedrag
van 1 Duitse mark gaat. „Het bedrag was
geen lachertje en zeker niet voor die tijd.”

Ze moeten toezeggen dat ze een minimaal
bedrag in het bedrijf investeren en 17
mensen in dienst nemen. Om de financiering
rond te krijgen, besluit Eric Arts zijn slagerij
in Overloon die hij op 19-jarige leeftijd heeft
gekocht, te verkopen. Hij woont in Ledeacker (N.-Br.) en heeft verder geen ouderlijk
boerenbedrijf. De drie jaar oudere Marc Bolder wel. Hij zit in maatschap met zijn ouders
die een boerderij in Ottersum (L.) hebben.
Halverwege 1991 trekken ze definitief naar
het bedrijf dat nog maar 800 zeugen telt. De
beginjaren zijn moeilijk. De dieren kampen
met veel ziektes. Geld voor jonge opfokdieren hebben ze niet. Ze gaan met rotatiekruising aan de slag. Ze spenen gemiddeld niet
meer dan 18 biggen per zeug. Naast het
werk in de stallen moeten ze veel verbouwen. De slechte varkensprijzen werken niet
in hun voordeel. Het avontuur lijkt in 1993
vroegtijdig af te lopen, omdat er geen geld
meer is.
Eric Arts besluit een laatste poging bij de
bank te wagen. „Ik heb precies en eerlijk
gezegd hoe het liep en hoeveel geld wij
het lopende jaar extra nodig hadden om te
overleven.” De bank gaat akkoord. Vanaf
1994 gaan de varkensprijzen omhoog en 
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Fotoreportage Bolart
Bolart GMBH Tornitz is veel meer dan varkens. Naast het varkensbedrijf met 6.000
zeugen en 29.000 vleesvarkens is de afgelopen jaren geïnvesteerd in: akkerbouw,
biogasinstallatie, onroerend goed, windmolens, zonne-energie, bosareaal en een
vleesverwerkingsbedrijf. In totaal werken er ongeveer 150 mensen bij Bolart.
Bekijk de fotoreportage op www.pigbusiness.nl

ontstaat er lucht. In 1995 komt er een voerfabriek bij en in 1999 is het hele bouwproject
klaar. Het bedrijf telt dan op één locatie
5.700 zeugen en 29.000 vleesvarkens. „Tot
2000 waren wij het grootste varkensbedrijf
van Duitsland.”

Windmolenpark bouwen
Nu bijna vijftien jaar later is het bedrijf in
Tornitz nog exact hetzelfde. Op de typische
Oost-Duitse poort bij de ingang van het
varkensbedrijf staat met grote witte letters: Bolart GMBH Tornitz. Bolart is een
samenvoeging van de achternamen van
Marc Bolder en Eric Arts. Beide heren hebben er hun kantoor. Met zijn gezin woont
Bolder ook nog op het bedrijventerrein.
Arts woont op een uur rijden van het dorpje
Tornitz.
De inmiddels 46-jarige Eric Arts doet zijn
verhaal op kantoor in Tornitz. Nadat het
bouwproject in 1999 is afgerond, is er niet
meer geïnvesteerd in deze locatie, vertelt

hij. Bolart investeerde vooral buiten de
varkenssector. In akkerbouwgrond, biogas,
onroerend goed, vleesverwerking, bosareaal en zon- en windenergie. De taakverdeling tussen de twee is duidelijk. Bolder is
verantwoordelijk voor de lopende zaken op
het varkensbedrijf en Arts houdt zich bezig
met nieuwbouwprojecten.
Zijn nieuwste project is een windmolenpark
met zes windturbines. In zijn kantoorruimte
liggen de stapels papieren uiteengevouwen.
Tijdens het interview moet hij regelmatig
een telefoon beantwoorden om zaken te
regelen voor de vergunningverlening. Er is
voor Arts haast geboden. De windmolens
moeten dit jaar nog draaien, wil hij nog aan
de aantrekkelijke subsidieregeling meedoen
die zeer waarschijnlijk volgend jaar wordt
versoberd. „Dit doe ik het liefst. Dingen
uitdenken, opzetten en bouwen.”

Logistieke knobbel
In de omgeving van Cottbus en Dresden

Veel meer dan varkens

Copyright foto

staat hij alom bekend als de schweinebaron.
Toch voelt Eric Arts zich geen varkenshouder. Hij is nauwelijks in de stallen te vinden.
En hij geeft toe ook weinig met varkens te
hebben. Toch had hij vroeger het plan om
1.000 vleesvarkens te houden en ze zelf
vervolgens te slachten en te verkopen. Hij
wilde vooral stallen bouwen. Arts wijdt het
aan zijn logistieke knobbel. Wat hij hiermee
bedoeld? „Ik kan goed processen uitdenken.” Volgens hem is dit ook de kracht van
het varkensbedrijf in Tornitz. „We hebben
hier een student van de logistieke opleiding
gehad die zijn afstudeeropdracht heeft
uitgevoerd naar de logistieke processen
binnen het bedrijf. Zijn conclusie was dat er
niks kon worden verbeterd.”
De voormalig Brabander heeft een logistiek
proces ontwikkeld voor zijn bedrijf. Alle
afdelingen binnen het bedrijf werken afzonderlijk van elkaar. Er zijn altijd tussenfases
ingebouwd. Niemand mag op een ander
wachten. Alles is vastgelegd in werksche-

Technische resultaten 2012 Bolart

Bolart GMBH Tornitz is gedeeld eigendom van

Aantal zeugen

5.700

Eric Arts (46) en Marc Bolder (49). Eric Arts (foto)

Gespeende biggen/zeug jaar

26,5

boerenkomaf. Zijn compagnon Bolder wel. Hij

Levend geboren biggen/worp

11,73

is opgegroeid op een boerderij in Ottersum (L.).

Dood geboren biggen/worp

1,1

in Tornitz voor 6.900 zeugen en vertrokken ze

Afbigpercentage

83

deﬁnitief naar Oost-Duitsland. De afgelopen

Worpindex

2,42

Herinseminaties (%)

10

Gespeende biggen per worp

10,95

Gemiddelde speenleeftijd (dagen)

21,3

Uitval tot spenen (%)

6,65

Uitval na spenen (%)

2,3

Aantal vleesvarkens

29.000

Uitval vleesvarkens (%)

2

Gram groei/dier/dag

810

Voederconversie

2,6

Opleggewicht

23

Slachtgewicht

96

is afkomstig uit Ledeacker (N.-Br.) en is niet van

Begin 1991 kochten ze een oud-staatsbedrijf

jaren is Bolart veel meer geworden dan alleen
varkens. Er is geïnvesteerd in: akkerbouw (270
hectare), biogasinstallatie (626 kWh), onroerend
goed (meer dan 500 appartementen, woningen
en winkelpanden), windmolens (50.000 MWh),
zonne-energie (2,4 MWh), bosareaal (530 hectare) en een vleesverwerkingsbedrijf (capaciteit
van 250 varkens per week). Het varkensbedrijf
in Tornitz (Brandenburg) gaan ze nu uitbreiden tot 6.000 zeugen en 29.000 vleesvarkens.
In totaal heeft Bolart 150 mensen in dienst,
waarvan er 42 werkzaam zijn in de varkenstak.
Naast mede-eigenaar van Bolart is Eric Arts de
voormalige zwager van Marc Bolder. Samen met
zijn ex-vrouw heeft Arts drie kinderen. Bolder
heeft met zijn vrouw twee kinderen.
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ma’s. Als bijvoorbeeld een medewerker van
de dragende-zeugenstal de hoogdragende
dieren in de wachtruimte aflevert, hoeft
hij niet te wachten op zijn collega’s van
de kraamafdeling. Een ander praktisch
voorbeeld zijn de lichte vleesvarkens. Bij afleveren gaan de nog te lichte vleesvarkens
naar een aparte afdeling. Hier blijven ze
standaard vier weken voordat ze allemaal
tegelijkertijd naar de slachterij gaan.

Gesjoemel met cijfers
Binnen elke diercategorie is alles in drieën
opgedeeld. Het geeft de leiding van Bolart
de mogelijkheid om de productieresultaten
te controleren en met elkaar te vergelijken.
Alles moet worden vastgelegd. Bij het
spenen moet de kraamstalmedewerker
een handtekening zetten onder het aantal
gespeende biggen. De medewerker in de
biggenbatterij moet bij het koppel biggen
nog eens hetzelfde doen bij opleg. Zo kan
gesjoemel met de cijfers worden voorkomen. Niet onbelangrijk, aangezien de medewerkers een bonus krijgen die afhankelijk
is van de productie die ze draaien. „Alles
gebeurt in systemen. Het is puur fabrieksmatig werken”, erkent Arts.
Toch is het systeem in de war geraakt. In
de loop der jaren zijn de productieresultaten gestegen. De stallen zijn niet meer
berekend op het aantal biggen. Het gevolg
is dat de biggen op een gewicht van 23
kg worden opgelegd als vleesvarken. Het
streefgewicht is 35 kg. Er kunnen nu minder
rondes worden gedraaid in de vleesvarkensstal. Ook moet er nog deels omgebouwd
worden naar groepshuivesting bij de dragende zeugen. Na meer dan een decennium
geen veranderingen op Bolart, moet er nu
weer worden geïnvesteerd. In de nieuwe
situatie willen de compagnons 6.000 zeugen en 29.000 vleesvarkens gaan houden.
Naast de 90.000 biggen die Bolart jaarlijks
zelf als vleesvarken wil opleggen, moeten
ze nog 70.000 biggen verkopen via een
vaste handelaar.

Kentering in leven
Dat er de afgelopen 13 jaar niet meer in de
varkenstak is geïnvesteerd, heeft veel te
maken met Eric Arts. Vlak na het afronden

van de verbouwing en het aannemen van
een Nederlandse bedrijfsleider kreeg hij
rond de millenniumwisseling met gezondheidsproblemen te kampen. „Ik wilde wel,
maar ik kon niet. Alle levenslust en kracht
was ik ineens kwijt. Vier maanden lang heb
ik alleen maar plat gelegen.” In totaal lag
hij er een jaar uit. Achteraf bleek het een
ontstoken hartspier te zijn. Het was de tol
van meer dan tien jaar elke dag werken en
stress.
Het was voor hem een kentering in zijn
leven. „Je kunt wel alles willen hebben,
maar ik besef nu goed is goed.” Een ander
varkensbedrijf dat hij op het punt stond te
kopen, werd aan de kant geschoven. Ook
namen ze afscheid van een gesloten varkensbedrijf met 2.700 zeugen in de buurt
van Rostock waar ze een meerderheidsbelang in hadden. Zijn verklaring is helder.
„Varkens zijn altijd zorgen. Ik vind leven nu
belangrijker.”
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Nooit ruzie
De ziekte heeft hem naar eigen zeggen
minder ambitieus gemaakt. De windmolens
passen hem nu goed. „Ik weet wat ik de
komende twintig jaar verdien en wat mijn
rendement is. Onderhoud besteed ik uit en
ik heb geen last van controles of ziektes.”
Volgens Eric Arts heeft zijn compagnon
Marc Bolder er vrede mee. „Het bedrijf is
schuldenvrij en er is rust. Marc vindt het zo
allemaal wel goed. Je gelooft het misschien
niet, maar wij hebben in die 22 jaar nooit
ruzie gehad.”
Eric Arts is tegenwoordig een veelgeziene gast bij de plaatselijke voetbalclub
Energie Cottbus die in de tweede Bundesliga speelt. Ook duikt hij regelmatig het
uitgaansleven in. „Ik geloof het wel. Ik ben
aan het afbouwen.” Ondertussen denkt
hij nog met een brede glimlach aan de
beginperiode van hun avontuur. „Tijdens
de hele bouwperiode hebben we nooit een
architect of aannemer over de vloer gehad.
We hebben het plan samen bedacht,
mensen ingehuurd en rondgezet. Dat gaf
een kick.” 

Reageren?
r.vanboekel@pigbusiness.nl

De biogasinstallatie tegenover het bedrijf met een capaciteit van 626 kWh.
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