Familie Van Limpt uit Reusel breidt vleesvarkenbedrijf uit met 1.400 zeugen

ʻSombere toekomst als je
biggen moet aankopenʼ
Na jarenlang alleen vleesvarkens te hebben gehouden, begon de
familie Van Limpt in november 2012 met zeugen. Reden hiervoor;
de familie wil het eindproduct zelf in de hand houden. Met de
aankoop van 1.400 Deense zeugen liggen de vleesvarkenstallen nu
vol met materiaal waar ze voor honderd procent achter staan.
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1.400 zeugen
Tekst: Joyce Cornelissen. Beeld: Ellen Meinen

Je hebt er wel lef voor nodig om als 23-jarige
een stal met 1.400 zeugen te runnen. Gelukkig hoeft Koen van Limpt het niet helemaal
alleen te doen. Zijn ouders, Kees en Leny,
springen bij waar nodig en de familie heeft
twee ervaren, vakbekwame personeelsleden
gevonden. Koen vertelt: „Het bevalt super.
Het is een uitdaging, iedere dag is anders. De
zeugenhouderij geeft mij echt voldoening, je
hebt een doel en af en toe moeten de doelen
worden aangepast.”
Als 14-jarige jongen begon Koen bij een
varkenshouder in de buurt, daar leerde hij de
kneepjes van het vak zeugenhouder. Na de
mas begon Koen aan de opleiding bedrijfskunde op de has, maar dat bleek niet zijn ding.
Omdat de Poolse werknemer van zijn ouders
door omstandigheden terug moest naar Polen
kon Koen in de vleesvarkensstallen aan de
slag. En natuurlijk ook met de plannen voor de
zeugenhouderij. In de avonduren heeft Koen
ook nog een managementopleiding gedaan,
omdat hij dit belangrijk voor zijn toekomst
vond.

Touwtjes in handen
De plannen voor de zeugentak dateren van
ongeveer 2005. Kees en Leny zagen al
langer het spanningsveld tussen de vermeerderaar en de vleesvarkenshouder als het gaat
om prijs en kwaliteit. „De vermeerderaar wil
graag die ene big extra en een hoge prijs
voor zijn biggen. De mester wil goede biggen
voor een lage prijs”, zegt vader Kees. „We
zien de toekomst somber in voor varkenshouders die afhankelijk blijven van het aankopen
van biggen”, aldus Kees.
Terwijl de stal in aanbouw was, is de familie
op zoek gegaan naar het juiste type zeug. In
eerste instantie dachten ze aan een ‘gewone’

Topigs20 zeug, maar Koen had op een stage
in Denemarken een goed gevoel gekregen
over Danbred-zeugen. Om te kijken hoe de
biggen van de Deense zeugen presteren, werden meerdere afdelingen Danbred x Durocbiggen opgelegd. Over de resultaten waren
de familieleden zeer te spreken.
Ze boekten een reis naar Denemarken om bij
verschillende bedrijven te gaan kijken. Tijdens
deze reis van vader en zoon Van Limpt samen
met Wienand Vermeer van Klasse KI, krijgt
ook Kees van Limpt een positief gevoel over
de Danbred-zeugen. Ze maakten afspraken
met een fokker en Koen en Wienand zijn
vervolgens nog twee keer naar Denemarken
afgereisd om de zeugen te selecteren. In totaal kochten ze 1.560 zeugen, met minstens
14 spenen en sterk beenwerk en alleen lichte
titers voor Mycoplasma.

hij krijgt van de adviseurs, maar ook van het
vakbekwame personeel en zelfs de familie.
Een familielid had een van de kraamstallen
uitgerust met een beweegbare vloer, een volgende stal waren de kosten hiervoor te hoog
en heeft hij gekozen voor vloerverwarming
aan beide zijden van de zeug. „De resultaten
waren hetzelfde en de kosten lager, wij hebben dus ook gekozen voor vloerverwarming
aan beide zijden van de zeug.”
De familie heeft gekozen voor plafondventilatie, het water is vanaf de controlegang te
bedienen en de hele varkensstapel wordt met
droogvoer gevoerd. Er zijn geen technische
hoogstanden te verwachten in de stal. „Het
moet gaan om de zeugen en hun productie,
we moeten zo min mogelijk risico’s lopen.”

Gezondheid
De opvang van de gelten uit Denemarken verliep niet ideaal. De dieren werden gehuisvest
in een vleesvarkensstal. „We hebben de stal
leeggedraaid, schoongemaakt en ontsmet
(gefogd met formaline) en vervolgens twee
weken leeg laten liggen. Om de dieren weerstand mee te geven, hebben we gevaccineerd
tegen APP, griep, mycoplasma, circo en
PRRS. Ondanks de niet ideale situatie is het
opstarten vrij soepel verlopen, de aantallen en
de kwaliteit van de biggen spreken voor zich.”
De biggen worden ook tegen APP gevaccineerd.” De reden dat er met APP wordt
gevaccineerd, is dat er in het verleden
APP-problemen waren en dit willen ze graag
voorkomen. „We zijn een jaar voordat de gelten zouden arriveren hiermee begonnen en dit
is ons zeer goed bevallen. We gingen van 40
procent borstvliesontstekingen naar minder
dan 5 procent en het antibioticagebruik nam
fors af.” X

Focus op de zeug
De familie koos voor een etagestal, omdat
de ruimte op het bouwblok beperkt was. Op
de bovenste etage zijn alle zeugen gehuisvest, de kraamstallen, dekstal en dragendezeugenstal. Op de onderste etage is ruimte
voor de biggen, opfokgelten en vleesvarkens.
Omdat je bij bedrijven met deze omvang de
hele dag in de stal bezig bent, heeft de familie
gekozen voor veel daglichttoetreding in alle
afdelingen. „De ramen werken positief voor de
arbeidsvreugde van mijzelf en het personeel
en achteraf voldoen we daarmee ook aan de
welzijnseisen”, aldus Koen.
Met de bouw, maar ook nu nog, wordt de
familie geadviseerd door Klasse KI, de dierenarts van Lintjeshof en voerleverancier Vleuten.
„We zitten elke maand bij elkaar om de gang
van zaken te bespreken, en het liefst zelfs om
de week.” Koen is erg blij met de steun die

Technische resultaten vanaf november 2012
Aantal zeugen
Gespeende biggen/zeug/jaar
Levend geboren biggen/worp

1.400
*
15,26

Dood geboren biggen/worp

0.89

Afbigpercentage

87,8

Worpindex
Gespeende biggen/worp
Gemiddelde speenleeftijd (dagen)

*
13,0
22,5

Uitval tot spenen (%)

12,31

Uitval na spenen (%)

1,8

Aantal vleesvarkens

10.000

* deze resultaten en de technische resultaten van
de vleesvarkens zijn nog niet bekend, omdat het
bedrijf pas in november 2012 is opgestart.
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1.400 zeugen

Fotoreportage zeugenstal Van Limpt
In november 2012 nam de familie Van Limpt een nieuwe zeugenstal in gebruik.
In de etagestal is ruimte voor 1.400 zeugen, de bijbehorende biggen,
opfokzeugen en een aantal vleesvarkens.

Bekijk de fotoreportage op www.pigbusiness.nl

Koen hoopt wel dat deze vaccinaties er een
keer af gaan. „De rekening van de dierenarts
is iedere keer weer ﬂink.” Maar de jonge
ondernemer houdt ook de risico’s in het oog
met zeker vijf varkenshouders in een straal
van een kilometer.

Roerige start
Op 17 november afgelopen jaar werden de
hoogdragende gelten van de vleesvarkensstal
naar de kraamstallen in de nieuwe stal gebracht. Een week later werden de eerste biggen geboren. Koen vertelt dat de start met de
zeugen met ups en downs gepaard ging. „De
bouw heeft maanden vertraging opgelopen en
daardoor hebben we de aangekochte gelten
niet onder ideale omstandigheden kunnen
opvangen en dekken. In plaats van 240 tot
260 dagen oud waren de zeugen tussen de
300 en 320 dagen oud en met ongeveer 190
kg en 15 millimeter spekdikte veel te zwaar.”
Om structuur in de werkzaamheden te krijgen,
zijn alle dieren gesynchroniseerd.
Ongeveer 10 procent van de gelten wilde in
het kraamhok slecht vreten, omdat ze brijvoer
gewend waren, daardoor is er veel clostridium
onder de biggen geweest. Maar gelukkig is
dat alles nu achter de rug. De nieuwbakken
zeugenhouders bleef maar weinig bespaard.
Een gedeelte van de zeugen bleef slecht
dragend. Het percentage dracht bij de eersteworps (in de vleesvarkensstal) was maar
80 tot 85 procent, met name het drachtig
krijgen van terugkomers was een probleem.

Nu de gelten en zeugen in boxen liggen en
de dekstal in gebruik is genomen, ligt het
drachtpercentage op 90 procent.
Ook het berig krijgen van de zeugen na het
spenen was in het begin een probleem. „We
probeerden van alles om ze berig te krijgen.”
Ook voor dit probleem lag de oorzaak in de
huisvesting in de vleesvarkenstal. „Toen de
zeugen niet meer vanuit de vleesvarkensstal, maar vanuit de dragende-zeugenstal
naar de kraamstal gingen, werden ze na
het werpen vlot berig. Deze zeugen aten
goed droogvoer in de dragende-zeugenstal
en vervolgens aten ze goed door in de
kraamstal.”, vertelt Koen. Met de verandering in huisvesting verdween ook een ander
probleem. Bij de eerste worpen vond Koen
per week gemiddeld twee mummies, maar
ook dat is nu verleden tijd.

Al doende leert men
In het begin gingen de varkenshouders uit van
de standaard 115 dagen dracht, ze hadden
over het hoofd gezien dat de Danbred-zeugen
langer dragen dan Topigs20-zeugen. „Bij het
dekken zijn we uitgegaan van 115 dagen,
doordat de zeugen meestal pas op dag 117
of dag 118 werpen, hebben we de eerste
vier maanden heel hard moeten werken in de
weekenden.” Nu wordt er in het weekend geïnsemineerd, dat is goed te plannen en het kost
maar een paar uurtjes. Op maandag wordt er
gespeend en op donderdag werpen de eerste
zeugen. Doordat er weinig kennis is over de

Deense zeugen gaan er veel geruchten rond,
dat ze veel voer opnemen en onrustig zijn
bijvoorbeeld. Volgens Koen is dit allemaal
lariekoek. „Het zijn enorm productieve zeugen
en bovenal ook nog eens goede moeders. We
hebben echt een topzeug in huis!”
“Ondanks de ‘troubles’ die er door omstandigheden waren hebben we altijd grote, uniforme
tomen met een hoog geboortegewicht gehad.
En ondanks het spenen op 22 dagen, door de
langere dracht, lag het speengewicht gemiddeld op 7 kilo.” Dat is volgens Koen te danken
aan een goed overleg beleid, een goed
lactovoer en een goed melkgevende zeug.
Lopend door de stallen met de jonge zeugenhouder is ook goed merkbaar dat hij alles tot
in de puntjes goed wil doen. De deur naar de
stallen kan alleen van binnenuit of met een
sleutel worden geopend. Dan sta je direct in
de hygiënesluis waar je wel moet douchen
voordat je verder het bedrijf in gaat. In de stallen zijn afdelingen, gereedschap en overalls
met kleuren gecodeerd. En voor iedere afdeling is een ander paar laarzen.
Het is mooi om te zien en te horen hoe gepassioneerd Koen bezig is met zijn vak. Hij is niet
bang om te vertellen dat het ook wel eens
mis gaat. Zoals de hoge druk op de leiding
van de moederloze opfok laten staan na het
doorspoelen. „De biggen zaten helemaal
onder de melk.” 

Reageren?
j.cornelissen@pigbusiness.nl

Bedrijfsgegevens
Kees en Leny van Limpt hebben al dertig jaar een vleesvarkensbedrijf dat is gegroeid naar 10.000 vleesvarkens en inmiddels
1.400 zeugen in het Noord-Brabantse Reusel. In 2005 ontstaan
de ideeën om het bedrijf met zeugen uit te breiden, zodat ze zelf
het eindproduct kunnen beïnvloeden. De etagestal voor 1.400
zeugen wordt in 2012 gebouwd en wordt nu gerund door hun
zoon Koen (23). In de stal liggen Danbred-zeugen die Kees en
Koen zelf in Denemarken hebben geselecteerd. Na een roerige
start draait de stal nu goed. „Iedere dag is anders en dat is een
uitdaging”, zegt Koen. Voor de fokkerij wordt gebruik gemaakt
van rotatiekruising en voor de vermeerdering wordt een Deense
Duroc eindbeer gebruikt.
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