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Spanje
Het Koninkrijk Spanje is bijna 14 keer zo groot als Nederland. Er wonen 47 miljoen inwoners. De Spaanse varkensstapel telt ruim 25 miljoen dieren, waarvan ruim 1,6
miljoen zeugen. Het werken volgens het integratiemodel
komt veel voor in Spanje. Daarbij levert de integrator de
dieren, voer en veterinaire begeleiding. Circa 65 procent

Spanje

van de productie vindt op deze manier plaats. Als ook de
coöperaties worden meegeteld, ligt het aandeel zelfs op
ongeveer 80 procent. De uitvoer van Nederlandse biggen
naar Spanje is de afgelopen 10 jaar in elkaar gezakt. In
2000 werden er nog ruim 1 miljoen biggen naar Spanje
geëxporteerd. Vorig jaar waren het nog geen 50.000.
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Brabander Dennis van Asseldonk bouwt varkensbedrijf op in Spanje

Nederlandse resultaten
onder de Spaanse zon
Op de bedrijfsnaam Pordecona na, doet zo goed als alles aan het
varkensbedrijf van Dennis van Asseldonk aan Nederland denken.
Bijna vijftien jaar geleden begon hij een nieuw zeugenbedrijf in het
noordoosten van Spanje. De Brabander heeft een bedrijf opgebouwd
dat zich kan meten met de Nederlandse top.

Spanje gold jarenlang als populaire uitvalsbasis voor Nederlandse varkenshouders.
Voor Pig Business was het begin 2007 reden
om naar Spanje te trekken en te kijken of er
werkelijk een ‘Hollandse invasie’ was. Eén
van de varkenshouders die werd bezocht,
was Dennis van Asseldonk. De Brabander
uitte destijds zijn zorgen over de aantrekkingskracht van Spanje. Hij hoopte dat een
Nederlandse enclave van varkenshouders
zou uitblijven. „We moeten de productie
spreiden. Daarom is het belangrijk dat varkenshouders zich ook vestigen in landen als
Hongarije en Bulgarije.”

wijken. „Rond de uitbraak van de varkenspest liepen er vergunningaanvragen voor ons
Nederlandse bedrijf, maar we wisten niet hoe
lang dat zou gaan duren. We wilden vooruit.”
Vanwege de varkenspest kwamen enkele van
zijn stallen leeg te staan. Zodoende had Van
Assendonk tijd om op onderzoek uit te gaan.
Met ‘we’ bedoelt hij zijn vader en zichzelf. Ze
runden samen een zeugenbedrijf in Nederland. Samen maakten ze ook de speurtocht
langs Europese landen en zijn vader was
betrokken bij de beginperiode in Spanje. Er
kwam een abrupt einde aan de samenwerking toen hij plotseling in 2002 op 57-jarige
leeftijd stierf.

Vooruit willen
Of zijn oproep effect heeft gehad, weten
we niet, maar nu ruim zes jaar later kan hij
concluderen dat de stormloop is uitgebleven.
Het varkensbedrijf van Dennis van Asseldonk
ligt in de buurt van het dorpje Santa Barbara
in het zonnige noordoosten van Spanje.
Het is op twee uur rijden ten zuiden van
Barcelona. Tussen de vele olijfboomgaarden
staan de stallen van Pordecona. Deze geheel
nieuwe locatie nam Van Asseldonk 13 jaar
geleden in gebruik. De varkenspest in 1997
was voor hem reden om naar Spanje uit te

Grootschalig bedrijf
De speurtocht van vader en zoon liep onder
meer via Denemarken, Frankrijk en België.
Ze kwamen daar tot de conclusie dat grootschalige varkenshouderij niet welkom is.
Duitsland was toen voor Van Asseldonk geen
reële optie. In Spanje zijn ze gaan kijken op
diverse leegstaande bedrijven die te koop
stonden. „De condities van deze bedrijven
waren te matig. Omdat we als geïnteresseerde buitenlanders kwamen, lagen de
vraagprijzen ook te hoog.”

De varkenshouder uit Nistelrode besloot
daarom een eigen locatie op te bouwen. Met
de bouw van het bedrijf Pordecona begonnen
ze in 1999. In 2000 werden de stallen voor
1.650 zeugen opgeleverd. In 2011 werd er
op dezelfde locatie nog eens voor 1.150
zeugen bijgebouwd. Hij houdt er nu 2.800
zeugen. Alle biggen levert hij gemiddeld op
20 kg af.
De aanvraag van vergunningen is volgens
hem vergelijkbaar met Nederland. Wel zijn de
Spaanse bouwkosten lager. Om een indruk
te geven van het verschil. Voor de bouw van
het eerste deel in 1999 zijn de kosten beraamd op 1.200 euro per zeugenplaats, dit
is exclusief de kosten die nodig waren voor
elektriciteit en water. De totale bouwkosten
per zeugenplaats in Nederland zijn tussen de
2.000 en 2.500 euro.

Mestafzetcontract
Gevraagd naar de voordelen noemt hij als
eerste de vrijheid om te ondernemen. Hij
wil daarmee niet het idee wekken dat het
lang leve de vrijheid is. „In Spanje ben je
ook zeker aan regels gebonden. Alleen ik
ervaar niet dezelfde regeldruk als in Nederland. Misschien komt het ook wel dat ik X
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Fotoreportage Pordecona
Met de bouw van het Spaanse bedrijf Pordecona is Dennis van Asseldonk in 1999
begonnen. In 2000 werden de stallen voor 1.650 zeugen opgeleverd. Vorig jaar werd
er op dezelfde locatie nog eens voor 1.150 zeugen bijgebouwd. Hij houdt er nu 2.800
zeugen. Alle biggen levert hij gemiddeld op 20 kg af.

Bekijk de fotoreportage op www.pigbusiness.nl

niet alle Spaanse post zie”, erkent hij met
een lach op zijn gezicht. De lagere kosten
zijn voor hem een tweede groot voordeel.
Hij wil niet uitwijden over zijn kostprijs. Een
onlangs gehouden vergelijkend onderzoek
van het Landbouw Economisch Instituut
(LEI) naar de productiekosten van varkens
in 15 landen toonde al het kostprijsvoordeel voor Spanje aan. Spanje kan voor
1,58 euro een kg varkensvlees produceren.
In Nederland ligt de kostprijs 2 cent per kg
hoger.
Het eerste grote kostprijsvoordeel zijn de
kosten voor mestafzet. Van Asseldonk heeft
contracten afgesloten met telers van olijven
en citrusvruchten in de buurt. Voor de
mestafzet betaalt hij vaak niets. Hoogstens
af en toe de transportkosten. Met een
gemiddelde jaarlijkse mestproductie van 5
kuub per aanwezige zeug bespaart hij al
gauw minimaal 200.000 euro op jaarbasis.
Varkensrechten of andere quoteringen kennen ze niet. Ook de arbeidskosten liggen
structureel lager. Het Spaanse nettoloon is
volgens hem naar Nederlandse maatstaven.
Alleen door minder belastingshefﬁngen

vloeit er minder weg, waardoor het brutoloon lager ligt.

ons land kent. Van de hokinrichting tot en
met de zeugen aan toe hebben een Nederlands tintje.

Gunstig voor varkens
Op en neer pendelen

Het mediterrane klimaat in Spanje is niet
alleen aangenaam om in te leven, maar
ook gunstig voor de varkens, stelt Van
Asseldonk. Stoken hoeven ze nauwelijks. Al
kan de temperatuur in de winter dalen tot het
vriespunt. Hoewel de temperatuur in de zomermaanden kan oplopen tot 40 graden Celsius is het volgens hem aanmerkelijk minder
benauwd en zijn de stallen beter ingericht op
de warmte. De stallen zijn beter geïsoleerd,
hebben meer inhoud en extra ventilatoren
zorgen voor een grotere capaciteit.
De zeugenafdelingen hebben een extra koelmogelijkheid met lamellen waar water doorheen stroomt. Op extreem zomerse dagen
kan Van Asseldonk de ramen openzetten.
De stal is uitgerust met veel grote ramen die
volledig open kunnen. Het is ook meteen het
enige aan de stal dat doet denken aan een
mediterraan klimaat. Voor de rest is het een
gangbaar ogend Nederlands bedrijf. Niet
vreemd aangezien de stal veel invloeden uit

2.800 zeugen op één locatie
Dennis van Asseldonk (41) heeft twee vleesvarkenslocaties in Nederland en een zeugenhouderij
in Spanje. In Nederland houdt hij 4.000 vleesvarkens in Heesch en 2.500 in Volkel. Alle vlees-
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Het hoge Nederlandse gehalte is geen
toeval. Dennis is eenmaal bekend met de
weg in ons land en Spanje kent veelal nog
onbekende wegen voor hem. „In Nederland
weet ik welke mensen ik moet hebben. In
een land waar je niet bent opgegroeid en niet
woont, blijft dit lastiger.” Toch voelt hij zich
er thuis en hij zou er best kunnen wonen. Hij
waardeert Spanje om het aangename klimaat
en de prettige levensstijl. Alleen houden zijn
Nederlandse varkens hem nog tegen.
Tot 2011 had hij op zijn thuislocatie in Nistelrode een bedrijf met 380 zeugen. Inmiddels
woont hij hier alleen nog en heeft hij twee
vleesvarkenslocaties in Volkel en Heesch met
in totaal 6.500 vleesvarkens. De overstap
naar het buitenland werd ook ingegeven omdat hij en zijn vader een grootschalig bedrijf
wilden opzetten.
Hij pendelt nu eens in de drie weken op en
neer tussen Nederland en Spanje. In het

Technische resultaten 1e kwartaal 2013
Aantal zeugen

2.800

Gespeende biggen zeug/jaar

30,9

Aantal levend geboren biggen

13,7

varkens levert hij af binnen het Good Farming
Star-concept van Vion. De Spaanse tak bestaat
uit 2.800 zeugen op één locatie bij het dorpje
Santa Barbara in het noordoosten van Spanje.
De biggen levert hij op een gewicht van 20 kg af

Aantal dood geboren biggen
Afbigpercentage
Herinseminaties (%)

0,9
87,6
9,2

aan een vaste binnenlandse handelaar die ze bij
meerdere Spaanse mesters afzet. De genetica is
Topigs 20 X Duitse Pietrain. Van Asseldonk past
rotatiekruising toe op zijn bedrijf en heeft een
eigen bedrijfs k.i. Eens in de drie weken reist hij

Bedrijfsworpindex

2,57

Gemiddelde zoogperiode

21,8

Uitval tot spenen (%)

11,8

Uitval na spenen (%)

1,5

Gemiddeld aﬂevergewicht (kg)

20

met het vliegtuig op en neer. Op zijn Spaanse
bedrijf heeft hij een Nederlandse bedrijfsleider
die daar al acht jaar de leiding heeft.
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begin van de week pakt hij het vliegtuig in
Eindhoven naar het Spaanse Reus. Vanaf
daar is het een uur rijden naar zijn Spaanse
vestiging. Afhankelijk van het werk blijft hij
daar twee tot drie dagen.

Nederlandse bedrijfsleider
Belangrijk voor hem is dat vanaf het begin
een Nederlandse bedrijfsleider werkzaam is
in Spanje. De huidige bedrijfsleider werkt al
acht jaar voor hem. Hij woont met zijn gezin
in de buurt van het bedrijf. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse zaken op het bedrijf
en de technische resultaten. Van Asseldonk
zelf waakt over de ﬁnanciële administratie.
Hoewel hij zich naar eigen zeggen redelijk
verstaanbaar kan maken in het Spaans, vindt
hij het prettig dat hij gewoon kan communiceren in het Nederlands. Zeker aangezien
ze regelmatig via e-mail en telefoon contact
onderhouden. De rest van het stalmedewerkers zijn allemaal arbeidskrachten uit de
buurt. Met een kwart van de Spanjaarden
die momenteel werkeloos thuis zit, is het
aanbod van personeel groot. Toch is het net
als in Nederland, ook in Spanje is het moeilijk
om aan geschoold personeel te komen. Bij
Pordecona leidden ze het personeel zelf
intern op.

Al zijn biggen zet hij af via een vaste
Spaanse handelaar. Zijn biggen verhandelt hij
op Zamora-notering. Het is een notering die
uitgaat van een aﬂevergewicht van 18 kg en
is exclusief btw. Dit maakt een één-op-één
vergelijking met de Nederlandse biggennotering lastig. Toch heeft Van Asseldonk
een goed beeld van de opbrengsten. Hij
wil hier het liefst niet te veel over kwijt. Wel
zegt hij: „Met een vergelijkbaar zeugenbedrijf in Nederland had ik ongeveer evenveel
ontvangen.”
T

Gezondheidsstatus
De Nederlander heeft een conventionele gezondheidsstatus op zijn bedrijf. Zijn zeugen
vaccineert hij tegen PRRS, Aujeszky, Parvo
en vlekziekte. De biggen krijgen steevast een
enting tegen Mycoplasma en Circo. Deze
wens komt vooral van de afnemer. Of de
Spaanse zon een gunstig effect heeft op de
virussen en bacteriën durft Van Asseldonk
niet te zeggen. Wel merkt hij dat er weinig
onder de zeugenstapel sluimert. Bij zijn voormalige Nederlandse zeugenbedrijf gebeurde
dit wel met meer pieken en dalen. Wellicht
is de verminderde varkensconcentratie hier
ook verantwoordelijk voor. Want ruimte is er
volop in Spanje.

Integratie of coöperatie

Andere Nederlanders

Op een werkzoekende na die vaker aan
de poort staat voor werk daargelaten, valt
volgens Van Asseldonk de impact van de
Spaanse economische crisis mee voor de
binnenlandse varkenshouderij. Heeft de crisis
dan helemaal geen effect op de varkenshouderij? Wel degelijk. Voor de ﬁnanciering van
zijn laatste uitbreiding heeft hij moeten uitwijken naar een Nederlandse bank. Bij Spaanse
banken bleek er nauwelijks iets mogelijk.
De Brabander is volledig eigenaar van zijn
bedrijf Pordecona. Zijn meeste Spaanse
collega’s zijn aangesloten bij een integratie
of coöperatie. Het werken in een integratie is
niets voor hem. „Als we ons verlies moeten
nemen, doen we dat. Kunnen we winst
maken dan pakken we die.”

Ten tijde van het Pig Business-bezoek in
2007 verbleven rond Santa Barbara nog
vier andere Nederlandse varkenshouders.
Volgens Van Asseldonk boeren zij er allemaal
nog. Zelf ziet hij zich de komende jaren niet
snel verkassen. Met 2.800 zeugen op zijn
huidige locatie zijn de grenzen van bedrijfsomvang bereikt. Dit bedrijf is helemaal
naar zijn idee ingericht en de technische
resultaten (zie kader ‘Technische resultaten
1e kwartaal 2013’) zijn voor Nederlandse
begrippen uitstekend. Een nieuwe locatie in
Spanje sluit hij zeker niet uit. Al wil hij hier
niet teveel over uitwijden. 

Reageren?
r.vanboekel@pigbusiness.nl

De stal heeft, zoals de hokinrichting, veel Nederlandse invloeden.
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