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Depop-repop
Tekst: Joyce Cornelissen, Beeld: Ellen Meinen, Susan Rexwinkel

Bart Spanjers gaat met depop-repop naar een gezonde zeugenstapel

Gezonde zeugen wegen
op tegen extra kosten
Varkenshouder Bart Spanjers is druk, maar niet met de zeugen
en vleesvarkens die tot drie weken geleden zijn stallen in Best
bevolkten. Gelukkig liggen de stallen er niet voor altijd verlaten
bij. Spanjers is bezig met de verbouwing en nieuwbouw van
stallen waar vanaf half augustus nieuwe zeugen zullen liggen.

Al enige tijd waren Bart en Annemarie
Spanjers niet meer zo tevreden met de gang
van zaken. Het bedrijf, dat in 1980 door de
ouders van Bart werd opgericht, bestond
uit 200 zeugen en 1.100 vleesvarkensplaatsen. Toen een aantal jaar geleden het idee
ontstond om iets te veranderen, dachten
ze eerst in de richting van uitbreiding door
het bedrijf op te schalen naar een gesloten
bedrijf met 380 zeugen.
Dat dit niet haalbaar bleek, is achteraf gezien
maar goed ook. Spanjers is hierdoor verder
gaan kijken. „Plezier in de vleesvarkenstak
hadden wij niet en ook de resultaten waren
niet bovengemiddeld. Eigenlijk draaiden we

daar heel gemiddeld, terwijl we bij de zeugen
bovengemiddelde resultaten behaalden.”
Spanjers gaat straks verder met ruim 1.000
zeugen. Uiteindelijk heeft Spanjers heeft
besloten om de speenbiggen via zijn vaste
handelaar te leveren.

Gezondheid geeft meerwaarde
Om bij het leveren van speenbiggen een
extra meerwaarde te krijgen, heeft Spanjers ervoor gekozen zijn zeugenstapel te
vervangen. „Een gezonde zeug produceert
meer biggen, is duurzamer, hoef ik minder
vaak te behandelen en verhoogt daarmee
de arbeidsvreugde.” Hij werkte eerder met

Topigs-20-zeugen, maar nu is zijn keuze
gevallen op SPF Danbred-zeugen van TGZ.
„Deze dieren produceren meer biggen en dat
is straks waarvoor ik wordt uitbetaald.”
De kosten van de depop-repop (herbevolking)
liggen rond de 100.000 euro. Spanjers gaat
er vanuit dat deze kosten relatief snel zijn
terugverdiend wanneer ze de gezondere biggen met meerwaarde kunnen gaan leveren.
Veel ingrijpender is dat het bedrijf in totaal
ongeveer drie maanden stilligt, ze hebben
dus ook drie maanden geen inkomsten terwijl
het geld er aan de andere kant uitvliegt.
Gelukkig worden de nieuwe gelten bij de fokker al aangedekt, zodat ze drachtig op het X

Bedrijfsgegevens
Bart en Annemarie Spanjers hebben in Best een
varkensbedrijf. Het bedrijf werd in 1980 door de
vader van Bart opgericht en na tien jaar maatschap heeft Bart het bedrijf in 2006 overgenomen. Tot medio 2013 bestond het bedrijf uit 200
zeugen en 1.100 vleesvarkens. Na verschillende
mogelijkheden te hebben bekeken, is besloten
het bedrijf om te bouwen voor het houden van
ruim 1.000 zeugen en de speenbiggen te gaan
leveren. De 200 Topigs-zeugen worden vervangen door 1.000 SPF Danbred-zeugen. Wanneer
dit goed draait, zijn er plannen om het bedrijf
binnen drie tot vijf jaar te verdubbelen.
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Fotoreportage verbouwing
Bart Spanjers heeft zaterdag 31 augustus zijn open dag gehouden. Het
was de oﬃciële opening van zijn bedrijfsverbouwing van 200 zeugen en
1.100 vleesvarkens naar ruim 1.000 zeugen plus speenbiggen. Wanneer de
uitbreiding goed draait, zijn er plannen om het bedrijf binnen drie tot vijf jaar te
verdubbelen.
Bekijk de bedrijfsfotoreportage op www.pigbusiness.nl

bedrijf komen. In week 26 zijn de eerste gelten bij Pascal Burggraaf in Sprundel gedekt,
in week 33 komen de eerste 250 dieren naar
het bedrijf in Best.
Als het bedrijf weer draait, zal Spanjers op
maandag spenen, zodat de vrachtwagen de
week begint op het bedrijf in Best. Spanjers heeft met zijn handelaar Interporc een
driejarig contract afgesloten voor het leveren
van 700 tot 750 speenbiggen per week.
De biggen gaan hoogstwaarschijnlijk naar
Duitsland.
Met de uitbreiding naar ruim 1.000 zeugen
moet Spanjers gebruik gaan maken van
personeel, hij heeft hiervoor al een zzp’er
gevonden. Ook met het oog op personeel
is het spenen op maandag handig, zodat
het werpen en behandelen vervolgens vanaf
woensdag valt en hij in het weekend alleen
hoeft te insemineren. Dat vindt Spanjers ﬁjn,
zijn toekomstige personeel hoeft dan geen
weekenddiensten te draaien.

Ombouwen
In week 27 verlieten de laatste vleesvarkens
het bedrijf en werd begonnen met de verbouwing. De twaalf vleesvarkensafdelingen
worden omgebouwd tot kraamafdelingen.
In deze kraamafdelingen wordt gebruik
gemaakt van een systeem van Delvries met
een mest- en waterkanaal. De voorbereidingen doet Spanjers zoveel mogelijk zelf, maar
wanneer de afdelingsvloeren en inrichting
moeten worden geplaatst, zet hij een stapje
terug.
„Voor de mensen van de stalinrichter is het
dagelijks werk, zij kunnen dat veel sneller
en beter.” Daarnaast vind Spanjers het ook
prettig dat de stalinrichter, als het werk niet
snel genoeg gaat, een extra mannetje kan
inzetten om de deadline te halen.
Naast het werk in de voormalige vleesvarkensafdelingen wordt de rest van het
bedrijf ook op de kop gezet. Het enige wat
onveranderd blijft, zijn de acht kraamafdelingen. „We kunnen ﬁnancieel gezien gewoon
niet alles aanpakken. En deze kraamhokken
functioneren nog prima en voldoen aan
alle eisen.” In de dekstal en de voormalige
dragende-zeugenstal is een nieuwe inrichting

gekomen. Om kosten te besparen, kijkt
Spanjers op internet rond naar tweedehands
materialen. Zo heeft hij ﬂink kunnen besparen
op de aanschaf van dosators. „Nieuw kosten
die 23 euro per stuk, ik heb ze nu voor veel
minder.”

Klaar voor de toekomst
Achter de bestaande stallen is een nieuwe
stal gebouwd waar Spanjers straks 700
dragende zeugen kan huisvesten. Vooraan
in deze stal heeft de varkenshouder 2x 50
boxen laten plaatsen die hij voorlopig gaat
gebruiken als wachtstal waar hij de zeugen
individueel kan voeren. „Nu mogen de zeugen nog vaststaan tot 4 weken na dekken en
aangezien het percentage dracht daarmee
3 tot 5 procent oploopt, wil ik die mogelijkheid nog benutten.” Als de wetgeving in de
komende jaren toch verandert, kan Spanjers
daar simpel aan voldoen door de boxen los
te zetten.
De rest van de zeugen loopt in groepen van
60 dieren en worden via vloervoedering
gevoerd. Dit is puur een ﬁnanciële keuze,
maar Spanjers heeft het zeker niet onvoorbereid gedaan. „Ik ben bij heel wat open dagen
wezen kijken en daarom heb ik deze stal
gebouwd zoals hij nu is gebouwd. Daarom
houdt hij zelf ook een open dag op 31
augustus van 13:00 uur tot 18:00 uur. Voor
het aanzicht heeft Spanjers gekozen voor
gemetselde buitenmuren, maar ook binnen
de stal heeft dit een gunstig effect. „Het is
beter geïsoleerd dan prefab muren en zorgt
daarmee voor een goed klimaat.” In het dak
van de nieuwe stal ligt een lichtstraat en in
de zijgevels komen Tulderhof inlaatventielen.
Door het bouwen van de nieuwe stal hoeven
de oude stallen nu niet op de luchtwasser te
worden aangesloten, toch heeft de varkenshouder hier ook rekening gehouden met
mogelijke wijzigingen in de wetgeving. „De
luchtwasser heb ik bewust een maat groter
gekocht dan nodig is voor de nieuwe stal,
hiermee is het in de toekomst eenvoudiger om
de oude stallen hier ook op aan te sluiten.” 

Reageren?
j.cornelissen@pigbusiness.nl

De twaalf vleesvarkenafdelingen worden omgebouwd naar kraamafdelingen.

De nieuwe kraamafdelingen zijn uitgerust met een mest- en waterkanaal.

In de groepshuisvesting gaat Spanjers om ﬁnanciële redenen vloervoedering toepassen.
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