Duitsland
Onze oosterburen zijn het kloppende varkenshart van
Europa. De Duitse varkensstapel telt 28,3 miljoen dieren:
2,2 miljoen zeugen en 11,8 miljoen vleesvarkens. Het aantal varkensbedrijven werd bij een laatste telling door het
Statistisches Bundesamt Deutschland halverwege dit jaar
geraamd op ongeveer 28.000. Dit jaar verwacht Duitsland

Duitsland

op een zelfvoorzieningsgraad van varkensvlees uit te komen van 120 procent. Ze zijn daarmee zowel de grootste
producent als exporteur van Europa. Voor Nederland is
Duitsland veruit de belangrijkste exportmarkt. Van het
totaal aantal geëxporteerde Nederlandse biggen werd
afgelopen jaar 63 procent in Duitsland afgezet.

34

PIG BUSINESS

034_pb07 Wereldboer.indd 34

NR 7

2013

10-10-13 10:30

Wereldboer
Tekst: Ruben van Boekel. Beeld: Susan Rexwinkel

René Schepers houdt met drie compagnons varkens vlak over de Duitse grens

ʻIk leef niet alleen om
varkens te houdenʼ
De straat waaraan hij woont, draagt de toepasselijke naam: Grensweg. René
Schepers schuurt letterlijk met zijn varkensbedrijf tegen de Duitse grens aan.
Om te overleven, pachtte hij 15 jaar geleden zijn eerste bedrijfje vlak over de
grens. Nu houdt hij met drie andere varkenshouders de helft van zijn varkens
op Duits grondgebied.

De afspraak staat gepland op zijn thuislocatie in Voorst. Omdat de koffietafel al bezet
is, neemt hij ons mee naar één van zijn vier
locaties in Duitsland. Na een lange rechte
weg te hebben gevolgd van bijna 2,5 kilometer lang arriveren we bij zijn gloednieuwe
biggenstal in het Duitse Anholt. De stal voor
6.000 gespeende biggen is anderhalf jaar
geleden opgeleverd. Voorlopig is het één van
zijn laatste klussen in Duitsland.

Noordrijn Westfalen voorbij
Schepers heeft net een zware domper te
verwerken gekregen. Hij en één van zijn twee
Duitse compagnons hadden het plan om op
de locatie in Emmerich uit te breiden naar
4.500 vleesvarkens. „Een prachtige locatie
met 2.000 vleesvarkens waar de eerste
burgerwoning op 400 meter afstand ligt.” De
enige ‘maar’ was dat voor 20 september de
vergunning rond moest zijn. Varkenshouders
in de deelstaat Noordrijn Westfalen worden
vanaf deze datum geconfronteerd met
strenge milieu- en dierenwelzijnseisen. Tot de
laatste dag bleef het spannend, maar ook stil
wat uiteindelijk betekende dat zijn vergunning
niet werd afgegeven. Schepers is er heel

stellig in. „De mogelijkheden in Noordrijn
Westfalen zijn voorbij.”

Gehalveerd in varkens
Met het niet doorgaan van de uitbreiding ziet
hij zijn lang gekoesterde plan in duigen vallen. De wens om een geheel gesloten bedrijf
op te zetten met alle leeftijdsgroepen op
een aparte locatie. Een plan dat verder gaat
met de zeugen in Nederland en gespeende
biggen en vleesvarkens in Duitsland. Toen
de Achterhoeker twintig jaar geleden het
gemengde bedrijf met rundvee en 300
vleesvarkens van zijn ouders overnam, wilde
hij al snel met alleen de varkens door. De 17
koeien met 5 hectare grond werden verkocht
en het geld stak hij in zijn varkensstapel. Vlak
voor de varkenspest in 1998 hield hij 250
zeugen en 1.600 vleesvarkens.
De Wet Herstructurering Varkenshouderij
van toenmalig landbouwminister Jozias van
Aartsen bracht zijn bedrijf aan het wankelen.
In één klap werd zijn bedrijf gehalveerd. Om
te overleven zocht hij zijn toevlucht over de
grens. In Kalkar pachtte hij een vleesvarkensbedrijf met 850 vleesvarkens. Hij leerde
er de voordelen van varkens houden in

Duitsland. Achteraf stelt Schepers dat dit zijn
redding was. Met de beperkt opgebouwde
financiën was hij alleen nog niet tot veel in
staat. Met zijn buurman en vleesvarkenshouder André Hebinck vond hij een compagnon
met dezelfde ideeën. Samen kochten ze in
1999 een vleesvarkensbedrijf in het nabijgelegen Duitse Geldern.

Melkmaatschap
Een aantal jaren later startte hij eenzelfde
constructie met Jozef Schott. De Duitse
vleesvarkenshouder had een bedrijf met
600 vleesvarkens en 50 hectare akkerbouw
in Emmerich. Zijn interesse lag vooral in de
akkerbouw, waarop Schepers slim inspeelde
en zich inkocht in de maatschap. Om zijn
gespeende biggen onder te brengen, startte
Nederlander in 2011 net over de grens een
derde maatschap met de Duitse varkenshouder Hans Schuch. Met zijn toenmalige
zeugenbedrijf kon Schuch niet meer aan de
welzijnseisen voldoen. Bovendien zat zijn bedrijf tussen de burgerwoningen opgesloten.
Met de gemeente gooide hij het op een
akkoord en Schuch beëindigde zijn bedrijf
op de ene locatie en mocht even verderop 
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Fotoreportage varkensbedrijven Schepers
René Schepers heeft vijf verschillende locaties met varkens. Zijn enige locatie in
Nederland is het zeugenbedrijf in Voorst (Oude IJsselstreek). Vlak over de grens in
Duitsland heeft hij op vier verschillende locaties gespeende biggen en vleesvarkens.
Bekijk de bedrijfsfotoreportage op www.pigbusiness.nl

een nieuwe biggenstal bouwen. De Duitser
deed dit in samenwerking met Schepers,
zodat de Nederlander daar zijn gespeende
biggen kon opleggen. Schepers schaart
de constructie onder de noemer melkmaatschap. „Ik wil groeien en Hans heeft geen opvolger en wil zijn werkzaamheden langzaam
afbouwen. Met deze constructie blijft hij
voorlopig ondernemer met de bijbehorende
fiscale voordelen en ik kan de overnamekosten over meerdere jaren uitsmeren.”

plaatsen in eigendom en 850 plaatsen in
een pachtstal. Tot slot is er nog een locatie
in Anholt met 1.000 vleesvarkens. Deze stal
gebruikt hij voor de zogenaamde restbiggen.
Op jaarbasis moeten ze nu rond de15.000
biggen verkopen. Om toch grote koppels
te kunnen verkopen, legt Schepers drie
maanden achtereen de biggen zelf op om
vervolgens na een maand alle biggen te
verkopen.

Calamiteitenstal

De biggen verkopen zint hem niet. Hij wil
het liefst zijn eigen biggen afmesten. „We
proberen de gezondste en beste big te
fokken waar ik graag bij de vleesvarkens van
wil profiteren.” Maar er is meer dan dat. De
Achterhoeker uit Voorst heeft een hekel aan
afhankelijk zijn. Hij is een man die zijn eigen
paden wil bewandelen. „Ik wil niet afhankelijk
zijn van de biggenhandelaar of hij asjeblieft
mijn biggen wil komen ophalen.” Het is
opvallend om dat te horen uit zijn mond. Met
zijn varkensbedrijf heeft hij drie maatschappen met drie verschillende compagnons.
Samen met vijf andere varkenshouders is
hij één van de vennoten in Morgenland, een
gezamenlijke in- en verkooporganisatie.
Samen bundelen ze inkoop van voer, energie
en dierbenodigdheden. Maar ook de verkoop

Zijn 1.350 zeugen houdt Schepers op zijn
thuislocatie in Voorst. Verder heeft hij er
eigen aanfok van gelten en een calamiteitenstal voor 2.500 gespeende biggen.
Deze stal maakt hem naar eigen zeggen
flexibel. Als bij feestdagen de weekplanning
door elkaar wordt gegooid of als hij zijn
biggen niet kwijt kan, wijkt hij uit naar de
calamiteitenstal. Gewoonlijk exporteert hij de
kraambiggen na spenen naar de locatie met
6.000 biggenplaatsen die een paar kilometer
verderop ligt in Duitsland. Vanaf dit bedrijf
verkoopt de Nederlander de biggen aan een
Duitse mester of vervoert hij de biggen naar
één van de drie vleesvarkensbedrijven.
Op het bedrijf in Geldern hebben ze nu 5.000
vleesvarkensplaatsen, in Emmerich 2.000

Onafhankelijk zijn

Vijf locaties met varkens
René Schepers (45) heeft vijf verschillende locaties met varkens.

Roze wolk
Je moet goed met mensen kunnen opschieten. Een onmisbare eigenschap volgens
Schepers om met zoveel mensen tegelijk te
kunnen samenwerken. Hij noemt zich verder
een dromer met creatieve ideeën. „Vroeger
op school zat ik al te dromen. Ik was geen
student.” In 2004 kreeg hij een nieuwe grote droom. Door de toenmalige varkenspest
in Noordrijn Westfalen kon hij geen kant op
met zijn biggen. Hij besloot al de biggen
van zijn thuislocatie naar Oost-Duitsland te
vervoeren. Van de kraambiggen tot en met
biggen van 25 kilo toe, gingen op transport
naar het Oosten. Net voorbij Hannover
stuitte hij op een leegstaand varkensbedrijf
met een huisperceel van 1.200 hectare. Hij

Technische resultaten 1e helft 2013
Aantal zeugen

1.355

Gespeende biggen zeug/jaar

32,6

Zijn enige locatie in Nederland is het zeugenbedrijf in Voorst (Oude

Aantal levend geboren biggen

14,6

IJsselstreek) met 1.350 zeugen, 400 geltenopfokplaatsen en een

Aantal dood geboren biggen

calamiteitenstal voor gespeende biggen met 2.500 plaatsen. In het

Afbigpercentage

Duitse Anholt heeft Schepers een locatie voor 1.000 vleesvarkens.

Herinseminaties (%)

Hier mest hij zijn restbiggen af. Verder heeft hij even verderop in

Bedrijfsworpindex

2,54

Anholt een gespeende biggenstal voor 6.000 dieren met de Duitse

Gemiddelde zoogperiode

22,5

varkenshouder Hans Schuch. Met zijn Nederlandse compagnon An-

Uitval tot spenen (%)

dré Hebinck heeft hij een vleesvarkensbedrijf met 5.000 dieren in

Uitval na spenen (%)

het Duitse Geldern. Tot slot heeft hij een maatschap met de Duitse

Aantal vleesvarkens (Geldern)

vleesvarkenshouder Jozef Schott die een bedrijf in Emmerich heeft
met 2.000 vleesvarkens en een pachtstal met 850 plaatsen. Hij
pacht in Duitsland 25 hectare grond om zijn Nederlandse dunne
kraamstalmest gedeeltelijk af te zetten.

36

van de vleesvarkens doen ze onder de VOF
Morgenland.
Tasten al deze constructies zijn onafhankelijkheid niet aan? Nee, zegt hij gedecideerd.
„We werken samen om van elkaar te kunnen
profiteren. Met elke samenwerking verdubbel
ik mijn netwerk en kennis. Ik zie er vooral de
voordelen van in. Natuurlijk moet je ook wel
eens op je tong bijten, maar een knallende
ruzie heb ik nog met geen van mijn compagnons gehad. Ik zie het zo: we lachen en
huilen samen.”
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belandde naar eigen zeggen op een roze
wolk. „De burgemeester rolde de rode loper
voor mij uit. Wanneer wil je beginnen? Hoe
groot wil je het bedrijf hebben? Zeg het
maar, wij regelen het.”
Na een telefoontje met compagnon André
Hebinck hapte Schepers toe en hij besloot
het bedrijf te pachten. Dagen, weken en
maanden gingen voorbij. Hele dagen zat hij
bij zijn varkens. Hij vierde zijn verjaardag in
eenzaamheid, de kermis in zijn dorp moest
hij voor het eerst in jaren overslaan en het
traditionele meiboom zetten ging ook al aan
hem voorbij. „Ik had alleen mijn varkens,
verder had ik daar niets.” Na een half jaar
besloot hij het avontuur abrupt te eindigen.
Ondanks de geweldige mogelijkheden om
er varkens te houden, kwam Schepers tot
de conclusie dat dit niets voor hem was. „Ik
houd varkens om van te leven. Ik leef niet om
varkens te houden.”

Kranenburgse Natuurbond
Zijn droom, ‘een groot varkensbedrijf in
Oost-Duitsland’, heeft plaats gemaakt voor
‘een gesloten varkensbedrijf dichtbij huis
te realiseren voor zijn 50ste verjaardag’.
Vorige maand zag de nu 45-jarige Schepers
deze droom voorlopig uiteenspatten. Hij is
zijn wonden nog aan het likken. De boosheid is in zijn stem hoorbaar. „We hebben
geen enkele klacht ontvangen. Alleen van
de Kranenburgse Natuurbond 25 kilometer
verderop. We zijn heel ver gegaan om hen
tegemoet te komen. Luchtwassers erop,
extra ruimte voor natuur en we wilden zelfs
een andere pachtstal sluiten. De man van de
Natuurbond vond het allemaal prachtig wat
wij wilden doen, maar wij konden één ding
niet wegnemen bij hem. ‘Ich bin gegen Massentierhaltung’.”

Kostprijsvoordeel
Nu 20 september is gepasseerd en de
varkenshouders in Noordrijn Westfalen
geconfronteerd worden met eisen die de
kostprijs opdrijven, is Schepers uitgekeken
op de Duitse deelstaat. Jarenlang was

Duitsland het paradijs voor hem. Geen
bezwaarschriften, varkensrechten, mestafzetkosten of luchtwasser. Het kostprijsvoordeel sprak hem aan. Het was voor hem
reden om de helft van zijn dieren de grens
over te brengen. Met alle leeftijdsgroepen op
een aparte locatie heeft hij bovendien grote
diergezondheidsvoordelen kunnen halen. „Ik
was onbedoeld de tijd ver vooruit”, zegt hij
enigszins spottend.
Na jarenlang juridisch getouwtrek, hebben hij
en drie andere vennoten van Morgenland de
vergunningprocedure in hun voordeel beslist.
In landbouwontwikkelingsgebied Azewijnse
Broek heeft de vof nu een vergunning voor
het houden van 6.000 vleesvarkens. Of deze
vergunning daadwerkelijk wordt verzilverd, is
nog de vraag.

René Schepers houdt 1.350 zeugen plus gelten op zijn thuislocatie in Voorst
(Oude IJsselstreek).

Recreatie begonnen
Samen met zijn vrouw is hij drie jaar geleden
met een recreatietak begonnen. Weer is het
oog op Duitsland gevallen. Net over de grens
bij Gendringen in de Achterhoek hebben ze
in Vehlingen een boerderij uit 1936 met 2,5
hectare grond gekocht. Boerderij ‘Wolfsfeld’
is geheel verbouwd en geschikt gemaakt als
groepsaccommodatie tot 20 personen. De
volgende investering zal niet lang op zich
laten wachten, want de varkenshouder heeft
nu een aanbod in beraad om een oude houtzagerij in Kalkar over te nemen. De zagerij
met huis staat te koop en ook hier denken hij
en zijn vrouw over na om het voor recreatie
te gaan gebruiken.
Hoe hij zijn varkensbedrijf verder wil ontwikkelen, weet Schepers nog niet. De wens van
een volledig gesloten varkensbedrijf binnen
vijf jaar blijft hij koesteren. De tijd daarna wil
hij gebruiken om iets anders te doen dan
alleen varkens. Wat precies laat hij nog in
het ongewisse. „Wie weet wat er nog op mijn
weg komt. Ik ben veel onderweg en kom op
vele kruisingen”, besluit hij met een lachend
gezicht. ■

Reageren?
r.vanboekel@pigbusiness.nl

Schepers exporteert zijn kraambiggen naar zijn locatie een paar kilometer verderop in
Duitsland.

Met twee verschillende compagnons houdt Schepers in totaal in Duitsland 8.000
vleesvarkens.
PIG BUSINESS

034_pb07 Wereldboer.indd 37

NR 7

2013

37

10-10-13 10:31

