WEKA levert de stalinrichting op
maat. “Geen stal is hetzelfde”,
zegt Marinus van Westrienen.

‘Maatwerk
is het uitgangspunt’
Een optimale stalinrichting vergemakkelijkt de arbeid en
maakt het werken met schapen een stuk prettiger. Voor
WEKA Stalinrichting is maatwerk daarbij het uitgangspunt.
“Een stal optimaal inrichten zoals de klant het wil. Daarin
zijn we sterk”, stelt eigenaar Marinus van Westrienen.

Z

ijn werkplaats in het Gelderse Kapel-Avezaath staat vol met metaal,
hout en bewerkingsapparatuur.
Voerhekken, voerbakken, hooiruiven,
kraamhokken, klauwbehandelwagens.
Marinus van Westrienen maakt ze allemaal zelf. “Geen stal is hetzelfde. Elke
klant heeft weer andere wensen. Maatwerk is daarom noodzakelijk.”
WEKA is een eenmanszaak in stalinrichting voor schapen, paarden en rundvee.
Van voerbakken tot weidehekken. Zijn
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vader, Marinus van Westrienen senior,
zette het bedrijf in de jaren zeventig op.
“We hadden schapen, maar er was weinig
bekend over hoe je schapen voert en hoe
je de stal inricht”, vertelt Van Westrienen. “Mijn vader liep zelf tegen dingen
aan en maakte daar iets voor. Vroeger
werden bijvoorbeeld klauwen bekapt in
een kruiwagen of gewoon vanaf de
grond. Maar mijn vader was rugpatiënt
en kon dat niet op die manier doen. Dus
ontwierp hij een kantelbak op vijftig

centimeter werkhoogte, waardoor hij
makkelijk de klauwen kon bekappen en
het dier meteen kon controleren op andere zaken. Die kantelbak hebben we nog
steeds in ons assortiment.”
TRENDS

In de loop der tijd zijn er veel ontwikkelingen voorbijgekomen. De voerbakken
van hout zijn er nog steeds, maar veel
vaker wordt er gevraagd naar metaal en
kunststof. “Die trend is ontstaan in de
tijd dat de bijproducten in opkomst
waren. Bijproducten tastten het hout aan
en de schapenhouder wilde wat anders:
metaal. Gegalvaniseerd ijzer werkt namelijk beter dan hout. Het is makkelijker
schoon te maken en gaat langer mee.”
Momenteel worden voerbakken in de
wei veelal vervangen door creepfeeders.
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heeft dat doorontwikkeld. Nu is het een
gewild product. Hooi kan buiten het hok
worden gevoerd, voor bijproducten geldt
hetzelfde en het is bijna lammerdicht. De
schapenhouder hoeft voor het voer het
hok niet meer in.”
Van Westrienen heeft zelf geen schapen
meer. De 350 Flevolander-fokooien zijn
er in 1996 uitgegaan. “We lieten ze drie
keer in de twee jaar lammeren. Mijn
vader en moeder waren er 365 dagen per
jaar druk mee. Ik wilde dat niet. Als ik
schapen zou houden, zou ik me er ook
voor honderd procent in willen zetten.
Met een bedrijf erbij gaat dat niet.”
Toch is daarmee het experimenteren niet
voorbij. “Als je zelf schapen hebt, doe je
dingen op je eigen manier. Nu richt ik me
op mijn klanten. Zij doen dingen op allerlei verschillende manieren. Zo haal ik
dingen uit de praktijk naar mij toe. Een
hek kan voor een bepaald ras goed werken, maar voor een ander ras niet. Dat
zijn zaken die je niet in een eigen schapenhouderij kunt ondervinden.”
MARKT

Hekken worden in de eigen werkplaats gelast.

“Omdat er verstelbare vreetopeningen in
zitten, kunnen ze meegroeien met de
kop van het dier. En per ras kan de opening worden aangepast.”
Meegaan met trends is voor WEKA een
must. “Denk alleen al aan de hooiruif”,
vertelt Van Westrienen. “Vroeger werden
er kleine baaltjes gemaakt en die pasten
daar mooi in. Maar tegenwoordig worden
er ronde en vierkante balen gemaakt.
Onze hooiruiven zijn nu zo gevormd dat
er een hele baal in past en de schapen
rondom kunnen eten.”

De opzetruif was vroeger van hout, nu
van metaal. De ontsmettingsbak was van
metaal, maar doordat de middelen van
tegenwoordig het metaal aantasten, is
Van Westrienen overgegaan op kunst-

Het diagonale voerhek: ontwikkeld door de
vader van Van Westrienen.

stof. Meegaan met de markt is noodzakelijk, al gaat die markt niet snel. “Als de
schapenhouderij meer rendeerde, dan
kon er meer worden ontwikkeld. Dat zie
ik ook terug. Als de schapenprijzen goed
zijn, wordt er meer geïnvesteerd. In de
geiten- en rundveehouderij zijn al de nodige ontwikkelingen op het gebied van
sorteringssystemen. Aan de hand van een
chip en ontvangers worden dieren via
looplijnen geselecteerd en gesorteerd.
Dat zou iets voor de schapenhouderij
kunnen zijn, maar de markt is nog te
klein en de systemen te duur. Toch is dat
wel iets voor in de toekomst. En dat wij
daar dan op inspringen, is zeker.” <<

EIGEN VINDINGEN

Heel wat nieuwe vindingen komen vanuit het bedrijf zelf. Zo heeft zijn vader
het diagonale voerhek ontworpen. “Wageningen Universiteit was daarmee
bezig, maar stopte ermee. Mijn vader

Twee generaties opzetruiven: rechts het oude houten en links het huidige metalen ruifje.
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