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Aangesloten bij Amerikaanse integratie
Meindert van den Hengel (54) heeft een vleesvarkensbedrijf met 5.000 dieren in Scott (Ohio).
Samen met zijn gezin emigreerde hij begin 2008 naar de Verenigde Staten. Voor zijn vertrek
had hij in Stolwijk (ZH) een varkenshandel met transport. In de Verenigde Staten heeft Van
den Hengel twee stallen laten bouwen van elk 2.500 vleesvarkens. Hij krijgt speenbiggen van
ruim 6 kilo aangeleverd en mest die af tot een levend gewicht van 130 kilo. Hij doet dit onder
de vlag van de lokale integratie Brenneman Brothers. Deze integratie heeft 5.000 zeugen op
twee locaties en mest de speenbiggen af op 25 verschillende locaties. Naast zijn werk in de
stallen werkt hij nog als adviseur voor de Brenneman Brothers. Van den Hengel controleert of
de bedrijven die zijn aangesloten bij de integratie voldoen aan de richtlijnen die het bedrijf

Verenigde Staten

heeft opgesteld. Verder checkt hij de ventilatie, voeding en de voortgang van de varkensbedrijven. Meindert en zijn vrouw Alie (49) hebben drie kinderen: Rick (23), Marloes (21) en
Edwin (17). De jongste twee kinderen hebben interesse om het bedrijf later over te nemen.
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Meindert van Hengel heeft op zijn bedrijf weinig last van PED-virus

Jaar van uitersten voor
Amerikaanse sector
De Amerikaanse varkenshouderij was afgelopen jaar even wereldnieuws met
de PED-uitbraak. Vleesvarkenshouder Meindert van den Hengel merkt nog
dagelijks de gevolgen van de ziekte. De keerzijde van de virusuitbraak is dat
de binnenlandse varkensprijzen piekten. Afgezien van gezondheidsproblemen
op zijn bedrijf, had hijzelf een relatief rustig jaar.

Van den Hengel merkt dat de Amerikaanse
varkenshouder door iets heen gaat, wat hij
zelf al eerder in Nederland heeft meegemaakt. In Nederland heeft de varkenshouder
de uitbraak van varkenspest in 1997 en
Mond- en Klauwzeer in 2001 van dichtbij
meegemaakt. Het gevoel dat toen heerste
in de sector, voelt hij nu onder Amerikaanse
boeren. „Er heerst angst onder de varkenshouders voor een volgende uitbraak.” Niet
onterecht volgens hem, omdat deskundigen
vrezen dat dit slechts stilte voor de storm is.

Groot manco
Zelf is hij en zijn regio niet in aanraking
gekomen met het PED-virus. Toch heeft de
uitbraak van het diarreevirus de geboren
Zuid-Hollander geleerd dat de Amerikaanse
varkenshouderij een groot manco heeft.
„Niemand kan mij vertellen waar het PED
oorspronkelijk vandaag komt en hoe het zich
precies heeft verspreid.” Hij wijdt het aan
het individualistische denken in de sector.
„Iedereen is op zijn eigen. Er is geen instelling
of organisatie die de kracht en macht heeft
om iets af te dwingen in de sector.”
Bovendien ziet hij veel argwaan richting de
overheid. „Mensen zijn hier opgegroeid met
het idee dat ze voor zichzelf kunnen beslissen
en dat een ander dat niet hoef te doen.” Van
den Hengel heeft de invoering van de Gezondheidswet door Obama onlangs meegemaakt
en merkt dat de vrijheid bij de Amerikanen
diep zit. „In Nederland heeft na de varkenspest de overheid hard ingegrepen met allerlei
maatregelen. Niemand was er blij mee, maar
het gebeurde wel. Sindsdien hebben we geen
varkenspest meer in Nederland gehad.” Hij

acht de tijd voor eenzelfde aanpak in de VS
niet realistisch. „Die is er niet en dat zie ik op
korte termijn ook niet komen.”

Record varkensprijzen
De varkensprijzen waren in de VS dit jaar
uitmuntend goed. Vroeg in de zomer beurden
varkenshouders recordprijzen van 2,30 euro
per kilo geslacht gewicht. Van den Hengel
zegt dat de prijzen sinds augustus/september
weer wat zijn gezakt naar ongeveer 1,75
euro per kilo geslacht gewicht nu. Hij zegt dat
het PED-virus over zijn hoogtepunt is. Van de
Russische importban heeft de Amerikaanse
varkenshouderij nauwelijks last gehad, omdat
lange tijd de grenzen al waren gesloten. De
export van de VS naar Rusland lag daarvoor
al bijna een jaar stil als gevolg van de vondst
van de groeibevorderaar Ractopamine in
Amerikaans varkensvlees. Dit na een periode
waarin Amerikaanse slachterijen varkens zonder de groeibevorderaar probeerden te kanaliseren. Alleen het bleek onmogelijk om deze
varkens negatief te laten testen, vanwege
versleping van Ractopamine in de voerfabriek.
In samenhang met de hoge voerprijzen zijn
het afgelopen jaar ook nog de voerprijzen
gehalveerd. „Op het hoogtepunt begin vorig
jaar betaalden we 22 euro voor 100 kilo korrelmaïs. Tijdens de afgelopen oogstperiode
daalde de prijs zelfs even tot onder de 10
euro. De afgelopen maanden zijn de prijzen
weer iets gestegen naar ruim 10 euro voor
100 kilo korrelmais”, zegt Van den Hengel.

gebeurd. „We hebben onze rondjes gedraaid.”
Wel erkent hij dat hij dit jaar met meer diergezondheidsproblemen kampt op zijn bedrijf. Op
andere vleesvarkensbedrijven van de integratie die hij voor zijn werk controleert, ziet hij
veel grotere problemen. Met name APP noemt
hij een drama. „Een paar jaar geleden hadden
we binnen onze integratie al problemen met
APP. Toen waren ze ineens verdwenen en
dit jaar kregen we er opeens weer enorme
problemen mee.” Ook problemen met Salmonella en andere luchtweginfecties hebben de
mesters van de integratie parten gespeeld. Hij
zag de uitval soms oplopen tot 15 procent.
Volgens hem zijn de ziekte-uitbraken in de VS
veel heftiger. Een exacte oorzaak heeft hij
niet, wel een vermoeden. „Door de extreme
grote groepen en open hokinrichting is de
huisvesting natuurlijk verre van ideaal voor het
tegengaan van de verspreiding. Je ziet een
uitbraak ontstaan in een hoek van de afdeling
en vervolgens door de afdeling heen gaan.”
Op zijn eigen vleesvarkensbedrijf is de uitval
nu rond de 5 procent. In het verleden hebben
ze rondjes gedraaid met 2,5 procent uitval.
Voor Van den Hengel blijft dat het streven.
Zijn plannen om het varkensbedrijf verder uit
te bouwen, zijn nog niet concreter geworden.
Hij is nog met de bank in gesprek over een
nieuwe ﬁnanciering. „Als ik met de bank rond
ben, kan ik binnen drie weken met de bouw
beginnen”, illustreert hij de eenvoudige vergunningprocedure. Zijn doel voor de komende
jaren blijft onveranderd. „Ik wil mijn inkomen
100 procent uit het varkensbedrijf halen.” ■

Gezondheidsproblemen
Op zijn eigen vleesvarkensbedrijf zijn naar
eigen zeggen geen schokkende dingen
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