Duitsland
Onze oosterburen zijn het kloppende varkenshart van Europa. De
Duitse varkensstapel telt ongeveer 28 miljoen dieren, waarvan 2,1
miljoen zeugen en 12,3 miljoen vleesvarkens. Het aantal varkensbedrijven werd bij een telling door het Statistisches Bundesamt
Deutschland vorig jaar geraamd op ongeveer 26.800 bedrijven.
In vijf jaar tijd is de zelfvoorzieningsgraad van varkensvlees
opgeschroefd van 90 naar 110 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.
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Bedrijfsfotoreportage Südlohn
Eef Onderdijk is eigenaar van het varkensbedrijf van 400 zeugen en
2.000 vleesvarkens in het Duitse Südlohn, een dorp net over de grens bij
Winterswijk. Gerben Roerdink is de bedrijfsleider op het varkensbedrijf.
Samen met nog twee medewerkers zet hij het werk op het bedrijf rond.
Bekijk de fotoreportage op www.pigbusiness.nl

Eef Onderdijk (r.) en Gerben Roerdink (l.) runnen varkensbedrijf in Duitse grensregio

ʻNet over de grens is
weinig meer te halenʼ
Nog niet zo lang geleden haalden veel Nederlandse varkenshouders hun
voordeel net over de grens in Duitsland. Eef Onderdijk was één van hen. Hij heeft
op 2 kilometer van de Nederlandse grens een varkensbedrijf met zeugen en
vleesvarkens. De vraag is alleen of hij nog aan de goede kant van de grens zit.

Vanaf de Duitse Autobahn A3 is het via de
B67 richting het noorden. De provinciale weg
loopt evenwijdig aan de Achterhoek omhoog.
Hemelsbreeds wijkt de weg niet verder dan
10 kilometer van Nederlands grondgebied
af. Toch zijn de verschillen groot op het
platteland. Stallen met de typische Duitse
feloranje bakstenen, daken vol met zonnepanelen en hoge ventilatiekokers die ver boven
de staldaken uitsteken. Aangekomen op
het varkensbedrijf van de familie Onderdijk
in Südlohn is het beeld niet anders. Op de
nieuwe staldaken liggen zonnepanelen en
boven de oudere stallen pronken 14 ventilatiekokers hoog boven het bedrijf uit. „De ventilatiekokers reiken tot 11 meter in de lucht”,
zegt Eef Onderdijk. De eigenaar van het
varkensbedrijf komt net uit zijn auto gestapt.
Op 10 minuten rijden ligt zijn thuislocatie in
Nederland met melkvee. Hemelsbreed zit
het varkensbedrijf nog geen 2 kilometer van
de Nederlandse grens. In Südlohn is Gerben
Roerdink verantwoordelijk voor de dagelijkse
leiding. De bedrijfsleider is bezig met het
laden van biggen voor transport.

Paradijs voor Nederlanders
De hoge ventilatiekokers moeten er voor zor-

gen dat de stallucht op grotere hoogte wordt
uitgeblazen en de ammoniak zo in een groter
gebied neerkomt. „Voor de extra kokers en
het bevestigingsmateriaal om ze goed vast
te zetten, waren we ruim 20.000 euro kwijt.
Hoewel ze met staalkabels in de grond zijn
vastgezet, blijven ze stormgevoelig. Met de
afgelopen lentestorm is er weer een koker
gesneuveld.”
Het is één van de extra regels waar
varkenshouders in de Duitse deelstaat
Noordrijn-Westfalen de afgelopen jaren
mee zijn geconfronteerd. Jarenlang was
de deelstaat die aan Nederland grenst het
paradijs voor Nederlandse varkenshouders.
Geen hinderlijke bezwaarschriften, varkensrechten, mestafzetkosten of luchtwassers.
Het kostprijsvoordeel sprak hen aan. Vooral
na de varkenspest in 1997 met de invoering
van varkensrechten trokken veel Nederlandse grensboeren Duitsland in om daar hun
voordeel te doen.
Ook Onderdijk zocht net over de grens
naar een pachtstal waar hij zijn dieren kon
afmesten. Door de grote interesse uit Nederland, blijkt het aanbod summier te zijn. In
1999 valt zijn oog op een pluimveebedrijf in
Südlohn. Ze kopen het bedrijf en bouwen het

om tot vleesvarkensstal. Zowel de koop als
verbouwing wordt uit eigen zak gefinancierd.
Na de verbouwing biedt de stal plaats aan
1.300 vleesvarkens. De biggen komen van
hun Nederlandse thuislocatie. In Winterswijk
houdt Eef samen met zijn broer Rinus op dat
moment 270 zeugen.
Naast de varkens hebben de gebroeders
een melkveebedrijf. „Mijn broer is meer
de varkensman en ik heb altijd de koeien
verzorgd”, legt Eef uit. Om zelf al hun eigen
biggen op te leggen, pachten ze in 2003 op
10 kilometer van hun Duitse locatie een stal
voor 800 vleesvarkens in Borken. Drie jaar
later vindt de laatste uitbreiding in vleesvarkens plaats en komt er een nieuwe stal
bij voor 700 dieren in Südlohn. Voor deze
investering moet Onderdijk wel een financiering afsluiten. In totaal houden ze dan 2.800
vleesvarkens in Duitsland.

Zeugen verplaatsen
In Winterswijk is het onmogelijk om uit te
breiden in verband met een Natura 2000-gebied en extensiveringsgebied. En met de
forse investering voor de extra Nederlandse
eisen voor dierenwelzijn en milieu in het vooruitzicht, verkent de familie Onderdijk de 
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mogelijkheden om de zeugen te verplaatsen
naar Duitsland. Ze willen meedoen aan de
Verplaatsing Intensieve Veehouderijen (VIV).
Omdat ze de varkens willen verhuizen naar
Duitsland, blijkt de regelgeving al snel het obstakel te zijn. Vele brief- en e-mailcontacten
brengt hen niets verder.
Een persoonlijk gesprek met de ambtenaren zorgt wel voor een oplossing. „We
spraken af dat we de varkensrechten
zouden verkopen aan een varkensbedrijf in
een landbouwontwikkelingsgebied en we
zouden een luchtwasser op onze nieuwe
stal in Duitsland plaatsen.” Drie jaar en een
in dertienvoud bij de gemeente ingediend
bouwplan heeft Onderdijk nodig gehad om te
kunnen beginnen met de nieuwbouw. „Bij een
Duitse vergunningsaanvraag moet je voor
elk onderdeel een gespecialiseerd bedrijf in
de armen nemen. Het voordeel is wel dat je
meteen weet of je project kans van slagen
heeft. Dan kunnen ze vooraf al vertellen.” Na
de ellenlange procedure te hebben doorlopen, nemen ze in de zomer van 2010 de
stal voor 400 zeugen en 2.000 gespeende
biggen in gebruik.

Hoge bouwkosten
Onderdijk schat dat ze ongeveer 4.000 euro
per zeugenplaats hebben geïnvesteerd in
de zeugenstal met gespeende biggen. In
vergelijking met Nederland is dat ruim 500
euro duurder. „Je moet in Duitsland rekenen
op 20 procent hogere bouwkosten. De
hogere bouwkosten zijn vooral het gevolg
van de romp van het gebouw die aan extra
eisen moet voldoen. „De fundering moet
van gestort en gewapend beton zijn. Ik heb
wel eens gehoord dat er zoveel ijzer tussen
moet, dat er geen beton meer tussendoor

kan lopen”, zegt hij cynisch.
Ook de spanten moeten zwaarder zijn. Veel
van de Duitse bouweisen zijn terug te voeren
tot de hevige sneeuwval die Zuid-Duitsland
regelmatig teistert. „Dat wij hier nauwelijks
mee te maken hebben, telt voor de overheid niet mee.” Naast het plaatsen van een
luchtwasser, wat was afgesproken om aan
de VIV-regeling mee te doen, moest hij voor
het zetten van zijn stal landbouwgrond teruggeven aan de natuur.
Van de Landesamt Noordrijn-Westfalen
moeten ze voor elke vierkante meter aan
bebouwing evenveel landbouwgrond met
bomen beplanten. Omdat hij in Duitsland
zelf nauwelijks landbouwgrond in eigendom
heeft, is Onderdijk gedwongen om grond
in de buurt aan te kopen. De gemiddelde
landbouwgrondprijs in de regio is 60.000
euro. De laatste kostenpost waarmee hij is
geconfronteerd, is het nieuw asfalteren van
de gemeentelijke toegangsweg naar zijn
bedrijf. „Ondanks dat het een openbare weg
is, werden we hier door de gemeente op
het laatst mee voor het blok gezet.” Voor
20.000 euro heeft hij nu een gloednieuwe
asfaltweg laten aanleggen.

Vleesvarkens uitbreiden
Vlak na de oplevering van zijn nieuwe
zeugenstal heeft Onderdijk eind 2010 een
nieuwe vergunningsaanvraag ingediend voor
de uitbreiding van zijn vleesvarkensstallen
met 1.200 dieren. Na enig bezwaar, heeft
hij de vergunning toch uiteindelijk verkregen.
Achteraf blijkt dat het bezwaar niet vanwege
dreigende overlast is ingediend. Onderdijk
had zijn Duitse buren in Südlohn uitgenodigd voor een feestje. Eén buur vergat de
Nederlander echter uit te nodigen. Hij wordt

Duitse varkens, Nederlandse koeien

Oost-Duitsland
In de jaren dat het varkensbedrijf is uitgebreid, heeft ook de ontwikkeling op hun
thuislocatie in Winterswijk niet stilgestaan.
Het melkveebedrijf runt de 59-jarige Eef
samen met zijn zoon. Het had niet veel
gescheeld of ze hadden niet in Winterswijk
meer geleefd, maar in Oost-Duitsland.
„Vier jaar geleden hebben we met serieuze
interesse melkveebedrijven in het oosten
van Duitsland bezocht. We waren op zoek
naar een melkveebedrijf voor ongeveer 400
koeien met 600 hectare grond in de directe
omgeving.”
Reden voor de zoektocht is dat ze mogelijk
door de provincie Gelderland zouden worden
uitgekocht. Tot twee keer toe vroeg de

Technische resultaten 2014
Aantal zeugen

405

Gespeende biggen zeug/jaar

29,6

vleesvarkens in het Duitse grensdorp Südlohn. De Nederlander heeft op 10 minuten

Aantal levend geboren biggen

13,8

rijden in Winterswijk nog een melkveebedrijf met 200 koeien. Hij en zijn zoon runnen

Aantal dood geboren biggen

dit bedrijf. Gerben Roerdink (40) is verantwoordelijk voor het Duitse varkensbedrijf.

Afbigpercentage

Als genetica hebben ze Topigs 50 x Toppie. De zeugen vaccineren ze tegen: PRRS,

Bedrijfsworpindex

2,48

Mycoplasma, Parvo en Vlekziekte. Bij de gespeende biggen vaccineren ze tegen Circo

Gemiddelde zoogperiode

26,3

en Mycoplasma. Nu zetten ze nog jaarlijks tussen de 4.000 en 4.500 biggen af via de

Uitval tot spenen (%)

10,7

coöperatie. Deze zomer wordt de vleesvarkenstak uitgebreid met 1.200 dieren en is

Uitval na spenen (%)

het bedrijf volledig gesloten. Wekelijks leveren ze nu ongeveer 200 vleesvarkens af. De

Gram groei gespeende biggen

vleesvarkens leveren ze aan Westfleisch. Ze krijgen de varkens uitbetaald via de Mehr-

Aantal vleesvarkens

wochepreis. Dit is een gemiddelde notering over meerdere weken. Roerdink (foto) zet

Uitval vleesvarkens (%)

Eef Onderdijk (59) is eigenaar van het varkensbedrijf van 400 zeugen en 2.000

het werk samen met Christa en Rinus rond. De Nederlandse Christa werkt 20 uur op het
bedrijf. Eefs broer Rinus (77) is nog dagelijks aan het werk op het varkensbedrijf.
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hier later mee geconfronteerd als hij zijn
vergunningaanvraag indient. „Deze man
voelde zich gepasseerd, omdat ik hem niet
had uitgenodigd.”
De Nederlandse varkenshouder had de
vergunning net op tijd ingediend voordat
veehouders in Noordrijn-Westfalen weer zijn
geconfronteerd met aanvullende wetgeving.
Sinds 2010 moeten veehouders volgens
regels van de Landesamt 55 procent van
hun voer zelf verbouwen. Doen ze dit niet,
dan beschouwt Noordrijn-Westfalen ze
als industrie en moeten ze aan die eisen
voldoen. Nog geen twee jaar geleden
volgde de volgende grote aanpassing in de
wetgeving voor varkenshouders. Sinds 2013
moeten nieuwe stallen voor meer dan 2.000
vleesvarkens of 750 zeugen in de Duitse
deelstaat worden voorzien van een luchtwasser. Omdat Onderdijk zijn stal gaat uitbreiden
met 1.200 vleesvarkens, is dit voor hem niet
aan de orde.

0,9
91

2,7
339
1.863
1,3

Gram groei/dier/dag

801

Voederconversie

2,67

EW-conversie

2,97
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provincie om uitstel. Uiteindelijk lijkt de deal
toch nog door te gaan, maar Eef weigert
om onder tijdsdruk een bedrijf in Duitsland
te kopen. Nu is de blik weer helemaal op
Winterswijk gericht. Vorig jaar hebben ze
met een 40 stands buitenmelker een nieuwe
melkstal in gebruik genomen. Ze houden
nu 200 koeien. Volgend jaar willen ze een
hele nieuwe ligboxenstal bouwen voor 250
koeien.
Ze hebben 80 hectare grond in eigendom
en pachten nog eens 50 hectare in de
omgeving. De afgelopen jaren hebben ze hun
grondareaal flink kunnen uitbreiden. Volgens
Onderdijk noodzakelijk om hun ambities voor
elkaar te krijgen. „Na de herverkaveling in
Winterswijk van enkele jaren terug is het
grondaanbod groter geworden. De kwaliteitsverschillen in onze regio zijn heel groot. Je
hebt leemgrond met gras die je een keer per
jaar kunt maaien en die nog geen 15.000
euro waard is, maar je hebt ook uitstekende
grond die tot 40.000 euro per hectare waard
is. Om die grote kwaliteitsverschillen staat
Winterswijk bekend.”

Nieuwe financiering
Sinds begin dit jaar is het melkveebedrijf
in Winterswijk helemaal losgekoppeld van
het varkensbedrijf in Südlohn. Het Duitse
varkensbedrijf heeft een nieuwe bank als
financierder. „Het was altijd omslachtig met
de financiering”, legt Onderdijk uit. „Ons
Nederlandse melkveebedrijf moest bij elke
investering garant staan voor het Duitse
varkensbedrijf. Door de BV-constructie op
het varkensbedrijf was het risico te groot
voor zijn Nederlandse bank. Vandaar dat
hij voor zijn varkensbedrijf een nieuwe bank
heeft gezocht. De keuze is gevallen op de
Duitse Nord Landesbank (NLB).
Bij de NLB heeft de Nederlander een halve
procent lager rentepercentage kunnen
bedingen. Niet onbelangrijk voor hem, omdat
naar eigen zeggen zijn bedrijf ‘vrij zwaar is
gefinancierd’. „Door de hoge financieringslasten houdt het er elk jaar om of we winst
uit het bedrijf weten te halen.” Op de vraag
wat nog het financieel voordeel is om in
Duitsland varkens te houden, zegt hij: „dat is
er nauwelijks meer. De mestafzetkosten zijn
hooguit een paar euro per kuub minder.” Het
enige echte voordeel is volgens Onderdijk
nog het ontbreken van varkensrechten. „Dat
levert nog een besparing op.” Ook heeft hij
geen last van exportbelemmeringen om zijn
varkens in Duitsland af te zetten. „Maar de

totale besparing die je haalt, ben je aan de
andere kant net zo snel kwijt aan de hogere
bouwkosten.”

Geen overname-ambities
Gerben Roerdink heeft de biggen geladen en
schuift bij het gesprek aan. Hij werkt al twintig jaar voor Onderdijk. „Gerben en ik kunnen
heel prettig met elkaar overweg”, zegt
Onderdijk. De veertigjarige Nederlander reist
elke dag op en neer tussen zijn woonplaats
Eibergen en Südlohn. Een rit van een half
uur. Samen met medewerksters Christa en
Rinus, zet hij het werk op het bedrijf rond. De
77-jarige broer van Eef is inmiddels uit het
bedrijf gestapt, maar werkt nog dagelijks bij
de varkens mee. Hij controleert ’s morgens
de vleesvarkens, reinigt alle afdelingen en
helpt mee de biggen overdrijven.
De Nederlandse Christa werkt 20 uur per
week mee en houdt zich vooral bezig met
het werk in de kraamhokken. Roerdink regelt
nagenoeg alles op het varkensbedrijf. Van
voerinkoop tot de verkoop van varkens. Eef
Onderdijk heeft in het verleden met Gerben
Roerdink besproken of de bedrijfsleider het
bedrijf wil overnemen. Toch heeft hij hier niet
de ambities voor. Financieel is het volgens
Roerdink niet haalbaar en hij is huiverig om
zijn vrijheid en vaste inkomen op te geven.
De huidige taakverdeling bevalt hem uitstekend. In de zomer werkt hij nog regelmatig
mee bij het inkuilen op het melkveebedrijf
van Onderdijk. Ook met de naderende uitbreiding is het de bedoeling dat hij het werk
binnen zijn vaste arbeidsuren invult.
De twee stallen met in totaal 1.200
vleesvarkens moeten komende zomer
verrijzen. Vanaf dat moment zal het bedrijf
weer helemaal gesloten zijn. Nu voeren ze
jaarlijks nog tussen de 4.000 en 4.500
gespeende biggen af. Ze hebben minder
vleesvarkensplaatsen nodig, omdat ze de
zwaardere biggen als vleesvarken opleggen.
„We zitten heel ruim in de biggenplaatsen
en kunnen daarom de biggen op ongeveer
30 kilo opleggen als vleesvarkens.” Als de
nieuwe vleesvarkensstallen er staan, is er
voor Onderdijk niets meer mogelijk op zijn
varkensbedrijf. „Verdere ontwikkelingsmogelijkheden zijn er niet meer op deze locatie.
Dan moeten we minimaal 55 procent van ons
voer telen. Anders word ik hier niet als boer
gezien.” ■

Reageren?
r.vanboekel@pigbusiness.nl

Het bedrijf met 400 zeugen en 2.000 vleesvarkens in het Duitse grensdorp Südlohn.

In 2010 namen ze de nieuwe stal voor zeugen en gespeende biggen in gebruik.

De biggen zijn een nakomeling van de Topigs 50 zeug en de Toppie eindbeer.

Binnenkort wordt het bedrijf uitgebreid met 1.200 vleesvarkens en is het volledig gesloten.
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