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Grootste winst haal
je buiten de stal
De varkenshouder heeft de laatste decennia veel
taken uitbesteed. Voer, mestafzet, boekhouding,
administratie en vergunningen. De gemiddelde
boer heeft tegenwoordig overal zijn mannetjes
voor en laat zich graag ontlasten. Het merendeel
is uitbesteed onder het mom van: ik moet doen
waar ik goed in ben en dat is in de stal werken.
Wie de artikelen van de varkenshouders Johnny
Bull en Henry van Asten in deze editie leest, ontdekt grote parallellen tussen beide ondernemers.
Naast de kwaliteiten om met mensen te werken
en het opzoeken van het geluk wat op hun pad
komt, valt vooral de drang op om zoveel mogelijk
in eigen beheer uit te voeren. Van akkerbouw,
inkoop van bijproducten tot biogas en mestafzet
aan toe. Ze houden graag alles in eigen hand.
Het bedrijf van Van Asten in het Duitse Nordhausen is een treffend voorbeeld. Het traject tot
slacht gebeurt bijna zo goed als volledig door
interne mensen.
Bull regelt voor zijn Nederlandse varkensbedrijven
de mestafzet uitsluitend zelf. Zelfs de hele administratie tot aan de belastingen toe pakt hij zelf
op. Beide ondernemers proberen de handel zoveel
mogelijk uit te schakelen. Het maakt wel dat de

Mist rond maximum aantal dieren
ANALYSE - Twee normale gezinsinkomens. Hoeveel varkens houdt dat in? Die vraag
moet staatssecretaris Henk Bleker de komende maanden beantwoorden, voordat hij 15
juni de Noodwet Megastallen op tafel legt.
Weliswaar zullen hierin waarschijnlijk geen
getallen worden genoemd, maar in de
onderliggende Algemene Maatregelen van
Bestuur (AmvB) zal dat waarschijnlijk wel
gebeuren. Partijgenoot en CDA Tweede Kamerlid
Ger Koopmans gaat uit van vier tot vier en een
halve volwaardige arbeidskracht (VAK), het getal
dat de Commissie Van Doorn heeft genoemd.
Zorgvuldige Veehouderij met vier volwaardige
arbeidskrachten betekent maximaal 67.000
vleesvarkens per locatie, 1.000 zeugen en 450
zeugen en 3.500 vleesvarkens bij een gesloten
bedrijfslocatie, aldus de Commissie Van Doorn.
De huidige MER-norm, waarbij strengere eisen
worden gesteld, ligt voor een vleesvarkensbedrijf
op 2.000 stuks en voor zeugen op 750. Bij
een bouwblok van 1,5 hectare zijn maximaal
7.500 vleesvarkens of 1.200 zeugen mogelijk,
gebaseerd op een bedrijfsomvang van 300 nge.
Maar de Commissie Van Doorn stelt allereerst
kwaliteit boven kwantiteit. Ook zal nog duidelijk
moeten worden in hoeverre het beleid per
provincie kan blijven verschillen.

stelde hij dat er ergens een grens moet
worden gesteld. Bleker: „Alles wat technisch en
economisch mogelijk is, vereist de morele keus
van mensen om het door te laten gaan, aldus
mijn economiedocent prof. Bob Goudzwaard
aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Giga
schaalvergroting is mogelijk en technisch
verantwoord, dan nog zijn het mensen die de
hefboon omhoog doen.”
Veel zal afhangen van het rapport van
de Gezondheidsraad, over de effecten
van grootschalige veehouderij op de
volksgezondheid. In een eerdere rapportage
stelde deze raad dat er behoudens de productie
van fijnstof door pluimveehouderijbedrijven
geen aantoonbare negatieve effecten te vinden
zijn van grootschalige veehouderij. Ook is het
nog niet duidelijk in hoeverre de plannen van
Bleker door zijn eigen coalitiepartners worden
gesteund. Janneke Snijder van de VVD geeft
aan geen behoefte te hebben aan maximum
aantallen dieren per bedrijf.

computer en telefoon onmisbaar zijn geworden.
Een gemist telefoontje, kan een gemiste deal zijn.
Het is niet het boerenvak van vroeger waar de marges vooral in de stal waren te halen. Die extra big
of paar gram groei maakten het financiële verschil.
Kijkend naar de technische resultaten van Bull en
Van Asten zijn dit vrij modaal scorende bedrijven.
Alleen ze zijn niet doorslaggevend geweest voor
de investeringen die zij de laatste jaren hebben
kunnen doen. Of zoals Bull treffend zegt: ‘De bank
vond me technisch gezien niet een hele goede
varkenshouder’. De grote winst voor beiden lag
vooral buiten de stal.

Sociale varkens groeien harder
Varkens die het slachtoffer zijn van oor- en staartbijten groeien minder hard. De varkens
die oor- en staartbijten hebben dus een negatief effect op de groei van hun hokgenoten.
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Rapport gezondheidsraad
Bleker wil hoe dan ook een grens stellen aan
groei van veehouderijbedrijven. Megastallen
ontnemen volgens hem gezinsbedrijven de
ruimte om te ontwikkelen en ze veroorzaken
grondhonger. In een interview gepubliceerd
in de regionale landbouwbladen Stal &Akker,
Agraaf, Veldpost en Vee&Gewas op 10 maart

Tijdens het symposium ‘Vreedzame Varkens’ op
23 maart worden de eerste resultaten van het
onderzoek naar de invloed van sociale varkens
op de groei van hokgenoten gepresenteerd.
„Het is belangrijk dat varkens zich goed naar
elkaar gedragen, zeker nu er beren worden
gehouden en met het oog op het couperen van
staarten”, zegt Liesbeth Bolhuis onderzoeker
leerstoelgroep Adaptatiefysiologie van de
Wageningen Universiteit. Het doel van het
lopende onderzoek is om te bepalen in
hoeverre fokkerij, omgeving en management
invloed hebben op het gedrag van varkens.
Om het effect van een nieuwe selectiemethode
te testen, zijn 480 varkens onderworpen aan
een test. Hiervoor werden eerst op grond van

genetica dieren geselecteerd of ze een positief
of negatief effect hadden op de groei van
hokgenoten. Hiervoor werd gebruik gemaakt
van de database van het Institute for Pig
Genetics (IPG).
Beide groepen dieren werden vervolgens
verdeeld over hokken met een standaard
uitvoering of hokken met stro. „De eerste
aanwijzingen zijn dat dieren met een positieve
‘sociale fokwaarde’ minder negatieve
gedragingen als oor- en staartbijten vertonen.”
Deze dieren hebben dus geen negatief effect
op de groei van hokgenoten. Tijdens het
symposium willen de onderzoekers in gesprek
met varkenshouders om te horen op welke
manier ze het onderzoek kunnen vervolgen.
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