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Bart scheidt via een oude
deur van een paardenstal
het bedrijf volledig van de
transporteur.

Antibioticareductie
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Zes Vlaamse varkenshouders stapten samen
met DGZ, ILVO en Boerenbond in een operationele groep rond antibioticareductie. De
bedrijven werden individueel onder de loep
genomen. DGZ stelde voor elk bedrijf een
adviesverslag op en Boerenbond berekende
hoeveel de antibioticakosten bedragen binnen de totale gezondheidskosten. De groep
kwam regelmatig samen om te discussiëren
en elkaar te inspireren. Drie varkenshouders
vertellen hun verhaal.
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Veehouderij

Bart De Baerdemaeker zet in op goede externe bioveiligheid
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“Bedrijf en transporteur
volledig gescheiden”

B
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Jolien De Reu, landbouwconsulent Boerenbond
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art heeft het geluk dat zijn vader en moeder nog geregeld meehelpen. Bart vertelt
dat zij werken volgens een duidelijke taakverdeling. Ze hebben alle drie hun eigen diergroep
voor het dagelijkse werk. Dit komt de interne bioveiligheid zeker ten goede. Ze letten heel erg op
het hygiënisch werken, zo worden er afzonderlijke
laarzen en materiaal gebruikt voor elk compartiment. Bart heeft gedurende het project een
andere ingang gemaakt aan de biggenbatterij.
Door een fysieke scheiding te voorzien, is het
gemakkelijker om effectief steeds te denken aan
het wisselen van laarzen. Wanneer er een echte
handeling wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld tijdens
de werpperiode, dan worden de handen geregeld
ontsmet. Er werd geïnvesteerd in ontsmettingspompjes bij de ingang van de compartimenten.
“We wisselen ook vaker onze naalden. Per 5 nestjes gebruiken we nu een andere naald. De naald
wordt na elke nest ontsmet”, vertelt Bart.
Ook op vlak van externe bioveiligheid heeft Bart
aanpassingen doorgevoerd op zijn bedrijf. De
poort bij de ingang van zijn bedrijf gaat nu vaker
toe. Naast de poort werd er een bel en een bord
met zijn telefoonnummer bevestigd. Bezoekers
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Bart De Baerdemaeker heeft een gesloten varkensbedrijf met een 200-tal zeugen in
Mollem. Jonge zeugen worden op het bedrijf zelf opgefokt. “Gezien mijn bedrijf gelegen is
in een varkensarme regio geloof ik dat ik via goede externe bioveiligheid ervoor kan zorgen
dat er niets binnenkomt op mijn bedrijf. Daarnaast is het mijn prioriteit om de gezondheid
op mijn volledige bedrijf op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen.”

moeten zich nu aanmelden voor ze het bedrijf
betreden. Er werd ook gewerkt rond de scheiding
tussen het bedrijf en de transporteur die de varkens komt laden. Deze scheiding is nu 100% via
een deur van een paardenstal. De varkens worden
geladen vanaf een laadkaai. Eerst worden ze vanuit de stal naar de wachtzone gejaagd. De transporteur weet dat hij de deur mag openen op het
moment dat de lamp aangaat. Wanneer de deur
opengaat komen de dieren effectief op de laadkaai. Er wordt voor gezorgd dat er geen dieren
kunnen terugkomen die al contact hadden met de
klep van de vrachtwagen. De beide zijden van de
deur worden met verschillend materiaal gekuist.
Rendac komt niet op het bedrijf. Er wordt een
afzonderlijke kruiwagen gebruikt die nooit in de
stal komt om dode biggen naar de krengenplaats
te brengen. Aan de krengenplaats worden laarzen
gewisseld. Deze worden schoongemaakt en ontsmet voor volgend gebruik.
Bart vond het interessant dat een onafhankelijke
partij eens meekeek naar zijn bedrijfsvoering.
Hij besluit: “Varkenshouderij is geen exacte
wetenschap, discussie met collega’s is steeds
waardevol.” n

Dit artikel werd geschreven in het kader van de operationele groep ‘Koppelen van antibioticareductie aan
kostprijsmanaging’, een EIP-project uitgevoerd door de partners: zes Vlaamse varkenshouders, DGZ, ILVO en
Boerenbond voor Innovatieve Projecten vzw, met de steun van de Vlaamse overheid en de Europese Unie.
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