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Na elke tijd 
komt weer een 

andere tijd
Jan SchuttertJan Schuttert



H
et zijn moeilijke tijden in deze coronacrisis. Varkens 

die slecht weggaan bij de slachterijen door de 

capaciteitsbeperkingen. Medewerkers aan de 

slachtbanen moeten 1,5 meter van elkaar staan, 

daardoor staan er minder mensen aan de baan en moet het tempo 

van slachten terug. Als de varkens vertraagd weggaan komt er ook 

minder plaats voor nieuwe biggen. De prijzen staan hierdoor onder druk. 

Wereldwijd zijn er door de Afrikaanse varkenspest wel minder varkens . 

De verwachting is dat daardoor de prijzen van de varkens en de biggen 

wel weer goed zullen zijn.

De hele samenleving heeft wereldwijd last van de coronacrisis, 

overheden pompen enorme bedragen in de economie om de boel aan 

de gang te houden. Maar goed, na elke tijd komt weer een andere 

tijd. Mensen bouwen immuniteit op en er komt een vaccin. Grote 

evenementen zoals de Olympische Spelen, EK voetbal, festivals zoals 

o.a. de Zwarte Cross zullen dan weer doorgang vinden. En ook wij hopen 

CSI Ommen in 2021 weer te mogen organiseren. Of dat alles weer op 

dezelfde manier kan als voor het corona tijdperk zal de tijd leren.

In deze zomereditie weer een inkijkje in een van onze bedrijven, dit 

keer de Haarhoeve. En we laten u kennis maken met enkele van 

onze medewerkers. Zoon Johan gaat samen met Jan Kippers een 

voeronderneming starten waar u in dit nummer meer over kan lezen. 

Wij wensen u allemaal veel leesplezier en blijf gezond. 

Jan en Marian Schuttert
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OOG VOOR 
WELZIJN

De HaarhoeveDe Haarhoeve

De ligging van de Haarhoeve in Witharen is prachtig. De moderne boerderij kan 4300 

vleesvarkens huisvesten en is opgezet volgens de laatste ontwikkelingen. Voldoende 

redenen waarom bedrijfsleider Jan Boon er al vier jaar met veel plezier werkt en woont. 

Jan zorgt voor de dieren en mest ze af.
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DOELEN STELLEN 
Jan staat al zijn hele leven tussen de varkens. “Ik ken 

niet anders, ben er mee opgegroeid.” Zelf had hij ooit 

een bedrijf met zeugen. Ook al is hij geen eigen baas 

meer, het stukje vrijheid ervaart hij nog steeds. “Ik heb 

natuurlijk ook verplichtingen nu. Eens per drie weken 

komen Jan Schuttert, de dierenarts en de begeleider 

van de mengvoederfabrikant en dan spreken we het 

hele bedrijf door”, vertelt Jan. “Elk jaar stellen we onszelf 

een doel, zoals het gewicht van de varkens omhoog of 

de voederconversie naar beneden. Het lukt nog elk jaar 

om dit doel te halen.” 

IN ONTWIKKELING
De Haarhoeve is een modern bedrijf met regelmatig 

nieuwe ontwikkelingen. Vorig jaar kreeg het bedrijf een 

nieuwe hygiënesluis voor chauffeurs. “Voor chauffeurs 

die vleesvarkens halen hebben we een rode overall 

en rode laarzen. Wanneer alles gereinigd is, kunnen 

de chauffeurs die de nieuwe biggen komen brengen, 

de gele overall en gele laarzen aan”, legt Jan uit. “Ook 

hebben we een truck cooking op het bedrijf. Chauffeurs 

kunnen wachten in onze speciale chauffeurskantine 

totdat hun auto ontsmet is.” 

Herbesmetting voorkomen is een groot issue op de 

varkensboerderij. Jan: “We hebben het welzijn van de 

dieren hoog in het vaandel. Besmetting voorkomen 

en laag medicijngebruik zijn bij ons de belangrijkste 

uitgangspunten als het gaat om het bevorderen van 

het welzijn van de dieren. Natuurlijk hebben we ook 

afleidingsmateriaal zoals de regelgeving voorschrijft en 

soms geven we extra stro. Mijn taak is erop toezien dat 

de varkens gezond zijn en blijven.” •

D
e enorme stal van de Haarhoeve, in 2006 

volledig opnieuw opgebouwd, bestaat uit 

28 afdelingen en een ziekenboeg. Elke 

afdeling telt 150 dieren. “De biggen die 

hier komen zijn mannelijke dieren en afgekeurde gelten 

van de Schanshoeve. Ze komen als ze twaalf weken oud 

zijn en rond de 28 kilo wegen. De planning is volledig 

afgestemd op de Schanshoeve, waar ze om de tien à 

elf dagen spenen”, vertelt bedrijfsleider Jan Boon. “Na 

zeventien weken op het bedrijf worden ze gehaald. We 

streven naar een gewicht van 130 kilo.”

ACTIEVE SAMENWERKING
Jan staat er de meeste tijd alleen voor, wat naar eigen 

zeggen goed te doen is. Bij het reinigen van de stallen 

krijgt hij externe hulp die wordt ingehuurd. Wanneer 

het kan helpt hij op de Schanshoeve met spenen en 

reinigen van de kraamstal. “Een actieve samenwerking, 

want mocht het zo zijn dat ik hulp nodig heb of een 

dag vrij ben, dan komt er iemand van de Schanshoeve 

hier de werkzaamheden uitvoeren.” Dat de Haarhoeve 

onderdeel is van de keten van Schuttert is ook merkbaar 

in het voer. “We voeren de varkens geteelde tarwe van 

de Akkerhoeve. De mest die hier wordt geproduceerd 

wordt afgevoerd en gaat naar de akkerbouw terug.”

RONDE DOOR DE STAL 
Jan Boon begint zijn dag om zeven uur met een ronde 

door de stal. Het is een wandeling van zo’n drie uur 

voordat hij alle dieren op de Haarhoeve gezien heeft. 

“Ik kijk hoever de bakken leeggegeten zijn, of de 

temperatuur goed is en naar de algehele indruk van de 

dieren”, vertelt Jan. Door de ervaring die hij heeft kan 

hij vaak in één oogopslag zien hoe het met de varkens 

gesteld is. “Meestal zie je het aan het liggedrag wanneer 

het niet goed is.”

Het werken tussen de dieren heeft Jan altijd getrokken. 

“Varkens zijn mooie dieren, dieren met een eigen wil. 

Het is mooi om te zien dat ze ergens toch gewend aan 

je raken. Het zijn altijd dezelfde dieren die even met de 

poten op de voerbak gaan staan om te laten zien dat 

ze er zijn.” Eén ronde door de stal per dag is voldoende. 

Dan is het tijd voor allerhande klussen en klein 

onderhoud rondom de boerderij én het reinigen van de 

bunkers, de brijvoertank en de kantines. 

“WE HEBBEN HET 
WELZIJN VAN DE 
DIEREN HOOG IN 

HET VAANDEL”
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HAARHOEVE
De Haarhoeve is gevestigd aan De Haar 21 te 

Witharen, op bijna 9 km afstand van De Schanshoeve. 

Het oorspronkelijke bedrijf is afgebroken en er is 

nieuw gebouwd voor 4300 vleesvarkens. Dit bedrijf is 

gekoppeld aan De Schanshoeve. U heeft eerder kunnen 

lezen dat daar de TN70 gelten worden geproduceerd. 

De restbiggen uit het fokken van TN70 en de zuivere lijn, 

borgen en uitgeselecteerde gelten in een verhouding 

van 80:20 worden op de Haarhoeve afgemest. Qua 

aantallen sluiten de bedrijven goed op elkaar aan. 

HYGIËNE
In de centrale gang hangen UV-C lampen. Dit licht heeft 

een desinfecterende werking. Deze lampen branden 's 

nachts, ca. 3 uur lang. Voor de werking is het belangrijk 

de vloer schoon te hebben. Met tests op Agar-schaaltjes 

hebben we gezien dat het aantal kolonievormende 

bacteriën aanmerkelijk lager is bij gebruik van UV-C licht 

dan zonder.

   

HUISVESTING
De hokken hebben voor en achter een rooster en 

daartussen een bolle ligvloer met verwarming. 

Verwarming is door middel van rondpompen. De 

afdelingen zijn enkelrijig. Het brijvoer wordt uitgedoseerd 

in een lange trog, waar alle varkens tegelijkertijd kunnen 

vreten. De trog is voorzien van een sensor waarmee 

de voercurve aangepast wordt met plus of min, dit is 

afhankelijk van hoe snel de sensor vrij komt nadat er 

voer is verstrekt. Het is even puzzelen hoe de instelling 

van correcties moet zijn, maar is dit één keer goed dan 

werkt het prima. De lucht komt aan de oostzijde binnen, 

de koele kant, door de gevel in een bredere spouw.  

ALLE KERN GEGEVENS  
VAN DE HAARHOEVE
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De lucht gaat onder de bolle vloer door, komt in de 

centrale gang naar boven en verspreidt zich naar links 

en rechts over het plafond. De lucht komt van boven 

langs de wand in de voergang en verdeelt zich over de 

hokken. Er is centrale afzuiging en de afgewerkte lucht 

gaat door een bilologische combi wasser naar buiten. 

KOELING
In 2019 is nevelkoeling aangebracht in de spouw waar 

de lucht binnenkomt. Door water te vernevelen wordt de 

binnenkomende lucht afgekoeld door verdamping van 

dit water. Tegelijkertijd loopt de relatieve luchtvochtigheid 

op. Dit mag dan weer niet te hoog worden. Als dit 

te hoog wordt, belemmert dit de varkens teveel in 

het afgeven van warmte aan de lucht in de longen. 

Belangrijk is het beperken van invloed op voeropname 

en groei. Dit lukt heel goed met deze koeling. De zomers 

van 2018 en 2019 waren goed met elkaar vergelijkbaar.

In 2019 was de daling in voeropname aanmerkelijk 

minder en het herstel na de warme periode was ook 

sneller. We zijn ervan overtuigd dat we hierdoor minder 

groei hebben laten liggen in de zomer. Varkens hadden 

zichtbaar minder last van de warmte.

 

VOEREN
Er worden drie rantsoenen aangemaakt: start-, groei- en 

eindvoer. Elk rantsoen wordt 4 keer per dag verstrekt 

en er wordt daarmee 12 keer per dag een mengsel 

aangemaakt. Er is sterk de indruk dat de voeropname 

hoger is met 4 keer per dag voeren. Er wordt gestuurd 

met wei. Het circuit is rondgaand door de centrale 

gang. Het circuit is kort, met relatief weinig inhoud. Per 

afdeling is er een steekleiding. Hier staat altijd voer in. 

Door 4 keer te voeren in een afdeling wordt dit wel 4 

keer per dag ververst. Voor het startrantsoen komt wei 

rechtstreeks uit de opslagbunker. Bij het maken van 

groei- en eindvoer komt de wei uit de opslagbunker 

door het circuit in de mengtank. De circuitinhoud wordt 

daarmee 8 keer per dag ververst. Vanuit hygiëneoogpunt 

is dit heel goed. 

Er zijn 6 betonnen bunkers, van elk 50 m3 voor de 

opslag van natte bijproducten. Daarnaast zijn er 3 grote 

polyestersilo’s voor opslag van droge grondstoffen en 

2 voor aanvullende voeders. Het aanvullend groeivoer 

is een mix van aanvullend startvoer en aanvullend 

eindvoer. En er staat nog een grote tarwesilo, 

waar 700 ton tarwe in kan. Deze silo wordt gevuld, 

rechtstreeks van het eigen akkerbouwbedrijf. Logistiek 

de goedkoopste route om tarwe bij de varkens te 

krijgen. Droge grondstoffen kunnen indien nodig door 

de hamermolen. Het gemalen product komt vanuit de 

hamermolen rechtstreeks in de mengtank. Er is geen 

tussenopslag. 

PRODUCTEN EN RECEPTEN
Door wisselend aanbod van bijproducten en 

prijsveranderingen zijn deze recepten wel aan 

verandering onderhevig. We proberen dat beperkt te 

houden. Daarnaast liggen de nutritionele eisen wel 

vast, die veranderen niet mee.

RECEPTEN HAARHOEVE 
per 24 april 2020

Recept  Nr. 1 2 3

start groei eind

Ds % 26,0% 25,8% 25,8%

tarwegistconcentraat grainpro 5,0 8,5 11,0

zuivel, restmelk 6,5 5,6 5,0

zuivel, kaaswei 2,5 2,5 2,2

tarwezetmeel/patat mix 4,5 5,2 6,0

Soyamelk 3,5 4,0 4,2

Aardappelstoomschillen 4,0 7,0 7,5

Soyaschroot HP 48 9,0 5,0 3,8

Gerst * 22,0 17,0 12,7

Maïs * 5,0 5,0 5,0

Tarwe * 26,0 28,2 32,6

aanvullend start 12,0 8,0

aanvullend eind 4,0 10,0

alles op basis van droge stof, samen 100,0 100,0 100,0

met * wordt op het bedrijf gemalen

EIGEN TARWE / KRINGLOOP
De tarwe in het rantsoen komt van het eigen 

akkerbouwbedrijf. De termen circulaire landbouw en 

kringlooplandbouw zijn inmiddels ingeburgerd. Naast het 

streven naar efficiënte / economische varkenshouderij is 

er de aandacht voor ecologie, klimaat, milieu en natuur, 
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RESULTATEN
1 april 2019 t/m 31 maart 2020

resultaten Q2-2019 Q3-2019 Q4-2020 Q1-2020 heel jaar

gemiddeld aanwezige dieren 4108 4303 4282 4342 4259

omzetsnelheid 2,9 3,4 3,2 3,0 3,1

bezettingsgraad 95,5 100,1 99,6 101,0 99,0

percentage uitval 3,4 1,9 1,6 2,7 2,4

dierdagdosering 2,48 1,00 1,27 1,09 1,45

gemiddeld opleggewicht 27,1 26,9 29,0 30,5 28,3

gemiddeld aflevergewicht gesl. 106,9 96,3 100,6 110,1 103,2

gemiddeld aflevergewicht levend 133,4 120,5 125,7 137,1 128,9

groei per dier per dag 872,0 857,0 875,0 897,0 875,0

voeropname per dier per dag 2,33 2,24 2,32 2,40 2,32

EW-opname per dier per dag 2,60 2,52 2,62 2,71 2,61

voederconversie 2,67 2,62 2,65 2,68 2,65

voerkosten / kilo groei 0,549 0,535 0,537 0,545 0,541

vleespercentage 59,2 59,9 59,3 58,2 59,2

spierdikte 70,41 68,81 69,97 72,06 70,26

spekdikte 13,97 12,78 13,78 15,44 13,95

gecorrigeerd  25-117 kilo

groei / dier / dag 880 845 873 908 880

voeropname / dier / dag EW 2,48 2,48 2,55 2,57 2,52

voederconversie EW 2,84 2,89 2,91 2,87 2,88

voederconversie kilo 2,54 2,58 2,58 2,54 2,56

voerkosten / kilo groei 0,542 0,527 0,523 0,517 0,522

bijgekomen, kortom: zuinig omgaan met grondstoffen. 

Op dit bedrijf hebben we al jaren deels kringloop door 

tarwe van eigen bodem in te zetten voor varkens. 

Daarnaast zijn ook de bijproducten reststromen uit 

voornamelijk de humane voedselproductie. Door deze 

producten toe te passen krijgt het kringloop denken 

nog meer inhoud. Varkens zijn echte opruimers van 

feitelijk afval en maken hieruit een waardevol product. 

Daarnaast gaat de mest vanaf alle bedrijven met eigen 

transport naar het akkerbouwbedrijf. Hier wordt de mest 

gescheiden in dikke / droge en dunne fractie. De dikke 

fractie wordt afgevoerd, voornamelijk voor de vergisting, 

en de dunne fractie komt op de eigen bodem. De 

verhouding tussen stikstof en fosfaat wordt zo goed als 

mogelijk afgestemd op wat wenselijk is. Ook mest wordt 

zo goed tot waarde gebracht. •

 “VARKENS 
ZIJN ECHTE 
OPRUIMERS 

VAN FEITELIJK 
AFVAL EN 

MAKEN 
HIERUIT EEN 
WAARDEVOL 

PRODUCT”
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Dave, vanwaar jouw keuze 

om voor de opleiding 

varkenshouderij te kiezen? 

Eigenlijk ben ik per toeval in de 

varkenshouderij terecht gekomen. Ik ben 

al jarenlang bevriend met Gerwin, de 

zoon van Gerrit van Dam (bedrijfsleider 

Sloothoeve). Toen in september 2017 een 

zaterdaghulp van de Sloothoeve stopte, 

heb ik gevraagd of ik als weekend- en 

vakantiehulp aan de slag mocht gaan. 

Die ruimte was er gelukkig. Ik vind het 

namelijk erg leuk om met dieren te 

werken. Op dat moment volgde ik een 

opleiding tot onderwijsassistent op het 

Zone Collega in Hardenberg. Ik vond 

het werken op de Sloothoeve zo leuk 

dat ik uiteindelijk besloot om de stoppen 

met de opleiding tot onderwijsassistent 

en te starten met de opleiding BBL 

varkenshouderij. In overleg met de 

docenten mocht en kon ik switchen naar 

deze opleiding.

Kun je vertellen hoe een normale 

week voor jou er uit ziet?

De BBL opleiding bestaat uit 4 dagen 

werken en 1 dag in de week naar school.

Op het moment is deze schooldag 

online in verband met de Coronacrisis. 

De lessen zijn gevarieerd. Er worden 

verschillende thema’s behandeld, 

bijvoorbeeld over voeding, huisvesting 

en klimaat. De overige 4 dagen werk 

ik afwisselend op de Sloothoeve 

(vermeerderingsbedrijf) en de 

Drenthehoeve (vleesvarkensbedrijf). 

Omdat er op de Sloothoeve een 

vleesvarkensstal wordt bijgebouwd 

heb ik in overleg met Gerrit van Dam 

en Johan Schuttert besloten dat het 

handig is om ook wat extra ervaring op 

te doen met de vleesvarkens. Daarom 

werk ik momenteel drie dagen op de 

Drenthehoeve. Ik word vooral ingepland 

op de drukke dagen wanneer er biggen 

worden gebracht of varkens worden 

geladen. Één dag in de week ben ik dan 

op de Sloothoeve, dit is eigenlijk altijd 

wanneer er biggen worden gespeend. Op 

de Sloothoeve werken we met een 10-11 

dagen systeem dus dat komt perfect 

uit in combinatie met de Drenthehoeve. 

Daarnaast moet er natuurlijk ook 

worden gevoerd, gecontroleerd en 

schoongemaakt. Want ook een goede 

hygiëne hoort bij het werken in de 

varkenshouderij. 

Waarom zou je de BBL opleiding  

aanraden bij anderen?

Door de BBL opleiding varkenshouderij 

wordt leren en werken gecombineerd. Ik 

ben van mening dat je het meeste leert 

in de praktijk. Ik kan dus nu doen wat ik 

leuk vind, ik doe heel veel ervaring op en 

ik verdien alvast wat geld. 

Waar zie jij jezelf over 5 jaar?

Als ik de opleiding varkenshouderij heb 

afgerond, zou ik eigenlijk wel graag op 

de Sloothoeve willen werken. Hier heb 

ik het ook al wel met Johan en Gerrit 

over gehad, en zoals het nu lijkt zijn 

deze mogelijkheden zeker aanwezig. Ik 

moet dan wel even kijken hoe ik dat met 

mijn hobby grasbaanraces kan gaan 

combineren, maar wellicht dat we dat te 

zijner tijd kunnen bekijken. Ik heb het hier 

in ieder geval goed naar mijn zin en ga 

met veel plezier naar mijn werk. Dat is 

natuurlijk het allerbelangrijkste! •

Naam: Dave Meijerink  •  Leeftijd: 20 jaar  •  Woonplaats: Schuinesloot  •  Hobby: Grasbaanraces 

Opleiding: BBL opleiding varkenshouderij niveau 3, leerjaar 1  •  School: Zone College in 

Hardenberg en deelnemer aan ons BBL project. 

PASSIE VOOR 
VARKENS 
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ONZE  
EERSTE CATTLE 

CRUISER 
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H
et is al weer eventjes geleden, maar op vrijdag 3 

januari is de nieuwe oplegger en trekker voor onze 

chauffeur André Stoeten gekomen. De nieuwe 

oplegger van André is best wel bijzonder, het is 

namelijk onze allereerste Cattle Cruiser! De oplegger is geschikt 

voor het laden van vier lagen vleesvarkens door middel van zijn 115 

m2 laadoppervlak. Ook is de oplegger erg wendbaar doordat alle 

wielen meegestuurd zijn. André rijdt met zijn oplegger voornamelijk 

vleesvarkens in het binnenland van varkenshouder naar slachterij. 

De tweede vloer van deze oplegger is een klapvloer waardoor André 

de varkens op de onderste vloer, het laadvak tussen de wielkasten, 

gemakkelijk kan laden. Wanneer de onderste vloer geladen is, kan hij 

de klapvloer letterlijk naar beneden klappen om vervolgens de tweede 

vloer te gaan laden. Met zijn 2 tons laadlift kan hij de varkens naar 

iedere gewenste vloer brengen. De bovenste 2 vloeren zijn onbelast 

beweegbaar. Dit betekent dat zij dus wel kunnen bewegen, maar niet 

met varkens er op. •
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EEN UNIEKE 
COMBINATIE

Varkens en geitenVarkens en geiten

Wie bij maatschap Jonkman in Dalfsen een kijkje op het bedrijf neemt, vindt er zowel 

vleesvarkens als melkgeiten. Een bijzondere combinatie, die je niet vaak tegenkomt. Het 

vleesvarkensbedrijf van Jonkman telt achthonderd varkens. Eind vorig jaar namen de 

vierhonderd geiten hun intrek in de nieuwe stal. Sindsdien runnen Ab, Ans en dochter Alien 

een uniek boerenbedrijf.

Van links naar rechts: Alien Jonkman, Ab Jonkman, Kevin Kleinlugtenbeld, Bas Busscher, Ans Jonkman en Wim Jonkman
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M
aatschap Jonkman is van oorsprong 

een vleesvarkensbedrijf. Al veertig 

jaar komt Schuttert op de Kreuleweg 

voor het brengen van de biggen 

en halen van de varkens. Ab Jonkman nam in de jaren 

negentig op dertigjarige leeftijd het familiebedrijf over 

van zijn vader. Dat de varkens zijn toekomst zouden 

worden wist hij al vroeg. “Als klein jongetje was ik 

al tussen de beesten te vinden. Boeren, daar heeft 

altijd mijn hart gelegen”, vertelt Ab. “De vrijheid, het 

naar eigen inzicht ondernemen en op je eigen manier 

proberen een boterham te verdienen. Dat trok me wel.” 

Boeren was niet het enige wat hij deed. Ab hield ervan 

zijn handen uit de mouwen te steken. “Ik was wel druk 

met de varkens, maar had er niet de week mee vol”, 

vertelt Ab, die veertig jaar lang als melkcontroleur melk 

monsterde bij veeboeren. Daarnaast werkte hij in de 

bouw en dan nam Ans thuis de overige werkzaamheden 

voor haar rekening.

GEEN ZORGEN 
Zoals elk bedrijf kende ook de familie Jonkman ups en 

downs. Er was groei, de bouw van een nieuwe stal en 

uitbreiding naar 1200 varkens, maar het ging niet altijd 

bergopwaarts. “Ziekte, de markt die niet mee zat en 

natuurlijk de varkenspest en MKZ. Ondanks dat wij geen 

ziekte op ons bedrijf hebben gehad, zijn het periodes 

geweest die niet gemakkelijk waren.” Maar het is zeker 

niet alleen kommer en kwel, stelt de varkensboer, die 
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geen reden heeft tot zorgen. Dat hij zijn varkensbedrijf 

niet hoeft over te dragen aan een volgende generatie, 

helpt daarbij. “‘Een opvolger is mooi, geen opvolger is 

makkelijk’. Het zijn de woorden van Jan Schuttert zelf”, 

zegt Ab en hij kan zich er wel in vinden. “We bouwen 

langzaam af en dan is het wel goed. Onze zoon neemt 

de boerderij niet over en ook onze dochter heeft 

andere plannen.” 

GEITENBOERDERIJ 
Dochter Alien ziet zichzelf in de toekomst niet tussen 

de varkens, maar wel tussen de geiten. Na de 

middelbare landbouwschool en het werk op diverse 

boerderijen ontdekte dochter Alien (30) al snel waar 

haar hart lag. “Ik onderzocht samen met mijn ouders de 

mogelijkheden om thuis een geitenboerderij te starten 

en maakte een voorzichtige start. Door een ledenstop 

bij de melkfabriek, die ik toch nodig heb voor de afzet 

van de melk, leek het even lastig te worden. Gelukkig 

kwam er een stoppende melkveehouder op mijn pad die 

zijn lidmaatschap en de geitenstapel van de hand wilde 

doen”, vertelt Alien. Ze nam de vierhonderd melkgevende 

geiten over van de geitenboer uit Bornerbroek. Anderhalf 

jaar woonde en werkte ze in het Twentse dorp, waar 

de dieren nog konden staan, terwijl in Dalfsen naast de 

varkensstal een geitenstal werd gebouwd. 

DE VERHUIZING 
Het was de firma Schuttert die de dieren eind november 

van hun oude naar hun nieuwe onderkomen bracht. 
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Ab: “De jongens van Schuttert, die hier al jaren komen 

om de varkens te halen, leek het wel mooi werk om de 

geiten te verhuizen. Dat was snel geregeld.” Chauffeurs 

Kevin Kleinlugtenbeld en Bas Busscher gingen met twee 

auto’s op pad naar Bornerbroek. Het opladen ging niet 

zo gemakkelijk als gehoopt. “De geiten wilden de wagen 

niet in”, zegt Alien. “Maar eruit wilden ze na de rit maar 

al te graag.”  

EEN STAPJE TERUG   
Sinds de verhuizing runnen Alien en haar ouders een 

gecombineerd bedrijf. Door de stoppersregeling was 

het aantal varkens al enkele jaren geleden gereduceerd 

tot duizend. Door de komst van de geiten is hij 

teruggegaan naar achthonderd varkens. “We blijven het 

varkensbedrijf op dezelfde manier doen als we dat altijd 

deden. Als de geitenstal vol is, kijken we verder. Het doel 

is uiteindelijk naar zevenhonderd geiten toe te groeien, 

door eigen aanfok en langzaam de varkens ‘om te ruilen’ 

voor geiten.” 

Hoe de toekomst er ook uit ziet, aan stoppen denkt 

Ab nog niet. Met zijn zestig jaar hoopt hij nog wel 

twintig jaar mee te kunnen doen. Al is het idee wel om 

uiteindelijk een stapje terug te doen. 

De combinatie varkens en geiten, hoe ongebruikelijk 

ook, heeft weinig obstakels gebracht. “Het zijn beiden 

mooie dieren. Eigenlijk lijken ze ook nog wel op elkaar. 

Het zijn allebei heel nieuwsgierige beesten”, aldus vader 

en dochter. •

“HET DOEL IS 
UITEINDELIJK NAAR 

ZEVENHONDERD GEITEN 
TOE TE GROEIEN”
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E
en week later had de groep al duizenden 

leden. Het betekende een kentering in 

de volgzaamheid van de Nederlandse 

boeren. Genoeg is genoeg! FDF verbindt 

inmiddels meer dan 54.000 boeren en burgers via haar 

facebookpagina.

In september 2019 volgde de ongepaste opmerking van 

Tjeerd de Groot (D66), over halvering van de veestapel. 

FDF ontpopte zich als de grote verdediger van het 

brede boerenbelang; voor alle sectoren. Met passie 

en daadkracht organiseerde FDF op 1 en 16 oktober 

2019 en op 19 februari 2020, actiedagen waarop de 

duizenden boeren aan heel Nederland hun eendracht 

toonden: schouder aan schouder. De kop ging omhoog, 

de rug ging weer recht. En die Nederlandse burgers? Die 

bleken hun boeren enorm te waarderen. Met FDF vonden 

veel Nederlandse boeren in 2019 ook hun zelfrespect terug.  

BOER EN BURGERBELANG
Inmiddels is FDF uitgegroeid tot een partij van belang. 

Met een onconventionele, herkenbare stijl. Doelgericht en 

pro-actief wordt het boerenbelang verdedigd via o.a. de 

Vereniging Farmers Defence Force. Waar zowel boeren 

als burgers met hart voor de landbouwsector, lid van 

kunnen worden (op farmersdefenceforce.nl). FDF heeft een 

onbezoldigd bestuur, dat wordt bijgestaan door zo’n dertig 

actieve regionale bestuurders.  

FARMERS 
DEFENCE 

FORCE 

Op 13 mei 2019 trokken duizenden Nederlandse boeren de grens. Direct na de 

stalbezetting in Boxtel, richtte Mark van den Oever - boomkweker, fruitteler en 

varkenshouder uit Sint Hubert, de facebookpagina Farmers Defence Force op. 

Om onszelf te beschermen tegen agressors van buitenaf. 
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FARMER FRIENDLY 
FDF jaagt haar doelen in rap tempo na en ontwikkelde 

het keurmerk Farmer Friendly om meerwaarde te 

kunnen geven aan het Nederlands geproduceerde 

landbouwproduct. Want het verdienmodel voor de 

boeren staat bij FDF hoog op de agenda.  

LANDBOUWCOLLECTIEF 
FDF is initiatiefnemer van het op 24 oktober 2019 

opgerichte Landbouwcollectief: 13 boerenorganisaties 

werkten samen een werkbaar plan van aanpak uit 

om Nederland uit de stikstofimpasse te helpen. Een 

plan dat 20 november 2019 aan minister Schouten 

werd aangeboden en veel effectiever is dan de 

stikstofplannen van dit Kabinet. Ook na de Kamerbrief 

van Minister Schouten op 24 april 2020, wil FDF verder 

samenwerken in het Landbouwcollectief.  

RESULTAAT 
De acties van FDF overtuigden het afgelopen halfjaar: 

de uitvoering van de “dierendagbrief” ging on hold 

en veel voornemens uit die brief verdwenen totaal 

uit de discussie; in Friesland gingen stikstofplannen 

de ijskast in; in Brabant werd uitstel van de bouw 

van emissiearme stalsystemen én het einde aan een 

boervijandige coalitie bereikt. Belangrijke resultaten 

die veel boeren inmiddels er van overtuigden om lid te 

worden van vereniging Farmers Defence Force. Om als 

belangenbehartiger optimaal invloed te kunnen hebben 

is dat erg belangrijk, want alleen samen staan we sterk!

POLITIEK 
Niet alleen de stikstofproblematiek vormt nog steeds 

een probleem voor de landbouwsector. Het ministerie 

van Binnenlandse Zaken claimt voor de komende tien 

jaar minstens 78.000 hectare grond voor de bouw van 

1 miljoen huizen, en de aanleg van bossen en extra 

natuur. Terwijl daarnaast nog vele vierkante kilometers 

landbouwgrond geclaimd worden om zonne- en 

windparken op aan te leggen. Tegelijkertijd kunnen 

vliegverkeer en zware industrie uit blijven breiden. 

De overheid wil dat met name via extern salderen 

(waarbij industriële bedrijven, stikstofrechten uit de 

landbouwsector kunnen opkopen) realiseren.  

FDF zet zich actief in om de rechten en ruimte voor de 

landbouwsector te behouden.  

JURIDISCHE WEG 
Daarvoor laat FDF juridisch onderzoek uitvoeren. 

Zoals naar de voorwaarden, voortvloeiend uit de NEC 

Richtlijn: één van de Europese Richtlijnen waaraan 

Nederland zich heeft verbonden. De eerste resultaten 

van het juridische onderzoek ten aanzien van het 

voorkomen van extern salderen met andere sectoren 

buiten de landbouw, zijn hoopgevend.   

HET VERSCHIL 
FDF staat midden in de maatschappij en met de poten 

in de klei. Wij kunnen en willen het verschil maken. 

Als boerenbelangenbehartiger. Op onze website 

farmersdefenceforce.nl vind je meer informatie over FDF. 

Wij staan onze leden bij. Op hun erf en in hun recht! • 
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T
oen ze hem voor het eerst zag wist ze het 

meteen: dit is de man met wie ik trouw.  

En ze kreeg gelijk. Rieki Schuttert-Knol 

was 36 jaar gelukkig met haar Hendrik Jan. 

Ze kregen samen zeven kinderen en werkten in goede 

harmonie samen, zodat niet alleen het gezin, maar ook 

het bedrijf kon groeien en bloeien.

Geboren en getogen in Zuidwolde, verhuisde Rieki 

Knol op 16-jarige leeftijd met haar ouders naar Ommen. 

Een plaats die ze al van jongs af aan kende, omdat 

het gezin ieder jaar met Hemelvaart helemaal naar de 

Lemelerberg fietste om daar te picknicken. “Mijn vader 

vond Ommen een mooie plaats en wilde daar graag 

wonen. Op een gegeven moment kocht hij een huis aan 

de Balkerweg en werd de verhuiswagen ingepakt”, 

vertelt ze. “Ik vond het helemaal niet leuk om mijn 

vriendinnen achter te laten, maar ja, ik had geen keus. 

Ik moest gewoon mee naar Ommen.”

Lang treurde ze niet, want al tijdens één van de eerste 

dagen in haar nieuwe woonplaats ontmoette ze Hendrik 

Jan Schuttert. “Ik moest van mijn vader een kruiwagen 

lenen bij de buren, maar had geen idee wie onze buren 

waren. Ik liep naar de weg en daar fietste een jongen. 

Ik had hem al eerder gezien en het leek me een leuke 

jongen, dus ik sprak hem aan. Ik vroeg waar hij woonde 

en of ze toevallig een kruiwagen te leen hadden. Hij 

bleek mijn buurjongen te zijn en wees naar zijn huis. 

‘Daar is mijn vader, vraag het maar aan hem’, zei hij.”

Behalve de kruiwagen, stal ze ook het hart van Hendrik 

Jan. Het was voor hen allebei liefde op het eerste gezicht. 

Hoewel haar ouders hem ook een sympathieke jongen 

IN GESPREK MET…

Rieki Schuttert-KnolRieki Schuttert-Knol

“EEN LEVEN 
LANG LIEFDE”
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vonden, waren ze niet direct enthousiast. 

“Ik was nog maar 16 en hij al 23. Ze 

vonden mij te jong en het leeftijdsverschil 

te groot. Maar daar trokken wij ons niets 

van aan, want wij wisten dat we voor 

elkaar bestemd waren. Dus de verkering 

bleef aan en drie jaar later trouwden we 

met elkaar. Ik was toen 19 jaar oud.”

Het bruidspaar trouwde op de boerderij 

van de familie Schuttert. Rieki, wiens 

vader aannemer was, kende niets van het 

boerenleven. “Ik had graag schooljuffrouw 

willen worden, maar dat vonden mijn 

ouders te hoog gegrepen. Dus ging ik 

naar de naaischool en werkte vanaf mijn 

zestiende als zelfstandig coupeuse. Met 

veel plezier overigens. Ik specialiseerde 

mij in maatwerkkleding voor mensen met 

een afwijking; met een scheve rug, een 

verschil in arm- of beenlengte. Ik vond 

het heel mooi werk om voor hen kleding 

te maken waarin je hun tekortkoming 

niet zag. Maar ik heb ook trouwjurken 

en andere kleding gemaakt”, vertelt ze. 

“Toen we trouwden dacht ik: als ik op 

een boerderij kom te wonen, dan wil ik 

daar ook volledig kunnen meedraaien. 

Dus leerde ik koeien melken, voeren, 

afmesten, hooien, alles wat erbij hoort. 

En ik vond het nog mooi ook.”

Rieki was een zuinige huisvrouw. 

Groenten werden geteeld in de moestuin, 

het vlees kwam van de eigen slacht en 

ook alle kleding naaide ze zelf, vaak van 

oude kleding of krijgertjes van anderen. 

“We moesten wel, zeker in het begin, 

want toen hadden we bijna niets”, blikt ze 

terug. “We kregen zeven kinderen, dus ik 

was er behoorlijk druk mee.”

Wassen en poetsen vormden een 

belangrijk onderdeel van haar dagelijkse 

bezigheden. “Ik kwam zelf niet van een 

boerderij en had een hekel aan stank. 

Daarbij vond ik het belangrijk dat Hendrik 

Jan als koopman netjes voor de dag 

kwam. Hij droeg altijd keurig gestreken 

overhemden met een stropdas en trok 

driemaal per dag een schone overall aan. 

Ik zorgde er ook voor dat zijn klompen 

altijd schoon waren en poetste elke avond 

zijn schoenen. Hendrik Jan was echt een 

nette handelaar. Als een koop gesloten 

werd, dan kreeg de handelaar altijd de 

keuze tussen een borrel of een gulden. 

Hendrik Jan heeft nooit gedronken en 

koos altijd voor de gulden. Die stopte hij 

in een potje op de schoorsteenmantel en 

daar deden wij de extraatjes van, zoals 

een nieuw fietsje voor de kinderen of 

verjaardagscadeautjes.”

Hoewel er op de boerderij werk genoeg 

was, kregen de kinderen de ruimte om 

kind te zijn. Ze hoefden nooit te helpen 

met afwassen of ander huishoudelijk 

werk, maar mochten hun tijd besteden 

aan spelen, paardrijden, knutselen 

of huiswerk maken. “Wij vonden het 

belangrijk dat ze zich goed voor zouden 

bereiden op de toekomst. Ze konden 

allemaal goed leren en hebben allemaal 

gestudeerd, ook de meisjes. Onze Jan 

kon ook naar de HAVO, maar omdat het 

zijn grote droom was om boer te worden, 

dachten we dat hij gelukkiger zou worden 

op de landbouwschool. Daar bleek hij een 

geïnteresseerde leerling. Of het nu ging 

om landbouw, veeteelt, om dingen boven 

de grond of onder de grond, hij was heel 

leergierig en wilde alles weten. Daarnaast 

lag ook de handel hem en dat bleek een 

goede combinatie.”  Toen  was de derde 

generatie varkenshandel een feit.

Aan het geluk kwam een einde toen 

Hendrik Jan op 59-jarige leeftijd volkomen 

onverwachts overleed. “Ik was toen 

52 jaar. En daar zat ik in mijn eentje, 

met de boerderij, de varkenshandel en 

de paarden. Toch heb ik nog jarenlang 

doorgeboerd. Ik werkte hard, want ik 

wilde het op de een of andere manier 

nog beter doen dan toen we nog samen 

waren. Gelukkig woonden Jan en Marian 

tegenover ons, van hen kreeg ik veel 

steun en ook de andere kinderen waren 

er altijd als het nodig was. Maar ook toen 

heb ik nooit van hen gevraagd om te 

helpen, want ik vond, en dat vind ik nog 

steeds, het belangrijk dat ze de dingen 

doen waar ze gelukkig van worden.”

Hoewel ze haar werk nog altijd met plezier 

deed, viel het haar onbewust toch zwaar. 

“Ik werd op een ochtend wakker en had 

weer een lange dag van voeren, mesten 

en ploeteren voor me. Ik dacht: ik moet de 

boel verkopen. Dan kan ik de dingen gaan 

doen die ik zelf graag wil. Zoon Gerard en 

schoondochter Brigitte wilden de boerderij 

graag overnemen en juist in die tijd kwam 

de pastorie van de Hervormde Kerk te 

koop. Een mooi groot huis, met voldoende 

ruimte voor mijn zeven kinderen en 

kleinkinderen.” Het geluk was met Rieki 

en niet al te lange tijd later, was ze de 

trotse eigenaresse van de pastorie. 

Inmiddels woont ze er alweer heel 

wat jaren en is nog altijd zelfstandig. 

“Gelukkig is de verstandhouding met alle 

kinderen en kleinkinderen goed. Ik vind 

het heel jammer dat ik Hendrik Jan zo 

vroeg moest missen. Ik heb heel veel 

van hem gehouden en ik heb hele mooie 

herinneringen aan onze tijd samen. Zo is 

het leven, niets blijft ooit hetzelfde en je 

moet er zelf wat van maken. Ik kijk terug 

op een heel mooi leven en hoop er nog 

vele jaren van te mogen genieten.” •
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V
aren is Bennies grote hobby. Als het een 

beetje mooi weer is, is de akkerbouwer 

met zijn vrouw Alice en de kinderen op 

het water te vinden. In zijn speedboot, 

kajuitboot óf achter de boot op de waterski’s. 

TIJD MAKEN
Vijftien jaar geleden kocht Bennie zijn eerste bootje. “Dat 

stukje rust op het water heeft ons altijd getrokken, maar 

we vonden altijd dat we de tijd er niet voor hadden”, 

vertelt Bennie. “We dachten er nog eens over na en 

zeiden tegen elkaar: ‘Hoezo geen tijd? Wanneer hebben 

we er dan wel tijd voor? We moeten er tijd voor maken.’ 

En dat hebben we gedaan.” 

WATERSKIËN
Het kleine bootje werd al snel te klein en langzaam 

breidde de hobby van Bennie zich steeds verder uit. 

De speedboot, een Glastron 174 met 140 pk motor, is 

favoriet. De boot ligt in de haven van Hasselt en brengt 

de familie Seine binnen vijf minuten op het Zwarte 

Water. “Het is heerlijk om op een zonnige dag even 

samen te gaan waterskiën. De kinderen moet je toch 

een beetje vermaken op het water. Het is zo lachen om 

dat met z’n allen te doen.” De liefde voor het water werkt 

aanstekelijk, want ook de oudste zoon van Bennie heeft 

zijn vaarbewijs. “En 's winters sleutelen we samen aan 

de boten. We doen het onderhoud zoveel mogelijk zelf. 

Ze zeggen wel eens: Koop een boot, werk je dood”, 

lacht Bennie. “Zo erg is het niet, maar je kunt er wel mee 

bezig blijven, ja. Het is een dure en tijdrovende hobby, 

maar ik hou ook wel van een beetje sleutelen.” 

LEKKER DOBBEREN
Zomers is het puur genieten. Dan varen Bennie en zijn 

vrouw ook graag richting Belterwiede en Giethoorn, één 

van Bennies favoriete plekken. “Onze toerboot is van alle 

gemakken voorzien. De kajuitboot is acht meter lang, 

heeft voldoende slaapruimte en een keukentje. Daar 

kunnen we mooi samen mee op pad.” Nu de kinderen 

ouder worden en niet altijd meer mee willen, ziet Bennie 

zichzelf er wel vaker op uit trekken. “Heerlijk dobberen 

door de wateren. Ik vind het prachtig. Je ziet hele andere 

dingen en komt op zulke mooie plekken waar je vanaf 

het land niet komt.” •

HET LIEFST OP 
HET WATER
Bennie SeineBennie Seine

Overdag staat Bennie Seine met zijn voeten in de zwarte grond, in zijn 

vrije tijd is de bedrijfsleider van de Akkerhoeve het liefst op het water te 

vinden. “Al varend kan ik alle drukte van me afzetten. Water geeft rust. 

Rust die je eigenlijk nergens anders vindt.”

23



VARKENSMEST 
VERHOOGT 

RENDEMENT

I
n de beginperiode waren de gronden erg 

rijk en vruchtbaar, maar door het intensieve 

grondgebruik en de afbraak van organische 

stof zijn de gronden door de jaren heen 

schraler geworden. Het op peil houden van de 

bodemvruchtbaarheid is tegenwoordig een belangrijk 

item voor deze gronden. 

De teelt van zetmeelaardappelen is door de jaren heen 

een belangrijk gewas in dit gebied geweest. Daarnaast 

worden er van oudsher veel granen en suikerbieten 

geteeld. Op de Akkerhoeve worden naast deze 

gewassen o.a. ook consumptieaardappelen, zaaiuien 

en wortelen geteeld.

De bodemvruchtbaarheid van de percelen speelt een 

belangrijke rol in de teelt van gewassen. Sterker nog, 

deze gaat in de toekomst nog belangrijker worden. 

Doordat de ruimte om de gewassen te bemesten door 

het overheidsbeleid verder afneemt, wordt efficiënt 

De Akkerhoeve is gelegen aan de zuidkant van Dedemsvaart en vertegenwoordigt de 

akkerbouwtak van de bedrijven Schuttert. De grondsoort van het bedrijf noemen we 

veenkoloniale zand- en dalgronden. In de 19e eeuw zijn deze gronden ontgonnen en 

geschikt gemaakt om gewassen op te telen.

AkkerhoeveAkkerhoeve
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VARKENSMEST 
VERHOOGT 

RENDEMENT

“Meten is weten” is de basisgedachte. Vervolgens wordt 

de gewasbehoefte in kaart gebracht. Dit is per gewas 

verschillend. De bemesting voor een gewas wintertarwe is 

bijvoorbeeld heel anders dan voor suikerbieten. Dus per 

gewas en zelfs per perceel een bemestingsplan op maat. 

Op de Akkerhoeve is een ruime opslag capaciteit aanwezig. 

en effectief bemesten met een bodem die gezonde 

weerbare planten geeft belangrijker. Met het bemesten 

van de gewassen op de Akkerhoeve wordt hier maximaal 

rekening mee gehouden. 

In het najaar en in de winterperiode maakt de 

bedrijfsleider van de Akkerhoeve, Bennie Seine, samen 

met Agrifirm-adviseur Wout Ballast het bouwplan en 

bemestingsplan voor het komende teeltjaar. Welke 

gewassen laat je op elkaar volgen en hoe moeten ze 

worden bemest? Het is elk jaar weer een puzzel om dit 

goed in te vullen. 

In het bemestingsplan is varkensmest een belangrijke 

pijler. Dit is natuurlijk een logische keuze, deze mest is 

immers beschikbaar op de andere varkensbedrijven. 

Door de jaren heen heeft de Akkerhoeve veel ervaring 

opgedaan met de inzet van varkensmest. In de beginjaren 

met voornamelijk vleesvarkens- en zeugenmest, maar de 

laatste jaren steeds meer met gescheiden varkensmest. 

Verschillende mestsoorten met ook verschillende 

eigenschappen. Door hier “slim” gebruik van te maken 

kan de mest optimaal ingezet worden. De basis voor het 

bemestingsplan zijn de bodem- en mestanalyses (zie 

foto). 

De vier aanwezige mestsilo’s hebben gezamenlijk 

een capaciteit van bijna 12000m3. Deze bemonsterde 

en homogene mest kan snel worden ingezet op de 

percelen die veelal op korte afstand liggen. Er wordt 

zelfs rechtstreeks met sleepslangen uit de silo bemest.

Door te werken met vooraf bekende gehalten kan elk 

perceel op maat worden bemest. Tijdens het voorjaar 

worden de silo’s aangevuld. Op de Akkerhoeve zijn 

opbrengst én kwaliteit van de gewassen en geoogste 

producten essentieel. Suikerbieten, wortelen en 

een deel van de zaaiuien en aardappelen gaan 

rechtstreeks naar de afnemer. Het andere deel en 

ook wintertarwe gaat in eigen bewaring. Hiervoor zijn 

meerdere bewaarcellen beschikbaar variërend van 

900-3000 ton. Met name producten die in bewaring 

zitten moeten uitstekend van kwaliteit zijn om de 

houdbaarheid te borgen. Dat een plant goed heeft 

kunnen groeien, dankzij een uitgekiende bemesting, 

is hierbij een voorwaarde. De op de aanverwante  

bedrijven geproduceerde en aangevoerde mest past 

uitstekend in het efficiënt en effectief bemesten. De 

aangewende mest levert een positieve bijdrage aan de 

bodemvruchtbaarheid.

In alle gewassen wordt varkensmest dan ook 

succesvol ingezet. Er is maar weinig aanvullende 

kunstmest nodig op de Akkerhoeve. Bovendien voldoet 

het gebruik van deze varkensmest aan de nieuwe 

inzichten van “Circulaire landbouw”. Vanuit die visie 

kan de Akkerhoeve zeker een voorbeeldbedrijf worden 

genoemd. •

“METEN IS 
WETEN” IS 
DE BASIS-

GEDACHTE”
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ONDERHOUD 
WAGENPARK

Het goed onderhouden van het wagenpark is 
belangrijk voor de veiligheid en de continuïteit 

van het veetransport. 

E
en belangrijk onderdeel binnen 

onze handel, maar omdat de handel 

onvoorspelbaar kan zijn, is het lastig om 

een lange termijn planning te maken voor 

het onderhoud. Bovendien moeten de vrachtwagens 

zoveel mogelijk onderweg zijn. Dat alles zorgt ervoor 

dat er een goede samenwerking moet zijn met de 

onderhoudspartner. Tegenwoordig laten we steeds meer 

onderhoud uitvoeren in de werkplaats bij Varkenshandel 

Dijk in Brucht (nabij Hardenberg). Door de korte lijntjes 

is het eenvoudig om afspraken te maken en hierdoor 

kunnen we een win-win situatie creëren.

Bij Dijk in de werkplaats werken 2 fulltime monteurs 

en 1 monteur in opleiding. De monteurs verzorgen 

het gehele onderhoud en maken de vrachtauto’s APK 

klaar, zodat ze alleen nog extern gekeurd hoeven te 

worden. Via de Float Management Software in de 

werkplaats wordt bepaald welke vrachtauto(combinatie) 

als eerst aan de beurt is voor onderhoud of een 
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APK keuring. Onze planning heeft contact met de 

monteur bij Dijk en gezamenlijk bepalen ze wanneer 

de vrachtauto(combinatie) naar binnen kan voor 

onderhoud. Voor het kleine onderhoud nemen de 

chauffeurs ook zelf contact op met de werkplaats. 

Daardoor zijn we gezamenlijk flexibel en kunnen we 

efficiënt werken.

Als er tijdens de APK beurt blijkt dat er onderhoud 

benodigd is wat niet direct uitgevoerd kan worden, dan 

wordt dit ook geregistreerd in de Float Management 

Software. Hieraan wordt vervolgens een planning 

gekoppeld en als de vrachtwagen de volgende 

keer voor reparatie binnen staat, worden er geen 

onderhoudsopdrachten vergeten. Daarnaast worden 

zaken als kilometerstanden, roetfilter conditie en 

staalkabelonderhoud bijgehouden in het systeem. Zo 

is alle informatie altijd up-to-date. Als het onderhoud 

gereed is, wordt er mondeling met de chauffeur 

besproken wat er gerepareerd is. Bij pech onderweg 

komt de monteur met de servicebus en wordt er 

onderweg onderhoud uitgevoerd, zodat we zo snel 

mogelijk weer verder kunnen. Soms komt het voor dat 

het niet op locatie gerepareerd kan worden. Een recent 

voorbeeld hiervan was dat we het veerpakket van één van 

de vrachtwagens onderweg kapot hadden. De varkens 

moesten overgeladen worden op een andere veewagen 

en Dijk sleepte de kapotte vrachtwagen af met een 

speciaal aangepaste truck.

Op dit moment wordt de garage van Dijk uitgebreid met 

een aanbouw en een volledige APK-straat (zie foto). 

Hierdoor kunnen de APK’s ook op locatie goedgekeurd 

worden en ontstaat er meer ruimte om volledige 

vrachtwagencombinaties binnen te zetten. De APK 

straat kent verschillende vereiste meetapparatuur, zoals 

een rembank om de remkarakteristiek na te bootsen en 

een emissietest om de uitstoot te meten. Zo snel deze 

aanpassingen aan de werkplaats gereed zijn, kan het 

hele onderhoudsproces uitgevoerd worden in Brucht. Het 

doel is om al het onderhoud, van truck tot oplegger en van 

aanhanger tot veewagen, op 1 locatie onder te brengen. •
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Hogere saldo’s en een betere aansluiting tussen fokker, mester en 

slachterij. Dat is de reden dat wij per 1 juli 2020 samen met Jan 

Kippers de voeronderneming Kippers Voeders gaan beginnen.

J
an Kippers is 33 jaar en 

woont samen met zijn 

vrouw Marleen en hun 2 

kinderen in Rijssen. Jan is 

zijn loopbaan begonnen bij Denkavit 

in Voorthuizen. De afgelopen 7 jaar 

was hij actief bij Coops Mengvoeders 

in Halle, waar hij is doorgegroeid tot 

nutritionist en een belangrijke schakel in 

het managementteam vervulde. Jan is 

praktijkgericht en zijn passie ligt op  

het boerenerf.

Met gebundelde kennis in voeders 

en dierstromen willen wij graag de 

varkenshouderij naar een hoger plan 

tillen. Per 1 juli gaan wij beginnen met het 

overzetten van onze eigen boerderijen  

op Kippers Voeders. Door middel van de 

juiste advisering en goede voeders willen 

wij het technisch resultaat optimaliseren. 

Het fokken en afleveren van (veel) goede 

biggen is het begin van een hoger saldo in 

de fokkerij, maar ook de mesterij. Door de 

voeding van vleesvarkens af te stemmen 

op het uitbetalingsschema van de slachterij 

denken wij nog een stap te maken.

Naast onze eigen bedrijven hebben 

wij ook de ambitie om andere 

varkenshouders te begeleiden. Hiervoor 

willen wij met dezelfde gedrevenheid als 

bij onszelf het saldo optimaliseren. Met 

een gezamenlijk belang en de neuzen 

dezelfde kant op hopen wij snel in te 

kunnen spelen op de vragen vanuit  

de markt. 

Wanneer een big geboren wordt, 

moet eigenlijk al bekend zijn waar 

het vleesvarken in het schap komt te 

liggen. Met een heldere visie en een 

gezamenlijk doel hopen wij rust in de 

markt te creëren. En in de rust kan je 

geld verdienen. •

Van links naar rechts: Jan Kippers en Johan Schuttert
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KORT NIEUWS

Op donderdagavond 23 januari hebben, Johan Schuttert en 

Willemijn ter Horst, AJK Ommen e.o. ontvangen op de Akker- 

en Driehoekhoeve. AJK Ommen bestaat uit leden tot de leeftijd 

van 35 jaar die allen een agrarisch bedrijf hebben, of in ieder 

geval de interesse voor agrarisch hebben. Op de Akkerhoeve 

hebben wij de bewaarschuren laten zien en uitgelegd op welke 

wijze wij op dit bedrijf te werk gaan. Na de rondleiding zijn wij 

met de gehele groep naar de Driehoekhoeve gegaan waar een 

presentatie werd verzorgd door Agrifirm over precisielandbouw. 

Denk bijvoorbeeld aan GPS, sensoren en drones. Het was een 

erg gezellige en leerzame avond. •

Onze chauffeur Lars Vriens heeft op woensdag 

25 maart zijn nieuwe biggenoplegger ontvangen: 

een geheel gesloten en geïsoleerde 4 deks vee 

oplegger. De oplegger is volledig ingericht met alle 

benodigdheden om biggen te vervoeren. Daarbij hoort 

natuurlijk een volautomatisch, temperatuur gestuurd 

ventilatiesysteem, een volautomatisch desinfectie 

systeem en een in het laadplatform ingebouwde 

weeginstallatie. We wensen Lars veel geluk en veilige 

kilometers met deze mooie  combinatie. •

AJK OMMEN OP 
BEZOEK OP DE AKKER- 
EN DRIEHOEKHOEVE

NIEUWE OPLEGGER 
LARS VRIENS

WERKEN OP KANTOOR 
IN TIJDEN VAN CORONA 
MAATREGELEN

Daar zitten we dan: kantoor opgesplitst in 2 ruimtes en dus 

met meer dan 1,5 meter er tussen. Misschien zelfs wel 7 

meter! En niet alleen kantoor, maar ook onze chauffeurs en 

medewerkers van de boerderijen doen hun uiterste best om 

veilig en goed te kunnen werken, #deboerderijgaatdoor. •
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Varkenshouders, melkveehouders, pluimveehouders, 

kalverhouders en akkerbouwers, wat zij gemeen hebben? 

Zij zijn allen in de afgelopen maanden in actie geweest. Het 

begon op 1 oktober op het Malieveld in Den Haag, daarna 

volgde de actie van 16 oktober op de Koekamp in Den Haag. 

Daarna werden de verschillende provinciehuizen bezocht en 

op vrijdag 13 december volgde een nieuwe actie: een brunch 

voor de mensen uit Amsterdam. Alle acties met maar 1 doel: 

een beter begrip over de productie van ons voedsel. En kunt 

u zich dan inbeelden dat er nog mensen in Nederland zijn die 

honger hebben? Terwijl er op andere plekken in Nederland 

moet worden bewezen hoe goed ons voedsel is en hoe 

goed dit geproduceerd wordt. Honger in een welvarend land 

als Nederland, dat moet toch niet meer nodig zijn? Lange 

wachtrijen voor de voedselbanken, je kunt het je haast niet 

voorstellen als je zelf aan je kerstdiner een stukje kalkoen zit te 

eten. Akkerbouwer Richard Kimmann uit Dedemsvaart kwam 

daarom op een briljant idee. Hij had nog een grote partij ‘te 

natte uien’ over en het leek hem daarom wel mooi om deze 

aan te bieden aan de voedselbank. Het is toch ook een gekke 

wereld dat je deze niet mag leveren aan de vaste afnemers? 

Terwijl ze er bij andere organisaties in Nederland erg blij mee 

zijn? Hij sprak er over met collega akkerbouwer Chris Antuma 

die het wel een goed initiatief vond en daarop besloot om de 

wortelen te leveren. Voor een goede hutspot in deze koude 

wintermaanden ontbreekt dan nog wel 1 belangrijk ingrediënt 

en zodoende hebben zij mij, Jan Schuttert, benaderd; met 

1000 kg aardappelen heb ik het gerecht compleet kunnen 

maken. Maar wat is nou een lekkere Hutspot zonder een verse 

rookworst? Om die reden hebben wij ook Erik Dijsselhof, 

worstenverkoper in Dedemsvaart, benaderd. En zo konden 

wij, als 4 ondernemers uit Dedemsvaart, samen 3000 kg 

hutspot aan de voedselbank schenken in zowel Hardenberg 

als Hoogeveen. “Nooit meer oorlog. Nooit meer honger”, dat 

waren de diep doorleefde geboden van Sicco Mansholt, die 

meteen na de oorlog minister van Voedselvoorziening werd. Of 

we de oorlog en honger uit de wereld kunnen helpen dat weet 

ik niet. Maar op deze manier dragen wij toch ons steentje bij 

en kunnen wij 200 gezinnen in Overijssel een extra lichtpuntje 

bieden tijdens de Kerst.” (Artikel uit de Toren december 2019) •

HUTSPOT VOOR DE VOEDSELBANK

BOUW NIEUWE 
BEWAARSCHUUR

Op de Akkerhoeve zijn we op het moment druk bezig met de bouw van 

een nieuwe bewaarschuur. Hier kunnen we straks onder andere weer 

uien en aardappelen in opslaan. Door ze op te slaan kunnen we zelf het 

gewenste moment kiezen om de producten aan te bieden op de markt. •

ALVAST NOTEREN!
MEGA VARKENSFESTIJN

24 SEPTEMBER
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Bernie Corte

Chauffeur

12,5 jaar in dienst

Bennie Seine

Bedrijfsleider Akkerhoeve

12,5 jaar in dienst

Ramon Katoele

Bedrijfsleider Schanshoeve

12,5 jaar in dienst

OVERNAME KAMPHOF 
VEETRANSPORT TE HEINO

Met ingang van 1 juni 2020 zal Kamphof Veetransport uit Heino zich 

aansluiten bij Groot Zevert Livestock uit Eibergen om gezamenlijk 

verder te gaan als één bedrijf. Kamphof is een onderneming die 

zich heeft gespecialiseerd in het transport van fok runderen. Haar 

werkgebied ligt zowel binnen Nederland als in andere Europese 

landen, zoals België, Duitsland, Denemarken, Engeland en Frankrijk. 

De komende jaren zal Hans Kamphof nog betrokken blijven en zullen 

wij de locatie met de vee verzamelplaats in Heino blijven gebruiken. 

De planning zal wel gecentraliseerd worden in Eibergen. 

Groot Zevert Livestock is vorig jaar overgenomen door Handelshuis 

Schuttert en Varkenshandel Dijk. Het bedrijf Groot Zevert Livestock 

kenmerkt zich door een onafhankelijke positie in de markt. Vele 

handelspartijen, slachterijen alsmede particuliere vee-varkenshouders 

maken naast elkaar gebruik van de door ons geboden diensten. •

Normaal gesproken feliciteren wij onze jubilarissen 

tijdens ons jaarlijkse personeelsfeest, maar wegens  

het coronavirus ging dat dit jaar helaas niet door. 

 

Bennie, Ramon en Bernie, via deze weg willen  

wij jullie van harte feliciteren!

GEBOORTENIEUWS

Op 17 april heeft onze medewerker op de Sloothoeve, Danny Mulder, 

samen met zijn vrouw Manouk, een zoon gekregen. Het jongetje 

heet Iwan Geert Herman en ze noemen hem Iwan. Wij wensen hen 

veel geluk samen met Iwan en hun dochter Jasmijn. •

JUBILARISSEN
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