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Een kwestie
van de
lange adem
Jan Schuttert

VOORWOORD

O

nafhankelijk zijn is een groot goed. Op dit moment zijn
we afhankelijk van energie en granen uit het buitenland.
Sinds Rusland Oekraïne is binnengevallen staat alles
op zijn kop en komt onze afhankelijkheid van die regio

keihard aan het licht.
Het ergste is het natuurlijk voor de mensen die in levenden lijve deze
vreselijke en onbegrijpelijke oorlog van dichtbij meemaken.
Ook onze afhankelijkheid van de varkens vleesafzet naar Azië, met
name China, komt hard aan. De varkenshouderij is blijkbaar zowel aan
de voorkant als aan de achterkant afhankelijk geworden van landen
buiten de Europese Unie. We zitten klem tussen hoge kosten en lage
opbrengsten. Daar kunnen we maar op 1 manier weer van verlost
worden, door te zorgen dat we zonder deze landen kunnen. Zowel de
voedselvoorziening van mens en dier en ook de energie zo snel mogelijk
aanpassen zodat we zelfvoorzienend zijn.
Ik heb er vertrouwen in dat dit in de toekomst gaat gebeuren. En tot die
tijd zal het een kwestie van de lange adem zijn om deze crisis door te
komen.
In dit magazine vinden jullie een artikel over ons bedrijf De Sloothoeve.
We laten jullie zien hoe kostenbesparend zonnepanelen zijn en nemen
je mee naar het mooie bedrijf van Danny en Carin de Graaf.

Wij wensen u veel leesplezier,
Jan en Marian Schuttert
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v.l.n.r. Dave Meijerink, Danny Mulder en Gerrit van Dam
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DE
SLOOTHOEVE
De Sloothoeve is het laatst gekochte eigen bedrijf. De naam is afgeleid van
Schuinesloot, een klein dorp, noordoostelijk van Slagharen. Het was een bedrijf met
400 zeugen volledig op droogvoer. Alle andere eigen bedrijven zijn ingericht op brijvoer,
met bijproducten en meer grip op voerkosten.

A

l snel werden plannen gemaakt voor

Ik zit in de bedrijfskantine, samen met Gerrit van Dam

uitbreiding en aanpassing voor dit

(53), sinds 2016 de bedrijfsleider op dit bedrijf.

bedrijf. Er werd opgeschaald naar ruim

Gerrit is getrouwd met Jacqueline en samen hebben ze

500 zeugen, met 2880 vleesvarkens in

4 kinderen, Gerwin (23), Carine (21), Robine (18) en

twee nieuwe stallen van elk 1440. Het bouwblok is heel

Bertil (11). Ze wonen in de bedrijfswoning pal naast het

breed en niet heel diep. Vandaar 2 kortere stallen naast

bedrijf.

elkaar. De stallen voldoen aan de Maatlat Duurzame

Gerrit is opgegroeid in Eursinge / Pesse. Op het

Veehouderij. Op maandag 21 juli 2020 zijn de eerste

ouderlijk bedrijf hadden ze zeugen en slachtkuikens.

biggen in deze nieuwe stallen opgelegd. Er is sterk

Aanvankelijk had Gerrit de ambitie iets te gaan doen

ingezet op welzijn, hygiëne, gezondheid, voersysteem

in het onderwijs. Deze ambitie is bijgesteld. Na zijn

en energiebeheer. Hier is ook al iets over geschreven in

opleiding heeft hij 14 jaar met zijn broer samengewerkt

voorgaande uitgaven van dit magazine.

op het ouderlijk bedrijf, toen met ruim 600 zeugen en
50.000 slachtkuikens. Zijn hart lag meer bij varkens. Hij
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heeft altijd een bedrijf voor zichzelf gewild. Bedrijfsleider

met veulen. Hier gaat zijn vrije tijd aan op. Danny doet het

worden op de Sloothoeve voldoet hier natuurlijk niet

werk in de kraamstal en de dragende zeugen.

aan, “maar het voelt wel als was het mijn eigen bedrijf”.

Dave (22) wilde ook iets doen in het onderwijs, maar is

“Brijvoer was wel even een dingetje om te leren. Ik had

hier ook van afgehaakt. Hij volgt een varkensopleiding in

gelukkig mensen om me heen die ik wat kon vragen en

Barneveld. Hij heeft net niveau 3 afgerond en begint straks

van wat er verkeerd gaat, leer je het snelst”.

aan niveau 4 . In 2017 is hij begonnen als zaterdaghulp

Naast het bedrijf is Gerrit actief bij de plaatselijke
voetbalvereniging, Lutten-JCLE. Hij is teamleider en lid
van de technische commissie. Je moet ook iets anders
aan je hoofd hebben, anders gaat het alleen maar over
varkens.
Gaandeweg het gesprek komen Danny Mulder en Dave
Meijerink ook binnen voor de koffie. Met z’n drieën
runnen ze het bedrijf. Elk heeft zijn eigen taak, maar er
wordt ook veel samengewerkt. Gerrit geeft aan dat werk
uitvoerbaar moet zijn, herhaalbaar en overdraagbaar.
Als er één niet is, moet een ander het werk kunnen
overnemen en weten hoe het moet.
Danny (34) werkte vanaf 2006 op een ander bedrijf in
Slagharen. Dit bedrijf is gestopt. Danny woont in Lutten,
is getrouwd en ze hebben een zoon van 2 en een
dochter van 4 jaar. Op 3 ha grond houdt hij 20 alpaca’s.
Verder fokt Danny met Labradors en er is nog een paard
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op de Sloothoeve. In 2019 is hij begonnen op de
Drenthehoeve. Een goede leerschool om veel te leren
ter attentie van vleesvarkens en brijvoedering. In 2020
heeft hij de stap gemaakt naar de Sloothoeve, toen hier
de vleesvarkens bijkwamen. Hij woont in Schuinesloot,
dus dichtbij. Hij is verantwoordelijk voor de vleesvarkens
en samen met Gerrit voor de brijvoedering. Dave is

“Naast reinigen en
ontsmetten krijgt ook de
waterkwaliteit blijvende
aandacht. Water moet
goed zijn. Varkens
drinken immers 3 keer
zoveel dan ze vreten.”

vanaf zijn 8ste een zeer verdienstelijk grasbaanracer.
Hij doet mee in de wereldtop. Zeg maar de Max
Verstappen op de grasbaan. Hij rijdt jaarlijks
30 wedstrijden in 27 weekenden.

een waterbakje op brijvoer gezet, tegelijk met het in
gebruik nemen van de nieuwe vleesvarkensstallen.

DE VARKENS

De biggen hebben dan geen voer-verandering meer

De zeugen (Topigs 70) worden gehouden in

na het verhuizen naar de vleesvarkensstal. De

groepshuisvesting met 5 voerstations. Dit is nog steeds

vleesvarkens liggen op 0,9 m2.

zo. Alle worpnummers lopen door elkaar. Dit gaat op

In de afdeling is in het midden een controlegang en links

zich goed. 1e worpzeugen worden aangeleerd en

en rechts zijn 6 hokken zonder achterhekje. De varkens

komen in de groep 6 weken na het dekken. Bij de

hebben rust door de tussenhekken maar kunnen wel

zeugen wordt het 10-11 dagen systeem toegepast.

overal komen, dus alle ruimte.

Speengroepen zijn dan 1,5 keer zo groot als een

Om de 4 weken komen Johan Schuttert, Mark Huinre

normale weekgroep. Er is een 3 weken ritme, waarbij

en de dierenarts voor een bedrijfsbezoek. Dan gaan we

een week niet gespeend wordt, niet gedekt of er zijn

het bedrijf door en daarna bespreken we de resultaten,

geen worpen.

zoeken naar verbeterpunten en maken hier een plan

De gespeende biggen zijn van droogvoerbakken met

van aanpak op.
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HYGIËNE

naar de opvolgende ronde in dezelfde afdeling. Reinigen

Hygiëne staat hoog in het vaandel op de Sloothoeve.

en ontsmetten is altijd al het devies, maar echt goed

Het moet ertoe leiden dat ziektes buiten de deur

schoonmaken is moeilijk. Daarvoor heeft Schippers

blijven, de infectiedruk laag blijft en kans op versleping

een concept ontwikkelt niet alleen met vergaande

minimaal wordt. Om het bedrijf in te komen moet er

maatregelen in reinigen en ontsmetten, maar ook met

eerst gedoucht worden. Daarna krijg je bedrijfseigen

een gecoate vloer en wanden. Deze coating is glad

kleding. Er wordt gewerkt met kleuren. Voor de zeugen

en heeft geen poriën, waar vuil en kiemen in kunnen

is dit groen. Alle materialen, laarzen en overalls zijn

achterblijven, ondanks hele goede aandacht. De kans dat

groen. Voor de gespeende biggen is dit geel en voor

varkens opnieuw besmet raken vanuit een voorgaande

de vleesvarkens is dit rood. Vanuit de zeugenstallen

ronde is daarmee heel klein gemaakt. Dit moet zich

moet dus verkleed worden naar de biggen of naar de

vertalen in gezondere dieren, sterke reductie van inzet

vleesvarkens.

van antibiotica en betere resultaten. De hokken blijven

De gespeende biggenafdelingen alsook de vleesvarkens

ook schoner en zijn gemakkelijker te reinigen aldus Gerrit.

zijn ingericht voor toepassing van Hy-care.

Het werkplezier is daardoor ook verhoogd. Naast reinigen

Hy-care is een concept van Schippers-Bladel. Infecties

en ontsmetten krijgt ook de waterkwaliteit blijvende

handhaven zich op 2 manieren. Door circulatie in de

aandacht. Water moet goed zijn. Varkens drinken immers

varkensstapel, daarmee nemen de biggen een infectie

3 keer zoveel dan ze vreten. In onze situatie komt echter

mee naar de vleesvarkensstal en van de ene ronde

ook veel vocht met bijproducten binnen.
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GASVERBRUIK PER MAAND
2020

2021

Januari

4854

4687

Februari

4529

3637

Maart

4010

2883

April

3749

2566

Mei

3179

1676

Juni

1829

873

Juli

1747

571

Augustus

2200

116

September

2765

183

Oktober

2840

609

November

3165

1698

December

4262

3308

In de loopgangen hangen UV-c lampen, die 's nachts

liggen 2880 kacheltjes warmte af te geven aan

branden. Dit licht heeft een bacteriedodende werking.

de omgeving. 30-40% van de verteerbare energie

Ook het verslepen van mogelijke infectiedruk wordt

uit voer gaat normaal verloren in de vorm van

hierdoor sterk beperkt.

warmte. Water in de vloerverwarming wordt hiermee
opgewarmd en rondgepompt. Er is ook afgifte aan

GEZONDHEID

de lucht, die via de luchtwasser de stal verlaat.

Er is natuurlijk heel veel gedaan aan preventieve

Deze warmte wordt teruggewonnen. Er wordt water

gezondheidszorg door management. We hanteren

mee opgewarmd, waarbij de temperatuur door

een gebruikelijk vaccinatieschema. De vleesvarkens

werking van een warmtepomp kan stijgen tot wel

worden ook nog geënt voor PIA. Het antibiotica

50 graden. Dit warme water wordt gebruikt voor

gebruik is zeer beperkt.

vloerverwarming bij de biggen en in de kraamstal.
De warmtepomp gebruikt veel elektrische energie.

ENERGIEBEHEER

Om hier ook deels in te voorzien zijn zonnepanelen

In de 7e editie ( 2021) van dit magazine is uitvoerig

op het dak gelegd. De zon schijnt echter niet altijd.

de werking van het trippel-EEE systeem beschreven

Het streven is om zoveel mogelijk energieneutraal

van de Grenshoeve. Datzelfde systeem is hier ook

te zijn. De biggenstal en de kraamstal zijn half 2021

toegepast. Binnenkomende lucht kan onder de

op dit systeem gekoppeld. Het gasverbruik is flink

centrale gang worden bevochtigd voor. In de stal

teruggelopen.
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VOERSYSTEEM

RESULTATEN

De zeugen krijgen nog compleet droogvoer. Biggen en

De resultaten van de zeugen en de vleesvarkens zijn in

vleesvarkens staan op brij.

bijgaande tabellen weergegeven.

De eigen “voerfabriek” heeft veel mogelijkheden,
die goed worden benut. Er zijn droge componenten,

TOEKOMSTVISIE

aanvullend voer en enkelvoudige producten, die zo

Zoals gezegd ook de dragende zeugenstal moeten we

nodig gemalen kunnen worden, natte componenten,

nog eens verbouwen naar kleine groepen en op brij,

en half natte componenten die door te mengen met

evenals de kraamstallen. De kraamstallen zijn verouderd

een natte component verpompbaar worden. Droge

en ook aan vervanging toe. Verder is er de wens om

componenten kunnen worden geblazen en gestort.

een derde vleesvarkensstal te realiseren, waarmee het

Volop mogelijkheden qua inkoop en herkomst van

bedrijf dan volledig gesloten is. Er staat een prachtige

grondstoffen, die zorgen voor grip op voerkosten.

locatie, met geen andere bedrijven in de directe

De dieren die brijvoer krijgen vreten uit een lange trog,

nabijheid.

waar alle dieren tegelijk kunnen vreten.
Een sensor in de trog, die de voersnelheid meet, kan
de voergift aanpassen.
In bijgaande tabel staan de rantsoenen.

TECHNISCHE KENGETALLEN
ZEUGEN. (AGROVISION)
1 mei 2021 t/m 30 april 2022
cyclusindex

2,39

zoogduur

26,5 dagen

geboren per worp

16,6

levend geboren per worp

15,7

uitval tot spenen

10,70%

gespeend per worp

14

gespeend per zeug per jaar

33,5

uitval na spenen

1,70%

gemiddeld worpnummer

2,01

herinseminaties

6,2%

afbigpercentage 1e dekking

85,40%
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RESULTATEN VLEESVARKENS
(GELTEN / BEREN) SLOOTHOEVE
Q2 - 2021

Q3 - 2021

Q4 - 2021

Q1 - 2022

heel jaar

percentage uitval *

2,5

2,0

2,5

4,1

2,8

gemiddeld opleggewicht afgel. **

28,4

27,9

27,1

26,3

27,4

gemiddeld aflevergewicht gesl.

97,0

94,0

98,4

98,0

96,9

gemiddeld aflevergewicht levend

123,2

119,6

125,1

144,7

123,2

groei per dier per dag

978

950

987

998

979

voeropname per dier per dag

2,35

2,28

2,33

2,22

2,28

EW-opname per dier per dag

2,66

2,57

2,63

2,50

2,57

voederconversie

2,41

2,40

2,36

2,23

2,33

voerkosten per kilo groei

0,600

0,635

0,666

0,800

0,671

vleespercentage

59,9

60

59,5

61,7

60,3

spierdikte

69,63

68,57

69,42

67,81

68,96

spekdikte

12,81

12,69

13,33

13,39

13,06

groei per dier per dag

966

936

976

999

973

voeropname per dier per dag EW

2,59

2,53

2,56

2,44

2,52

voederconversie kilo

2,35

2,37

2,30

2,18

2,28

voederconversie EW

2,65

2,67

2,60

2,45

2,57

voerkosten per kilo groei

0,585

0,626

0,649

0,782

0,657

gecorrigeerd 25-117 kilo

* als uitvalsoorzaak is PIA belagrijk geweest. Daar is een neting voor ingezet nu
** alle biggen worden bij opleg in de vleesvarkensstal gewogen
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ZONNEPANELEN
ZORGEN VOOR
FIKSE KOSTENBESPARING

Op 3 locaties

1 MegaWatt (MW) aan zonnepanelen op drie verschillende locaties, enkel
voor eigen gebruik. Dat is een project dat wij eind vorig jaar hebben ingezet
vanwege de toenemende stroomkosten en begin van dit jaar hebben afgerond.

O

nze eerste ervaring met zonnepanelen is

beurs voor stroom) tussen de 3 en 4 cent per kWh zat.

van 2019. In dat jaar hebben wij SDE-

Na het realiseren van dit project hadden wij de ambitie

subsidie aangevraagd en gekregen

om bij onze verschillende varkensbedrijven ook een

voor 850.000 kilowattuur (kWh) bij ons

SDE-subsidie aan te vragen, om ook daar stroom terug

akkerbouwbedrijf De Akkerhoeve. De SDE-subsidie

te leveren aan het net. Echter zijn wij op alle locaties

die wij hebben gekregen is 10,1 cent per kilowattuur.

in de wachtrij gekomen, omdat het net in onze regio

Begin 2020 hebben wij dit plan gerealiseerd door het

overbezet is en er voorlopig absoluut geen stroom meer

dak op de toen nog twee bewaarschuren vierkant

terug geleverd mag worden. Hierdoor hebben wij deze

vol te leggen, met afgerond 2300 zonnepanelen. Het

plannen destijds in de ijskast gezet.

eigen stroomgebruik bij De Akkerhoeve is allesbehalve
constant te noemen. Dit komt doordat het stroomgebruik

Vanaf het tweede halfjaar van 2021 begon de

seizoensgebonden is. Wij gebruiken de meeste stroom

stroomprijs langzaam toe te nemen. In de maand

daar voor het ventileren van de bewaarproducten,

september kwam de gemiddelde APX-prijs zelfs op 13,6

het beregenen van de omliggende percelen en

cent uit. Door deze hoge stroomprijs ziet de rekensom

het elektrisch scheiden van mest. Hierdoor is het

en het terugverdienmodel van de zonnepanelen er

zonnepanelen project van De Akkerhoeve voornamelijk

ineens heel anders uit. In de wetenschap dat wij

bedoeld voor het terug leveren van energie aan het net

niet mogen terug leveren hebben wij ons toch laten

waardoor de investering uiteindelijk binnen acht jaar

informeren naar het plaatsen van zonnepanelen, enkel

terugverdiend moet worden wanneer je ervan uitgaat

en alleen voor eigen gebruik. Dit is mogelijk door bij de

dat de stroom nooit duurder is dan 10,1 cent per kWh. In

meterkast/travo een power control te plaatsen. Op het

het jaar dat wij het project realiseerde, 2020, was dit ook

moment dat de zonnepanelen installatie meer stroom

een reële rekensom omdat de gemiddelde APX-prijs (de

opwekt dan waar het bedrijf om vraagt, zorgt de power
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control ervoor dat dit nooit terug geleverd wordt op

een derde is ook niet haalbaar. Dit komt omdat een

het net. Hierdoor is het mogelijk om een royaal aantal

varkensbedrijf een redelijk constant stroomverbruik

zonnepanelen op het dak te plaatsen om in de acht

heeft en omdat in de wintermaanden de zon bijna niet

zonnigste maanden van het jaar, van maart tot en

schijnt en daarnaast ook elke nacht weer ondergaat.

met oktober, overdag bijna geen stroom van het net

Wij hebben de meeste zonnepanelen geplaatst bij De

te hoeven kopen. Doordat de stroomprijs het vierde

Grenshoeve en De Sloothoeve. De reden hiervoor is

kwartaal van 2021 bleef stijgen, en met momenten

omdat wij hier ook gebruik maken van een warmtepomp.

zelfs boven de 20 cent per kWh uitkwam, hebben wij

Deze warmtepomp zorgt ervoor dat er geen gas nodig

ervoor gekozen om snel te schakelen en voor 1 MW

is om de biggenstallen te verwarmen. Hier hebben wij

aan zonnepanelen te kopen, verdeeld over drie locaties.

op in gezet omdat de gasprijzen nog duurder zijn dan de

De Grenshoeve: 476.000 kilowattpiek (kWp), De

stroomprijzen. Het enige nadeel van een warmtepomp is

Sloothoeve: 350.000 kWp en De Haarhoeve: 140.000

dat het stroomverbruik omhooggaat en dit proberen we

kWp. De overige panelen hebben wij geplaatst bij De

dan weer deels te compenseren met de zonnepanelen,

Akkerhoeve, omdat wij daar de SDE nog niet volledig

om zo toch onder aan de streep de biggen zo voordelig

benut hadden en er inmiddels een derde bewaarschuur

mogelijk te verwarmen.

bij was gekomen waardoor we weer ruimte op het dak
hadden om de SDE, zoals in 2019 aangevraagd, alsnog

De zonnepanelen zijn nu een paar maanden actief en

volledig te benutten.

werken goed. Met een gemiddelde APX-prijs in 2022 van
20 cent per kWh, is dit een investering die binnen 4 jaar

Wij zijn er in onze investering vanuit gegaan dat wij een

terugverdiend kan worden. Met het huidige prijsniveau

derde van de stroom die wij op jaarbasis nodig hebben,

van stroom is het dus ook zonder SDE-subsidie

op deze locatie, zelf kunnen opwekken. Veel meer dan

interessant om te investeren in zonnepanelen.

•
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Tako Tiemes'

EIGEN ZWARTE
CROSS CAMPING

16

Voor de liefhebbers van de Zwarte Cross woont Tako Tiemes, chauffeur bij Handelshuis
Schuttert, op de mooiste plek van ons land. Met zijn erf grenzend aan het festivalterrein,
heeft hij het volle uitzicht op het evenement en hoeft hij zijn luie stoel niet uit om van
de muziek te genieten. Ook voor de sfeer en de gezelligheid hoeft hij tijdens de Zwarte
Cross de deur niet uit. Want zijn land wordt ieder jaar tijdelijk omgebouwd tot een
camping waar 350 festivalgangers voor een paar dagen hun tenten opzetten.

D

e familie Tiemes is er eigenlijk gewoon

gehad”, vertelt hij. “We hebben inmiddels een vaste

een beetje in gerold. Naarmate de

groep mensen die ieder jaar weer komt. Het is één grote

Zwarte Cross groeide, raakten de

familie. Door mijn werk zie ik een aantal mensen het

campings in de buurt vol. “Een paar jaar

hele jaar door ook regelmatig. En een groep in Brabant

geleden vroegen een paar mensen of ze hun tent een

heeft ook elk jaar een feest, waar wij zelf dan weer

paar dagen in ons weiland konden opzetten”, vertelt

naartoe gaan. Dus die hele Zwarte Cross is voor ons

Tako. “Al snel kwamen er steeds meer bij. In het begin

één grote reünie.”

maakten ze gebruik van de douche en wc in de stal,
maar dat was al snel niet meer genoeg. We hebben

SCHONE WC’S

inmiddels een officiële vergunning en we voldoen aan

Ze hebben er weleens over gedacht om een ‘echte’

alle eisen van de gemeente.”

camping op te zetten, maar daar hebben ze toch maar
vanaf gezien. “Mijn vriendin werkt al op een camping

VIER TON AFVAL

en zelf ben ik niet veel thuis. Dat is niet handig. Als je

Om 350 gasten onderdak te kunnen bieden moet

een camping hebt, dan moet je ervoor gaan”, vindt hij.

er heel wat voorbereid worden. Daarom neemt Tako

“Ik weet ook niet of een gewone camping wel zo leuk

tegenwoordig de hele maand juli vakantie. In de

is. Bij ons zijn de mensen blij met een schone wc en

voorbereiding op het festival moet het terrein er netjes

een douche. Meer hebben ze niet nodig, maar op een

uitzien en als het dan eenmaal zover is, is hij samen

gewone camping hebben de gasten veel meer eisen

met zijn familie een week lang 24 uur per dag in touw.

denk ik.”

“In die week gaan we niet naar bed, maar slapen af en
toe even op de bank. Want er is altijd wel wat schoon

DE MOOISTE TIJD VAN HET JAAR

te maken, op te ruimen of te repareren”, vertelt hij. “Na

Tako is blij dat corona voorbij is. “In het jaar dat het niet

afloop zijn we dagen bezig met opruimen. We hebben

doorging, was het bij ons op straat toch heel druk. Veel

zo’n 4 ton aan afval, want die campinggasten nemen

mensen kwamen even kijken naar het terrein waar ze de

echt van alles mee, tot complete bankstellen, koelkasten

andere jaren zoveel lol hadden. Toen bekend werd dat

en keukenblokken aan toe. Een groot deel van de

het festival doorging, begonnen onze gasten direct te

mensen neemt die spullen niet weer mee terug naar

mailen en te bellen om verzekerd te zijn van een plekje.”

huis, gooien na afloop alles bij ons in de container.”

Zelf is hij de laatste jaren niet meer op de Zwarte Cross
geweest, maar hij mist het niet. “Op ons terrein staan

EÉN GROTE REÜNIE

heel veel huis-tuin-en-keuken-artiesten. Die bouwen hier

Het mooie van de Zwarte Cross is dat alle categorieën

vaak met elkaar hun eigen feestje, een soort minifestival.

mensen er komen, vindt Tako. Jong, oud, rijk, arm,

Hartstikke gezellig. Het is hard werken, maar het is voor

afkomstig vanuit Brabant tot Groningen. Hele families

mij de mooiste tijd van het jaar. Ik verheug me er nu

komen er. “Het verloopt altijd goed. De sfeer is altijd

alweer op.”

rustig en vreedzaam, we hebben nog nooit problemen
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Danny & Carin ...
HET VALTHER
VARKEN
Danny (36) en Carin (38) de Graaf werken en wonen samen met hun twee dochters,
Senna van 11 en Eva van 7 op het familiebedrijf in het Drentse Valthe met Beter Leven
- vleesvarkens en een akkerbouwtak. Naast deelname aan het concept Varkens op z’n
best (VOB) is er een winkeltje op het erf waarin het eigen varkensvlees verkocht wordt.
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N

iet ver van de Hunebedroute N34, aan

Leven keurmerk met 1 ster gehouden en sinds vorig jaar

de rand van het Drentse dorp Valthe,

volgens het concept Varkens op z’n Best. Varkenshouders

ligt het varkens- en akkerbouwbedrijf

die meedoen aan dit concept werken met vaste genetica

van de familie De Graaf. Het bedrijf ligt

en voerleveranciers en daarnaast is er meer focus op

aan een doorgaande route van Exloo, richting Emmen,

hygiëne en het uitwisselen van gegevens in de keten. “Met

in een toeristisch gebied met veel bungalowparken.

de aantallen varkens die wij houden, zien we kansen in

Dat is ook een van de redenen dat Danny en Carin

concepten”, geeft Danny aan. “Hiermee kunnen we ons

met huisverkoop van het eigen varkensvlees, het

blijven onderscheiden voor een redelijke prijs. Het leveren

Valthervarken, zijn begonnen.

aan dit concept heeft ons in de coronatijd als voordeel

In de twee stallen achter het woonhuis is ruimte voor

gegeven dat we onze varkens konden leveren aan de

2.350 vleesvarkens. De varkens worden onder het Beter

slachterij”.
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Carin en Danny

VARKENS IN GROTE GROEPEN

meedoet. Om op voerkosten te besparen is dit jaar van

Een van de twee varkensstallen is in 2012 gebouwd en

de 50 ha akkerbouwgrond, voor het eerst 10 ha CCM

in 2017 vergroot. Hier lopen de dieren in grote groepen

gezaaid voor eigen gebruik. De rest van het bouwplan

van 68 varkens. “Het werken met grote groepen geeft ons

bestaat uit aardappelen, granen en bieten.

extra werkplezier”, aldus De Graaf die in de afdeling alle
poortjes achter in het hok heeft verwijderd. Hierdoor heeft

GEZONDE VARKENS IN HET HOK

elk varken de keuze om in één van de, voorheen 6, hokken

De varkens die deze week geleverd gaan worden zien

te liggen en te vreten. Per afdeling zitten de gelten aan

er glimmend en gezond uit. Naast mengvoer krijgen de

de ene kant van de voergang en de beren aan de andere

varkens kaaswei op de nippel in de brijbakken verstrekt.

kant. Hiermee kan De Graaf via het computergestuurde

Een dierdagdosering van 1,08 bevestigd het beeld in

droogvoersysteem (CDI) per voerbak de dieren op maat

de stal dat het met de gezondheid van de dieren wel

voeren. Op dit moment krijgen de varkens via de CDI

goed zit. Met de technische resultaten in de stal gaat

een mengvoerrantsoen, geleverd door Kippers Voeders,

het ook goed. De vleesvarkens, met als eindbeer de

één van de voerleveranciers die aan het VOB - concept

Tempo, groeiden het laatste kwartaal gemiddeld 949
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gram per dag met een voederconversie van 2,46 en een
EW voederconversie van 2.74. “Dit kan zeker nog beter”,
geeft de varkenshouder aan die met de huidige hoge
voerprijzen de beren momenteel een beetje tempert in
voerhoeveelheid zonder teveel op efficiëntie toe te geven.
In de tweede stal zitten de Beter Leven varkens in
groepen van 47 bij elkaar in het hok. Deze stal is
verouderd en staat op de nominatie om vernieuwd te
worden. Het is nog een vraagstuk met welk concept de
ondernemers in zee willen. Consumenten willen graag
varkens in het stro zien of biologisch, maar het moet ook
voldoende opbrengen en uit eigen ervaring weten Danny
en Carin dat het soort concept niet alles uitmaakt in de
verkoop van vlees, maar wel de herkomst van belang
is. Sinds twee jaar verkopen de varkenshouders via een
zelfbedieningswinkel aan huis diepgevroren vlees van
eigen varkens. “Een betere start konden we ons niet
bedenken”, geeft Carin aan die vele uren in de week druk
is met de verkooptak en het inpakken van het vlees.

EIGEN VLEESVERKOOP
Er gaan ongeveer 1 tot 2 varkens in de week naar een
lokale slachter in Nieuw-Weerdinge. De karkassen
gaan daarna naar slager Ruud uit Exloo waarmee
de varkenshouders een samenwerking hebben.
Het rundvlees van Ruud, het Exloër rund, is ook te
koop in de diepvriesvleesautomaat bij de familie De
Graaf. Slager Ruud verwerkt het varken verder tot de
verschillende producten. Het inpakken van het vlees in
tweepersoonspakketjes doen Danny en Carin zelf, soms
met hulp van de dochters. Vervolgens gaat het vlees
in de vriezer en is daarna klaar voor de verkoop via de
zelfbedieningsautomaat. “De automaat heeft als voordeel
dat we niet de hele dag paraat hoeven te staan. Bij het
vullen spreek je wel klanten en het geeft wel voldoening
als je af en toe wat extra uitleg kunt geven over de
varkenshouderij en de vooroordelen weg kunt nemen”,
geven Carin en Danny aan.
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KORT NIEUWS FACEBOOK
TOEKOMSTBESTENDIG
DIERTRANSPORT - MAART
Namens Handelshuis Schuttert doen wij mee met het
project “Toekomstbestendig Diertransport”, van Wageningen
Livestock Research. Het project doen wij samen met
nog een drietal andere handelaren maar ook met
carrosseriebouwers en aantal andere belangrijke partijen.
Op 25 maart zijn er alvast temperatuur sensoren geplaatst
in de vrachtwagen van onze chauffeur Esmé Bril. Later
volgen ook nog camera’s en luchtvochtigheid sensoren.
Wanneer wij meer duidelijkheid of interessante weetjes
hebben ontvangen zullen wij dit uiteraard delen.

MESTSEIZOEN OP DE
AKKERHOEVE - FEBRUARI
Het mestseizoen op de Akkerhoeve is weer in volle gang.

•

ENGBERT KALTER MET PENSIOEN
Op 20 mei 2022 had Engbert, na bijna 14 jaar, zijn laatste werkdag
bij ons op kantoor.
'‘Na bijna 45 jaar varkens administratie en miljoenen varkens te
hebben afgerekend, is vandaag mijn laatste werkdag aangebroken.
Nu ga ik genieten van mijn hobby’s: de tuin, de kleindieren, het
fietsen en uiteraard de kleinkinderen”
Wij willen Engbert ontzettend bedanken voor zijn kennis,
gezelligheid en collegialiteit. Geniet van je welverdiende pensioen!

•
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•

PERSONEELSFEEST
Wat een feest! Zaterdagavond 7 mei zijn wij met alle
personeelsleden en aanhang afgereisd naar Avonturenpark
Hellendoorn. We zijn de avond gestart in de zaal. Jan heeft
iedereen welkom geheten en daarna iedereen bij gepraat over het
afgelopen jaar. Harry Tutert mocht naar voren komen in verband
met zijn 25 jarig dienstverband. Een hele mijlpaal! Vervolgens
werden wij meegenomen naar twee attracties. We zijn eerst met
z’n allen in de wildwaterbaan gestapt, een aantal kwamen hier niet
geheel droog uit. Vervolgens liepen we door naar een achtbaan
die over de kop ging, al snel werd duidelijk wie echte waaghalzen
waren en wie er toch liever aan de kant stonden om de anderen
toe te juichen. Na het buffet was het tijd voor de Rioolrat, een
spannende achtbaan in het donkere riool, en als laatste attractie
lasergamen.
Tot slot was het tijd om onder het genot van een drankje gezellig bij

•

te praten. Het was weer erg gezellig.
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v.l.n.r. Harry Tutert, Thijs Grondman, Henk Kamerman, Jan Schuttert en Johan Schuttert

BIGGEN
VERGADERING
Iedere donderdagmorgen om 8.00 is het weer tijd voor de “biggenvergadering”. Het is
al een begrip geworden binnen ons Handelshuis, maar hoogstwaarschijnlijk ook voor
varkenshouders die op donderdag tussen 8.00 en 10.00 uur bellen. Wanneer zij naar
Henk vragen, dan krijgen zij op dat moment te horen dat Henk in de biggenvergadering
zit en dat hij daarna zal terugbellen. Een leuk moment om daarom eens wat dieper op de
biggenvergadering in te gaan!
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D

e biggenvergadering vindt iedere

aantal wordt afgestemd met de vleesvarkenshouder

donderdagochtend van 8.00 tot 10.00 uur

die de biggen ontvangt. Ook de dag van leveren en

plaats in de “opkamer”. Dit is de ruimte

dus ontvangst wordt besproken in de vergadering. Wij

boven het kantoor van Handelshuis

streven naar een vaste afzet voor iedereen, dit werkt

Schuttert. Een mooie open ruimte waar de grote

prettig en de ontvanger van de biggen leert het type

vergadertafel direct opvalt met daar boven een grote

big ook kennen. Wanneer er bijzonderheden zijn bij een

varkenskop. Aan de varkenskop hangt een krijtbordje

vermeerderaar, kan dit ook direct worden besproken

met hierop de biggen-, zeugen- en beursprijs van de

tijdens de vergadering.

huidige week. Dit bordje wordt iedere donderdagochtend
voor aanvang van de vergadering bijgewerkt.

Wanneer alle fokkers genoemd zijn, dan zijn er nog
“losse koppels”. Dit zijn biggen die buiten een vaste

Nadat de koffie is ingeschonken begint Henk in

koppeling vallen.

alfabetische volgorde met het oplezen van de namen

Als de biggenvergadering is afgelopen, werkt Henk het

van de vermeerderaars die biggen leveren aan

“biggenweekplan” bij en stuurt hij het bestand rond naar

Handelshuis Schuttert. Degene die contactpersoon is bij

diegenen die bij de biggenvergadering aanwezig zijn en

de fokker die genoemd wordt, geeft aan hoeveel biggen

naar onze planners omdat zij de biggen op de juiste dag

er de komende week bij de betreffende fokker aanwezig

op de juiste plek moeten vervoeren. En dit wordt iedere

zijn en naar welke varkenshouder deze kunnen. Dit

week op donderdag herhaald.
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Vrachtwagens
WASSEN
ALS VOORBEREIDING
OP DE
TOEKOMST
Voor Julian Beumer (18), Jesse van de
Burgt (16) en Remco van der Bent (16)
staat het vast; hun toekomst ligt op de
vrachtwagen. Tot het zover is, poetsen
zij elke vrijdagmiddag en/of zaterdag
alle vrachtwagens van Handelshuis
Schuttert, zodat die weer blinkend
schoon op pad kunnen.
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e jongens vormen echt een team. Met

het rijden op de wagen. Maar ook omdat je op allerlei

vier jongens wassen ze steeds twee

plekken komt en met leuke beesten werkt. Want varkens

vrachtwagens tegelijk. De eerste zeept

zijn echt leuk.” Ook Remco volgt deze BBL opleiding

in, vervolgens gaat twee man aan de

voor chauffeur.

slag met borstels en poetst de vierde de velgen. “Wat
het mooiste werk is?”, zegt Remco. “Eigenlijk is het

Behalve dat het werk ze aanstaat, vinden ze het ook

allemaal leuk, maar we doen allemaal het liefst de

vooral gezellig bij het bedrijf. In de pauzes zitten ze

velgen, daarom wisselen we de taken steeds af.”

lekker met elkaar in de kantine te kletsen onder het
genot van een bak koffie en een tosti, die ze daar ter

De jongens zijn allemaal al op jonge leeftijd begonnen

plekke klaar maken. Op vrijdagmiddag zijn er vaak ook

bij het Handelshuis. Julian door te reageren op een

andere chauffeurs aanwezig met wie ze een praatje

advertentie, Remco en Jesse door een open sollicitatie.

maken en op die manier heel wat van hun toekomstige

Jesse doet inmiddels al meer dan alleen wassen op

vak meekrijgen. Het is er zelfs zo gezellig dat Julian, die

vrijdagmiddag en zaterdag. “Ik ga ook mee met varkens

op vrijdagmiddag ergens anders werkt, zich om half zes

laden”, vertelt hij. “Nadat we ze gelost hebben bij het

naar de Balkerweg in Ommen spoedt om nog even wat

slachthuis, maken we daar de binnenkant van de

te drinken en bij te praten met zijn collega’s. “We gaan

vrachtwagen schoon. We spuiten het smerige zaagsel

ook vaak met z’n allen naar de Mac of ergens anders

eruit en strooien er later weer schoon zaagsel op.” Tot

naartoe. Door het werk zijn we vrienden geworden.”

nu toe doet hij dat nog na schooltijd en in de vakanties.
Maar in september begint hij met zijn BBL opleiding.

Ze zien hun toekomst rooskleurig tegemoet. “Het is

Dan loopt hij vier dagen stage bij Schuttert en gaat één

het mooiste werk van de wereld en er is altijd een

dag per week naar school. Hij heeft er zin in. “Het werk

chauffeurstekort”, dus wat dat betreft zitten wij dus

op de vrachtwagen vind ik mooi. Ten eerste vanwege

helemaal goed.”

Vlnr Jesse van de Burgt, Remco van der Bent, Nigel Roenhorst, Julian Beumer
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DE LAATSTE
ONTWIKKELINGEN
van Kippers Voeders
In dit artikel nemen we u en jou graag mee in de laatste

bulkauto in gebruik genomen wat verzorgd wordt door

ontwikkelingen van Kippers Voeders en haar klanten.

Groot Zevert als het gaat om transport en planning.

We worden als varkenshouders in de huidige tijd

Menig klant heeft hem al mogen verwelkomen. Hiermee

gelouterd en beproefd door de marktontwikkelingen.

proberen we de kosten in de hand te houden en de

Torenhoge voer- en energieprijzen die ons parten

kwaliteit in het afleveren van ons voer te waarborgen.

spelen ten opzichte van de opbrengstprijzen. Ons doel

Dat alles gaat naar de wens van de klanten. Twee vaste

is dan ook om de kostprijs zo goed en scherp mogelijk

chauffeurs Marcel en Frank die de auto besturen van

in te richten voor onze klanten als Kippers Voeders.

fabriek naar u en jouw bedrijf. We hebben gekozen

Elkaar versterken en ondersteunen is in deze tijd hard

voor een bulkauto die ruim van inhoud is en eenvoudig

nodig. Ieder mens heeft in zijn werk vaste rotsen nodig

het voer in de silo kan blazen. Hiervoor zijn extra

waarop hij/zij kan bouwen. Zo zet je de bedrijfsvoering

technieken aangebracht wat in de praktijk goed werkt.

neer. Als Kippers voeders kunnen we u mededelen

Een voorbeeld hiervan zijn “woelers” die trillen om

dat we technisch- en economisch bij de goede

geen brugvorming te krijgen in de bulk als het gaat om

varkenshouders zijn aangesloten. Duidelijk scherpere

kruimvoeders.

voederconversies ten opzichte van het gemiddelde
van Nederland en lagere voerkosten. Om u een idee

We mogen als Kippers Voeders dankbaar zijn als het

te geven is dit ruim 11 euro per vleesvarkensplaats en

gaat om de afzet van het voer. Om boer te blijven moet

ruim 2 biggen afgeleverd per zeug per jaar. Ook zien we

men als een professional te werk gaan. Minder kan niet

dat de zeugenhouders hogere aantal kwalitatieve biggen

om te overleven. Hierop zetten we in om onze klanten

aflevert, minder slachtbiggen en dus hoger rendement.

bij de beste 25% te doen horen en blijven. Ik hoop van

En dat geeft rust. Rust, want kwaliteit wint de strijd!

ganser harte dat na deze tijd waar we nu in zitten een
tijd komt van gezond inkomen met de vreugde van ons

We hebben voor een aantal weken terug onze eerste
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prachtige vak.

PERSONEELSNIEUWS

Handelshuis Schuttert

GEBOORTE THOMAS SAMSEN

GEBOORTE JOAS BRIL

Zondag 12 december 2021 is Thomas geboren. Hij is

Op vrijdag 7 januari 2022 is Joas geboren. Joas is de zoon

de zoon van Lena Schmidt en Robert Samsen. Lena

van onze chauffeur Esmé Bril en zijn vrouw Dianne. Wij

werkt bij ons op de Driehoekhoeve. Grote broer Vincent

wensen Esmé en Dianne heel veel geluk toe samen met de

is erg gelukkig met zijn broertje. Wij wensen hen met z’n

kleine Joas.

vieren veel geluk en gezondheid toe!

•

JUBILEUM
Harry Tutert 25 jaar in dienst (buitendienst medewerker).

•

JUBILEUM

•

Kevin Kleinlugtenbeld 12.5 jaar in dienst (chauffeur).
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