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zijn van varkens is het veel belangrijker dat je 

als varkenshouder goed met je dieren omgaat.”

Kiezen voor eigen aanfok
Marktgericht produceren begint voor de var-

kenshouder met de keus voor eigen aanfok. Zo 

heeft hij zelf invloed op de slachteigenschappen 

van zijn varkens. Dirks houdt zestig zuivere PIC 

Large White-zeugen voor de fokkerij. Voor de 

productie van opfokzeugen insemineert hij 

deze met sperma van PIC Engels Landras- 

beren. Als eindbeer gebruikt hij de PIC Piétrain 

408. Deze combinatie levert volgens hem 

slachtvarkens op die een hoog eindgewicht 

kunnen halen, zonder te vervetten. 

De varkens groeien goed en hebben een 

goede voerconversie volgens de varkenshouder. 

Dirks kiest bewust voor bedrijfs-ki. Hierdoor 

heeft hij nakomelingen van maar drie eind-

beren. Dit komt de uniformiteit van de biggen 

en de vleesvarkens ten goede, legt hij uit. Hij 

zoekt de beren die hij aankoopt zelf uit. Zo kan 

hij beren van hetzelfde type selecteren.

Twan en Monique besteden veel aandacht 

aan het produceren van veilig voedsel. De 

 gezondheidsstatus van het bedrijf is hoog. Ze 

gebruiken geen antibiotica. Dirks probeert zijn 

varkens gezond te houden door insleep van 

ziektekiemen te voorkomen. Hij werkt met 

 eigen aanfok, zo sluit hij een grote risicofactor 

voor insleep van ziektekiemen van buitenaf uit. 

Daarnaast probeert hij intern geen ziektes 

over te brengen. De varkenshouder is zorgvul-
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Bedrijf: Twan Dirks (37) houdt samen met Monique Dirks-Laarhoven (37) in vof 600 

zeugen en 800 vleesvarkens, inclusief eigen aanfok. Daarnaast hebben ze drie beren 

voor bedrijfs-ki. Ze hebben drie dagen per week hulp van een zzp’er. Strategie: De var-

kenshouders produceren op jaarbasis 17.500 biggen. Dat is exclusief eigen aanfok en 

opleg van eigen vleesbiggen. Dirks stuurt op het aantal dekkingen en op de rekening-

courant. Hij vertelt dat hij op dit moment net aan alle verplichtingen kan voldoen.

dig met de interne en externe biosecurity. Na 

elke ronde reinigt hij de afdelingen met koud 

water. Hij gebruikt geen inweekmiddel voordat 

hij gaat reinigen. Ook ontsmetten laat hij ach-

terwege. “Hiermee maak je ook veel goede 

bacteriën dood”, legt hij uit. “Wel zorg ik dat de 

afdelingen droog en warm zijn voordat de die-

ren erin komen.”

Aandacht voor duurzaamheid
Naast oog voor de wensen van de consument, 

hebben de ondernemers aandacht voor hun 

omgeving en duurzaam ondernemen. Ze inves-

teerden € 400.000 extra in duurzaamheid. Voor 

dat geld hadden ze 200 zeugen extra kunnen 

houden. “Maar we hebben in de toekomst geïn-

vesteerd”, zegt Dirks. “Niet meer, maar beter.” 

Zo kozen ze voor een zaagtanddak op hun 

nieuwe stal. Dit type dak werd vroeger veel 

toegepast op de leerlooierijbedrijven in de 

streek. Het dak biedt veel voordelen. Zo is er 

veel volume in de stal, terwijl de hoogte van het 

dak toch beperkt blijft. In de verticale delen van 

het dak zitten grote ramen, waardoor veel dag-

licht naar binnen komt. De schuine delen liggen 

op het zuiden. Hierop liggen zonnepanelen, 

waarmee ze de helft van de benodigde stroom 

zelf kunnen produceren.

Daarnaast investeerden de varkenshouders  

in een warmteterugwinningsinstallatie. Met de 

restwarmte verwarmen ze de kraamstallen, big-

genstallen en hun woonhuis. Zowel de vloer-

verwarming als de binnenkomende stallucht 

wordt ermee verwarmd. De varkenshouders 

gebruiken geen aardgas meer voor de verwar-

ming sinds de aanschaf van de installatie.  Dirks 

heeft op de investering in de installatie weten 

te besparen. Met een bevriend deskundige be-

keek hij welke installatie het best paste. Vervol-

gens bouwden ze de installatie op uit losse 

componenten. Dat was 40 procent goedkoper 

vergeleken met een kant-en-klare installatie.

Bij de bouw van de kraamstal kozen Twan en 

Monique bewust voor het los laten lopen van 

de zeugen. Zo kunnen ze in de toekomst deel-

nemen aan bepaalde concepten zonder daarin 

opnieuw te hoeven investeren. Dirks weet wel 

dat de biggen meer risico lopen om onder de  

zeug terecht te komen als ze losloopt. Ook ge-

dragen sommige zeugen zich agressiever naar 

de verzorgers. Zeker tijdens het behandelen 

van biggen is er meer onrust in de kraamstal. 

Daarom laat Dirks zijn zeugen opgesloten in 

het kraamhok.  De ondernemer vindt het jam-

mer dat dit soort dilemma’s onderbelicht blij-

ven. “Er wordt veel wetgeving op het gebied 

van dierenwelzijn ingevoerd. Van sommige 

maatregelen vraag ik me af of ze echt iets bij-

dragen”, zegt hij. “Bovendien worden extra wel-

zijnsmaatregelen niet met een extra opbrengst-

prijs gewaardeerd.” Hij verwijst naar het één 

ster Beter Leven-keurmerk. “Deelnemers krij-

gen alleen de meerkosten vergoed, van een ex-

tra opbrengst is geen sprake”, zegt hij.
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