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Innovatieve zeugenstal krijgt vorm
 Bouwvakkers isoleren de 
nieuwe stal voor 600 zeugen 
plus biggenopfok van var-
kenshouder Gerbert Oosterla-
ken in Beers (N.-Br.). Dierge-
zondheid, landschappelijke 
inpassing en maatschappelij-
ke acceptatie stonden cen-
traal bij het stalontwerp. De 
stal is hoog met een spits dak, 
waardoor deze smaller oogt. 
Er komt ook een zichtruimte. 

Uit oogpunt van dierge-
zondheid komen er kraamop-
fokhokken, mestpannen om 
mest direct af te voeren. Oos-
terlaken gaat werken volgens 
een vierwekensysteem. Hij 
wil af van koppelbehandelin-
gen met antibiotica bij big-
gen. De bouwkosten bedra-
gen €2.700 per plaats. 

 Vrijdag 19 april is de ope-
ning. Dan onthult Oosterla-
ken ook het concept waar-
voor hij gaat produceren. 

VARKENS IN ZICHT STREEFT NAAR  DEELNAME VAN 40 BEDRIJVEN TIJDENS HET 
WEEKEND VAN HET VARKEN. ZOEKEN NAAR FINANCIERING VOOR 2014 IS NODIG.

Oproep voor deelname Weekend van het Varken
 Stichting Varkens in Zicht is be-
gonnen met de voorbereidin-
gen voor het Weekend van het 
Varken. De stichting deed een 
oproep aan varkenshouders 
om hun bedrijven open te stel-
len voor publiek in het week-
end van 14 en 15 september. 

 Volgens projectleider Mechie 
Beurskens streeft de organisa-
tie naar 40 deelnemende be-
drijven. Afgelopen jaar deden 
38 bedrijven mee. Het ging 
toen om 21 zichtstallen en ze-
ventien andere varkensbedrij-
ven. “Tot nu toe is van ruim 
30 bedrijven bekend dat ze dit 
jaar weer meedoen aan het 
Weekend van het Varken”, zegt 
de projectleider. 

 Financiering valt weg 
 2013 is het laatste jaar dat de 

activiteiten van Stichting Var-
kens in Zicht worden gefinan-
cierd vanuit het Productschap 
Vee en Vlees (PVV), dat dit jaar 
wordt opgeheven. Voor de ko-
mende jaren zal de organisatie 
op zoek moeten naar nieuwe 
financiering. 

Varkens in Zicht werkt met 

een begroting van zo’n 
€150.000 voor de organisatie 
van het Weekend van het 
Varken en de promotie van 
zichtstallen bij het publiek. 
Verder zijn nog ettelijke tien-
duizenden euro’s nodig voor 
de ondersteuning van varkens-
bedrijven met zichtstallen en 
het verzorgen van achter-
grondinformatie. 

 Later deze maand komt het 
onafhankelijke bestuur van 
Varkens in Zicht bij elkaar om 
zich te beraden over de te vol-
gen strategie. Beurskens wil er 
nu nog niets over zeggen. Wel 
is het volgens haar duidelijk 
dat veel van de varkenshou-
ders zelf afhangt. “De varkens-
houders zullen het voor een 
belangrijk deel zelf moeten 
gaan doen. ”■

Hoe lang moet een water-
leiding worden doorge-
spoeld?

Om te zorgen dat de biggen 
na opleg in de opfokstal en 
ook later in de vleesvar-
kensstal kunnen beschik-
ken over goed drinkwater, 
is het belangrijk de leidin-
gen goed door te spoelen. 
Kort doorspoelen door de 
vinger op de nippel te druk-
ken werkt onvoldoende. 
Voor een goede waterkwali-
teit moet minimaal drie mi-
nuten worden gespoeld. 
Dat kan eenvoudig door 
een wasknijper op de nip-
pel te plaatsen. Uiteindelijk 
moet de nippel 4 tot 7 liter 
water doorlaten. Als medi-
cijnen zijn versterkt via het 
water is reiniging met de 
juiste middelen nodig.

Burgers maken kennis met de 
varkenssector tijdens Weekend 
van het Varken. FOTO: BART N IJS
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