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Colofon
voertaal varkens is een uitgave van ForFarmers 
Hendrix. voor meer informatie kan je terecht bij 
ForFarmers Hendrix België: +32 (0)51 33 57 60. 
overname van de artikelen is mogelijk na  
toestemming van de redactie en met  
bronvermelding.

Kijk voor meer informatie op 
www.forfarmershendrix.be
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Sinds 1 januari 2013 zijn wij officieel 

ForFarmers  Hendrix in België. In dit eerste 

nummer van Voertaal Varkens laten we 

je dan ook graag kennis maken met onze 

nieuwe organisatie. Lammert Veenhuizen, 

algemeen directeur België, vertelt waar 

ForFarmers Hendrix voor staat. 

ForFarmers Hendrix
meer kennis, scherpe prijs

Fabriek ForFarmers Hendrix Ingelmunster
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Bedrijfsnieuws

Hoe kunnen we ForFarmers Hendrix 

als bedrijf typeren? 

“ForFarmers  Hendrix  maakt deel uit 

van de ForFarmers  group, die actief 

is in nederland , duitsland, engeland, 

Luxemburg  en België. de organisatie telt 

in totaal 2.200 medewerkers en heeft een 

geconsolideerde omzet van 2,6 miljard 

euro. de afzet van voeders bedraagt 8,6 

miljoen ton, waarvan 6,3 miljoen ton 

mengvoeders. Hoewel we deel uitmaken 

van een heel grote organisatie willen we 

toch een nononsense bedrijf zijn dat 

dicht bij u als veehouder staat. door onze 

schaalgrootte willen we echter wel de 

beste waardeprijsverhouding realiseren . 

We investeren in kennis waardoor ons 

voer en advies beter wordt. Binnen de 

organisatie is veel kennis aanwezig, daar

door kunnen we de beste producten tegen 

een scherpe prijs leveren.”

Wat is de strategie van ForFarmers 

Hendrix? 

“de bedrijven van onze klanten worden 

groter en gespecialiseerder. We erva

ren dat je als veehouder behoefte hebt 

aan meer en andere kennis tegen een 

scherpe prijs. dit is de basis voor onze 

groeistrategie. door te groeien worden 

we efficiënter en zijn we in staat de 

betere medewerkers aan ons te binden. 

daarnaast is de basis van ons handelen 

‘operational excellence’. We luisteren 

goed naar wat jij als klant wil en vullen je 

wensen vervolgens zo efficiënt mogelijk 

in. dit betekent: goed voer, tegen de juiste 

waardeprijsverhouding, op tijd in de silo. 

daarnaast willen we door middel van o.a. 

bedrijfsbegeleiding ook heel dicht bij jouw 

bedrijf staan.”

Welke ambities heeft het bedrijf? 

“ForFarmers Hendrix wil groeien in 

afzet, efficiency en kennis. Een hogere 

afzet is gewenst omdat we dan de kosten 

over meer tonnen kunnen verdelen. een 

hogere efficiency is gunstig voor de prijs

stelling van onze producten.”

Waarin onderscheidt ForFarmers 

Hendrix  zich in de markt? 

“ForFarmers Hendrix onderscheidt 

zich op kennis en efficiency, dit komt tot 

uitdrukking in de beste waardeprijsver

houding. natuurlijk moet het totaal

plaatje kloppen, de klant moet merken 

dat we het beter doen dan een collega 

mengvoerfabrikant. We zijn al jaren in 

staat om in afzet te groeien. 

dit geeft aan dat we voor veel veehou

ders een aantrekkelijke partner zijn. 

mensen willen toch graag verbonden 

zijn aan een bedrijf, waar de zaken goed 

gaan en zo’n bedrijf, zo’n partner, willen 

wij ook graag voor jou zijn.” 

Lammert Veenhuizen, directeur België
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op bezoek bij Kurt aegten in Bocholt

Succesvolle overgang naar 
600 zeugen en vierwekensysteem 

reportage

Omvorming bedrijf

voor de uitbreiding van 300 naar 600 

zeugen werd gezocht naar een oplossing 

zonder veel overbodige luxe. “de kraam

stal, met 120 kraamhokken, was vroeger 

een grote loods. de vloer werd met 60 

cm verhoogd en de kelder bevat een 

rioleringssysteem ”, vertelt Kurt aegten. 

“de dragende zeugen stal bestaat uit 

360 plaatsen (3 groepen). We kozen voor 

het systeem met ligboxen met uitloop. 

de zeugen kunnen altijd vrij rondlopen 

en worden één maal per dag gevoederd.” 

dit bevordert de rust in de stal. de dra

gende zeugenstal is eenvoudig gebouwd: 

luchtinlaat via wandventielen en lucht

afvoer via ventilatoren in de kopgevel in 

combinatie met een chemische  lucht

wasser. er is geen wachtstal voorzien 

voor de gespeende zeugen. “Bij de start 

van het vierwekensysteem lieten we de 

gespeende  zeugen achter de boxen in de 

drachtstal lopen. de ervaringen waren 

echter niet zo goed. de zeugen waren veel 

te onrustig. nu laten we de hoog dragende 

zeugen achter de boxen lopen  en worden 

de gespeende zeugen een halve dag 

opgesloten. de hoog dragende zeugen 

zijn het gewend om in groep bij elkaar 

te zitten. deze werkwijze bevalt ons veel 

beter,” legt Kurt uit.

Keuze vierwekensysteem

Arbeidsefficiëntie en gezondheid waren 

de bepalende factoren voor de keuze 

van het vierwekensysteem. “met maar 

één groep dieren in de kraamstal en 

twee groepen in de biggenbatterij is de 

gezond heidsstatus duidelijk verbeterd 

t.o.v. vroeger in het weeksysteem,” geeft 

Vijf jaar geleden nam Kurt Aegten een 

varkensbedrijf met 300 zeugen over in 

het Noord-Limburgse Bocholt. Vandaag 

telt het bedrijf 600 zeugen en staat er een 

nieuwe kraamstal en dragende zeugen-

stal. Bovendien draait het bedrijf nu in een 

vierwekensysteem.

Kurt Aegten
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op bezoek bij Kurt aegten in Bocholt

Succesvolle overgang naar 
600 zeugen en vierwekensysteem 

Kurt aan. “We krijgen nu ook veel meer 

structuur in het werk. Zo zijn er in de 

speenweek drie medewerkers beschik

baar. Het insemineren doen we met 

zijn tweeën. Biggen behandelen doe ik 

alleen.”

in de centrale gang naast de kraamstal 

staat de biggenbehandelkar. iJzer wordt 

naaldloos toegediend. “sinds het naald

loos toedienen van ijzer krijgen de biggen 

in de kraamstal geen antibiotica meer. 

ook niet bij het castreren. toch zie ik niet 

meer biggen met streptococcen letsels,” 

aldus Kurt. Het medicatiegebruik op het 

hele bedrijf is erg laag. na het spenen 

wordt er niet preventief gemedicineerd.  

in de biggenafdelingen wordt het water 

wel aangezuurd tot een pH van 3,5.

Spenen op 3,5 week

 “aangezien we alle biggen verkopen is 

voor ons een goede start na het spenen 

en het afleveren van een uniform koppel 

biggen van groot belang. toen de biggen 

nog op 3 weken gespeend werden zagen 

we een minder vlotte start in de biggen

afdelingen en was de groei tot tien weken 

leeftijd lager. nu spenen we op 23 à 24 

dagen leeftijd. de biggen nemen meer 

voer op voor spenen, starten beter op 

na spenen en zijn op leeftijd van verkoop 

duidelijk zwaarder,” zegt Kurt. spenen op 

3,5 week leeftijd in een vier wekensysteem 

heeft natuurlijk ook nadelen. “We spenen 

5 groepen op donderdag en vervolgens 5 

groepen op maandag. dekken en werpen 

valt samen en zorgt voor pieken in de 

werkdruk. Bovendien komen de zeugen 

maar kort voor het werpen in de kraam

stal aan.” Kraamstal bedrijf Aegten

Starten met eigen aanfok

“om de kans op ziekte insleep zo 

klein mogelijk te maken hebben we de 

overgang gemaakt naar eigen aanfok,” 

geeft Kurt aan. “Zo is er bovendien altijd 

een voldoende grote reserve aan gelten 

beschikbaar. Het is de bedoeling om per 

groep van 120 zeugen 8 York zeugen aan 

te houden waarvan er één gedekt wordt 

met York sperma.” er zijn twee afdelingen 

voorzien voor de opfokgelten met in totaal 

150 plaatsen.

Topresultaten draaien

Zo veel mogelijk verkoopbare biggen 

produceren is de hoofddoelstelling voor 

2013. “voldoende aandacht aan de big

gen geven begint meteen na de geboor

te. de biggen krijgen vanaf de tweede 

levensdag melk. Zo proberen we zoveel 

mogelijk biggen bij de zeug te laten lig

gen. ook verleggen we zo weinig mogelijk 

biggen. de kleinste biggen worden wel bij 

“Aandacht  
voor biggen 
begint meteen 
na geboorte” 

een tweedeworps zeug gelegd,” vertelt 

Kurt. 

in de biggenbatterij starten de klein

ste biggen op met alpha 1 speenmeel, 

hetzelfde voeder dat de laatste dagen 

voor het spenen verstrekt wordt. de rest 

van de groep begint met alpha 1 speen

kruimel. daarna  alpha 2 vital korrel, 

alpha 3 ideal korrel en alpha 4 maximal 

korrel. dit is een extra voordeel van het 

vierwekensysteem: het is heel eenvoudig 

om meerdere fasen te voederen en daar

door voor het optimale resultaat te gaan.

“na jaren van uitbreiding, overgang naar 

een ander managementsysteem en het 

starten met eigen aanfok streven we in 

2013 naar een jaar met stabiele en sterke 

technische resultaten,” besluit Kurt.  

Wij wensen Kurt hier alvast veel succes 

mee.
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resultaten

Sterke technische resultaten 
met Sigma vleesvarkensconcept
2012 was voor de vleesvarkenshouderij 

een jaar met grote schommelingen in 

opbrengsten en hoge voerprijzen. Deze 

omstandigheden vragen zeer scherpe 

technische resultaten. De verzamelde 

cijfers van afgelopen jaar bewijzen dat 

het Sigma vleesvarkensconcept een 

meerwaarde biedt.

“Het opvolgen van resultaten is enorm 

belangrijk”, volgens maarten van Horen, 

productmanager varkens bij ForFarmers 

Hendrix. “goede cijfers zijn voor ons een 

bevestiging van de stabiliteit en kwaliteit 

van de sigma voeders. daarnaast zijn 

de technische gegevens ook een goede 

manier om de toepassing van de voeders 

te beoordelen. en voor varkenshouders 

die streven naar het hoogste rendement is 

het bijhouden van de technische resulta

ten een onmisbaar hulpmiddel.”

in onderstaande tabel staan de gegevens 

van de ForFarmers Hendrix klanten van 

2012. in totaal werden er resultaten van 

meer dan 150.000 afgeleverde vlees

varkens verzameld. 

Techniek vertalen naar rendement

met de parameter ‘voerwinst per plaats’ 

worden de technische cijfers vertaald 

naar rendement. “economisch gezien 

weegt de voederconversie het zwaarst 

door,” geeft maarten aan. “de tabel laat 

zien dat de bedrijven met de laagste 

nutritionele voederconversie de hoogste 

voerwinst scoren. naast voederconversie 

speelt karkaskwaliteit een grote rol.  

de voerwinst is immers een resultante 

van opbrengstprijs, verkochte kilo’s vlees, 

kostprijs big en voerkost.”

 gemiddelde 50 % beste groei* 50 % beste nutr. vc**

opzetgewicht (kg) 23.0 23.0 22.8

Aflevergewicht (kg) 114.6 116.4 116.2

groei (g/d) 722 761 747

Bruto vc 2.77 2.73 2.68

nutritionele vc 2.52 2.45 2.41

voeropname (kg/d) 2.01 2.09 2.01

sterfte (%) 2.6 2.0 2.4

voerwinst/plaats (€)*** 100.4 112.6 113.1

MEER INFORMATIE?
FORFARMERSHENdRIx.bE/SEcTOREN/vARkENS/
vARkENS/ASSORTIMENT_vlEESvARkENS.ASpx

* 50 % beste resultaten selectie op groei 
** 50 % beste resultaten selectie op nutritionele voederconversie
***  voerwinst 2012 berekend op basis van gemiddelde opbrengstprijzen vleesvarkens,  

gemiddelde kostprijs big en gemiddelde voerprijzen in 2012
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Brijvoer

voerhygiëne komt vaak te laat!
Bij de toepassing van natte bijproducten 

in varkensvoer, kan je niet genoeg toezien 

op de conservering bij aankomst en tijdens 

het gebruik ervan. Van bij de ontvangst 

van de producten tot het verstrekken van 

het brijvoer aan de dieren, is de discipline 

om dit te controleren het belangrijkste 

uitgangspunt voor de gebruiker van natte 

bijproducten. Als je daar geen aandacht 

voor hebt, gaat er zeker een deel van de 

extra voerwinst verloren die je normaal 

via het toepassen van brijvoer zou moeten 

bekomen. Zorg er dus voor dat voerhygiëne 

niet te laat komt. 

“Controleer 
bij ontvangst 
de natte 
bijproducten”

productassortiment 
en toepassing
ForFarmers Hendrix beschikt sinds 

kort ook over een assortiment zuur

mengsels die ingezet kunnen worden 

waar nodig. voor meer informatie 

over de toepassing ervan kan je 

steeds vrijblijvend contact opnemen 

met ForFarmers Hendrix.

Hou alles onder controle

“Controle bij ontvangst van natte 

bijproducten, daar begint het,” aldus 

Kurt notteboom, nutritionist brijvoer bij 

ForFarmers  Hendrix. “Je kan veel pro

blemen vermijden door een aantal as

pecten te controleren en erop toe te zien 

dat de conservering van het product goed 

is. Zo voorkom je bijvoorbeeld verlies van 

droge stof of nutriënten in de opslag, is 

de houdbaarheid van het product beter 

en heb je een gegarandeerde voedings

waarde. Hou dus de microorganismen  

(gisten, schimmels, entero’s…) onder 

controle in de opslagbunkers door  

 indien nodig  de juiste zuurmix toe te 

dienen aan het product in de opslag bij 

ontvangst ervan.”

Voerinstallatie en circuit reinigen 

en aanzuren

ook al heb je de voerhygiëne van de 

natte bijproducten onder controle, toch 

kan er nog gisting op een eindmengsel 

voor komen , vaak via contaminatie in het 

voersysteem of circuit. “reinig en behan

del daarom regelmatig de voerinstallatie 

en de circuits,” raadt Kurt notteboom 

aan. dit kan vandaag ook al geautoma

tiseerd verlopen via de voercomputer, 

waarin een volledig reinigingsprogram

ma opgenomen wordt dat dan op een 

regelmatig tijdstip wordt uitgevoerd.

Eindmengsels, zit er nog gisting op?

Het is uiterst eenvoudig om gisting te 

controleren. neem een monster  van het 

product of mengsel en sluit dit goed af in 

een monsterpotje, en controleer zo of  

er gasproductie is. Komt dit monster

potje binnen enkele uren bol te staan  

dan ben je te laat en moet je actie nemen 

op vlak van voerhygiëne om dit in de 

toekomst te voorkomen.

MEER INFORMATIE?
FORFARMERSHENdRIx.bE/SEcTOREN/vARkENS/
vARkENS/bRIjvOER.ASpx
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ForFarmers Hendrix, producent en leverancier van diervoeders. Een

no-nonsense organisatie met gedreven medewerkers en dealers

dichtbij het boerenbedrijf. Met een compleet pakket aan producten

en diensten, werken we samen aan optimale resultaten. Want onze

ambitie is een tevreden klant.

ForFarmers Hendrix

Zuidkaai 6 • 8770 Ingelmunster • T +32 (0)51 335 760 • www.forfarmershendrix.be


