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Investeren in hogere
gehaltes loont!
In het Swine Research Centre Sterksel zijn recent een aantal proeven

Vertaalslag

afgerond waarbij we hebben gekeken naar de resultaten van hoog

Het is opmerkelijk hoe varkens met

geconcentreerde vleesvarkensvoeders. In de afgelopen jaren hebben

moderne genetica, tot een hoog

we hier vaker onderzoek naar gedaan. Deze keer zijn voeders getest

gewicht efficiënt om kunnen gaan

die zowel hoog geconcentreerd zijn in energie als in aminozuren.

met de aangeboden nutriënten.
Uiteraard op voorwaarde dat ook de

Lagere voerkosten

Toepassing

juiste keuzes worden gemaakt op

Proef na proef komt naar voren dat

Naast de voersamenstelling is ook

het gebied van management. Het

het investeren in hogere energie- en

de voertoepassing van belang.

mooie van het Swine Research

aminozuurgehaltes zich

Concentreren in energie en/of

Centre is dat het een gewone

terugverdiend in een beter resultaat

aminozuren is afhankelijk van het

praktijkstal is, waardoor de

tijdens de start- en groeifase. Voer

type dier en de doelstelling. Aan de

resultaten representatief zijn voor

dat per 100 kg duurder is, resulteert

hand van het Inno-Feed

onze klanten. Ze kunnen meteen

in hogere groei, scherpere

vleesvarkensprogramma komen

worden ingezet in de praktijk.

voederconversies en daarmee ook

onze specialisten tot een

lagere voerkosten (per kg groei).

klantspecifiek advies met

Met name in de fase tot circa 75 kg.

voersoorten, schakelmomenten en

In de fase daarna is het voeradvies

bijpassende voercurves. Voor de

afhankelijk van doelstelling,

finishfase is ook het concept waarin

voersysteem, ras en afleverconcept.

geleverd wordt van belang.

Agridagen Ravels
Van vrijdag 20 tot en met
zondag 22 mei worden de
Agridagen in Ravels gehouden.
Je bent van harte welkom in

Duurzaamheid en innovatie

onze stand (nummer 4322).

Wil je weten hoe Coppens

www.agridagen.be.

Diervoeding bijdraagt aan een
duurzame veehouderij? Lees dan
ons digitale magazine over
duurzaamheid & innovatie:
www.coppens.nl/duurzaamheid.
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Kijk voor meer informatie op

Friedus en Marion Mollen

30 jaar met plezier
pluimveehouder
geweest

stallen en hebben alles goed
bijgehouden. Er werden nooit kosten
gemaakt die niet nodig waren en
repareerden alles als dat nodig was.
Al hebben we wel een keer nieuwe
drinknippels in de stallen gehangen.
Economisch en technisch hebben de
stallen hun werk gedaan. We hebben
er altijd uitgehaald wat er in zat.
Gelukkig hebben we nooit
calamiteiten gehad in onze stal. Het

Ruim 30 jaar geleden kochten Friedus en Marion Mollen een stuk

ergste waren drieduizend dode

grond in Diest (B) waar ze twee vleeskuikenstallen op bouwden voor

kuikens door de hitte. Toen dit

in totaal 40.000 vleeskuikens. Onlangs hebben ze hun bedrijf

gebeurde bestond het koelen van

verkocht en hun laatste kuikens geleverd. We blikken met ze terug op

stallen nog niet. Daar ben ik toen

deze periode als pluimveehouder.

mee gaan experimenten en heb ik
veel dingen geprobeerd die niet
werkten. Totdat ik een
vernevelingsinstallatie gevonden
had die wel werkte. Ik heb daarna
nog veel van deze installaties
geleverd voor de pluimveestallen
van collega’s.”
“We hebben natuurlijk ook ooit
keuzes gemaakt die achteraf gezien
niet de juiste waren. Zo heeft er wel
eens voer van een andere leverancier
dan Coppens in de silo’s gezeten,”
lacht Friedus. “Maar door regelmatig
eens wat anders te proberen, weet je
wel beter wat er te koop is.”
“Wat ik positief aan Coppens vind is
dat het buiten het voer, dat
overigens altijd heel stabiel is, het is
wat het is. Er worden geen

Friedus: “We konden op onze locatie

deze twee stallen. Tussendoor kon ik

verhaaltjes verteld waar je

wel uitbreiden, maar dat hebben we

er wat bij gaan werken, omdat ik het

vraagtekens bij hoeft te zetten. Als

eigenlijk nooit gedaan. Dit kwam

ook leuk vond om onder de mensen

er een probleem was dan zeiden ze:

mede door de moeilijkheden

te komen. Van de keuze om kuikens

‘Dat gaan we samen oplossen!’. En

rondom het verkrijgen van de

te houden, hebben we nooit spijt

dan werden er de schouders onder

vergunningen. Bovendien was er de

gehad en hebben altijd met plezier

gezet om het probleem aan te

noodzaak niet. We hebben altijd

tussen de kuikens gewerkt.

pakken. De klant staat altijd centraal

goed de kost kunnen verdienen met

We zijn altijd zuinig geweest op onze

bij Coppens.”

info@coppens.nl
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Het beste van
twee werelden

In gesprek met Adrie Klaassen, commercieel manager varkens van Coppens
Diervoeding (links) en Eric Lensen, sectordirecteur varkens van De Heus Voeders.
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Bij de verkoopafdelingen van de sector varkens is

betekent dit topvoeders op basis van de beste grondstoffen

de integratie tussen De Heus en Coppens al in

en productietechnologie die uiteindelijk zorgen voor betere

volle gang. Samen met Adrie Klaassen, commer-

prestaties.”

cieel manager varkens van Coppens en Eric
Lensen, sectordirecteur varkens van De Heus

Planning

Voeders spraken we over de voordelen van de

Eric: “Er wordt sinds begin dit jaar al volop samengewerkt,

samenwerking en de plannen voor de toekomst.

bijvoorbeeld binnen de verschillende specialistenteams,
zoals het zeugen/biggenteam. Van elkaar leren is daarbij een

Integratie

belangrijk uitgangspunt. We denken echt in ‘1+1=3’”

Eric: “Dit jaar richten we ons vooral op het integreren van de

Adrie: “Achter de schermen zijn al verschillende stappen

verkoopafdelingen in de varkenssector van Coppens en die

gezet, zo wordt de komende maanden het assortiment

van De Heus. Omdat beide bedrijven een sterke positie

voeders door de afdeling nutritie en productmanagement

hebben in de markt, willen we goede dingen natuurlijk zoveel

geharmoniseerd.” Eric vult aan: “Het is belangrijk om te

mogelijk behouden. Momenteel worden de kaders op

benoemen dat we niet per definitie gaan voor de voeders

commercieel en technisch vlak uitgezet. Het uitgangspunt is

van De Heus; er komt één nieuw assortiment met daarin het

natuurlijk dat het voor klanten normaal door blijft lopen,

beste van twee werelden. Voeders die het goed doen bij de

zoals ze gewend zijn.”

varkensklanten en beter presteren dan gemiddeld, blijven
uiteraard in het assortiment.”

Voordelen samenwerking
Adrie: “De overname door De Heus heeft verschillende

Vertrouwd gezicht

voordelen. Naast schaalvoordelen, is het grootste voordeel,

Adrie: “In de loop van dit jaar worden vrachten voer soms al

dat we samen meer expertise in huis hebben om de klanten

uitgeleverd in een bulkwagen van De Heus. De productie

hun doelstellingen te laten realiseren. Zo komt er uiteindelijk

vindt echter gewoon plaats in de fabriek in Helmond, alleen

één grote afdeling nutritie en hebben we toegang tot meer

het ‘jasje’ is dus anders. Klanten van Coppens kunnen

onderzoeksresultaten. Bijvoorbeeld uit het

voorlopig nog gewoon bestellen via het kantoor in Helmond

varkensonderzoekscentrum De Elsenpas. De Heus Voeders

of het online bestelsysteem. Ook de contacten met de

is een wereldspeler en ook de kennis uit andere landen

buitendienst worden voortgezet, dat betekent voor klanten

kunnen we nu lokaal toe gaan passen.”

dat ze gewoon het vertrouwde gezicht van hun Coppens
adviseur blijven zien.”

Eric: “Het mooie vind ik dat De Heus en Coppens elkaar op
verschillende gebieden aanvullen. Qua werkgebied, maar

Toekomst

bijvoorbeeld ook qua voeders. Daarnaast denk ik dat de

Eric: “De komende jaren, staat de sector voor flinke

overname voor Coppens klanten nieuwe deuren opent,

uitdagingen. Zo weten we bijvoorbeeld nog niet wat de

bijvoorbeeld naar de deelname in ketenconcepten zoals

diverse saneringsregelingen en marktontwikkelingen precies

Varken Op z’n Best (Best Star Meat). Dit soort concepten

voor een effect gaan hebben op de uiteindelijke omvang van

worden steeds belangrijker in de toekomst.”

de varkensstapel in Nederland en België. We willen een
sterke partner zijn voor de varkenshouders en we hebben er

Adrie: “Er is ook steeds meer vraag naar verschillende

het volste vertrouwen in dit in de toekomst te blijven.”

soorten voer. De Heus heeft een gespecialiseerde fabriek in

Adrie: “Over een tijdje zijn we onderdeel van een grotere

Andel, waar alleen biggenvoer wordt gemaakt. Daardoor

organisatie, toch willen we onze slagkracht blijven behouden

kunnen we gebruik maken van de beste technologie en

en dicht bij onze klant blijven staan. De kernwaarden van

kunnen we voldoen aan de steeds strengere voorwaarden

Coppens nemen we mee! Uiteindelijk vormen we straks één

die worden gesteld aan deze voeders. Voor de klanten

team, met het beste van twee werelden.”

Reageren op dit artikel? Mail de redactie.

info@coppens.nl
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Pieter van Bommel uit Koningslust

Nieuwe stal voor 1 ster
Beter Leven kuikens
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Pieter van Bommel houdt in Koningslust op twee

lacht Pieter. Ze worden ieder jaar gekeurd maar er is

locaties 1 ster Beter Leven scharrelkuikens. Een

nooit iets aan. Ik kan ze gewoon schoonspuiten zonder

jaar geleden heeft hij een nieuwe scharrelstal

voorzichtig te hoeven zijn.”

gebouwd voor 14.500 kuikens. Op de ene locatie
zitten nu 16.000 kuikens. Op de andere 47.000.

Waterionisator
“Ik heb een waterbron van 185 meter diep geplaatst,

Gekozen voor scharrel

waar een waterionisator op is aangesloten. Door het

“Dat we zeven jaar geleden zijn overgeschakeld van

ionisatieproces worden de watermoleculen in kleinere

moederdieren en opfok leghennen naar Volwaard

eenheden gesplitst wat de opname door de kuikens

scharrelkuikens is een goede keuze geweest. Op dat

bevorderd. Ook vitamines en entstoffen hechten zich

moment zat ik nog in een maatschap met mijn ouders en

beter aan het water en worden daardoor beter opgeno-

broer,” vertelt Pieter. “Na de overname vijf jaar geleden,

men. Door de ionisatie blijven de nippels schoner. Tijdens

hebben we het bedrijf meteen gesplitst. Mijn broer

de ronde hoef ik de leidingen hierdoor niet extra te

Christian ging naar de locatie in Castenray en ik ging

spoelen. In de leegstand behandel ik het systeem met

verder met de twee locaties in Koningslust.”

aquaclean en tijdens de eerste week spoel ik de leidingen
vooral om het water bij de kuikens vers te houden. De

Nieuwe elementen

waterionisator is natuurlijk een flinke investering maar ik

Pieter: “De nieuwe stal is gebaseerd op mijn andere

zie er de meerwaarde zeker van in.”

stallen. Dat maakt het werken in de stallen overzichtelijk
en belangrijker nog, is dat ik tevreden ben over de

Negatieve ionisatie

systemen die we al hadden, zoals de houten nokventila-

“De nieuwe stal is voorzien van ionisatie via prikkeldraad

tie en de winterwarmkachels. Ook heb ik tijdens de bouw

voor de reductie van fijnstof. De lucht komt langs het

en het ontwerp kostprijsgerichte keuzes gemaakt en heb

prikkeldraad dat onder hoogspanning staat. Hierdoor

ik veel werkzaamheden zelf uitgevoerd. De nieuwe

worden de stofdeeltjes statisch geladen met negatieve

elementen bij deze stal zijn onder andere de ionisatiesys-

lading. Het stof dat geïoniseerd is, plakt werkelijk overal

temen, een lichtstraat van 70 meter en 150 zonnepane-

aan. Mijn aluminium golfplafond golft op het einde van

len.”

de ronde niet meer, maar is gewoon vlak van het stof.
Maar door dit proces is de luchtkwaliteit zoveel beter.

Houten nokventilatie

Daarnaast heb ik de ionisatielampen met koolstofbor-

“Ik heb bewust gekozen voor houten nokventilatie, terwijl

steltjes van Freshlight agri geïnstalleerd. De lampen zijn

bijna alle nieuwe stallen tegenwoordig kunststofkokers

onderhoudsarm en gebruiksvriendelijk. Ik kan ze gewoon

of lengteventilatie hebben. Dit is omdat ik er prettig mee

schoonspuiten. Ik had ze ook in andere stallen hangen en

werk in mijn andere stallen. Ik houd het graag zo simpel

was er erg tevreden over.”

mogelijk om het overzichtelijk te houden. Een bijkomend
voordeel is dat er in geval van stroomuitval natuurlijke

Goed gevoel

trek plaats kan vinden wat de kans op grote calamiteiten

“Ik vind het mooi dat we met deze manier van werken,

vermindert.”

het betere leven van de kuikens uit kunnen dragen naar
de consument. Wij maken een eerlijk stukje vlees en

Winterwarmkachels

hebben nog nooit antibiotica hoeven gebruiken. Dat voelt

“Over de keuze voor winterwarmkachels heb ik niet lang

goed. Ik ga elke dag met een glimlach naar mijn kuikens.”

hoeven nadenken. Op de andere locatie hangen deze
indirect gestookte kachels ook. Ze zijn echt ‘hufterproof’,”

Bekijk de fotoreportage op www.coppens.nl/bommel.

info@coppens.nl
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Onze klanten blijven
centraal staan

In gesprek met Patrick van den Hurk, commercieel manager pluimvee van
Coppens Diervoeding (links) en Nanko van der Wens, sectordirecteur
vleespluimvee van De Heus Voeders.

P8 |

In juli vorig jaar heeft De Heus Voeders Coppens

Vertrouwen

Diervoeding overgenomen. Voor Coppens

Patrick: “Het feit dat de Heus investeert in slachterijen en

Contact gingen we in gesprek met Patrick van

voerfabrieken spreekt vertrouwen uit voor de toekomst in

den Hurk, commercieel manager pluimvee en

de vleespluimveesector. Dat was dan ook een belangrijk

Nanko van der Wens, sectordirecteur

argument voor Coppens om met De Heus samen te

vleespluimvee van De Heus Voeders over de

willen werken. Ook de opkomst van nieuwe concepten

kansen en mogelijkheden die deze overname

speelt hier een rol. Om hier in mee te kunnen gaan heb je

biedt voor vleespluimveehouders.

een bepaalde omvang nodig. Voor Coppens alleen waren
de risico’s te groot.”

Elkaar aanvullen
Patrick: “Wij hebben De Heus altijd als een geduchte con-

Verandering voor klanten

current gezien. Toch keken we er ook met waardering

Patrick: “Voorlopig gaat er voor onze klanten nog niet

naar, omdat ze de klanten altijd centraal zetten ondanks

veel veranderen. Coppens blijft zelfstandig draaien.

het feit dat het zo’n groot bedrijf is. Het klopt bij de

Achter de schermen wordt er al wel hard gewerkt om te

boeren. Daarnaast hebben ze zich altijd gefocust op de

zorgen voor een vlekkeloze overgang. Zo werken de

afzet en het verwaarden van kuikens via hun kuikenplan-

nutritionisten van beide bedrijven al volop samen. Het

ning in de verschillende ketens. Dat gaat onze klanten

mooie is dat de Coppens medewerkers al een goed

extra afzetmogelijkheden bieden.” “Coppens is juist altijd

gevoel krijgen over de nieuwe club waar we nu bij horen.

heel sterk gefocust geweest op kwaliteit, het maximale

Nanko: “Er vindt al op alle afdelingen een wisselwerking

resultaat behalen en de een-op-een relaties met hun

plaats. Er wordt volop van elkaar geleerd en we nemen

klanten,” vult Nanko aan. “Bovendien hebben ze jarenlang

de goede dingen van elkaar over. Een ding is zeker: bij

ervaring met en betrokkenheid bij de ontwikkeling van het

beide bedrijven blijven de klanten centraal staan. De

Beter Leven keurmerk (Volwaard) waardoor ze een goede

adviseurs die nu op de bedrijven komen, blijven dezelfde.”

positie hebben opgebouwd binnen dit concept. Dat biedt
onze klanten juist weer extra mogelijkheden. De Neder-

Rationele beslissing

landse retail heeft namelijk aangegeven in 2023 volledig

Patrick: “Een aantal jaren geleden zou het raar zijn

over te schakelen naar dit keurmerk.”

geweest om Coppens te verkopen. Maar de markt is
inmiddels veranderd. Er zijn bijvoorbeeld aanzienlijk

Extra productiecapaciteit

minder slachterijen dan twee jaar geleden en daardoor

Nanko: “Door de transitie in de vleeskuikensector komt

ook minder afzetmogelijkheden voor Coppens. Nu zijn er

de afzet van vleeskuikenvoeders binnen Nederland onder

weer deuren opengegaan. Rationeel gezien, snapt

druk te staan. Desondanks kampt De Heus al een tijd met

iedereen binnen Coppens de keuze die is gemaakt.”

ondercapaciteit van de productie door een stijgend

Nanko: “We zijn ons ervan bewust dat een overname

marktaandeel binnen Nederland en een groeiende afzet

gevoelig ligt, omdat klanten en medewerkers die destijds

in België, Frankrijk en Duitsland. Om te kunnen blijven

gekozen hebben voor Coppens een binding hebben met

voldoen aan de toenemende voorwaarden van de

het familiebedrijf. Een fabriek kan je kopen, maar klanten

verschillende concepten hebben we steeds meer

en medewerkers niet. Deze moeten wij verdienen door in

gespecialiseerde fabrieken nodig. De investering in de

de praktijk aan te tonen dat beide bedrijven elkaar

moderne fabriek in Helmond, waar vleespluimvee- en

versterken ten gunste van onze klanten en medewerkers.”

varkensvoeders worden geproduceerd, is dus een
logische strategische keuze geweest. Met meer productielocaties ben je flexibeler.”

info@coppens.nl
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Ad van den Borne, Reusel

“Veel zelf regelen
bespaart kosten”
P10 |

“34 jaar geleden ben ik mijn bedrijf gestart met

ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Daarnaast wil

120 zeugen en 600 vleesvarkens”, vertelt Ad

ik de kosten zo laag mogelijk houden. Dit kan door veel zelf

van den Borne uit Reusel. “Op dit moment heb

te doen. Maar ook door mest te scheiden en door het

ik een bedrijf met 7100 vleesvarkens en bewerk

afzetten van mest op mijn eigen grond in België.”

ik 120 ha akkerbouwland. Er is dus veel
veranderd in deze periode.”

Structuur en hygiënisch werken
“Ik maak iedere ochtend dezelfde ronde op mijn bedrijf. Als

2000 ton CCM

er iets is met de varkens dan behandel ik ze direct en laat ik

“Toen ik in 2000 stopte met het houden van zeugen, ben ik

het niet tot de avond liggen. Dat geldt ook voor kapotte

met de akkerbouwtak begonnen. 60 tot 70 ha is voor de

onderdelen of als ik bijvoorbeeld merk dat de ventilatie niet

productie van CCM dat al ruim tien jaar een belangrijk

optimaal werkt. Ik controleer ook standaard iedere dag de

onderdeel is van het rantsoen voor mijn vleesvarkens. Het is

luchtwasser. Voor het behoud en de hygiëne heb ik

een betrouwbaar product dat eigenlijk altijd goed rekent.

afgelopen jaar alle roosters gecoat. Daarnaast heb ik er een

Afgelopen jaar hebben we zo’n 2000 ton gemalen en

reinigingstank bij geplaatst zodat ik iedere voerbeurt 120%

ingekuild. Daarnaast heb ik nog 1600 ton CCM voor andere

mijn brijvoerinstallatie kan reinigen. Omdat je nooit volledig

varkenshouders gemalen.”

kunt vertrouwen op de automatische reiniging van de
brijvoertank, spuit ik deze iedere week zelf ook nog een keer

Brijvoerrantsoen

schoon.”

“Naast de 32% CCM bestaat het rantsoen uit
aardappelstoomschillen, Bergapro en DB Blend. Dit wordt

Toekomstplannen

aangevuld met granenmix en de voeders van Coppens. Het

“Ik weet nog niet hoe het in de toekomst allemaal gaat

rantsoen varieert natuurlijk altijd iets door de

lopen. Ik denk er regelmatig over na. Wat wil en kan ik? Ga

beschikbaarheid en de gehaltes van de producten. Daarom

ik wel of niet gebruik maken van de vergunning voor 3000

berekent diernutritionist Wouter Janssen regelmatig de

extra vleesvarkens die ik nog heb liggen? Kan ik deze

recepturen van de rantsoenen.”

investering terugverdienen? Mijn kinderen zijn nog te jong
om te weten of ze later iets met het bedrijf willen gaan

Andere fokker

doen.”

“Onlangs ben ik overgestapt naar een andere fokker die
Deense Duroc borgen en gelten levert. Eerst ontving ik van

Veranderingen

twee verschillende fokkers de biggen en was ik altijd aan

“Er is in ieder geval veel veranderd op mijn bedrijf door de

het passen en meten met de verschillende leeftijden. Het

jaren heen,” besluit Ad. “In het begin was het best veel om

werkt een stuk makkelijker nu ik de brijvoercircuits van alle

80 vleesvarkens te leveren. Nu stelt het niks voor om

stallen op volgorde kan zetten. Ik hoop dat door deze

wekelijks 450 vleesvarkens te laden. Mijn stallen zijn er

veranderingen de groei en dus de technische resultaten nog

gewoon beter op ingericht. Eerst zat ik de hele dag in de

verder verbeterd kunnen worden.”

stal, maar nu ben ik veel meer tijd kwijt met regelen.

Veel zelf regelen bespaart kosten

Wat wel altijd hetzelfde is gebleven, is mijn voerleverancier.

“Ik vind het belangrijk dat de dieren gezond zijn, dan draait

Waarom zou je overstappen als je vertrouwen hebt in de

het goed. De uitval op mijn bedrijf is momenteel 1%. Maar

mensen die er werken. Als je resultaten goed zijn en ze

ook de voerwinst is belangrijk. Ik wil graag 130% draaien

zitten er scherp op, dan heb ik geen reden om te gaan.”

info@coppens.nl
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Fitte zeugen zorgen
voor fitte biggen
Elke Hermans, Peter van Hugten, Saskia van Zon, Ken Wijenberg en Huub Derix

“Het produceren van mooie,

Fitte zeugen zorgen voor fitte biggen. En dat zorgt weer voor
optimaal rendement. Bij Coppens Diervoeding hebben we
sinds twee jaar een gespecialiseerd ‘zeugenteam’. Zij kijken

gezonde biggen draagt bij aan een

samen met de klant naar bedrijfsdoelstellingen en adviseren

duurzame veehouderij. Van ‘zaadje

op het gebied van management en gezondheid van zeugen.

tot karbonaatje’ het beste product,

Ze maken daarbij gebruik van verschillende tools om de

rekening houdend met ﬁnanciële

technische resultaten in de stal te monitoren. Kartrekkers van

en maatschappelijke aspecten.”

het team zijn Elke Hermans, adviseur varkenshouderij en
diernutritionist Saskia van Zon.

producten hebben. Van ‘zaadje tot karbonaatje’ het beste
Wat is het zeugenteam?

product rekening houdend met financiële en

Saskia: “Het team bestaat uit adviseurs én nutritionisten, die

maatschappelijke aspecten. En een tevreden klant

gespecialiseerd zijn op het gebied van zeugen. We werken

natuurlijk.”

intensief samen, sinds kort trouwens ook met de specialisten
van De Heus voeders, waarbij de ‘ogen en oren’ in de stal

Welke succes hebben jullie behaald?

zorgen voor de juiste vertaalslag. Door in de stal strak te

“Sinds de introductie van het team zijn er al verschillende

monitoren en technische resultaten te analyseren, kunnen we

resultaten behaald,” legt Saskia uit. “Er zijn nieuwe

het uiteindelijke bedrijfsresultaat verbeteren. Er wordt gebruik

managementtools ontwikkeld en er is speciaal zomervoer

gemaakt van verschillende tools zoals het conditie

geïntroduceerd om de warme dagen door te komen zodat de

scoreformulier en maatwerk voerschema’s.”

productie er niet onder lijdt. Daarnaast hebben we
verschillende klanten geholpen bij het krijgen van meer

Waarom een speciaal zeugenteam?

structuur op hun bedrijf.”

“Wij geloven dat de Nederlandse zeugenhouderij toekomst
heeft”, vertelt Elke. “De zeugenhouderij kent veel uitdagingen

Wanneer kunnen klanten een beroep op jullie doen?

en die willen we samen met onze klant aangaan. Daarnaast

Elke: “Bij iedere zeugenklant houden we een oogje in het zeil

draagt het produceren van mooie, gezonde biggen bij aan een

door het monitoren van de resultaten. Als het nodig is, maken

duurzame veehouderij. We zijn ervan overtuigd dat we goede

we samen met de adviseur een afspraak op het bedrijf.”
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