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 DOOR EVELIEN KAMPHUIS 
   

 M
et name varkenshouders 
klopten het afgelopen 
jaar frequent aan bij 

Paulien Hogenkamp voor bege-
leiding. Zij richt zich op de lange 
termijn: “Het is mogelijk om 
weer lekker in je vel te zitten en 
je hoofd weer gezond te hebben”. 

  Met welke klachten bellen varkens-
houders je meestal op?  
 “Vaak hoor ik over een gevoel 
van uitzichtloosheid en eenzaam-
heid, gecombineerd met stress-
klachten als hoofdpijn, rugpijn 
en buikpijn. Er wordt thuis niet 
meer gepraat, de gezinsleden ver-
mijden elkaar om gesprekken te 
ontlopen en alle problemen ho-
pen zich op. Tot zij geen uitweg 
meer zien.” 

  Wat is de grootste trigger voor var-
kenshouders om hulp te zoeken?  
 “Bij de varkenshouders die mij 
bellen, gaat het meestal binnen 
het gezin niet meer goed. Het ge-
zin loopt stroef, de kinderen ver-
mijden het om thuis te zijn en 
ook de ouders zijn erg op zichzelf. 
Juist doordat er dan weinig 
wordt gepraat komen zij nog 
moeilijker tot een gesprek.” 

  Hoe gaat het meestal thuis bij de var-
kenshouder met problemen?  
 “De varkenshouder verschanst 
zich meestal in de stal en zijn 
partner zoekt het in werk buiten 
de deur. Gepraat wordt er niet 
meer en het resultaat is een vol 
hoofd dat geen uitweg meer ziet 
in de problemen. Met een vol 
hoofd draait het bedrijf  technisch 
meestal minder en is het moeilijk 
te komen tot oplossingen. Men-
sen moeten nadenken over de 
toekomst, maar door zorgen ra-
ken mensen juist intern gericht. 
Zij denken dan dat er geen oplos-
sing is en wijzen voor de schuld 
naar alles en iedereen. Maar juist 
zijzelf  moeten bedenken wat de 
oplossing is: waarom financiert 
die bank mij niet meer bij? Om-
dat ik al jaren verlies draai.” 

  Wat kan een begeleidingstraject voor 
verandering brengen?  
 “Doe je wat je altijd deed, dan 
krijg je wat je kreeg. Het is een 
ijdele hoop te denken dat het van-
zelf  beter wordt. De algehele situ-
atie blijft ook gelijk aangezien er 
landelijk geen big minder komt. 
De oplossing moet dus uit de boer 
zelf  komen. Hiervoor moet het 
hoofd eerst leeg, zodat er ruimte 
komt voor creativiteit. Met die 
creativiteit werken we samen aan 
oplossingen voor de lange ter-
mijn. Dat zijn oplossingen die de 
varkenshouder zelf  bedenkt.” 

  Is stoppen altijd de enige mogelijk-
heid?  
 “Nee, mensen komen tot ver-
schillende oplossingen. Wat er 
kan, is natuurlijk afhankelijk van 
de bedrijfssituatie. Het begelei-
dingstraject werkt toe naar oplos-
singen die je zelf  bedenkt. Daar-
voor ben je dus gemotiveerd. 
Zelfs als stoppen de uitkomst is, 
zijn mensen trots dat ze hun ge-
zin en gezondheid niet meer laten 
lijden onder de spanningen. Re-
gelmatig komt er een veel mooie-
re uitkomst uit, dan eerder voor 
mogelijk gehouden, een nieuwe 
vorm van ondernemen, maar dan 
met een gezond perspectief.” 

 Doetinchem – Dutch Dairy Gene-
tics, eigendom van internetonder-
nemer Kees Koolen, is via een 
executieveiling eigenaar gewor-
den van het pluimveebedrijf van 
Huub van Deurzen in Groesbeek. 
Dit bevestigt de woordvoerder 
van het bedrijf Koolen. 

 Het is de bedoeling om op het leg-
pluimveebedrijf  kippen te gaan 
houden, aldus Koolens woord-
voerder desgevraagd. 

 Koolen haalde zich vorig jaar 
veel kritiek op de hals met zijn 
plannen om een groot rundveebe-
drijf  in het Gelderse Wichmond te 
realiseren. Op de nieuwe locatie 
in Groesbeek zijn er geen plannen 
om koeien te houden, zegt de 
woordvoerder. Voor het bedrijf  
loopt een procedure voor een 
nieuwe milieuvergunning om 
291.000 hennen te mogen houden. 
Deze procedure verkeert volgens 
de Dutch Dairy Genetics-woord-
voerder ‘in de laatste fase’. De ge-
meente heeft in principe een mi-
lieuvergunning verleend voor het 
houden van een pluimveebedrijf  
op de bedrijfslocatie, maar tegen 

dit besluit is bezwaar gemaakt. 
Pluimveerechten waren niet bij 
aankoop inbegrepen. 

 Het Groesbeekse pluimveebe-
drijf  ligt al jaren stil vanwege 
procedures rond de vergunning-
verlening. Al eerder zijn executie-
veilingen van het bedrijf  aange-
kondigd vanwege de op het be-
drijf  rustende hypotheekschuld, 
die op het laatste moment werden 
afgelast. Ditmaal wist de pluim-
veehouder geen overeenstem-
ming te bereiken met schuldeiser 
TRT Investments. Voor € 1,2 mil-
joen is het bedrijf  nu verkocht 
aan Koolen die al langer zijn vi-
zier richt op de agrarische sector. 

Koolen gaat 
kippen houden 
in Groesbeek 

Pluimveestal Van Deurzen in Groes-
beek is gekocht door Kees Koolen.

 Doetinchem – De gemeente Hof  
van Twente heeft onder de 38 zeu-
genhouders in de gemeente een 
inventarisatie gehouden naar de 
sociale gevolgen van de ‘financië-
le’ problemen op het bedrijf. Op 
36 van de 38 bedrijven waren twee 
bedrijfscoaches welkom en trof-
fen ze veel stil leed aan. 

De zeugenbedrijven waren 
vooral blij dat ze gehoord werden 
en hun verhaal kwijt konden aan 
mensen die er ‘verstand’ van had-
den zonder dat dit consequenties 
had. De sociale gevolgen worden 
nu in beeld gebracht. Door de pro-
blemen te inventariseren, kun-
nen we verder denken in oplos-
singen’, aldus Gerard Hofsteede 
van de gemeente Hof  van Twente. 

  Onder de 36 bezochte zeugen-
houders waren ook stoppers, 
maar hier was de ellende niet gro-
ter dan op de bedrijven die door 
wilden gaan met het bedrijf. 

 De proactieve inventarisatie 
van de sociale problemen onder 

zeugenhouders is in gang gezet 
door de werkgroep zeugenhoude-
rij Hof  van Twente die ontstaan is 
vanuit het platform Stil leed in 
buitengebied. 

 Hof  van Twente heeft de meeste 
zeugenbedrijven van Overijssel 

en staat op plaats zes van het aan-
tal zeugenbedrijven in Neder-
landse gemeenten. Vanuit andere 
gemeenten is ook vraag naar de 
werkwijze van de gemeente, aldus 
Hofsteede. Het rapport met de be-
vindingen komt binnenkort uit. 

Stil leed zeugenhouders komt in beeld 

De gemeente Hof van Twente inventariseert problemen bij zeugenhouders.

‘Eerst moet het hoofd leeg’
Paulien Hogenkamp begeleidt melkvee- en varkenshouders bij veranderprocessen.

VRAGEN AAN
Paulien Hoogenkamp

Keurmerk voor 
biologisch vlees in VS

Tweede besmetting 
acute snot in korte tijd

Wereldwijd meeste 
kippen in kooisystemen

Tönnies investeert in 
verbetering Deens Tican

 Washington – Het Amerikaanse 
landbouwministerie (USDA) wil een 
landelijke standaard instellen voor 
biologische vlees- en kipproducten. 
Met een nationale standaard voor 
biologisch vlees wil de USDA duide-
lijkheid scheppen over de gezond-
heid en het welzijn van de biolo-
gisch gehouden dieren op veehou-
derijbedrijven. Nu bestaan er in de 
Verenide Staten verschillende ni-
veaus van biologische producten. 

 Deventer – Op een pluimveebedrijf 
met uitloop ten zuidwesten van 
Groningen is infectieuze Coryza 
(acute snot) vastgesteld. Dit heeft 
de Gezondheidsdienst voor Dieren 
bekendgemaakt.   Dit is de tweede 
Coryza-besmetting in relatief korte 
tijd. Op 31 maart werd de ziekte op 
een biologisch legpluimveebedrijf 
in het midden van het land gecon-
stateerd. 

 Doetinchem – In niet-EU-landen zit 
93,1 procent van bijna 2,7 miljard 
legkippen in (veelal traditionele) 
kooisystemen. In de EU zit 57,6 pro-
cent van de 380 miljoen eilegsters in 
verrijkte kooien, in Spanje en Polen 
is dit aandeel met 93 en 87,5 pro-
cent het hoogst. In Nederland en 
Duitsland is het aandeel verrijkte 
kooi 15,5 en 11,2 procent, zo’n 
63 procent zit in volièresystemen. 

 Thisted – Tönnies gaat flink inves-
teren in de verbetering van de pro-
ductiviteit in de onlangs verworven 
varkensslachterij Tican in het Deen-
se Thisted. Voorlopig is € 14 miljoen 
beschikbaar om de uitbening op te 
krikken van 900 varkens naar 1.100 
per uur. Doel is om het marktaan-
deel in Denemarken uit breiden van 
– gerekend naar het aantal geslach-
te varkens – de huidige 18 procent 
naar 25 procent.         Corr

Paulien Hogenkamp is een 
bedrijfscoach. Zij begeleidt 
boeren bij bedrijfsprocessen 
en bij het maken van soms 
moeilijke keuzes om het 
bedrijf of het eigen leven 
weer een goede wending te 
geven.
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 Amsterdam – Tijdens het interna-
tionale congres over infectieziek-
ten, de ECCMID 2016 in Amster-
dam, blijkt dat het wereldwijde 
probleem van resistentie voor het 
antibioticum colistine zich lang-
zaam verspreidt. Colistine is een 
tweedekeuzemiddel dat momen-
teel het beste werkt tegen een 
E. coli-besmetting, aldus John 
Vonk, voorzitter van de werk-
groep varkenshouderij van de 

Koninklijke Nederlandse Maat-
schappij voor Diergeneeskunde 
(KNMvD). Een werkgroep ziet 
vooralsnog geen reden om het ge-
bruik van colistine in de veehou-
derij te veranderen, zegt Vonk. 

 Het gebruik van colistine is de 
laatste jaren in de varkenshoude-
rij afgenomen. “We denken ook 
dat de resistentie niet door het 
gebruik in de veehouderij komt, 
maar door reizen en transport.  

Zorg om resistentie colistine, 
gebruik neemt wel af

 Washington – De Amerikaanse 
varkensstapel groeit minder 
hard. Dat meldt het Amerikaanse 
ministerie van landbouw USDA 
in een persbericht. Op 1 maart 
van dit jaar telden de Verenigde 
Staten 67,64 miljoen varkens. Dat 
zijn 245.000 dieren oftewel 0,4 pro-
cent meer dan op 1 maart 2015. In 
september 2015 was de varkens-
stapel nog met 4 procent gegroeid 

ten opzichte van een jaar eerder. 
 Ondanks de afnemende groei is 

de Amerikaanse varkensstapel 
nog niet eerder zo groot geweest 
als tijdens deze voorjaarstelling. 
De afnemende groei wordt ver-
oorzaakt door de aanhoudende 
druk op de varkensprijzen. De 
USDA voorziet voor 2016 een ver-
dere prijsdaling van rond de 
5 procent. 

Varkensstapel in VS groeit minder hard


