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TEKST JOS THELOSEN BEELD KOOS GROENEWOLD EN SEBAVA

Bas Straathof (Sebava) heeft rotsvast vertrouwen in de varkenshouderij in Nederland

‘We steken onze nek
uit en tonen innovaties’
Jonge ondernemers moeten heel wat in hun mars hebben om te gaan voor een toekomst in de
varkenshouderij. Bas Straathof twijfelt niet en specialiseert zich in het efficiënt én veilig
produceren van kwaliteitsbiggen. “Ik wil het elke dag beter doen. Dat durf ik ook te laten zien.”

Dat de 29-jarige Bas Straathof een ondernemende vader heeft in de
varkenshouderij, is geen nieuws. Wel dat de jonge ondernemer zijn
eigen sporen wil verdienen. Hij wil op meerdere fronten vooruit en wil
dat ook stapje voor stapje aan een breder publiek laten zien. Zijn visie
en vakinhoudelijke actualiteiten wil hij nu al met sectorgenoten delen.
Waarom treed jij uit de luwte?
“Dat ons bedrijf ontzettend veel over zich heen heeft gehad, is iedereen
wel bekend. Maar het absolute dieptepunt was de stalbrand in KapelAvezaath. Dat heeft een enorme impact gehad op mij, mijn familie,
onze medewerkers en de directe omgeving. Toch heb ik een rotsvast
vertrouwen in een toekomst in de varkenshouderij in Nederland. Maar
wat ik absoluut niet wil, is dat zoiets nog een keer gebeurt. Daarom
hebben we achter de schermen ontzettend veel in gang gezet. Elke dag
moet het beter én brandveiliger. Daar wil ik openheid in geven.”
Wat is jouw eerste boodschap?
“Alle locaties waar wij varkens houden zijn bestaande bedrijven die
wij allemaal zo brandveilig mogelijk willen maken. En dat is écht niet
alleen een verzekeringskwestie. Daarom hebben we contact gezocht
met specialisten. We hebben besloten te gaan voldoen aan de nieuwste
keuringseisen van elektrische installaties en de daarop aangesloten
toestellen, NTA 8220. Het zeugenbedrijf in Koningsbosch uit 2011 is
op dit thema het voorbeeldbedrijf. Alles wat wij ontdekken en kunnen
aanpassen, wordt in fases naar de andere bedrijven uitgerold.”
Kun je al een ingrijpende aanpassing prijsgeven?
“Een onafhankelijk installatiebedrijf heeft een check uitgevoerd.
Daaruit bleek dat al na zeven jaar een te groot deel van de stopcontac-
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ten in de kraamafdelingen en op de centrale gangen niet veilig genoeg
meer was. Messingverbindingen van de aarding waren aangetast. De
strenge norm voor beoordeling brandveiligheid elektrisch materieel
schrijft voor dat alle 1.200 stopcontacten op dit bedrijf moeten worden
vervangen. Om NTA 8220 te mogen voeren, moet er echter meer gebeuren. Daar werken we gestructureerd aan en dat kost tijd en geld.”
Wat wil je nog meer benadrukken?
“Alles draait hier om een goede verzorging van de varkens en efficiënt
produceren van biggen. Bigoverleving is een van de belangrijkste zaken om optimaal te kunnen presteren. Met een gemiddelde uitval van
8,5 procent in de kraamstal op onze bedrijven in Nederland scoren
we beter dan het landelijk gemiddelde. Maar we blijven ons focussen
op het steeds beter doen op dit maatschappelijk gevoelige thema. Ik
besef dat schaalgrootte ons een enorm voordeel oplevert. Wij hebben
gespecialiseerd personeel dat werkt bij de verschillende diercategorieën. Ook hebben we het zo georganiseerd dat 24/7 deskundige zorg
wordt verleend in de kraamafdelingen. Volgens protocol controleert
een kraamstalmedewerker elk uur de afdelingen waar zeugen aan het
werpen zijn en verleent deze indien nodig geboortehulp.”
Hoe kom jij zo gedreven?
“Het houden van varkens is mij met de paplepel ingegeven. Op mijn
twaalfde werkte ik al mee in weekenden en vakanties. En dat is
het leukste dat er is: werken met dieren. Het is mijn passie en mijn
toekomst. Daarom moet het elke dag beter. Dat wil ik allereerst
vanuit mezelf, maar ook de maatschappij verlangt dat. Op bepaalde
thema’s is dat terecht, maar het moet wel praktisch inpasbaar zijn
en financieel te dragen zijn.”
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Naam
BAS STRAATHOF (29)

Over Bas Straathof
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Wat is jouw uitdaging?
“Allereerst dat de komende tien jaar alle locaties in Nederland volop
in productie zullen zijn en technisch top draaien. Daarmee moeten
we samen met onze goede personeelsteams de kost verdienen.
Daarnaast wil ik mijn steentje bijdragen aan het transparanter
maken van de productie van biggen op een modern varkensbedrijf
zoals dat van ons. Dit jaar lanceren wij een website met de nodige
informatie. En het idee is om in Mariënheem een zichtruimte te
maken zodat geïnteresseerde burgers in de stallen kunnen kijken.”
Dat is een hele omwenteling?
“Dat klopt, maar wat wij doen en hoe wij met varkens omgaan, mag
gezien worden. Het dierenwelzijn is niet afhankelijk van schaalgrootte, net als de diergezondheid en de netheid in en rond het bedrijf.
Bovendien maken we er werk van onze stallen landschappelijk gezien
zo mooi mogelijk in te passen en te zorgen voor een verkeersveilige
situatie, zoals hier in Koningsbosch waar we zijn omgeven door een
kalkzandsteenwinning en een provinciale weg. Het spreekt voor zich
dat we milieuregelgeving respecteren en niemand tot last willen zijn.
Hoe goed en netjes we onze zaken ook voor elkaar hebben, die paar
procent van de bevolking die tegen elke vorm van intensieve veehouderij is, valt toch niet te overtuigen. Maar dat sommige actievoerders
hun strijd kracht bij willen zetten door zonder toestemming stallen te
betreden en selectief te filmen, is onacceptabel.”
Dus verschuilen achter hekwerk?
“Dat helpt toch niet. Het hekwerk hier in Koningsbosch is bijvoorbeeld al drie keer doorgeknipt. Toch is een omheining noodzakelijk
uit oogpunt van dierenwelzijn en diergezondheid. In dit gebied
nabij Nationaal Park De Meinweg lopen wilde zwijnen. Die willen
we koste wat kost weren van ons terrein vanwege de met de dag

Uit het zicht
In Koningsbosch is Bas Straathof de bedrijfsleider van een
landschappelijk mooi ingepast bedrijf met 5.000 zeugen,
ingeklemd tussen de provinciale weg en een winningsgebied van zand. De stalwanden zijn groen met grijsblauwe
gevels en daken. “Mensen die hier voorbij rijden, merken
vaak niet eens dat dit een groot varkensbedrijf is. Alleen
de smalle torensilo’s voor de opslag van granen vallen op
als er geen bladeren aan de bomen zitten.”

CHECK ZE GRATIS* OP VROEGE PRRS

Blik op de Sebava-locatie in Koningsbosch.

groter wordende dreiging van Afrikaanse varkenspest. Ook schept
het kaders om hygiënemaatregelen binnen een afgebakend gebied
rond de stallen goed door te kunnen voeren.”
Wat vind jij het allerleukste aan het ondernemerschap?
“Het zelfstandig beslissen. Maar ook het denkwerk combineren met
fysieke arbeid. Elke dag loop ik door de stallen om te kijken hoe het
draait en waar we bepaalde dingen kunnen optimaliseren. En als
het nodig is, werk ik mee om bijvoorbeeld zeugen te insemineren, te
scannen op dracht of biggen uit te zoeken voor de verkoop.”
Waar kunnen mensen jou ontmoeten?
“Niet bij de fitness of een sportclub. Ook het bezoeken van bijeenkomsten of studieclubs is niet aan mij besteed. Er zijn veel zaken
op de zes locaties die ik aanstuur die mijn volle aandacht vergen
en veel tijd opslokken. Ik sta ’s morgens om half vijf op en rijd dan
naar één van die plaatsen. Je kunt mij in de stallen treffen of tijdens
een overleg in een ontvangstruimte. Wel probeer ik elke dag om half
zeven ’s avonds bij mijn gezin te zijn. Op zondag ben ik graag bij
mijn familie. Als je werkt met dieren is het werk nooit klaar, maar ik
doe het elke dag weer met veel plezier.”

Dit voorjaar biedt Zoetis u in samenwerking met GD een unieke kans:
Gratis* PRRS-speekselonderzoek op uw biggenbatterij ter waarde van maximaal 285 euro.
Uit praktijkonderzoek blijkt dat PRRS op één van de drie onderzochte bedrijven vroeg
voorkomt.1,2 Alle reden dus om te checken hoe het bij uw biggen zit. Meer over dit PRRSpilotonderzoek op www.checkPRRS.nl of mail naar anke.verhaegen@zoetis.com.

Aanmelden? www.checkPRRS.nl
1. Prevalentie Praktijkproject PRRS in Nederland 2017-2018, Zoetis;
2. Biggenmonitor DGZ Vlaanderen, Prevalentie PRRS in Vlaanderen 2016-2018, januari 2018.
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* Beschikbaar voor de eerste 100 aanmeldingen, tot uiterlijk 31-05-2019.
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