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Dat per se een SPF-gezondheidsstatus nodig is om 1 kilo of meer per dag te groeien, ontkrachten Johan en 
Marlies Jacobs. Met bijproducten van hun TN70-fokkerij presteren ze dat ook. “Topgroei en gezondheid zitten 
in hun genen. Met comfort, structuur, hygiëne en veilige voeding halen wij het beste uit de varkens.”

De kernactiviteit van het Topigs Norsvin fokbedrijf van de familie 
Jacobs is het fokken en verkopen van TN70-gelten. De bijproducten 
van de fokkerij – koppels met 95 procent beertjes en 5 procent uitge-
selecteerde fokgelten – werden voorheen slachtrijp gemaakt in een 
voergeldstal op afstand. “Die varkensstal verdwijnt via de stoppers-
regeling. Koppels fokkerijbijproducten afzetten op de markt voor 
vleesbiggen kost ons flink wat rendement”, zegt Johan. “De wens om 
gesloten te worden op de thuislocatie werd daarom de volgende stap 
in de ontwikkeling van ons bedrijf.”
In november 2018 werd de nieuwe stal voor 1.900 vleesvarkens in 
gebruik genomen. Marlies zou de extra werkzaamheden voor haar 
rekening nemen en zegde haar laboratoriumbaan op. “Natuurlijk was 
de nieuwe tak van sport op ons erf even wennen. Maar het draait nu 
als een tierelier.” Binnen een jaar zijn ze in verschillende afdelingen 
bezig met de vierde ronde. Johan: “Op het hele bedrijf is ons beleid 

Bij Johan en Marlies Jacobs zetten fokkerijbijproducten kilo vlees per dag aan

Topgroei zonder SPF

om na het schoonmaken elke afdeling een week leeg te laten staan. 
Als nuchtere biggen van 21-22 kilo in de afdeling komen, is het com-
fortabel: de hokken zijn kurkdroog, de dichte vloeren verwarmd en 
ingestrooid met zaagsel en het heteluchtkanon staat aan.” Marlies 
vult aan: “Ook houden we koppels bijeen en ze krijgen meteen hun 
eerste brijvoerportie in een lange trog. Ze groeien ongestoord door. 
Alleen in een verzamelhok kunnen rangordegevechten ontstaan die 
we beperken met extra afleiding en aandacht.”
In tegenstelling tot de biggen – die droogvoerbakken en drinkbakjes 
hebben – krijgen de vleesvarkens brij. Drie maal daags doseert de 
brijvoerinstallatie een mix van mengvoer en water in de lange trog-
gen. “De mogelijkheid om met bijproducten te gaan werken is er. 
Maar tot nu toe hebben we gekozen voor veiligheid en het opdoen 
van ervaring”, zegt Marlies. “Het loopt soepel, maar we hebben 
ervaren dat hard groeiende dieren niet toe kunnen met standaard 
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vleesvarkensvoeders. Om de twee weken krijgen de varkens extra 
vitamines en mineralen in de brij voor een betere ontwikkeling en 
sterker beenwerk.”

Bewijs op weegplateau
Dat de groei bij de varkens er flink in zit, zien Johan en Marlies dag 
na dag. Op vier en acht weken na opleg wordt dat bevestigd. Van 
twee koppels per afdeling leggen ze dan de gewichten vast op een 
centraal gelegen weegplateau. In de eerste vier weken na opleg zit 
de gemiddelde groei boven de 900 gram per dag en in de periode van 
vier weken erna boven de kilo. Rond dag 85 na opleg wordt 40 pro-
cent van de dieren afgeleverd en twee weken later zijn de afdelingen 
leeg. “Het is een lust voor het oog om gezonde dieren zo hard te zien 
groeien”, zegt Johan. “Dat laat ik ook graag zien. Daarom maak ik 
foto’s en filmpjes met mijn mobiele telefoon en deel die met vak-
genoten.”
Dat een bedrijf een SPF gezondheidsstatus moet hebben om een kilo 
of meer groei per dag te halen, bestempelt Jacobs als onzin. “Na-
tuurlijk hebben wij als fokbedrijf dieren met een goede gezondheid 
en monitoren we deze, is de hygiëne op orde en werken we secuur en 
gestructureerd. We bieden comfort en veilige voeding en scheppen 
voorwaarden om varkens top te laten presteren. In het tweede jaar 
gaan we een groei van boven de kilo halen, als alles gezond blijft.”

Meer weten over de ervaringen van Johan en Marlies Jacobs met 
de hoge groei van hun dieren? Ga naar www.varkens.nl, lees het 
verdiepende artikel en kijk bij Bedrijf in beeld.

BEDRIJFSGEGEVENS

Volop rek in prestaties

Ondanks een groei van gemiddeld bijna een kilo per dag, vinden 
Johan en Marlies Jacobs dat nog aardig wat genetisch potentieel 
onbenut blijft. De vleesvarkens zijn kerngezond en worden niet 
gevaccineerd tegen ziekten als PRRS, circo en Mycoplasma. 
Sommige koppels beertjes en uitgeselecteerde fokgelten 
bewijzen dat een gemiddelde groei van 1.300 gram per dag moge-
lijk is. Maar in periodes met tropische temperaturen kwam de 
groei uit op 940 gram per dag en er waren koppels die dagelijks 
‘slechts’ 850 gram groeiden. “Er zit flink wat rek in het verbeteren 
van technische resultaten.”

Het weegplateau is praktisch 
gesitueerd in een doorgang

De biggen komen in een comfortabele afdeling

Johan (43) en Marlies (38) Jacobs runnen met twee medewerkers 
een fokbedrijf met 390 Z-lijn zeugen in Langenboom. Op hun 
thuislocatie hebben ze 1.700 plaatsen voor de opfok van TN70-
gelten en 1.900 vleesvarkensplaatsen. Het eerste jaar fokkerij-
bijproducten slachtrijp maken op hun eigen bedrijf levert 
– ondanks de tropische zomer – uitstekende cijfers op: 985 gram 
groei per dag, voerconversie 2,30 en uitval 1,9 procent. De dieren 
wegen geslacht 96,8 kilo.
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WE BIEDEN COMFORT EN VEILIGE 
VOEDING EN SCHEPPEN VOORWAARDEN 
OM VARKENS TOP TE LATEN PRESTEREN’
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