Bedrijfsvoering

DE OM
SCHAKELAAR

We deden met de varkens
al enkele jaren mee aan
de stoppersregeling.

Bio-varkens blijken oplossing
voor De Groote Lageweide

Varkens bio,
koeien (nog) niet
Eén van de twee bedrijfstakken omschakelen. Op boerderij
De Groote Lageweide deden Kees en Wilma de Kruif het,
met succes. Tekst Matthijs de Kruijff | Foto’s Jaap van Westering

R

ond 1920 streek de familie De Kruif neer aan
de Laagerfseweg in Woudenberg. Kees (39) is
er geboren en getogen, evenals zijn vader. Als
boer van de vierde generatie hield hij het ‘familierecept’ lange tijd in stand: een gangbaar gemengd bedrijf, met melkkoeien en vleesvarkens. Toch besloten
Kees en zijn vrouw Wilma (41) het vorig jaar over een
andere boeg te gooien: de varkenstak van de boerderij werd omgeschakeld naar biologische bedrijfsvoering. Een beslissing die niet zomaar tot stand kwam.
“We deden met de varkens al enkele jaren mee aan de
stoppersregeling, omdat er gangbaar voor ons geen
toekomst meer in zat”, begint Kees. “Ik zag het niet
zitten om daar nog in te investeren, dus zijn we op
zoek gegaan naar een andere oplossing.” Daarbij hiel-
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BEDRIJFSGEGEVENS
De Groote Lageweide
Eigenaar: Maatschap de Kruif
Veestapel: 120 melkkoeien (gangbaar) en
540 vleesvarkens (bio)
Areaal: 40 ha huiskavel + 16 ha pacht
Afzet: De Groene Weg

den Kees en Wilma alle opties open: kippen? Geiten?
Of de varkenstak toch omschakelen naar biologisch?
Langzaam, maar zeker werd duidelijk dat die laatste
optie het moest gaan worden. Na een bezoek aan een
recent omgeschakelde varkenshouder in de omgeving werd de knoop definitief doorgehakt. “Dat zag
er gewoon erg goed uit. Het sprak ons enorm aan”,
aldus Kees.
Het omschakeltraject werd pas een klein jaar geleden
in gang gezet. Vergunningen werden aangevraagd en
toegewezen, de varkensstal werd grondig verbouwd
en voorzien van een uitloop. “En bij De Groene Weg
waren wij de laatsten die mee konden doen, dus we
hebben ook wel geluk gehad. Begin dit jaar kregen we
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onze eerste biologische biggen”, blikt Wilma terug.
“Het is allemaal heel snel gegaan”, erkent Kees, die
in samenwerking met AgruniekRijnvallei de stal opnieuw heeft ingericht. Het biologische voer komt ook
van AgruniekRijnvallei.
Het houden van biologische varkens vergt toch meer
tijd en energie, merken Kees en Wilma. “Een keer
een staartbijter, de bevuiling in de stal… dat zijn wel
dingen die je in de gaten moet houden. Toch verbaas
ik me erover hoe hard ze groeien. Haast nog harder
dan gangbaar. De veearts schrijft het toe aan de
ruimte die ze hebben, daar kan ik me wel in vinden.
Ze doen het gewoon hartstikke goed”, aldus Kees.
Nu het omschakelen achter de rug is en de varkens
biologisch worden gehouden, zijn Kees en Wilma
vooral blij met de keuze die zij gemaakt hebben. “Het
is toch anders. Je bent meer betrokken bij de varkens.
Voorheen kwam ik eigenlijk nooit bij de varkens nu
ben ik iedere dag met ze bezig”, aldus Wilma. “Het is
een goede stap geweest.”
“We hebben er absoluut geen spijt van,” vult Kees
aan. “Ik ben van huis uit niet iemand met een bioEKOLAND | juli/augustus – 2019

We
moeten
uitkijken
met het
bestempelen van
gangbaar
als per definitie ‘niet
goed’

logisch ideaal, maar deze manier van werken bevalt
mij uitstekend. Natuurlijk was het een forse investering, maar de varkens doen het goed en dat stemt
ons tevreden.” We hebben heel veel positieve reacties
gekregen.”
De koeien schakelen ze voorlopig echter nog niet
om. “De twee verschillende bedrijfstakken zullen altijd blijven bestaan. Het is ook een stukje risicospreiding. Als het met de koeien slecht gaat, gaat het met
de varkens goed. En andersom. Dat zei mijn vader
altijd en zo is het meestal wel”, aldus Kees. “Maar de
koeien ook omschakelen? Nee, zo ver ben ik nu nog
niet”, luidt het duidelijke antwoord. Helemaal uitsluiten doen Kees en Wilma het niet. “We hebben er zeker over nagedacht, maar ik vind het nog wel een hele
stap. Ik zeg niet dat het niet goed is, maar ik vind wel
dat we moeten uitkijken met het bestempelen van
gangbaar. Want dat is niet per definitie ‘niet goed’.
Zo doen we nu al mee met weidegang, weidevogelbeheer, en worden er klavers en kruidenranden gezaaid
in het grasland. Ik sluit niet uit dat we de koeien in de
toekomst ook nog gaan omschakelen”, besluit Kees.
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