INNOVATIES

EVEN VOORSTELLEN:
PRAKTIJKPROEFBEDRIJF HUIJBEN – ZEUGEN
Wat voor soort proeven doen wij als
Fransen Gerrits bij familie Huijben?
Allereerst is het van groot belang om zoveel
mogelijk data op te halen. Dat kan eigenlijk
al zonder dat je een proef uitvoert.

Lianne Huijben houdt nauwkeurig data bij op de zeugenkaart
Het is een doel van Fransen Gerrits om onze klanten toegevoegde waarde te leveren via
voer en advies. Innovaties op het gebied van voerinhoud en voertoepassing zijn daarom onmisbaar. We doen veel kennis op in samenwerking met onze kennispartners en
toeleveranciers. Maar de meeste innovaties en zeker ook voertoepassingen testen we het
liefst zelf in de praktijk. Het geeft ons de mogelijkheid om heel veel data op te halen en
daarmee te zorgen voor een goede onderbouwing bij bijvoorbeeld nieuwe voertoepassingen. We zijn dan ook heel erg blij dat we voor alle drie de sectoren klanten bereid hebben
gevonden om uitgebreid proeven uit te kunnen voeren. In een serie stellen wij ze alle drie
graag aan jullie voor. Deze keer is Familie Huijben aan de beurt.
Rens en Lianne Huijben houden zo’n 500
zeugen op hun bedrijf in Odiliapeel. Begin
jaren ’90 is Rens samen met zijn vader in
een maatschap gestapt. Destijds was het
nog een gemengd bedrijf met rundvee,
zeugen en vleesvarkens. Lianne werkte toen
nog buitenshuis bij de Rabobank. In 1992
heeft zij haar baan opgezegd en is naar de
praktijkschool in Horst gegaan om de ﬁjne
kneepjes van het varkenshouden te leren.

Daarna is zij mee de maatschap in gegaan
en is het bedrijf zich gaan specialiseren op
de zeugenhouderij. Vanaf 1993 hebben ze
het bedrijf volledig overgenomen van de
vader van Rens.
Sinds die tijd verzorgen Rens en Lianne
voornamelijk samen de varkens, waarbij
Lianne zich meer heeft toegelegd op de zorg
in de kraamstal en voor de biggen. Hoewel
ze varkens houden een erg mooi vak vindt,
kwam Lianne er snel genoeg achter dat
alleen productiewerk niet tevredenstellend
is voor haar. Ze wil graag nieuwe dingen
ontdekken, meerwaarde bieden aan het
proces en vooral het gedrag van dieren
observeren vindt ze erg mooi. Dat was een
voorname reden om in samenwerking met
Provimi praktijkproeven uit te gaan voeren.
Dit waren voornamelijk voerproeven van
prestarters voor de biggen in de kraamstal
en direct na het spenen. Sinds een paar jaar
zijn daar proeven voor Fransen Gerrits voor
in de plaats gekomen.

Sanne Hermans en Lotte van Bakel kijken
samen naar de data
Zo worden alle zeugen gewogen bij inzetten
in de kraamstal en bij het spenen (als ze
dus de kraamstal weer uitgaan). Ook de
biggen worden gewogen bij spenen en
worden verderop in de biggenopfok ook
nog gevolgd. Het mooie op dit bedrijf is dat
de zeugen in de kraamstal worden gevoerd
middels een Computergestuurde Droogvoer
Installatie (CDI). Dat maakt het mogelijk om
per individuele zeug te volgen wat er daadwerkelijk gevoerd wordt. Al deze data geven
ons bijvoorbeeld inzicht in de hoeveelheid
energie en eiwit die een zeug nodig heeft

om een aantal biggen met een bepaald
gewicht te spenen. We weten dan hoe ver
de zeugen in een negatieve energiebalans
komen (zeugen verliezen gewicht in de
kraamstal tijdens de lactatie-periode). Dit is
erg belangrijk omdat dit weer een voorspellende waarde heeft op de kwaliteit van de
volgende toom die een zeug gaat werpen.
Bovenstaande is slechts een voorbeeld van
wat we nu aan het doen zijn, maar daarnaast wordt ook voeropname en groei in
de biggenopfok goed gemonitord en gaan
we proeven uitvoeren met verschillende
prestarters, biggenvoeders maar zelfs ook
zeugenvoeders (bv. 2-fasen lactovoer). Op
deze manier kunnen we ideeën wat betreft
bepaalde grondstoffen, additieven en voerconcepten mooi testen en onderbouwen in
de praktijk.
Deze extra werkzaamheden om de juiste
data te verkrijgen worden voornamelijk door
Lianne uitgevoerd meestal in samenwerking
met stagiaires. Over de laatste jaren zijn
er wel meer dan 15 stagiaires werkzaam

geweest op het bedrijf. Een aantal stagiaires
zijn aangeleverd door een onderwijsinstituut
uit Frankrijk, maar de meeste zijn aangeleverd door Provimi en nu door Fransen
Gerrits. Lianne vindt het leuk om met deze
stagiaires samen te werken. Ze geven vaak
leuke feedback en meestal is er ook echt
een goede klik. Een van deze stagiaires,
Lotte van Bakel, is sinds kort in dienst van
Fransen Gerrits en als parttime onderzoekmedewerkster werkzaam op het bedrijf van
Huijben.
Intensievere vorm van samenwerking
Het geeft de verdere mate van samenwerking tussen Familie Huijben en Fransen
Gerrits aan. Hoe is dat zo ontstaan? Rens
en Lianne viel de fysieke werkzaamheden
van de varkenshouderij steeds zwaarder.
Daarnaast hebben zij geen bedrijfsopvolger. De gezondheidssituatie van Rens heeft
ervoor gezorgd dat zij hier goed over na
zijn gaan denken en meerdere
opties zijn gaan overwegen.
Verhuur van de stallen
en verkoop van
zeugen-
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stapel aan Fransen Gerrits kwam daarbij als
een van de beste opties naar voren. Normaal
gesproken gaan we dergelijke constructies
niet aan, maar een groot voordeel voor ons
is dat we de huidige samenwerking kunnen

continueren en zelfs nog intensiveren, zodat
we aankomende jaren nog door kunnen
gaan met het uitvoeren van de nodige proeven en ophalen van belangrijke data. Een
echte win-win situatie, oftewel een goede
vorm van samenwerking!
Tekst: Jan van Haperen
Foto’s: Laura Buurstee

Lotte van Bakel is als onderzoekmedewerkster van Fransen Gerrits
werkzaam bij familie Huijben
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