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Klein biologisch 
varkensbedrijf groeit verder

Vier jaar geleden stapte Jos Oude Egbrink over op biologisch. 
Hij heeft zijn draai in de sector gevonden en breidt nog wat uit.

Door René Stevens

De varkens van Jos en Ans Oude 
Egbrink hadden er eigenlijk 
niet meer moeten zijn. Net als 
veel varkenshouders wilden ze 

rond 2013 de investering in emissiebeper-
king niet meer doen. Maar de varkenstak 
met 350 vleesvarkens zomaar beëindigen, 
zagen ze eigenlijk niet zitten. “We hadden 
een concreet plan om een stal met 1.000 
varkens bij te bouwen. Maar dat vergde een 
grote investering”, herinnert Jos zich.
In die tijd kwam ook omschakelen naar 
biologisch ter sprake. Een tak van sport 
waar ze toen niks van wisten of mee had-
den. Een paar gesprekken met adviseurs 
en bezoeken aan biologische bedrijven 
veranderde de aanvankelijke bedenkingen 
in enthousiasme voor deze manier van 
varkens houden.

In 2015 zijn ze begonnen om in voorna-
melijk eigen beheer de stal om te bouwen 
tot biologisch. Dat betekende met name 

het maken van grote groepen en een 
buitenuitloop. “De stal was goed versleten 
dus de binnenkant is volledig gestript.” 
Afdelingen maakten plaats voor grote groe-
pen van 42 of 53 varkens. De putten bleven 
zitten en zijn deels dichtgelegd. Voor de 
levering van de varkens plaatste hij zich op 
de wachtlijst bij De Groene Weg. Biolo-
gisch was booming in die jaren en ondanks 

twintig bedrijven die voor hem stonden, 
begon Jos vast met de werkzaamheden. 
In september 2015 arriveerden de eerste 
biologische biggen.

Secuur afleveren
Terugkijkend is de ombouw naar biolo-
gisch erg meegevallen. Ook het biologisch 
werken bevalt prima. Vanwege de kleinere 
aantallen is stro verdelen en uitmesten wel 
volledig handwerk. De technische resul-
taten zijn met onder andere een groei van 
circa 830 gram per dag goed.

De biggenvoorziening is wel anders dan 
Oude Egbrink gewend was. Dat is nog-
al eens een puzzel, aangezien er weinig 
vermeerderaars zijn, bedrijven gemiddeld 
kleiner zijn en biggen niet langer dan een 
uur mogen worden vervoerd. Ans: “En hier 
aan de grens is de cirkel waar we biggen 
vandaan kunnen halen maar de helft.” Er 
zijn naar tevredenheid goede afspraken 
met een vaste leverancier, maar het blijft 
altijd wat passen en meten, ook vanwege de 

Ans en Jos Oude 
Egbrink in De 
Lutte (Ov.).
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Aan de achterzijde creëerde Oude Egbrink de 
buitenuitloop. Zeker met de droogte in maart 
en april zijn de hokken mooi schoon.

Jos en Ans Oude Egbrink hebben 
biologische varkens en gangbare 
vleesrunderen. De varkens gaan 
naar De Groene Weg. Jos heeft 
een volledige baan buitenshuis.

275
biologische vleesvarkens

90
biologische vleesvarkens in 
aanbouw

40
Blonde d’Aquitaine runderen
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de andere afdelingen voldoende hoog te 
houden.

Lokale contacten
Na een aantal jaren biologisch boeren 
hebben Jos en Ans hun draai in deze sector 
gevonden. Als coöperatieve mensen past 
het produceren in een keten hun goed. Dat 
geldt ook voor het werken met langeter-
mijnprijzen. Dankzij de goede prijzen rea-
liseerden ze de eerste jaren een voerwinst 
van zo’n € 70 per afgeleverd varken.

verschillen in afdelingsgrootte.
Het meest lastige is volgens de var-

kenshouder het secuur afleveren. Bij zijn 
afnemer is het belangrijk om in het juiste 
gewichtstraject te vallen, omdat een te 
licht of te zwaar varken als standaard wordt 
uitbetaald. “Dan val je terug van zo’n € 300 
naar € 200 per varken”, rekent Jos snel voor. 
“Dus 100 gram te zwaar kost € 100.” Er is 
ook nog een toeslag voor varkens die in de 
kleinste bandbreedte vallen. Dat betekent 
in de praktijk drie tot vier keer afleveren.

Om toch zo strak mogelijk af te leveren, 
gaat elk varken standaard op de weeg-
schaal. Daarnaast is de bedoeling om 
een restruimte te gaan maken. Die moet 
komen in de nieuw te bouwen stal. De 
ondernemers trekken daar een jaar voor 
uit. Het gebeurt met eigen arbeid en in de 
vrije uren, buiten het werk dat Jos fulltime 
buiten de deur doet. De nieuwe stal krijgt 
zes hokken met 22 varkens, inclusief de 
restruimte en ziekenboeg. Daardoor wordt 
het gemakkelijker om de bezetting in 

De voormalige afdelingen zijn nu één grote groep met een gescheiden ligruimte. Het instrooien en uitmesten is handwerk.

12
hectare grond in gebruik

36
uur werk buiten de deur
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De varkens krijgen voer via een droogvoerinstallatie. Mogelijk krijgen 
de varkens op termijn biologische wei via de nippel.
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De markt van biologisch is inmiddels 
getemperd en prijzen liggen zo’n € 0,40 per 
kilo lager dan destijds. Toch is de voerwinst 
met zo’n € 45 nog bovengemiddeld dankzij 
goedkopere biggen en betere technische 
resultaten. Dat gebeurt juist op een mo-
ment dat de gangbare markt fors is aan-
getrokken. Jos: “Natuurlijk is dat jammer, 
maar ik heb er geen invloed op. Biologisch 
is toch meer lange termijn en daar hebben 
we vertrouwen in.”

De komende jaren wil hij zich vooral 
richten op meer lokale contacten. Ans: 
“Dat hoort toch eigenlijk bij de biologische 
productie.” Nu komt het stro bijvoorbeeld 
nog van verder en soms uit het buitenland. 
De stromest gaat naar de akkerbouwgebie-
den. Ze hopen dit jaar concrete afspraken 
te kunnen gaan maken. Ook economisch 
zou dat voordeel moeten opleveren. Verder 
wordt samen met voerleverancier Reudink 
gekeken naar de mogelijkheid om lokaal 

geproduceerde biologische wei te voeren, 
bijvoorbeeld via de nippel.

Verdere groei hangt onder andere af 
of zoon Stef op termijn in het bedrijf wil 
stappen. De mogelijkheid om zelf biggen 
te gaan produceren, sluiten ze daarbij 
niet uit. Relatief kleine gesloten bedrijven 
worden in de biologische sector vaak als 
ideaal gezien. Dit bedrijf, dat amper tien 
jaar geleden niet meer kon bestaan, past 
dus heel goed in die visie.

‘Een te licht of te 
zwaar varken wordt als 
standaard uitbetaald.  

Een varken 100 gram te 
zwaar kost dus € 100’

Elk varken gaat voor afleveren 
over de weegschaal. Een varken 

buiten het gewichtstraject wordt 
namelijk niet als biologisch 

uitbetaald.

Het voorfront van de hokken is instelbaar. Bij opleg is de hokgrootte 
kleiner en dat neemt toe naarmate de varkens ouder zijn.
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