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DOOR SAKE MOESKER

De handel in varkens- en pluim-
veerechten ligt er rustig bij op 
het ogenblik. Dit komt na een 
korte opleving vooral in het Zui-
den als gevolg van de commotie 
over een mogelijke terugkeer van 
de compartimentering. 

Voor varkensrechten ligt het 
prijsniveau in de buurt van de 
165 euro. De handel is vooral af-
wachtend door de nog steeds ma-
tige ontwikkeling van de vlees-
prijs. Daardoor reageren var-
kenshouders afwachtend.  Ook 
speelt  onzekerheid over de ko-
mende wet- en regelgeving mee. 

De prijs van pluimveerechten 
 ligt rond € 12,50. Ook hier is spra-
ke van een afwachtende houding. 
◆ Prognose: de prijs is stabiel.

Handel in productierechten valt stil

REPORTAGE
Ondernemer & Bedrijf

Het imago van de varkens-
sector gaat varkenshou-
der Arjan Luiten uit Aal-

ten aan het hart. Het steekt dat 
de sector vaak in negatieve zin in 
het nieuws komt. Daarom doet 
hij er alles aan om dat imago te 
verbeteren. En dat begint op ei-
gen bedrijf, vertelt Luiten. ”Als 
elke varkenshouder zich een 
beetje inzet, kan je heel mooie resultaten behalen.” 

Zo is Luiten anderhalf  jaar geleden omgeschakeld 
van een weeksysteem naar een vijfwekensysteem, 
om zo gezondere biggen en varkens af  te leveren. Al 
snel merkte hij goed resultaat . ”We merkten al heel 
snel dat we gezondere biggen kregen”, vertelt Lui-
ten. ”Dat is vooral te danken aan het all-in-all-out-
systeem in onze kraamstal. Voor de omschakeling 
hadden vrijwel alle biggen last van hoest, nu komt 
het bijna niet meer voor. Antibiotica heb ik daarom 
veel minder nodig. En dat is goed, want het is een 
absolute must om het gebruik terug te dringen. Het 
is terecht dat de media er veel aandacht aan beste-
den en als sector moet het gewoon gaan lukken om 
het gebruik echt terug te dringen. 
Als wij met ons bedrijf  daarin 
voorop lopen, willen we dat graag 
delen met anderen, zodat zij er ook 
wat aan hebben.” 

Luiten heeft ongeveer 320 fok-
zeugen en houdt die in vier groe-
pen van tachtig. Alle tachtig zeu-
gen biggen binnen drie dagen, waardoor Luiten gro-
te pieken kent op zijn bedrijf. ”Doordat alle zeugen 
tegelijk biggen, heb je met ongeveer duizend biggen 
per keer een ontzettend drukke periode. Maar dat 
heeft als voordeel dat je na het biggen ongeveer 
twee rustige weken hebt .”

Bovendien geeft dit systeem en het houden van 
biggen in grote groepen Luiten de kans de biggen 
goed te volgen. Zo selecteert hij de kleinste biggen 
uit een toom en voert die extra brijvoer. ”Zo krijg je 
ook de kleinere biggen goed door de mestronde . Bo-
vendien kan je met de grote groepen efficiënter wer-
ken. Vaste werkzaamheden als tanden slijpen kun-

nen in een keer gebeuren.” 
Dierenwelzijn speelt naast ge-

zondheid ook een belangrijke rol. 
Zo gaan op wisseldagen de hoog 
drachtige zeugen naar buiten, om 
die de nodige stress te besparen. 

Naast het fokbedrijf  in Aalten, 
heeft Luiten nog meerdere loca-
ties met vleesvarkens, waarvan 
een in Duitsland, waar ruimte is 
voor ongeveer 1.800 vleesvarkens. 
”Onze biggen uit Aalten gaan 
naar die twee locaties. We hebben 
dus een compleet gesloten sy-
steem. Doordat de biggen alle-
maal even oud zijn, vervoeren we 
maar eens in de vijf  weken. Dat 
heeft als voordeel dat je de VWA-
dierenarts maar een keer hoeft te 
laten komen en de vervoerskos-
ten zijn lager, omdat je meer big-
gen tegelijk kan vervoeren.” 

In 2001 kocht Luiten een bedrijf  
in Duitsland . ”Die stallen liggen 
hier vlak over de grens, dus rede-
lijk dicht bij ons bedrijf  in Aal-

ten. Daardoor kunnen we de verzorging zelf  doen. 
We hebben destijds bewust voor Duitsland gekozen, 
omdat het financieel voordeliger was dan Neder-
land. Zo hoefden we geen varkensrechten te kopen 
en kan de mestafzet iets voordeliger.” 

Naast het werk op het eigen bedrijf, fietst Luiten 
dit jaar mee met de Big Challenge. Daarin fietsen 24 
vertegenwoordigers uit de varkenssector zes keer 
de Franse berg Alpe d’Huez op om geld in te zame-
len voor KWF Kankerbestrijding. Luiten doet mee 
om zo het imago van de varkenssector te verbete-
ren, maar heeft ook zijn eigen persoonlijke redenen. 
”Begin dit jaar is de dochter van mijn zus overleden 
aan een hersentumor. Dat doet veel met je. Ik fietste 

zelf  al regelmatig en op deze ma-
nier kan ik iets goeds doen. Mijn 
doel is om minimaal 5000 euro in 
te zamelen, maar dat heb ik nu al 
bereikt.  Het is goed om als sector 
iets te kunnen doen voor de sa-
menleving.” Ook hier is de nieuwe 
werkwijze van zijn bedrijf  een 

voordeel voor Luiten. ”Buiten de piekdagen om is er 
volop tijd om te trainen. Hoewel het werven van 
sponsors meer tijd kost dan de training .”

Arjan Luiten zit samen met zijn vrouw Ingrid, die 
vooral de administratie van het bedrijf  doet, in een 
maatschap. Hun schoonzoon werkt naast zijn studie 
op de HAS in Dronten mee op het bedrijf  en Luiten 
heeft nog een ZZP’er die meewerkt op het bedrijf. 
”Daardoor kunnen we het goed bolwerken en ook de 
vleesvarkens op de andere locaties zelf  verzorgen. 
Zo houdt je het bedrijf  goed in de gaten en bevorde-
ren we ook hier de gezondheid, een van onze belang-
rijkste speerpunten.”

Aaltense varkenshouder vecht 
voor beter imago van sector
Arjan Luiten zet zich in om 
de varkenshouderij een beter 
imago te geven. Zo doet hij 
er alles aan om het 
antibioticagebruik terug te 
dringen en fietst hij begin 
juni mee met de Big 
Challenge, om zo geld op te 
halen voor KWF 
Kankerbestrijding.

Het nieuwe bedrijfssysteem van Arjan Luiten geeft hem ook meer tijd te trainen voor de Big Challenge. Foto AGD

Varkenshouder in Aalten

Vee:
320 fokzeugen

3.600 vleesvarkens op 
meerdere locaties

Arjan Luiten

’Het is goed om als 
sector iets voor de 

samenleving te doen’

Het onderzoek van de Neder-
landse Christien Meindertsma 
kan wel eens gevolgen hebben 
voor de tabaksindustrie. Een 
Australische wetenschapper, Si-
mon Chapman, vestigt namelijk 
nieuwe aandacht op het project.

Meindertsma onderzocht wat 
er allemaal met een varken ge-

beurt na de slacht. Daaruit 
bleek onder andere dat varkens-
bloed in sigaretten verwerkt 
wordt. Chapman voorziet dat dit 
wel eens onrust kan veroorza-
ken. ”Joden en moslims mogen 
geen varkensvlees en nemen dit 
soort dingen heel serieus, net 
als vegetariërs.”

’Onrust over varkensbloed in sigaretten’

TENDENS
Productierechten

ANIMO-VARKENSVEILING
Prijs af boerderij in euro’s per kilo. Tussen haak-
jes het verschil met de vorige notering in centen 
per kilo.

geslacht (75-95 kilo) 1,22 1,24 (onv)
levend (100-125 kilo) 0,99 1,01 (onv)

SPANJE BIGGEN
Biggenprijs Zamora in euro’s per big van acht-
tien kilo. Tussen haakjes het verschil met vorige 
week.
Geen notering

EUROPESE VARKENSPRIJZEN
Europese, omgerekende varkensprijzen in euro’s per kilo geslacht gewicht; af boerderij; excl. BTW; 
incl. toeslagen; 56% vlees, 79% inslachting; tussen haakjes het verschil in centen per kilo ten opzichte 
van vorige week; Bron: ISN.
land week prijs verschil land week prijs verschil
Nederland 13 1,251 (onv)
Duitsland 13 1,266 (onv)
Denemarken 13 1,259 (+2,7)
Frankrijk 13 1,254 (-1,8)
België 13 1,218 (+1,3)
Spanje 13 1,394 (-3,6)
Italië 13 1,380 (onv)

Oostenrijk 13 1,280 (onv)
Zweden 13 1,120 (-0,4)
Groot-Brittannië 13 1,497 (-1,0)
Ierland 13 1,214 (onv)
Polen 12 1,243 (-2,1)
Tsjechië 11 1,329 (+1,0)

VARKENS FRANKFURT
Slotnoteringen termijnmarkt Frankfurt in euro’s 
per kilo geslacht gewicht bij een contractom-
vang van achtduizend kilo. Verschil uitgedrukt 
in centen. Bron: Eurex
 slot vorig verschil omzet
apr ‘10 1,343 1,340 (+0,3) 0
mei ‘09 1,385 1,385 (onv) 3
jun ‘10 1,446 1,446 (onv) 0
jul ‘10 1,455 1,455 (onv) 0
aug ‘10 1,472 1,466 (+0,6) 0
sept ‘10 1,450 1,455 (-0,5) 2
okt ‘10 1,390 1,390 (onv) 0
nov ‘10 1,365 1,365 (onv) 0
dec ‘10 1,350 1,350 (onv) 0
jan ‘11 1,285 1,285 (onv) 0
feb ‘11 1,340 1,340 (onv) 0
mrt ‘11 1,400 1,400 (onv) 0
juni ‘11 1,430 1,430 (onv) 0
sept ‘11 1,450 1,450 (onv) 0

BIGGEN FRANKFURT
Slotnoteringen termijnmarkt Frankfurt in euro’s 
per big bij een gewicht van 25 kilo en een con-
tractomvang van 100 biggen. Verschil uitge-
drukt in euro’s. Bron: Eurex
 slot vorig verschil omzet
apr ‘10 49,00 49,00 (onv) 0
mei ‘10 46,00 46,00 (+1,00) 0
jun ‘10 43,50 43,50 (onv) 0
jul ‘10 41,00 41,00 (onv) 0
aug ‘10 41,00 41,00 (onv) 0
sept ‘10 40,00 40,00 (onv) 0
okt ‘10 40,00 40,00 (onv) 0
nov ‘10 41,00 41,00 (onv) 0
dec ‘10 42,00 42,00 (onv) 0
jan ‘11 42,00 42,00 (onv) 0
feb ‘11 42,00 42,00 (onv) 0
mrt ‘11 42,00 42,00 (onv) 0
jun ‘11 42,00 42,00 (onv) 0
sept ‘11 40,00 40,00 (onv) 0

EIERBANK BARNEVELD KOOIEIEREN
Groothandelsprijzen (Realistische Eierprijs) kooieieren in euro’s per honderd (exclusief btw). Tussen 
haakjes het verschil met de vorige notering in centen per honderd stuks.

Bron: Eierbank Barneveld.
gewicht wit bruin gewicht wit bruin
47 4,70 (-0,47) 4,56 (-0,47)
48 4,80 (-0,48) 4,67 (-0,48)
49 4,90 (-0,49) 4,77 (-0,49)
50 5,00 (-0,50) 4,88 (-0,50)
51 5,10 (-0,51) 4,99 (-0,51)
52 5,20 (-0,52) 5,10 (-0,52)
53 5,30 (-0,53) 5,21 (-0,53)
54 5,40 (-0,54) 5,31 (-0,54)
55 5,50 (-0,55) 5,42 (-0,55)
56 5,60 (-0,56) 5,53 (-0,56)
57 5,70 (-0,57) 5,64 (-0,57)
58 5,80 (-0,58) 5,75 (-0,58)
59 5,90 (-0,59) 5,87 (-0,59)
60 6,00 (-0,60) 5,98 (-0,60)

61 6,10 (-0,61) 6,09 (-0,61)
62 6,20 (-0,62) 6,20 (-0,62)
63 6,30 (-0,63) 6,30 (-0,63)
64 6,40 (-0,64) 6,40 (-0,64)
65 6,50 (-0,65) 6,50 (-0,65)
66 6,60 (-0,66) 6,60 (-0,66)
67 6,70 (-0,67) 6,70 (-0,67)
68 6,80 (-0,68) 6,80 (-0,68)
69 6,90 (-0,69) 6,90 (-0,69)
70 7,00 (-0,70) 7,00 (-0,70)
71 7,10 (-0,71) 7,10 (-0,71)
72 7,20 (-0,72) 7,20 (-0,72) 

EIEREN KRUISHOUTEM BELGIË
Prijzen van eieren in euro’s per honderd stuks. 
Tussen haakjes het verschil met de vorige note-
ring. Bron: Eierbank
gewicht wit bruin
XL 9,39 (-0,31) 9,45 (-0,29)
L 7,63 (-0,26) 7,73 (-0,24)
M 6,57 (-0,20) 6,70 (-0,18)
S 5,28 (-0,22) 5,33 (-0,13)

EIEREN RUNGIS FRANKRIJK
Prijzen van eieren in euro’s per honderd stuks. 
Tussen haakjes het verschil met de vorige note-
ring. Bron: Eierbank
gewicht
Geen notering

 van tot verschil

VARKENS

PLUIMVEE


