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Jack en John Theelen breiden subfokbedrijf fors uit

‘Openheid essentieel voor toekomst’
Het subfokbedrijf van
Jack en John Theelen
in Beringe is volop
in beweging. Recent
werd een nieuwe
dek-, kraam- en
speenstal opgeleverd
en ze werken aan
een verdubbeling
van het aantal
fokzeugenplaatsen.
Ook een
uitbreiding van de
vleesvarkenslocatie
zit in de pijplijn. De
broers investeren in
de profilering van hun
bedrijf. „Dat is nodig
om bestaansrecht te
houden.”

In de nieuwe stal van Jack (links) en John Theelen worden zeugen die uit de kraamstal komen meteen in groepen gehuisvest. Dit levert volgens de broers
minder stress op voor de dieren.
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D

e zeugenlocatie van de familie Theelen ligt op een
steenworp afstand - om
precies te zijn 260 meter - van de
kern van het Noord-Limburgse
Beringe. Dit gegeven zorgde ervoor dat Jack en John Theelen
jarenlang in onzekerheid verkeerden over de ontwikkelingsmogelijkheden van hun bedrijf.
„Op gemeentelijk niveau was
lange tijd onduidelijkheid over de
maximale afstand van intensieve
veehouderijen tot de bebouwde
kom”, vertelt Jack Theelen. „Eerst
werd gezegd dat 400 meter de limiet zou worden, later had men
het over 250 meter. Uiteindelijk
werd het inderdaad 250 meter.
Voor ons een geweldige meevaller; anders waren de toekomstkansen op deze locatie beperkt.
Wellicht waren we zelfs genoodzaakt geweest om te stoppen met
ons bedrijf.”

Groei als noodzaak
De zeugenlocatie van de familie
Theelen telt 300 zeugenplaatsen.
Daarbij herbergt deze locatie nog
1.200 plaatsen voor opfokgelten en vleesvarkens. Ook omvat
Theelen Fokvarkens een locatie in Koningslust, waar 1.200
plaatsen zijn voor opfokgelten
en vleesvarkens en er liggen 600
speenbiggen. Verder huren de
broers, om het bedrijf gesloten te
maken, twee stallen voor in totaal
1.000 vleesvarkens.
„De locatie in Koningslust hebben we midden jaren negentig
opgezet om de restbiggen beter
te kunnen verwaarden; op de

vrije markt brachten deze weinig
op. Dat is gelukt. Wat de technische resultaten betreft, horen we
inmiddels tot de betere vleesvarkensbedrijven in de regio”, geeft
John Theelen trots aan. „Dat de
biggen direct na het spenen overgaan naar de opfok- c.q. vleesvarkensstal speelt hierin een belangrijke rol. Dit heeft een grote
meerwaarde wat betreft gezondheid en hygiëne. Onder andere
hierdoor komt het antibioticagebruik op beide locaties uit op
slechts één dierdagdosering.”
Jack en John Theelen spelen al
sinds 2007 met de gedachte om
hun bedrijf verder uit te breiden.
„Groei is simpelweg noodzakelijk”, benadrukt Jack Theelen.
„Om aan de huidige milieu- en
welzijnseisen te kunnen voldoen
en investeringen als bijvoorbeeld
een luchtwasser rendabel te maken. Maar ook om mee te groeien
met de vermeerderaars die onze
Topigs 20-gelten afnemen. De
vermeerderingsbedrijven
worden immers steeds groter en willen een subfokker die flexibel is.
Driehonderd zeugen is dan aan
de krappe kant. Daarnaast is
uitbreiding van de vleesvarkensplaatsen gewenst om het bedrijf
gesloten te houden. In de loop
der jaren zijn we namelijk steeds
meer biggen gaan produceren;
inmiddels halen we gemiddeld
14 levend geboren biggen per
worp. Kortom, uitbreiden is een
must, zowel in de zeugen als in
de vleesvarkens.”

Pittig jaar
Het verkrijgen van de uitbreidingsvergunningen verliep niet
van een leien dakje. Verre van

dat. In Beringe speelde het probleem van de nabijgelegen bebouwing, in Koningslust kregen
de broers te maken met enkele
bezwaren uit de omgeving. „Eind
2007 hebben we een vergunning
ingediend voor uitbreiding naar
3.500 opfok/vleesvarkens- en
1.700 biggenplaatsen op deze locatie. Door de diverse bezwaarprocedures leek het er aanvankelijk op dat deze plannen geen
doorgang konden vinden. Toen
begin 2012 duidelijk werd dat we
in Beringe wel mochten groeien,
hebben we daarom onze bakens
verzet en kreeg de uitbreiding
van het zeugenbedrijf voorrang.”
In het najaar van 2012 zijn ze
gestart met de bouw van een
nieuwe stal, die recent is opgeleverd. „De nieuwbouw bestaat uit
een dek-, kraam- en speenstal”,
vertelt Jack Theelen. „De komende maanden wordt de oude zeugenstal gerenoveerd, zodat op de
locatie in Beringe vrij snel plaats
zal zijn voor 600 fokzeugen. Bijzonder aan de nieuwbouw is onder meer dat de zeugen vanuit
de kraamstal meteen in groepen
worden gehuisvest, ze zitten niet
nog wekenlang in boxen. Dit leidt
tot minder onrust als de zeugen
na het insemineren weer in de
groep komen. Een positief punt;
stress is immers nooit goed voor
een pas geïnsemineerde zeug.”
Net nadat de broers waren
gestart met de nieuwbouw van
de zeugenstal, kwam er ook een
doorbraak in de ontwikkelingen
rondom de locatie in Koningslust.
De rechtbank stelde de Theelens
in het gelijk, waardoor niets een
uitbreiding nog in de weg stond.
„Na jarenlang wachten, kwam
alles tegelijkertijd in een stroom-

versnelling. Medio mei starten we
met de nieuwbouw in Koningslust. Het wordt dus een pittig jaar.
Maar als alles volgens plan verloopt, ligt er eind 2013 een bedrijf
waarmee we vooruit kunnen. Het
lange wachten is beloond!”

Proactief communiceren
Alleen een bedrijf dat up-to-date
is, is volgens de broers Theelen
echter niet voldoende. Om als
bedrijf en als sector voldoende
toekomstperspectief te hebben,
is communiceren met de burger
volgens hen een must. „De meeste consumenten hebben geen idee
wat zich afspeelt op een varkensbedrijf. Om te voorkomen dat zij
zich laten leiden door negatieve
berichtgeving, is het belangrijk
dat we als varkenshouders proactief communiceren, vertellen hoe
we werken en waar we mee bezig
zijn. Openheid en transparantie
zijn belangrijke voorwaarden
voor een gezonde toekomst. En
daarin moeten ook individuele
ondernemers hun verantwoordelijkheid nemen”, verwoordt John
Theelen de visie van de beide
broers.
Om deze reden willen de Theelens straks een open dag organi-

seren op hun nieuwe bedrijf. „En
in het voortraject van de uitbreiding in Beringe hebben we enkele omwonenden bezocht, om
uit te leggen wat we van plan
waren. Dat ervaarden zij als zeer
positief; op deze manier creëer je
vertrouwen. Dat heeft er absoluut
toe bijgedragen dat bij de vergunningaanvraag voor de uitbreiding
in Beringe geen enkel bezwaar is
binnengekomen.”
Bij open en transparant werken
hoort volgens de broers ook een
professionele website. Daarom
is sinds kort de site www.theelenfokvarkens.nl in de lucht, met
daaraan gekoppeld een eigen
bedrijfslogo. „Ook hiermee willen we burgers informeren over
onze visie en werkwijze. Daarnaast hopen we met de site vermeerderaars te bereiken. Met de
uitbreiding van het aantal zeugen
moeten we immers ook meer fokgelten afzetten. De vermeerderaars in deze regio kennen ons
wel, maar het is belangrijk dat we
ook buiten de vertrouwde kring
klanten gaan werven. We hebben
de site bewust laten bouwen door
een professional. We staan voor
kwaliteit, dat willen we ook naar
buiten toe uitstralen. Het is een
totaalplaatje!”

(advertentie)
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