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Bureaucratie ten top in oost Europa
De afgelopen week was vrij hectisch. Veel problemen met ambtenaren bij de bouw van onze nieuwe big
In Hongarije werd ik gastvrij ontvangen door een Nederlander die na het ineenvallen van het communis
De centrale ligging binnen Europa en de lage loonkosten (€ 3 – € 6/uur) maken het voor veel bedrijven
Toch moeten varkenshouders die in Hongarije een bedrijf willen beginnen uiterst voorzichtig zijn. Er is n

In Rusland groot tekort aan varkens
We hebben inmiddels al verschillende aanvragen gekregen voor de bouw of levering van materiaal voo
Er wordt altijd gesproken via een tolk. Meestal zijn het grotere bedrijven uit de vleessector. Er wordt ook
Vorig jaar kwam er een Duitssprekende Russische ondernemer bij ons voor een ombouwplan van een r
Een voorbeeld, normaal plannen wij 15 - 20 vleesvarkens per hok. Om bouwkundige redenen had ik bij
Het tweede project is een oud staatsbedrijf, wat gerenoveerd kan worden naar 8000 zeugen en 55.000

Op naar de 30 biggen per zeug
Nu 25 biggen per zeug zo ongeveer wel de standaard is, Moeten we ons richten op het volgende doel, 3
Ik sprak een tijdje geleden met een Duitse collega die ervaring had met Deense zeugen. Hij was zeer e
Een aantal weken geleden is onze bedrijfsleider naar de Agromekbeurs in Denemarken geweest. Ook h
Dus voorlopig geen Deense zeugen voor ons. Wij gaan door zoals we bezig waren. We richten ons op a

Nieuwe ontwikkelingen op Eurotier
Wie de nieuwste ontwikkelingen in onze sector wil volgende moest naar Eurotier in Hannover. Deze beu
Ter ondersteuning van onze exportafdeling, hadden we dit jaar een kleine stand op deze beurs. Na een
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Ik vindt het mooi dat er op deze beurs altijd varkens aanwezig zijn. Een paar zeugen met een mooie too
Het opvallends vond ik de grote hal, bijna volledig gevuld met toeleverende bedrijven voor de bio-energ

Column: Een vliegende start bij bouw nieuwe biggenstal
Precies 5 jaar geleden hebben wij besloten een van onze zeugenbedrijven in Duitsland met 800 zeugen
Wij zijn verantwoordelijk voor de bouw van het complete project. En als je in september bij een mooi zo
De problemen beginnen ook meteen, direct na de aanvoer van betonmatten, waren deze ‘s nachts al di

Column: De Amerikanen blijven je verbazen
Naar aanleiding van een aantal internationale projecten, was ik onlangs in de VS te gast bij onder ande
99,6 % van de dieren wordt met een droogvoerbak en een losse nippel gevoerd. Brijvoer komt niet voor
De balkjes van de betonroosters hebben een breedte van ongeveer 12 cm en een sluifbreedte van 2,5 c
Toch doen wij het misschien wel verkeerd, zij kunnen voor rond de 80 ct/kg geslacht gewicht een varke

Column: Een inbraak is niet te voorkomen
Bij ons thuis is vroeger een keer ingebroken. Iets wat je nooit vergeet. Bij ons in de buurt is bij iedereen
Bij ons nieuwe bedrijf ben ik nog verder gegaan en heb ik een gracht rond het bedrijf aangelegd. Verder
De inbrekers reden zonder licht vol gas weg.
Ze hadden met de koevoet alle aluminium puien kapot gebroken en waren door de voordeur binnen gek
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Column: Buitenlandse stage: een onvergetelijke ervaring
Het is nu precies 25 jaar geleden dat ik me voorbereide op mijn buitenlandse stage. Al vanaf het eerste
Ook de reis met vriendin en vrienden na mijn stage, van de romantische Niagara watervallen in het oos
Dit jaar is het tijd voor onze oudste zoon om op stage te gaan. Hij studeert ook aan de HAS in Den Bosc
En met dit optimisme in gedachte, heb ik tegen mijn zoon gezegd dat hij een stage moet regelen bij het
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