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den, Wat gaat er de komende week 
gebeuren? Nederland moet omhoog. 
Duitsland verhoogde vorige week 5 
centen, maar zal de komende week 
wel onveranderd noteren. Ook hier 
is het niet altijd feest. Teleporc deed 
dinsdag 1 cent van de prijs af, met een 
bandbreedte was het nu 2,18 tot 2,20 
euro. De Europese markt blijft echter 
positief gestemd. De biggenmarkt is 
niet geweldig. Het niet al te grote aan-
bod in Nederland kan toch moeilijk 
een plekje vinden. De Nederlandse 
mesters leggen in de meeste gevallen 
wel gewoon op en ook de export naar 
Duitsland gaat ook gewoon door. Het 
is echter Spanje dat het laat afweten 
en fors minder biggen afneemt. Dat 
legt toch druk op de biggenmarkt. De 
Boerenbiggenprijs blijft onveranderd 
noteren op 50 euro.

Dat Duitsland de kar trekt als de var-
kensmarkt naar boven kan, is volgens 
marktspecialist Willy Wolfkamp al 
veel vaker gezegd en is ook nu weer 
het geval.

Afgelopen woensdag was het de ISN 
weer die de notering met 5 centen 
verhoogde. En let wel: de onderlig-
gende notering was onveranderd op 
2,05 tot 2,10 euro. De Nederlandse 
slachterijen gaan niet mee en Vion 
verhoogde haar prijs met een magere 
1 cent, terwijl ze toch 8 tot 10 centen 
achterlopen. Het aanbod aan varkens 
begint wat terug te lopen, zo wordt 
door diverse handelaren verteld. 
Vorige week waren het nog 295.000 
varkens die aan de haak kwamen in 
Nederland. 6000 dieren meer en 0,3 
kilogram hoger dan een week gele-

Duitsland zal de varkensmarkt 
naar boven dwingen

lopende maïsprijzen in Chicago. Een 
bushel maïs (circa 35 liter) steeg met 
10 cent naar 695 cent. Ook de oogst 
van soja lijkt tegen te gaan vallen. De 
verwachte opbrengst is dan ook met 
4,3 miljoen verlaagd naar 119,2 mil-
joen ton. De eindvoorraad soja wordt 
geschat op 5,4 miljoen ton, het laag-
ste niveau in 7 jaar. De tegenvallende 
soja-oogst zorgde voor een flinke 
prijsstijging. Een schepel soja (circa 
10 liter) steeg met 70 cent naar 1.482 
cent. De USDA stelde de verwachte 
tarweoogst in Rusland en Oekraïne 
respectievelijk met 3 en 1 miljoen ton 
naar boven bij naar 91 miljoen ton 
tarwe in Rusland en 20,5 miljoen ton 
in Oekraïne. Voor de rest van Europa, 
Amerika, Canada en Australië liet de 
USDA de verwachte tarweoogst on-
gewijzigd.

Twijfels over de houdbaarheid van 
de Oekraïense graandeal drijven de 
prijzen voor tarwe flink op, waardoor 
de graanprijs in korte tijd 20 euro per 
ton steeg en uitkomt op 338 euro per 
ton. Maïs had duidelijk minder last 
van deze geruchtenstroom en bleef 
hangen rond 360 euro per ton. De 
door het Amerikaanse ministerie van 
Landbouw (USDA) bekend gemaakte 
oogstramingen zetten de maïsprijs 
toch weer onder druk. Het warme en 
droge augustusweer in de westelijke 
teeltregio’s van Amerika zorgt voor 
sterk tegenvallende oogsten en een 
flinke bijstelling van de prognoses. 
De verwachte maïsoogst is met 10,5 
miljoen ton naar beneden bijgesteld 
en komt uit op 354,2 miljoen ton tegen 
384 miljoen ton vorig jaar. De tegen-
vallende oogst zorgde direct voor op-

Twijfels over Oekraïense 
graandeal, prijzen onder druk

MARKTCIJFERS
Rundvee Vorige week Deze week

Bunnik (euro per kg)

Slachtkoeien R 4,92 4,92

Slachtkoeien O 4,50 4,50

Slachtkoeien P 4,18 4,13

Slachtstieren R 4,93 4,93

Slachtstieren O 4,50 4,50

Varkens Vorige week Deze week

Biggen (euro per stuk)

Nord West 52,50 53,00

Vereinigungspreis 53,00 56,00

Vleesvarkens (euro per kg)

Vion2 2,06 2,07

Aardappelen Vorige week Deze week

PotatoNL (euro per 100 kg)

Cat 1 Frites 23,00 23,00

Cat 2 Frites 26,00 26,50

Agria 26,00 26,00

Innovator 25,75 25,75

Vlokken owg >360 13,25 13,25

Fontane-groep 23,00 22,75

Export 40 mm 23,50 23,50

40/50 mm frites 16,25 16,00

Voeraardappelen 4,75 4,75

Of een terugkeer naar het grondwerk en de tuinaanleg er nog inzit? Bas van Middelaar: „Ik ga nooit meer de tuin in. Ik blijf bij de varkens.”

Van Middelaar voert de biggen wat melk bij in de kraamstal.

Momenteel spenen ze circa 37 biggen per zeug per jaar.

Van hovenier tot varkenshouder. Een bijzondere stap die je zelden ziet. Toch 

maakte Bas van Middelaar (32) uit Hoogland (UT) deze stap. In eerste instantie 

noodgedwongen vanwege de ziekte van zijn vader, maar nu hij 'eigen baas' is, 

heeft hij zijn hart verpand aan de varkenshouderij. Hij wil zelfs in de sector blij-

ven, en oriënteert zich daarom op kleinschaligere varkenshouderij.

as van Middelaar uit Hoog-
land, nabij de Gelderse grens, 
werkte de afgelopen jaren 
als zelfstandig ondernemer 
met als specialisaties boom-
verzorging en grondverzet. 
Ook legde hij met zijn groene 
vingers tal van tuinen aan in 

de regio. Op 7 juli 2021 kwam daar 
een einde aan. ‘s Nachts om 04.30 uur 
ging de telefoon tijdens zijn vakantie 
op een natuurcamping in Drenthe. 
Het was zijn moeder die belde. „Ik 
kreeg te horen dat mijn vader was 
opgenomen in het ziekenhuis”, herin-
nert Van Middelaar zich. 
„Ik heb toen gelijk mijn tent ingepakt 
en ben naar huis gereden. De biggen 
moesten namelijk gespeend worden. 
Om 07.30 uur liep ik met mijn broertje 
Tom en mijn buurman in de stal om 
dat te regelen. Sindsdien is het bal-
letje gaan rollen en ben ik niet meer 
weggeweest van het bedrijf omdat 
mijn vader nog steeds herstellende is 
van een hersenziekte.”
De varkenshouderij is zeker geen 

‘Ik ga nooit meer de tuin 
in. Ik blijf bij de varkens’

B
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de geboortedatum. Je wilt namelijk 
niet een gelt en een oude zeug naast 
elkaar hebben liggen of dieren die 
een slechte conditie hebben”, legt de 
gepassioneerde varkenshouder uit. 
Vader Ben, die ook aan de keukenta-
fel zit tijdens het interview, is blij dat 
zijn zoon de keuze heeft gemaakt om 
thuis te komen werken. Hij is daar 
trots op. „Het is toch mooi dat je eigen 
zoon dat wil en dat we niet iemand 
anders hoeven te vragen. Daarnaast 
heeft Bas inzicht en vakmanschap. 
Dit is ook echt een voorwaarde om 
het optimale uit je zeugenstapel te 
halen.”

Toekomst
Hoe de toekomst van Van Middelaar 
eruit gaat zien, is nog exact niet be-
kend. Omdat het vermeerderings-
bedrijf van zijn ouders vlak naast 
de stad Amersfoort ligt, is er op die 
plek waarschijnlijk weinig toekomst 
vanwege de stikstofplannen van het 
kabinet. Ook hebben ze moeite met 
het vinden van geschikt personeel. 
Vanwege deze onzekerheden wil Van 
Middelaar het bedrijf nog niet over-
nemen. Daarom blijft hij als ZZP’er 
bij zijn ouders werken.
Ondertussen oriënteert hij zich op een 
bedrijfsvoering waarbij hij niet per 
se afhankelijk is van personeel. Een 
kleinschaligere manier van varkens-
houderij, zoals biologisch, spreekt 
hem erg aan. „Het gaat gewoon erg 
gemoedelijk. Het is kleinschaliger en 
de varkens kunnen buiten lopen. Het 
minder intensieve vind ik mooi.” 
Onlangs is hij wezen kijken bij een 
biologische varkenshouder. „Ik heb 
toen zijn verhaal aangehoord en dat 
vond ik wel mooi. Je hebt minder die-
ren, maar het is zeker niet makkelij-
ker en niet minder arbeid. Het is veel 
meer handwerk, zoals het dagelijks 
verversen van het stro in de hokken.”
Voorlopig richt hij zich op het wer-

ken bij zijn ouders. „Dit bedrijf blijft 
zeker bestaan en wil ik de komende 
jaren met plezier voortzetten, maar 
als we op het punt komen dat we 
niet kunnen blijven zitten, dan moet 
je wat anders hebben. Dan wordt het 
wat mij betreft een kleinschaligere 
manier van varkenshouderij zoals bi-
ologisch.” Of een terugkeer naar het 
grondwerk en de tuinaanleg er nog 
inzit? „Nee, ik ga nooit meer de tuin 
in. Ik blijf bij de varkens.”

Ik had toen veel meer aan mijn hoofd. 
Nu kan ik veel meer mijn eigen ding 
doen in de stal en heb het gevoel dat 
ik daarbij veel meer vrijheid heb. Dit 
geldt voor zowel het werk als mijn 
privéleven.”

Fijne kneepjes
De periode van juli tot december 2021 
ging zeker niet zonder slag of stoot, 
legt Van Middelaar uit. „Ik liep hier 
altijd wel rond, maar mijn vader deed 
echt het bedrijf. Ik wist het algemene 
reilen en zeilen, maar kende niet de 
fijne kneepjes van het vak. Naomi ten 
Tije van ABZ Diervoeding liep hier 
daarom van juli tot december wel één 
of twee keer per week om mij te on-
dersteunen en dingen te leren. Daar 
ben ik haar echt dankbaar voor, want 
zonder haar had ik het niet gered en 
had het ook niet zo goed gelopen.”
In overleg met Ten Tije is Van Mid-
delaar bijvoorbeeld begonnen met 
spier- en spekmetingen bij zeugen en 
gelten, zodat de dieren daarna naar 
aanleiding van de spier- en spekdikte 
beter naar behoefte gevoerd kunnen 
worden. Ook hebben ze bij het maken 
van pleegzeugen wat zaken veran-
derd in de werkwijze. Ze zijn onder 
andere het multi-suckling systeem 
gaan toepassen. Dit houdt in dat drie 
koppels biggen bij twee zeugen, die 
naast elkaar liggen, worden grootge-
bracht. Bij de zeug die is vrijgemaakt, 
worden biggen neergelegd waarvoor 
bij de eigen moeder geen plek is.
„Eerder werden de zeugen als week-
groep ingelegd in de kraamstal en 
werd er geen onderscheid gemaakt 
tussen inseminatiedatum, conditie of 
pariteit. Vervolgens moesten we alle 
zeugen met biggen weer verhokken 
om de juiste zeugen naast elkaar te 
krijgen. Dit onderscheid maken we 
nu wel, waardoor we vaak twee ge-
schikte/goede zeugen al naast elkaar 
hebben liggen, met biggen van dezelf-

vreemd terrein voor de jonge onder-
nemer. Van jong af aan hielp hij zijn 
ouders met hand- en spandiensten, 
zoals het laden van de biggen, repa-
raties in de stal en/of het oplossen van 
storingen. Toen hij op zijn twintigste 
de opleiding in het grondverzet had 
afgerond, ging hij fulltime bij zijn 
ouders op het vermeerderingsbedrijf 
aan de slag. 

De tuin in
Nadat hij ruim vier jaar werkte op het 
bedrijf bij zijn ouders, wilde hij toch 
weer naar buiten. Toen Van Middelaar 
25 jaar was, begon hij daarom dan 
ook als zelfstandige in het grondver-
zet, de boomverzorging en tuinaan-
leg. „Hoe het kan dat ik het werk in de 
varkenshouderij minder ging vinden, 
weet ik niet”, duidt hij. „Het is gewoon 
het gevoel denk ik. Ik vond het toen ik 
een jaar of zestien was altijd al mooi 
om op trekkers te zitten en buiten met 
grondwerk bezig te zijn. Het was niet 
zo dat ik de varkenshouderij toen niet 

meer leuk vond, maar het was wel al-
tijd binnen en het was zeven dagen 
per week hard werken. Dat zag ik 
toen niet meer zitten."
Hoe het kan dat hij het nu wel leuk 
vindt? Van Middelaar: „Het zijn de 
vrijheid en de uitdaging. Tuurlijk, het 
is nog steeds het bedrijf van mijn ou-

ders en ik werk er als ZZP’er, maar ik 
kan er wel mijn eigen draai aan ge-
ven. Eerder werd ik zaterdagavond of 
zondagmiddag weleens gebeld door 
een klant over een tuin. Daar zat ik 
niet altijd op te wachten. Ondanks dat 
je dan zelfstandig hovenier bent, heb 
je wel altijd te doen met klanten. Je 
moet ook offertes en facturen maken. 

Van hovenier tot varkenshouder

Het minder intensieve vind 
ik mooi; kleinschaliger, 
buiten en biologisch

Van Middelaar
Bas van Middelaar (32) werkt fulltime als var-
kenshouder op het vermeerderingsbedrijf van 
zijn ouders in Bunschoten-Spakenburg (UT). 
Daar hebben ze 725 zeugen en krijgen ze elke 
acht weken 48 nieuwe gelten van een vast 
subfokbedrijf. Van Middelaar werkt met Deense 
genetica vanwege het hogere aantal biggen en 
betere bigkwaliteit. Momenteel spenen ze circa 
37 biggen per zeug per jaar. Dit zijn er vier meer 
dan vorig jaar. Het huidige afbigpercentage 
ligt op 88 procent. Dit is 4 procent meer dan 
vorig jaar, toen dit nog 84 was. Als de biggen 25 
kilogram wegen, dan worden ze verkocht via 
een handelaar. 

Kansen
• Oriënteren op kleinscha-

ligere varkenshouderij.
• Wet- en regelgeving.

Uitdagingen
• Goede resultaten 

verbeteren/mini-
maal vasthouden.

• Wet- en regelgeving.
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