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Meer varkens in star-concept 
met luxe eiwitten en inuline

De akkerbouw- en varkenstak van maatschap Beulink vormt een geheel. 
Door secuur voeren willen ze de grondstoffen maximaal benutten. 

Door Kees van Dooren

Ondanks dat hij de 70-jarige 
leeftijd nadert, neemt de passie 
voor varkens houden niet af bij 
Bennie Beulink. Dagelijks is 

hij bezig met de verzorging van de 4.000 
vleesvarkens op het gemengde bedrijf en 
zet hij zich in om de technische resultaten 
te verbeteren. De groei van de vleesvarkens 
gaat richting de 1.000 gram per dag, soms 
erover. Toch is Beulink niet tevreden. Als 
hij in de stal loopt, wijst hij op een varken 
dat achterblijft bij de hokgenoten. Beulink: 
“Zo’n varken hoort er niet tussen.” Deson-
danks is her en der een achterblijver te vin-
den. Het overgrote deel van de varkens ziet 
er echter prima uit. Er zit een mooie glans 
op, ze zijn kort in het haar en levendig. Bij 
deze varkens loopt in het midden, tussen 
schouder en staart, een kuiltje over de rug. 
Dit type dieren wil Beulink zien. Mooie 
geproportioneerde varkens met voldoende 
lengte.

Voor goede technische resultaten dient 
het management tiptop te zijn. De opti-
malisatie van de voeding, stalklimaat en 
gezondheid heeft daarom continu aan-
dacht. Met een goed klimaat blijven hart en 
longen gezond, met goed voer de darmen, 
betoogt zoon Remco Beulink. Grootste 
gezondheidsrisico’s vormen PIA en PRRS, 
volgens Beulink senior. PIA wordt echter 
al een tijd niet meer als probleem ervaren. 

Het rantsoen bevat 40% ccm, aangevuld 
met gerst, soja en aanvullend voer. Ccm-
rijk voer alleen biedt geen garantie dat PIA 
wegblijft. PIA speelt daarentegen geen rol 
als de ccm wordt gecombineerd met hoog-
waardige, goed verteerbare eiwitbronnen. 
Dan wordt de dikke darm van de varkens 
niet onnodig belast. Dit komt de karkas-
kwaliteit ook ten goede. Met hulp van voer-
leverancier ABZ is gezocht naar geschikte 
eiwitbronnen. Soja 48 is vervangen door 
soja hypro 49. Tevens wordt aardappeleiwit 
en ontsuikerde weipoeder gevoerd, beide 
in droge vorm. 

Serie aanvullende grondstoffen
De varkens krijgen tevens een specifiek 
mengsel van diverse producten. Dit be-
treft zuren, zware haver, aardappeleiwit, 
weipoeder, inuline en norit. Norit gaat in 
het startvoer. Een vrij nieuwe toevoeging is 
inuline. Een voedingsvezel, afkomstig uit 
cichorei in dit geval. Deze stof stimuleert 
de darmgezondheid. Een ander pluspunt 
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De ccm-kuil ligt er onberispelijk bij. De over-
dekking is verrijdbaar via rails op de silorand.

Bennie Beulink (69). In maat-
schap met zijn zoons Remco en 
Rudi hebben ze een vleesvar-
kensbedrijf in Zelhem (Gld.).

4.000 
vleesvarkens, 1 m2/plaats

80%
varkens in concept

94
 kg slachtgewicht varkens

120 
ha akkerbouw, 95 eigendom
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restafdeling, zodat een afdeling in een keer 
leeg is. 

Naast minimaal gebruik van grondstof-
fen gelooft familie Beulink in kringloop-
landbouw. Ze hebben ook een akker-
bouwtak. Daar gaat de meeste mest naar 
toe en komt de mais en gerst vandaan voor 
het varkensvoer. Het idee is binnen een 
aantal jaren zelf een eiwitgrondstof te gaan 
telen. Gedacht wordt aan veldbonen. De 
aanpak van familie Beulink sluit naadloos 
aan op de onlangs gepresenteerde land-

van inuline is dat sinds de toepassing ervan 
het aandeel varkens dat in het concept valt 
bijna 20% steeg, tot zo’n 80% nu. 

Gevoerd wordt met een computerge-
stuurde droogvoerinstallatie met voormen-
ger. De toevoegingen in het rantsoen, zoals 
de inuline, weegt Beulink senior handma-
tig af. Dat doet hij in de loods, tegenover 
de varkensstal. Met een zelf ontworpen, 
driewielige takelinstallatie rijdt hij het 
mengsel van aanvullende grondstoffen 
naar de voormenger. 

De varkenshouders zijn overtuigd dat 
de vraag naar dierlijk eiwit blijft. Daarom 
breidden ze afgelopen 10 jaar hun stal 
stapsgewijs uit naar 4.000 plaatsen. De 
vleesproductie dient echter wel zo effi ciënt 
mogelijk te gebeuren, is hun opvatting. Het 
streven is een groei van een kilo per dag. 
Genetisch is dat mogelijk. Dan is de klein-
ste hoeveelheid onderhoudsvoer nodig 
en blijft de milieubelasting minimaal. De 
varkens op het bedrijf zijn in drie maanden 
slachtrijp. De achterblijvers gaan naar een 

Een fl ink aantal componenten, zoals Norit, weipoeder, inuline en zuren weegt Beulink handmatig af voordat deze de voormenger in gaan.

64 
millimeter spier, 13 millimeter 
spek bij beren

68 
millimeter spier, 13,7 millimeter 
spek bij gelten

2019
in maart 1.566 zonnepane-
len met een opbrengst van 
450.000 KWh


