
Op 4 april werden de nieuwe zeugenstallen van
het bedrijf Verschelde-Dobbels in Nevele bevolkt
met dieren met een SPF-statuut. “Deze status
behouden wordt lastiger dan de start zelf”, beseffen
Kristof en Angelique. Het koppel kijkt echter vol
vertrouwen naar de toekomst. Verschillende
bedrijfsspecifieke maatregelen moeten de insleep
van ziektekiemen voorkomen.

Hygiëneprotocollen alom
“Met dromen alleen komen we er niet.We
hebben daarom eerst alles goed op een rijtje
gezet.We besloten te specialiseren in de
varkenshouderij”, verwelkomde Kristof Verschelde
zijn familie, vrienden en zakenrelaties op de
opendeurdag voorafgaand aan de herbevolking
van het bedrijf. Aanvankelijk waren er inderdaad
ook koeien op het bedrijf Verschelde. Die werden
afgevoerd. De oude koestal fungeert inmiddels
als loods waarin o.a. de brijvoerkeuken van het
nieuwe bedrijf staat.

De dieren die op het bedrijf werden aangevoerd
door Breeders of Denmark hebben een
gecertificeerde hogegezondheidsstatus. Ze zijn
vrij van PRRS, Mycoplasma, APP, schurft,
snuffelziekte en dysenterie.

Voor het behoud van deze SPF-status rekent
Verschelde op volgende hygiënemaatregelen:
- een gecontroleerde toegang;
- centralisatie van alle aan- en afvoer;
- eigen aanfok van dieren;
- en produceren in een two site-systeem (lees
ook bedrijfsprofiel) met elk een afzonderlijke
hygiënesluis en aparte kledij plus materiaal.

“Voor elk facet werd een hygiëneprotocol
opgesteld”, beklemtoonde Kristof.
“De toegang tot het bedrijf wordt beperkt tot
het allernoodzakelijkste.”

Situeringsplan
De nieuwe zeugenstallen enerzijds en de
bestaande biggen en vleesvarkensstallen achter
de woningen anderzijds zijn de 2 witte eenheden
van het geheel. De loods met de brijkeuken en
de zone tussen de nieuwe zeugenstallen en
het bestaande stallencomplex vormen de grijze

zone van het bedrijf. De rest van de omgeving
is uiteraard de zwarte zone.

Het grondplan (zie figuur) geeft een goed beeld
van de situatie op het terrein. De toegang
wordt door 2 slagbomen geregeld. Inrit 1 heeft
een weegbrug. De toegang van de vrachtwagens
is zeer strikt. Zo moet het systeem o.a. hun
nummerplaat erkennen. Camera’s bewaken de
kritieke plaatsen.

Op dit bedrijf komt je uiteraard niet binnen
zonder langs de hygiënesluis te passeren.
“Bedrijfseigen kledij is verplicht en bezoekers
mogen voordien gedurende 48 uur niet in
contact geweest zijn met andere varkens. Om
hen bewust te maken van het risico moeten ze
een verklaring op eer ondertekenen”, stelde
Kristof nog. Een niet onbelangrijk detail in deze
lijkt ons ook dat de 2 deuren van de zeugen-
stallen elk een codeklavier hebben. In die stal
kan je dus niet zomaar even binnenlopen.

Uiteraard zal er enkel sperma aangevoerdworden
van gecertificeerde KI-stations met gekende
gezondheidsprotocollen. Vreemde werktuigen
worden enkel binnengebracht na reiniging en
ontsmetting volgens alweer een protocol.
“Voor goederen op paletten die moeilijker te
ontsmetten zijn moet een standstill in de loods
gerespecteerd worden van ten minste 14 dagen”,
beklemtoont Kristof nog. Natuurlijk is er ook
gedacht aan een grondig ongediertebestrijdings-
programma.

Brijvoer
Nog opvallend: er werd gekozen voor brijvoer.
“Dat biedt het voordeel dat we onze eigen granen
kunnen verwerken”, geeft Kristof als uitleg.
“Maar het biedt ook heel wat flexibiliteit om
qua voedering te sturen.Vanuit hygiëneoogpunt
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Verbivar maakt SPF-doorstart

“Gezond starten en gezond blijven”
Tekst en beeld: Franky De Letter

In de nieuwe stallen zullen samen 700 productieve zeugen gehuisvest worden.

Gemiddeld zal er per zeug 1,5 big worden
weggenomen. De couveuse zal dus ten volle
gebruikt worden.
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vonden we het tevens nodig de aanvoer van de
grondstoffen te centraliseren. Van de brijvoer-
installatie gaat het voer via twee ondergrondse
kanalen naar de respectievelijke stallen toe,
enerzijds naar de nieuwe stallen en anderzijds
naar het bestaande stallencomplex.”

Voor de CCMwerd een silo voorzien die voldoende
voorraad voor 3 dagen kan bevatten. Zo moet
er niet elke dag vanuit de sleufsilo worden
aangevoerd. Verder zijn er 6 polyester tanks
voor de opslag van de vloeibare bijproducten.

DeWeda-installatie draait restloos voor de
kraamhokzeugen en de biggen. De vleesvarkens
en dragende zeugen worden bediend middels
kolomvoedering. Er is een aparte mengtank voor
de biggen met een pH- en een temperatuur-
meting. “Kwestie van versleping van eventuele
medicatie voor de biggen naar andere leeftijds-
groepen te vermijden”, zei Kristof nog.

Nieuwe zeugenstallen
Het milieu- en bouwdossier van de nieuwe
zeugenstallen werd door DLV gecoördineerd. In
een streven naar demeest economische oplossing
hanteerde dat bedrijf een beschrijvende meet-
staat. “Daarbij wordt de uitvoeringsmethodiek
tot en met de diverse concrete hoeveelheden
van materialen gedetailleerd uiteengerafeld”,
verklaarde Carl De Braeckeleer.We maakten
een rondgang.

Bij de bouw werd gebruikgemaakt van
Z-gordingen en Eco-panelen. De afstand van de
gordingen kon daardoor groter genomenworden
dan bij golfplaten. En er diende geen ruimte
voorzien tussen de isolatie en de dakbedekking.
Het feit dat het dak aldus in één beweging kon
worden afgemaakt heeft toegelaten op de
arbeidskost te besparen.

Er werd gekozen voor plafondventilatie met
glaswoldekens. De argumenten hier waren: de
positieve ervaringen met het systeem in de
oude stallen, de eenvoudige kelder, de grotere
mestopslag en eenvoudiger mestaflaat (geen
tussendek), evenals de mogelijkheid om het
plafond snel op te hangen aan de Z-gordingen.

Aanvullend werden frisse-neus-buizen
geïnstalleerd zodat de dieren ook op heel
warme dagen de nodige verse lucht kunnen
krijgen daar waar ze die echt nodig hebben.

De biologische luchtwasser van het type
Vermeulen (eerder beschreven*) werd in het
midden geplaatst. Daardoor kon het luchtkanaal
op beide zijden kleiner uitgevoerd worden, wat
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Bedrijfsprofiel
— Kristof Verschelde (33 jaar) en Angelique

Dobbels houden met de bvba Verbivar 700
productieve zeugen en 2.800 vleesvarkens.
Zeugen en vleesvarkens worden volgens de
principes van een two site-aanpak strikt
gescheiden gehouden. Het bedrijf zal
draaien in een vierwekensysteem.

— De arbeid van de beide partners zal
aangevuld worden met één vaste
medewerker. Om de pieken van het
vierwekensysteem op te vangen zal een 2e
deeltijdse medewerker worden ingeschakeld.

— Het bedrijf beheert ook nog 100 ha grond.
Daarop worden behalve maïs en tarwe ook
aardappelen gekweekt.Deze werkzaamheden
worden in belangrijke mate aan een
loonwerker uitbesteed.

— De mest wordt gedeeltelijk naar een
Trevi-installatie gevoerd. Het effluent
wordt op de 100 ha grond uitgespreid.

— Voor de ontruiming en herbevolking
produceerde het bedrijf Verschelde tot 26
biggen per aanwezige zeug. Met de
SPF-stapel hopen ze die grens te doorbreken.

Kristof en Angelique Verschelde

< Nevele

Situeringsplan Verbivar

De kraamhokken werden uitgevoerd met een
wand in beton die doorloopt als scheidingswand in
de put. De betonnen wand laat een volledig vrije
opstelling toe. Let ook op de vensters. Die zijn
breed en dragen “super” isolerend dubbel glas.

Er werd gekozen voor plafondventilatie
met aanvullend frisse-neus-buizen.



opnieuw een besparing inhield. De optie
vereenvoudigde ook de aanvoer van het
benodigde regenwater. Ten slotte werd de
windinvloed op de koppen van de stal ontweken.
Door voor een biologische wasser te kiezen
werd het gebruik en de opslag van zwavelzuur
op het bedrijf vermeden.

Om aan de wettelijke verplichting inzake
lichtinlaat te voldoen werd hier gekozen voor

brede vensters met “super” isolerend dubbel
glas. Het dient bevestigt: tijdens onze rondgang
hadden we nooit het ‘donkere stallengevoel’
van weleer.

In de dekafdelingen zal de Contact-o-max
gebruikt worden. Niet onbelangrijk detail hier
is dat het beton behandeld met een speciaal
product om specifiek naar de zure werking van
het brijvoer, te voorkomen dat het snel corrodeert.
Verder hield de varkenshouder eraan om
hygiënische redenen metalen mestroosters
achter de zeugen te plaatsen.

In de drachtige zeugenstal kon een belangrijke
kostenbesparing gerealiseerd worden door de
zeugen met de kop tegen de muur te plaatsen.
“Het uitschakelen van alles samen 6werkgangen
betekende een voordeel van 35.000 euro”,
beklemtoonde De Braeckeleer. Verschelde koos
voor uitloopboxen met de saloon-deurtjes.

De kraamhokken werden uitgevoerd met een
wand in beton die doorloopt als scheidingswand
in de put. De betonnen wand laat een volledig
vrije opstelling toe. Dat voorkomt afroesten en
vermijd dat er hoekjes worden gecreëerd waar

de zeugen hun biggen kunnen doodliggen. Dat
de scheidingswand tot in de put werd door-
getrokken kan handig blijken indien later besloten
zou worden de stal anders te compartimenten
(bijvoorbeeld bij de overstap naar een ander
systeem van groepsgewijs management).

Vermelden we tot slot dat er ook voorzien is in
een ‘baby room’, een afdeling van 8 hokken elk
met eenMambofeeder,en eenapart compartiment
voor de opfok en het regumatiseren van jonge
zeugen.
“Ik wil immers geen enkele big in de zeugenstal
hebben op het moment dat er nieuwe biggen
geboren worden. Door gemiddeld 1,5 big af te
nemen per zeug en de couveuse ten volle te
gebruiken moet dat met de genetica waar wij
voor gekozen hebben mogelijk zijn.We gaan
voor 14 biggen levend geboren biggen”, besloot
Kristof Verschelde. <

* Lees ‘Luchtwasser van Belgische makelij’ –
Varkensbedrijf mei 2006 p. 20
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De brijvoerinstallatie, het hart van het bedrijf.
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