
Willem, 27 jaar jong, werkt naast zijn baan van 32 uur als brijvoerspecialist nog zeker 25 uur thuis op het 
varkensbedrijf dat hij samen met zijn ouders en broer runt. Ook is hij bestuurslid van AJK Uden & Land 
van Cuijk. ‘Agrarische ondernemers kennen veel uitdagingen. Daar kies je ook voor. Wij gaan volle bak 
vooruit: op een duurzame manier één ster Beter Leven varkensvlees produceren waaronder ons Eigezwijns 
varkensvlees. Vlees met een lage footprint omdat we veel circulaire producten zoals friet uit de humane 
voeding aan de varkens voeren.

Duurzaamheid waarvoor de markt nu nog niet betaalt.’ 
Via hun zichtstal kunnen bezoekers varkens zien, ze zijn 
boeren van Land van Cuijk Boert Bewust en meedoen 
aan het ‘Weekend van het varken’ is vaste prik. ‘Door 
het eerlijke verhaal te vertellen kunnen mensen zelf een 
beeld vormen.’

Samen met zijn broer Math (35) en zijn ouders Wilbert en 
Trudie houdt Willem op twee locaties in Wanroij 9.000 1 
ster Beter Leven vleesvarkens. Ze bewerken 25 hectare 
akkerbouwland en produceren Eigezwijns varkensvlees. 
Willem studeerde Agribusiness  & Bedrijfskunde aan 
de HAS in Den Bosch en startte in 2018 met zijn baan 
als bijvoerspecialist bij Agrifirm. ‘Mijn ervaring van 
thuis neem ik mee in het werk en in mijn werk doe ik 
ook weer veel kennis op. Een prachtige wisselwerking.’ 
De dagelijkse controle, het laden en selecteren van de 
varkens doet hij samen met zijn broer. ‘Wij vullen elkaar 
goed aan en sparren dagelijks. Dat hebben we van thuis 
uit geleerd: vooruit kijken en hard werken. Samenwerken 
is superfijn.’ 

Verdienmodel
De combinatie varkens houden, techniek en 
ondernemerschap vindt Willem prachtig. Een goed 
verdienmodel, diergezondheid in combinatie met 
transparantie zijn uitdagingen voor de jonge ondernemer. 
‘Duurzaamheid zou vanuit de markt betaald moeten 
worden, dan is er nog meer mogelijk. De maatschappij, 
overheid en retail willen wel maar het is nog niet altijd 
zichtbaar in de vleesaankoop door de consument.’ 

Duurzaam voer
Het dagelijks rantsoen van de varkens van familie 
Egelmeers bestaat voor 60 tot 80 procent uit 
restproducten van de menselijke voedselketen en 
regionaal geteelde korrelmais. ‘Wekelijks voeren we op 
onze bedrijven zomaar 6 vrachtwagens (van elk 32 ton) 
restproducten waaronder bijvoorbeeld friet, biergist, 
tarwezetmeel en tarwegistconcentraat. Tarwegist is een 
eiwitrijk bijproduct van de bio ethanolproductie wat 
bijvoorbeeld sojaschroot deels kan vervangen. Ons pap 
was een van de pioniers in het voeren van bijproducten 
aan de varkens, toen vanuit kostenoverwegingen. Buiten 
het streven naar een lage kostprijs levert ons dat nu ook 
bestaansrecht op door de plek die ons bedrijf en het 
varken heeft in een circulaire kringloop.’ 
In 2010 plaatste Wilbert al zonnepanelen. Nu zijn beide 
locaties zelfvoorzienend voor stroom en verwarmen 
ze een bedrijf met een warmtepomp dus zonder gas. 
‘Verdere verduurzaming is een continu proces, net zoals 
zoeken naar goede reststromen. Het is wel jammer dat 
die extra duurzaamheid nog niet betaald wordt in de 
opbrengstprijs.’ 

Denken in kansen
Denken in kansen, niet in problemen is het credo van 
de jonge varkenshouder. ‘Een droom is een eigen 
zeugenbedrijf. Dan heb je alles in eigen hand en kun 
je ook weer stappen zetten in de gezondheidsstatus. 
Ondanks alle uitdagingen zie ik voldoende perspectief in 
de varkenshouderij, ook omdat wij al een grote rol spelen 
in het tot waarde brengen van reststromen tot een lekker 
en duurzaam stukje vlees. Vooruit kijken, goede dingen 
blijven doen, kansen zien en pakken. Net zoals ons pap 
en opa.’
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