
Daltonhoeve brengt boer en burger dichter bij elkaar 

 

Met de lente in zicht, neemt het aantal bezoekers aan De Daltonhoeve weer toe. Een mooie 

aanleiding om voor de derde editie van deze rubriek naar Zijtaart te gaan, naar het 

varkensbedrijf van Eric van Zutphen en Jacqueline Krieken.  

 

Ja, hij ziet ze weer met grotere regelmaat komen: de ouders of opa’s en oma’s die even met de 

kleinkinderen naar de varkens komen kijken. “Dat heeft alles met het weer te maken. Het 

zonnetje maakt het weer aantrekkelijk om er wat vaker op uit te trekken. Je kunt hier in de 

buurt heerlijk fietsen en wandelen. En dan is het leuk om even hier aan te leggen”, vertelt Eric 

van Zutphen.  

Dat is niet alleen leuk. Dat is vooral ook leerzaam en draagt bij aan het bijstellen van het beeld 

dat de burger van de boer had. En daar was het de Zijtaartse ondernemer ruim zes jaar 

geleden met name om te doen, toen hij de kans kreeg op een nieuwe locatie een nieuw 

varkensbedrijf te starten. Dan wordt het een zichtbedrijf, besloot hij samen met zijn vrouw 

Jacqueline. Dan kunnen mensen eindelijk weer eens zien hoe het er in onze sector echt aan 

toe gaat.  

Want de sector was in de loop der jaren te ver van de burger af komen staan, geeft het 

enthousiast pratende stel eerlijk toe. “Vroeger was een varkensbedrijf een heel open bedrijf. 

Te open zelfs, denk ik. Maar uit angst voor ziektes, die gegrond was hoor, zijn we in het andere 

uiterste doorgeslagen: we zijn in onszelf gekeerd geraakt. In hygiëne en welzijn echter hebben 

we de afgelopen jaren zulke grote stappen gezet dat we niet meer zo gesloten hoeven te zijn. 

En gelukkig zie je steeds meer initiatieven ontstaan waarin boer en burger elkaar weer vinden, 

zodat er weer ruimte komt om het echte verhaal van onze sector te leren kennen.” 

 

‘Oh, dat is zielig’ 

Het verhaal van de sector is in ieder geval niet het verhaal van de zielige varkens, zegt 

Jacqueline. “Wij krijgen hier regelmatig klassen op bezoek; van het lagere en middelbare 

onderwijs. Dan laten we hen het hele bedrijf zien. De zeugen die in het stro leven. Het deel 

waar de varkens geïnsemineerd worden. De kraamafdeling. De schattige oh’s en ah’s vliegen je 

dan om de oren. Kinderen – en hun leerkrachten en ouders – zijn dan vaak oprecht verrast 

over hoe goed de varkens het hebben. Totdat we vertellen dat de biggen na 10 weken 

vertrekken naar een vleesvarkensbedrijf. ‘Oh, dat is zielig’, hoor je dan vaak. Tja, we zijn en 

blijven nu eenmaal geen kinderboerderij, maar een productieboerderij ...” 

Om dat kracht bij te zetten hebben Eric en Jacqueline een educatief bord geplaatst in de 

zichtruimte: “Daarop leggen we uit wat er nog veel meer van het varken wordt gebruikt dan 

alleen het vlees. De huid bijvoorbeeld wordt verwerkt in werkhandschoenen, de haren worden 

gebruikt om verfkwasten van te maken en de botten om gelatine van te maken voor onder 



meer winegums en Engelse drop. In eerste instantie zijn bezoekers daar erg verbaasd over, 

vooral kinderen, maar daarna valt al snel ook het kwartje: ‘we kunnen als samenleving dus niet 

om het varken heen?’ Nee, dat klopt.”  

 

Strostal 

Hierboven al gezegd: de zeugen op de Daltonhoeve leven op het stro. “En nee, dat maakt me 

niet biologisch, zoals sommige mensen dan denken. Ik ben gewoon een gangbare varkensboer. 

De sector investeert al jaren in het welzijn van de varkens. Dat kan op heel veel manieren. Wij 

hebben voor stro gekozen, omdat stro afleiding geeft aan de varkens en uitnodigt tot spelen. 

Daar zitten plussen aan, zoals het feit dat de stal beter geventileerd wordt, maar ook minnen. 

Stro is bijvoorbeeld duur. Toen wij de stal bouwden, ruim zes jaar geleden, klonk al de belofte 

dat wij daarin op korte termijn zouden worden gecompenseerd. Supermarkten zijn dat vanaf 1 

januari dit jaar gaan doen …” 

Dat is geen verwijt, zegt Eric. Eerder een constatering, die echter wel degelijk ook wel eens 

voor een stukje boosheid zorgt. “Wij hebben zo’n grote stappen gezet. Dat houd je als leek niet 

voor mogelijk. Het graan dat voor het voer van varkens wordt gebruikt, is op een zelfde manier 

geschoond als het graan dat voor ons brood wordt gebruikt. Dat maakt de grondstoffen die wij 

gebruiken, het voer, van topkwaliteit, maar ook relatief duur. En je hebt ongetwijfeld wel eens 

gelezen over het vermeende gebruik van antibiotica. Toch? Nou, wist je dat wij in Europa 

intussen het laagste gebruik per afgeleverde zeug hebben? In plaats daarvan enten we de 

varkens vaak in. Maar inderdaad, je snapt het al: antibiotica gebruikten we – net als bij mensen 

– als een varken ziek was. Dat was gelukkig niet zo vaak het geval. Maar iedere big moet wel 

worden geënt. En ja, dat kost geld. Dat zijn prachtige ontwikkelingen, waar wij helemaal achter 

staan. Maar de realiteit is ook dat de prijs die wij krijgen al anderhalf jaar bijna historisch laag 

is en dat veel boeren het water echt tot aan de lippen staat …” 

 

Bezoekers uit de hele wereld 

Terug naar de zichtstal. Terug naar de varkens. Want het laatste dat Eric wil, is klagen. “Ik ben 

ondernemer. Dit is het vak waar ik in ben gerold en waar ik van houd. Mijn sores en die van de 

sector moeten niet die van de mensen worden. Die moeten we zelf oplossen, met zijn allen, in 

de keten.” 

En dus pikt de varkensboer het gesprek weer op bij waar we waren gebleven: de 

rondleidingen. “Weet je waar ik ook zo van kan genieten? Dat hier mensen uit heel de wereld 

komen. De groep uit China, waar de arbeidskosten laag zijn en de noodzaak om te innoveren 

wat lager, verbaasde zich er over dat ik dit bedrijf nagenoeg in mijn eentje doe. De groep uit 

Italië, waar je op de Po-vlakte bedrijven van vele duizenden zeugen vindt, wilde weten hoe ik 

mijn antibioticagebruik zo laag heb. En de groep uit Kameroen stond met de oren te klapperen 

toen ik hen een voederbon liet zien: zij voeren hun varkens graan en maïs aangevuld met wat 

mineralen. Mijn varkens krijgen voer dat is aangepast aan hun leeftijd en behoeften en kent 



een waslijst aan ingrediënten. Op zo’n momenten, tijdens die rondleidingen, voel ik me echt 

een trots en gerespecteerd varkensboer.” 

Maar daarom destijds dus ook de keuze voor de zichtstal. En daarom ook de uitnodiging aan 

iedereen die het horen wil: stap in de stal. Kom kijken. “Er zijn nog steeds mensen die 

bevooroordeeld hier komen: ‘ik had vroeger een oom die ook varkens had …’, zeggen ze dan. 

Ja, dat zal best. Maar zoals die oom boerde en zoals wij dat tegenwoordig doen, dat is met 

geen mogelijkheid te vergelijken. En dan hoeft vroeger echt niet eens zo lang geleden te zijn 

…” 

 

De Daltonhoeve is iedere dag geopend van af 10.00 uur. In de winter sluit de zichtstal om 16.00 

uur, vanaf het moment dat de klok wordt verzet wordt dat 20.00 uur. Kijken is gratis en een 

afspraak maken is niet nodig. De Daltonhoeve ligt aan de Heisteeg 9 in Zijtaart.  


