
 
 

Bedrijfsreportage subfokker Bart Langerwerf 

Sinds halfweg 2018 heeft DanaPig er een subfokker bij die exclusief voor DanaPig gelten produceerd. 
Het gaat over Bart Langerwerf uit Boxtel in Nederland. 

Bart Langerwerft is sinds 2014 subfokker in Nederland voor DanBred. Dankzij de herstructrurering 
binnen DanBred eind 2017 was er voor Danapig de mogelijkheid om deze samenwerking tot stand te 
brengen. De gelten komen als big van 9 tot 11 weken naar België, en komen steeds op hetzelfde 
opfokbedrijf terecht. Het transport doet DanaPig zelf met onze eigen gesloten vrachtwagen. Er zijn 
gelten beschikbaar vanaf een leeftijd van 14 weken tot maximaal 28 weken, dus aankoop van 
verschillende leeftijden is zeker mogelijk. 

Als introductie laten we Bart Langerwerf aan het woord, hij stelt zijn 
bedrijf kort voor. Bart Langerwerf: In 2003 hebben we het bedrijf 
overgenomen van mijn ouders. Het bedrijf had toen 150 zeugen en 
1200 vleesvarkens. In 2005 dienden wij een vergunningsaanvraag in 
voor uitbreiding en nieuwbouw. De milieuvergunning hadden we 
hetzelfde jaar, maar de bouwvergunning vormde een probleem, deze 
is pas goedgekeurd in 2013! Toen konden wij eindelijk verder. In de 

tussentijd hadden we ons al georiënteerd op andere mogelijkhedien: we hebben bekeken of we iets 
op het gebeid van verbreding konden doen en ons verdiept in samenwerking met een andere 
varkenshouder. 

In de zomer van 2013 kon eindelijk de schop in de grond voor de nieuwbouw. Het bedrijf op vandaag 
biedt plaats voor 500 zeugen, en werkt volgens het 1 weeksysteem, met spenen op 4 weken. Er zijn 
110 plaatsen in de kraamstal, 60 plaatsen in de dekstal. De dekstal is uitgerust met een systeem voor 
automatische rondgang van 
de beren voor 
bronststimulatie. De zeugen 
gaan 5 dagen na dekken in 
de groepshuisvesting. Deze 
is uitgerust met 
voederstation en werkt via 
een dynamische groep. De 
gelten zitten in een aparte 
groep. Door de gelten apart 
te houden is er meer rust in 
de groepshuisvesting en dit 
werkt veel vlotter. Rust in 
de drachtstal is zeer 



 
 
belangrijk om een vlotte dracht te hebben, hierdoor zijn er weinig problemen met zeugen die apart 
gezet moeten worden. 

In 2014 is de overstap gemaakt van een regulier varkensbedrijf naar een subfokbedrijf. “We moesten 
sowieso opnieuw opstarten, een ideaal moment dus om nieuwe keuzes te maken. Ik was al langer 
geïnteresseerd in Danbred genetica en dit was het uitgelezen moment. Ik ben altijd sterk 

geïnterseerd geweest in fokkerij, maar de grootste motivatie was het opkrikken van het 
bedrijfsrendement.” DanBred genetica scoort sterk in voederconversie en groei. Verder is het hoog 
levend geboren en de vitaliteit van de biggen is zeer goed waardoor het werk in de kraamstal echt 
beloond word. 

De overstap naar subfok is een geslaagd avontuur. Subfok houdt extra werk in, zoals selecteren, 
tatoeëren en alles moet secuurder gebeuren. Hierdoor was het noodzakelijk om een werkkracht in 
dienst te nemen. Met een gewoon varkensbedrijf ging het moeilijk zijn om dit rond te krijgen, maar 
op vandaag loopt dit vlot en is het zeer aangenaam om samen te werken met de medewerker. 

Begin 2019 hebben we nieuwe zuiverelijnsdieren ingekocht uit Denemarken. Hiermee willen we onze 
index het komende jaar verhogen. Voor onze normale vervanging produceren we onze 
zuiverelijnsdieren zelf. Hiervoor gebruiken we sperma van hoogste beschikbare york beren van bij 
Klasse KI.  

De komende jaren staan voor ons ooral in het teken van optimale werking van ons bedrijf. We 
hebben een tijd terug zonnepanelen geplaatst en zijn ook bezig met de nodige stappen te nemen 
voor de verwijdering van de asbest van de oudere stallen. Verder volgen we onze techinsche 
parameters van kort bij op en willen jaarlijks een vooruitgang maken. 


