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Collega Kees Scheepens (Best, 1959) is in 2011 in 

Oirschot neergestreken in het gebied waar zijn 

wieg heeft gestaan. Zijn voorvaderen (negentien 

generaties) hebben sinds 1286 onafgebroken in 

de regio Oirschot-Best geboerd. Zijn achternaam 

heeft hij te danken aan de lokale bestuurlijke 

verantwoordelijkheden die velen van hen op zich 

namen. De naam Scheepens is afgeleid van het 

woord schepenen (de toenmalige wethouders). 

Kees wist vanaf zijn tiende jaar dat hij dierenarts wilde 

worden. Hij reed geregeld mee met dierenarts Gloude-

mans. Na de middelbare school werd hij tot twee keer toe 

uitgeloot voor de studie Diergeneeskunde. Hij behaalde 

zijn propedeuse Zoötechniek in Wageningen alvorens 

hij in Utrecht kon beginnen. Een jaar wachttijd voor zijn 

coschappen besteedde hij bij de GD in Boxtel waar hij 

assisteerde bij de start van klimaatproeven bij varkens 

die Martin Tielen daar uitvoerde. Dat bepaalde mede de 

richting die hij insloeg, die van varkensdierenarts. Ook 

was het niet verwonderlijk dat Kees, nadat hij in 1986 af-

studeerde, bij Prof. Tielen (Diergezondheid en –reproduc-

tie) een promotieonderzoek ging doen met als onderwerp: 

‘Tocht als klimaatstressor met betrekking tot de gezond-

heid van gespeende biggen’. Hij bracht ook tijd door in de 

Verenigde Staten aan de Kansas State University en de 

Universiteit van Illinois en raakte gefascineerd door het 

natuurlijke gedrag van dieren. Hij promoveerde in 1991. In 

het decennium daarna werkte hij afwisselend in de var-

kenspraktijk (in Heythuysen en in Helden-Panningen -als 

partner ) en in de commerciële varkenssector (Cotswold 

NL en Pig Improvement Company Europa en Benelux). 

Gaandeweg kwam zijn focus meer en meer te liggen op 

duurzame productie in de dierhouderij op basis van opti-

male gezondheid en welzijn van dieren. 

ZELFSTANDIG ONDERNEMER-DIERENARTS.

In 2001 besloot Kees zijn loopbaan voort te zetten als zelf-

standig International Veterinary Consultant. Hij wilde 

graag zijn inzichten en ervaringen ten goede laten komen 

aan belanghebbenden. Wel geeft hij aan dat er een crisis 

voor nodig was om daadwerkelijk het roer om te gooien; in 

zijn geval de varkenspest. In zijn praktijktijd moesten er in 

zijn maatschap 130.000 biggen intra-cardiaal geëuthana-

seerd worden. Dat ging hem niet in zijn kouwe kleren zitten.

Scheepens heeft twee geregistreerde producten op zijn 

naam. Een varkenslijn: de Duke of Berkshire®; en een 

runderlijn: de Duke of Angus® (geharde grazers die zomer 

en winter buiten kunnen blijven, probleemloos afkalven 

en de kalveren bij zich kunnen houden). Daarnaast ver-

zorgt hij cursusprogramma’s op maat, doet hij onderzoek 

en is hij beschikbaar als expert voor bedrijven met speci-

fieke gezondheids-, respectievelijk gedragsproblemen. Hij 

is hoofdauteur van onder andere het succesvolle ‘Varkens-

signalen’,  fraaie geïllustreerde boeken over het gedrag 

van het varken. 

EIGEN BOERDERIJ MET BERKSHIREVARKENS

Sinds elf jaar is er een intensieve activiteit bijgekomen. 

Kees droomde ervan om in Nederland met zijn eerder 

genoemde Berkshirevarkens een bedrijf te beginnen. Die 

droom kon in vervulling gaan toen hij de boerderij op het 

landgoed ’s Heerenvijvers te Oirschot kon erfpachten. De 

grond is daar qua samenstelling bij uitstek ideaal voor de 

in het veld verblijvende Berkshirevarkens. De 35 zeugen, 

de beren en hun nageslacht kunnen er ‘wroeten en zoe-

len’. Het wroeten geeft de dieren een geluksgevoel; daar 

is de wroetschijf helemaal voor bedoeld. Als ze kunnen 

wroeten, laten ze elkaar met rust. Zoelen is wentelen in de 

modder. Dat is ook onmisbaar in het kader van natuurlijk 

gedrag. De dieren verblijven buiten, kunnen onderdak 

Kees Scheepens, ,
dierenarts met passie 
voor het welzijn van het dier 



TVD - TIJDSCHRIFT VOOR DIERGENEESKUNDE  |  45

vinden op hun ‘camping’ waar hun ‘hut’ er uitziet als een 

met stro gevulde kleine Romney-loods. De varkens rusten 

in hun eigen hut en ontlasten zich in het veld. De zeugen 

biggen ook in hun eenvoudige onderkomens. Mooi is dat 

de dieren dankbaar meewerken aan het verwerken van 

‘afgekeurd’ humaan voedsel dat door schoonheidsfoutjes 

niet geschikt is voor de schappen van de supermarkt. Kees 

werkt nu aan een houderijconcept dat inhoudt dat een 

bedrijf met 75 zeugen financieel loont. 

Hij experimenteert bij binnengehouden varkens met ge-

scheiden urineren en defeceren. Dat lukt bij volwassen 

dieren mede dankzij een beloning met een zogenaamde 

citroenbonbon. De volgende stap is dat zeugen hun zinde-

lijk gedrag overdragen aan hun biggetjes. Het separaat op-

vangen van urine en mest voorkomt ammoniakvorming. 

Er is bij deze methode geen stankprobleem en je hebt geen 

luchtwassers nodig in stallen waar je die stromen geschei-

den kunt opvangen. Het Berkshirevarken is op smaak 

geselecteerd. Voor de zoektocht om de ideale smaak te 

ontdekken, is gebruik gemaakt van ‘taste panels’. 

De boerderij op het Landgoed ’s Heerenvijvers mag zich 

verheugen op uitgebreide aandacht in de media. Op NPO 

zijn er uitzendingen aan gewijd van de programma’s Bin-

nensteBuiten (met chef-kok Leon Mazairac die asperges 

met Berkshirevlees bereidde), Zembla en Onze Boerderij 

(met Yvon Jaspers). Ook Omroep Brabant heeft er aan-

dacht aan besteed. Overigens, als je het vlees wilt proeven, 

kun je dat aantreffen bij sterrenrestaurants, vooral in 

België en ook in Nederland. In Waalwijk wordt het ook bij 

een slager verkocht. 

Kees is ervan overtuigd dat optimaal welzijn van dieren 

belangrijk is om een maximale gezondheid te bewerkstel-

ligen. Hij kan er enthousiast over vertellen. Op zijn bedrijf 

worden nieuwe houderijsystemen uitgetest en kun je zien 

hoe alles in zijn werk gaat. 

TEKST PAUL KNIJFF EN JAN SOL, 

PLATFORM SENIOREN

“KEES IS ERVAN OVERTUIGD  

DAT OPTIMAAL WELZIJN 

VAN DIEREN BELANGRIJK IS  

OM EEN MAXIMALE GEZONDHEID  

TE BEWERKSTELLIGEN”


