
 

Zichtbedrijf “De Daltonhoeve” 

De varkenshouderij is volop in beweging en 

ontwikkeling. Maar gek genoeg weten de meeste 

mensen erg weinig over de moderne 

varkenshouderij en alles wat er bij komt kijken. 

Daarom openen wij graag onze stal deuren voor 

iedereen die iets meer wil weten of voor wie 

gewoon eens een kijkje wil nemen in een 

varkensstal. 

Wij nodigen je uit om een kijkje te nemen in de 

zichtstal van Eric va Zutphen en  Jacqueline van 

Krieken. Op het bedrijf worden 480 zeugen en 

2.000 gespeende biggen gehouden. Jaarlijks 

worden er bij Eric en Jacqueline 14.000 biggen 

geboren. Op het bedrijf is veel te beleven! Zo 

kun je een kijkje nemen bij de guste en 

dragende zeugen en bij de kraamzeugen met 

pas geboren biggetjes. Kortom zeker de moeite 

waard om een bezoekje te brengen aan dit 

bijzondere bedrijf! 

De zichtstal van Eric en Jacqueline toont één van 

de vele manieren waarop in Nederland varkens 

gehouden kunnen worden.  

Door de hygiënewetgeving is het helaas niet 

mogelijk om varkens aan te raken. Vanuit een 

aparte ruimte (skybox) kijkje in de stal. Eric en 

Jacqueline nodigen iedereen uit om eens te komen kijken. De zichtstal is dagelijks open van 10.00 uur in de zomer en 11.00 

uur in de winter. ’s-Winters gaat de deur om 16.00 uur dicht, maar ’s zomers  kun je tot 20.00 uur een bezoek brengen. 

Helemaal gratis en zónder afspraak. Groepen die het bedrijf -  tegen een passende vergoeding – onder begeleiding willen 

bezoeken, worden verzocht een afspraak te maken met Eric of Jacqueline van Zutphen (06-54917420) 

Niet alle varkensstallen zien er hetzelfde uit. Wil je na dit bezoek meer weten over het houden van varkens, ga dan kijken 

naar andere zichtstallen of surf naar www.stapindestal.nl.  

Boerderij de Daltonhoeve 
is gebouwd in 2009. Van 
oorsprong lag het 
varkensbedrijf aan de 
andere kant van het dorp. 

De gemeente Veghel en de 

Provincie Noord-Brabant 
vonden dat 
bedrijfsontwikkeling op de 
voormalige locatie niet 
gewenst was vanwege de 

vele burgerwoningen in d e 
omgeving. Het ouderlijk 
varkensbedrijf is gesloopt. 
Eric en Jacqueline hebben 
samen met hun vier 
kinderen (Sjuul, Mees, Cas 
en Joep) een compleet 

nieuw bedrijf gebouwd.  
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