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Legpluimveehouder past sinds twee rondes Splitf eeding toe

Vanaf de N324 tussen Oss en Grave 
biedt het bedrijf van de familie Van der 
Bolt een strakke aanblik. Het bedrijf 
met twee volièrestallen staat er in zijn 
huidige vorm sinds 2013. Het jaar dat 
de leghennenhouder stopte met zijn 
werkzaamheden als ZZP’er en helemaal 
thuiskwam.

Focus op kip
Van der Bolt nam het bedrijf in 1997 
over van zijn ouders. Op dat moment 
waren er zevenduizend scharrelhennen 
en vleesstieren. Omdat het rendement 
in de stierenhouderij onder druk stond, 
stootte de ondernemer die af en ver-
grootte hij het kippenbedrijf in fases. ‘Ik 
wilde zo snel mogelijk naar een volledige 
benutting van de huiskavel.’
De laatste fase vond plaats in 2013. Het 

bedrijf verdubbelde toen naar 54.000 
hennen en Van der Bolt stopte met zijn 
werkzaamheden buitenshuis. ‘Maar 
ik kwam al snel tot de ontdekking dat 
al die uren aan de inpakmachine voor 
mij geestdodend waren.’ Van der Bolt 
miste de sociale connectie uit zijn oude 
werkkring. ‘Het wereldje thuis was me 
te klein.’
Om daar invulling aan te geven inves-
teerde de Brabantse hennenhouder 
in een eierautomaat. Ook ging hij met 
eieren de boer op. In een straal van pak-
weg 20 kilometer om het bedrijf zocht 
en vond hij afnemers bij onder andere 
horeca en instellingen. ‘
Na de bedrijfsverdubbeling volgden di-
rect twee jaren met slechte eierprijzen. 
Toch nam Van der Bolt een werknemer 
in dienst en zag hij kans om in die twee 

jaar een klantenkring op te bouwen 
met zestig vaste relaties. ‘Praten kan ik 
wel. En afspraak is bij mij afspraak. Dat 
wordt gewaardeerd.’

Helft omzet uit handel
Van der Bolt vervolgt: ‘Mijn doelstelling 
was dat ik minimaal de medewerkers 
moest kunnen betalen van het geld 
dat ik verdiende met de handel.’ Dat is 
gelukt. Een kleine helft van de omzet 
komt nu uit de handel, de andere helft 
via eierhandel Kwetters.
De ondernemer heeft twee medewer-
kers in dienst die samen het werk van 
een fulltimer uit de weg zetten. De con-
trole van de hennen, meesorteren en de 
dagelijkse leiding van het bedrijf doet de 
ondernemer zelf.
De handel bestaat inmiddels uit meer 

Voer en voeren

Robert van der Bolt houdt 54.000 hennen in het Brabantse Schaijk. 
Inmiddels heeft hij twee rondes ervaring met Splitfeeding. Dat levert 
hem meer sorteerbare eieren op en vooral meer werkplezier.
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Meer sorteerbare
eieren en werkplezier

Kwaliteitseieren leveren vindt Robert van der Bolt belangrijk.De automaten vormen een gezellige halteplaats bij de ingang van het bedrijf.



AgriVisie

10

dan alleen eieren die worden verkocht 
in een zelf ontworpen verpakking. Van 
der Bolt voorziet zijn klanten ook van 
asperges, aardbeien, appels en cham-
pignons van collega’s. Producten die 
passanten, net als de eieren en het 
pluimveevlees, kunnen kopen uit een 
van de automaten. 
Met elkaar vormen die versautomaten 
een gezellige halteplaats bij de ingang 
van het bedrijf. Alle producten komen 
uit de regio. ‘Elke dag vers, dat proef je. 
Er zijn bijvoorbeeld maar weinig doosjes 
met eieren die langer dan een dag in de 
automaat blijven liggen.’ Van der Bolt is 
trots op hoe deze poot onder het bedrijf 
zich heeft ontwikkeld. ‘Hard werken, 
maar de moeite waard.’
Zelf vermarkten kost veel tijd en ener-
gie, door het organiseren van de eigen 
afzet, de logistiek die daarbij komt kij-
ken, maar vooral ook de administratieve 

afwikkeling. Facebook is voor de onder-
nemer een belangrijk instrument om zijn 
producten en de weekacties onder de 
aandacht van klanten te brengen en om 
nieuwe klanten te triggeren. 

Logische stap
Een logische volgende stap in de be-
drijfsontwikkeling noemt Van der Bolt 
de investering in een eierpakstation in 
2015. ‘Je bent nu meer met je product 
bezig. Je wilt de klant een ei meegeven 
van een zo hoog mogelijke kwaliteit. En 
ik ben nu zelf verantwoordelijk voor het 
eindproduct.’
Ook de overstap naar Splitfeeding in 
2017 op advies van ForFarmers, is 
voor Van der Bolt logisch. ‘Eigenlijk is 
het heel voor de hand liggend dat de 
voedingsbehoefte van een hen over de 
dag niet hetzelfde is en dat je daarop 
inspeelt met verschillende voeders.’ 

Dertig minuten nadat de kip een ei 
heeft gelegd, is er alweer een eisprong. 
De basis voor een volgend ei. Tijdens 
de reis door de eileider vormt zich in 
ongeveer drie-en-een-half uur het eiwit 
rondom het ei. In de daarop volgende 
21 uur vormt de schaal zich.
Splitfeeding met ochtend- en middag-
voer speelt daarop in. In de ochtend 
heeft een hen vooral behoefte aan voer 
dat rijk is aan energie, fosfor en eiwit. In 
de tweede helft van de dag en avond is 
er juist behoefte aan calcium. 
‘Je bedrijf moet er wel op ingericht zijn 
om twee voeders te kunnen geven’, 
merkt Van der Bolt op. Sinds 2013 
heeft hij bij elke stal twee silo’s. Voer 
dat constant is van vorm en samenstel-
ling is voor Van der Bolt een belangrijk 
uitgangspunt in de bedrijfsvoering. 
‘Ontmenging moet te allen tijde worden 
voorkomen’, motiveert de pluimveehou-
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der de keuze voor twee silo’s per stal. 
Om Splitfeeding te kunnen toepassen 
investeerde Van der Bolt in een siloweger, 
wisselautomaat, sensoren en aanpassing van 
de software. ‘Geen onoverkomelijke kosten’, 
zegt Van der Bolt. De overgang van och-
tend- naar middagvoer noemt de hennen-
houder ‘wel even een dingetje’. De vijzel en 
voerhoppers moeten leeg zijn en dat goed 
inregelen vraagt aandacht en tijd.
Van der Bolt houdt Lohman Classic Brown-
hennen. De zittende koppels zijn respectie-
velijk 37 weken (legpercentage 94 à 95 pro-
cent) en 20 weken oud. Van der Bolt houdt 
zijn hennen altijd aan tot een leeftijd van 85 
weken. Splitfeeding paste hij in de ene stal 
toe vanaf het moment dat de hennen 70 
weken oud waren. In de andere stal kwamen 
de hennen vanaf 60 weken op Splitfeeding. 
‘Voor het beste resultaat moet je met Split-
feeding beginnen als de hennen tussen de 
50 en 60 weken oud zijn, voor de eierkwa-

liteit terugloopt.’ Van der Bolt begon later, 
maar is desalniettemin enthousiast over het 
effect van de voerstrategie op de kwaliteit 
van de eieren. ‘Omdat de breuksterkte gelijk 
blijft, sorteren we gewoon betere eieren en 
ik sta met veel meer plezier aan de sorteer-
machine.’ 

Langer eerste soort
Splitfeeding is ontwikkeld door Trouw Nu-
trition en getest op het proefbedrijf van de 
firma in Spanje. ForFarmers testte het con-
cept bij zijn Nederlandse en Duitse klanten 
en introduceerde het op de markt. For-
Farmers rekent met minimaal twee weken 
langer eerste soort eieren leveren.
Ander voordeel dat worden genoemd is 
drogere mest die minder stikstof, calcium en 
fosfaat bevat. Ook is het voer goedkoper. 
Ten opzichte van regulier voer scheelt dat 
ongeveer 25 cent per 100 kilo. 
Van der Bolt plaatst ook een kanttekening bij 

het voerconcept. Een nadeel van het voeren 
van een ochtend- en middagvoer noemt 
hij de grotere storingsgevoeligheid. Over-
dag laat de voercomputer zich snel genoeg 
resetten. Een storing ‘s nachts is echter een 
ander verhaal, volgens Van der Bolt. 
‘Het kan aan mijn inrichting liggen, maar in 
z’n algemeenheid geldt, denk ik, wel dat hoe 
meer specificaties je installatie heeft, des te 
gevoeliger die wordt.’ 
Financiële cijfers noemt hij niet. Ze zeggen 
hem niet zoveel, ‘er is tenslotte geen bedrijf 
gelijk’. Hij noemt zichzelf een man die vooral 
boert vanuit zijn ervaring en gevoel. Kosten 
zijn voor hem primair geen trigger in het 
management. De gezondheid van de hennen 
en werkplezier zijn dat bijvoorbeeld wel. 
‘Zo bespaar ik nooit op voer. Toen het zo 
heet was, gaf ik de hennen elektrolyt en 
vitamine C extra. Dat is mijn manier van 
ondernemen. Ik wil problemen voor zijn, in 
plaats van ze te moeten oplossen.’

‘Heel logisch dat de voedingsbehoefte van een hen over de dag niet hetzelfde is’


