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Michiel Schreurs

Na de goedkeuring van de overname van
De Hoop hebben we vol gas gegeven op
integratie van beide bedrijven. “Met welk
enthousiasme en energie dat gebeurt is
echt indrukwekkend. Daardoor plukken
we nu al de eerste vruchten van de
krachtenbundeling”, vertelt directeur
Michiel Schreurs.

De afgelopen maanden stonden in
het teken van het samensmeden van
ForFarmers en De Hoop tot één bedrijf.
Onderwerpen als de samenvoeging van
alle medewerkers tot één sterk team,
de integratie van twee IT-systemen en
het stroomlijnen van het assortiment
zijn zo goed als gereed. Het meeste
werk gebeurde achter de schermen
en daar heeft u waarschijnlijk niet veel
van gemerkt. Schreurs: “We liggen op
koers en zijn als organisatie klaar voor
de uitdagingen waar we als pluimveesector voor staan.”

Aangescherpte voerprogramma’s
De afgelopen tijd zijn we niet alleen
met de inrichting van de organisatie
bezig geweest maar juist ook al met
de verdere optimalisatie van de voer
programma’s. De kennis- en krachten
bundeling van twee teams met
specialisten werpt daarbij al de eerste
vruchten af. De voerprogramma’s zijn
verder aangescherpt en leveren ook
al aantoonbaar betere resultaten op.
“We willen voer van hoge kwaliteit
leveren; daar is iedereen op gefocust”,
benadrukt Schreurs.

Column

Inspelen op
veranderingen
De ontwikkelingen in onze sector gaan
razendsnel. In de vleeskuikenmarkt zien
we een transitie naar 1-ster Beter Leven.
Die snelle verandering kan bedreigend
overkomen, maar biedt ook kansen.
Stel uzelf daarom regelmatig de vraag:
‘Wat betekenen die veranderingen
voor mijn bedrijf en hoe kan ik daarop
inspelen?’

“Goede technische resultaten zijn
immers de beste basis voor een goed
rendement in de stal.”

Nieuwe concepten
Ook onze partners in de keten
erkennen onze slagkracht. We zitten
met hen om tafel om nieuwe
concepten te ontwikkelen die interessant zijn voor de pluimveehouder.
“In de vleessector komen we samen
met onze partners Plukon en Esbro
met interessante nieuwe programma’s
in het 1-ster Beter Leven-segment.
In de legsector zien we de voordelen
van de krachtenbundeling bijvoorbeeld
in de data- en kennisuitwisseling met
broederijen en eierpakstations.”

Ontwikkelingen grondstoffenmarkt
Een aandachtspunt waar we als sector
mee te maken hebben, is de stijging
van de grondstofprijzen sinds vorig
najaar, wat u merkt aan een hogere

voerprijs. Schreurs: “De verwachting
is dat de grondstofprijzen voorlopig
niet zullen terugzakken naar de
niveaus van afgelopen jaar. Dat maakt
het extra belangrijk om te sturen op
voorspelbare resultaten en een gunstig
voerverbruik per kg vlees of ei. Ons
Vitaflex-programma voor de legsector
laat bijvoorbeeld zien dat je de voer
efficiëntie kunt verbeteren door de
voersamenstelling af te stemmen op
de daadwerkelijke nutriëntenbehoefte
van de hen.”

Ik weet als geen ander hoe moeilijk het
kan zijn om vergaande keuzes te maken.
Maar ik heb ook gemerkt hoe belangrijk
het is dat je daarbij met de juiste partners
om tafel zit. Om te kunnen klankborden
met specialisten die thuis zijn in de pluimveesector en die úw toekomstperspectief
en verdienvermogen centraal stellen.
Zodat u de mogelijkheden kent en voor uw
bedrijf de juiste keuzes maakt, die ook bij
u als ondernemer passen.
Bij ForFarmers De Hoop werken de
specialisten die u daarbij graag ondersteunen. En belangrijker: wij hebben
u ook wat te bieden. Niet voor niets
hebben we het over the future of farming.
Wij geloven namelijk in een goede
toekomst voor de pluimveesector en
daar maken we ons sterk voor. Het is
aan u om de kansen die zich voordoen
te verzilveren. U kunt daarbij op ons
rekenen.

Dutch Poultry Expo
“De komende periode hopen we de
integratie af te ronden. Tijdens de
Dutch Poultry Expo in Hardenberg
presenteren we ons en kunt u
persoonlijk kennismaken met het
nieuwe team. Ik nodig u dan ook van
harte uit om ons in stand 3.03
te komen bezoeken.”

Gert-Jan Buunk
Directeur
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Reportage

Schakelen naar 1-ster Beter Leven

‘Onduidelijkheid over
verdienmodel is frustrerend’
Het vleeskuikenbedrijf van de familie Van Berkel, in het Brabantse
Loon op Zand, zit in een transitiefase naar 1-ster Beter Leven. ‘Je moet
verder’ is het motief van Hans van Berkel, echter de investering moet
wel terug te verdienen zijn.
In het Brabantse Loon op Zand runnen
Hans en Ellen van Berkel op één
locatie zowel een vleeskuiken- als
poeliersbedrijf. De combinatie van
vleesproductie én de verkoop van
vleesproducten is erg mooi, aldus
Hans van Berkel. “Tot voor kort hielden

De omschakeling naar
Beter Leven is een
spannend traject voor
Hans en Ellen, want er
zijn nog veel vragen.

wij Gildehoen; een product dat wij
ook in ons poeliersbedrijf verkopen.
Een prachtige combinatie, omdat wij
onze afnemers in onze eigen stallen
konden laten zien hoe het vlees
geproduceerd wordt.”

In transitie
Op dit moment schakelen zij om
naar 1-ster Beter Leven en worden
er 90.000 dieren gehouden. Voor de
omschakeling moeten flink wat kosten
worden gemaakt. Maar kan het ook
uit, vraagt Van Berkel zich af. “Er is
nu nog veel onduidelijkheid over het
verdienmodel. Wie garandeert mij dat
ik die investering binnen een redelijke
termijn terugverdien?”
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Bedrijfsprofiel
Hans en Ellen van Berkel
houden in het Brabantse Loon
op Zand 90.000 kuikens en
hebben op dezelfde locatie
een poeliersbedrijf. In het
poeliersbedrijf werken zeven
fulltime krachten. Hans van
Berkel koopt geslachte kip
en verwerkt die tot producten
naar wens van de afnemers;
voornamelijk grootverbruikers,
horeca en de betere slagerijen.
Daarnaast verkopen zij
Van Berkel-kipproducten online
en op twee weekmarkten.

Van Berkel snapt de wens van de
retail voor een goed welzijn van de kip.
“Als vleespluimveehouder en poelier
wil ik ook dat iedereen die een lekker
stukje kip eet, kan vertrouwen op een
hoge kwaliteit vlees, geproduceerd met
respect voor het dier.” In de beslissing
van de supermarkten, om in 2023
alleen vlees met minimaal 1-ster Beter
Leven te verkopen, mist Van Berkel
het onderliggende waarom. Voor de
consument worden kipproducten
duurder. Ook mist hij de vuist van de
slachterijen richting de retail in deze
omschakeling. “Als individuele boer
hebben we helaas geen stem bij de
retail. De slachterij heeft dat wel en
zou meer voor ons op mogen komen,
om bijvoorbeeld contractueel geregeld
te krijgen dat pluimveehouders de
benodigde investeringen kunnen
terugverdienen.”

Slopen en verplaatsen
De omschakeling naar 1-ster Beter
Leven heeft op het bedrijf van
Van Berkel flink wat voeten in de
aarde. Van de huidige zeven stallen
– drie oude en vier behoorlijk nieuwe
(resp. 2010, 2013, 2016) – worden de
oude stallen gesloopt. Een van de
nieuwe stallen wordt verplaatst naar

de plek van de oude stallen. Op deze
manier kunnen alle stallen voorzien
worden van de geëiste uitloop van
minimaal 20% van de warme stal.
Het vergunningentraject voor deze
wijziging loopt en de offertes voor de
verplaatsing en bouw van de uitlopen
zijn aangevraagd. Een spannend
traject, vindt Van Berkel, want ook
hier zijn er vragen: “Wat gaat dit
doen met onze vergunning, zal er
afgeschaald worden op het aantal te
houden dieren? En hoe groot wordt
de werkelijke investering?”

Grote stappen
De afgelopen jaren hadden Hans
en Ellen te maken met grote
veranderingen. Na het overlijden
van hun vader gingen Hans en zijn
broer samen verder met het bedrijf.
Na twaalf jaar koos zijn broer voor de
bouw en zette Hans het bedrijf voort
met zijn vrouw. Tussen 2010 en 2016
bouwde het echtpaar vier nieuwe
stallen voor 200.000 reguliere kuikens.
Deze stallen waren al voorzien van
daglicht, waardoor de overstap naar
Gildehoen in 2018 eenvoudig was.
De huidige omschakeling naar 1-ster
Beter Leven is groter.

Je moet verder
Toch is die keuze voor Van Berkel
eenvoudig. “Het is voor mij de sport
om het zo efficiënt mogelijk te doen en
daar waar mogelijk mee te gaan met
de markt. Ik wil een bedrijf dat past bij
deze tijd. Bovendien hebben onze beide
zonen de ambitie de twee bedrijven in
de toekomst over te nemen.
De kinderen werken op dit moment
alle drie als flexibele krachten mee.
Zij denken ook mee over de richting
en hebben vertrouwen in de toekomst.
En ‘je moet verder’ is altijd mijn
devies.”

Hans van Berkel wil zo efficiënt mogelijk werken en waar
mogelijk meegaan met de markt.

Benieuwd wat uw
mogelijkheden zijn?
Pluimveespecialist Paul Groen spreekt dagelijks
klanten die, net als Van Berkel, vragen hebben
over een omschakeling naar 1-ster Beter Leven.
Paul: “Er speelt van alles mee bij klanten;
vergunningen, wel of geen opvolging, behoefte
aan financiële zekerheid.”
U kunt eenvoudig laten toetsen of uw bedrijf of
stal geschikt is voor omschakeling naar 1-ster
Beter Leven. FarmConsult ontwikkelde hiervoor
een scan die uw specifieke situatie toetst aan
de mogelijkheden. Uit de scan, uitgevoerd door
uw eigen pluimveespecialist van ForFarmers
De Hoop, blijkt snel welke stappen nodig zijn
voor een omschakeling.

Paul Groen

06 8305 5451
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FarmConsult

Zo schakelt u om naar
Beter Leven-keurmerk
Naar verwachting verkoopt 80% van de Nederlandse supermarktketens
vanaf 2023 alleen nog scharrelkip met minimaal 1 ster van het Beter Levenkeurmerk. Dit concept laat een solide toekomstperspectief zien.
De afgelopen drie jaar zagen we op
1-ster Beter Leven-bedrijven al een
stabieler saldo per m2 en u kunt
voor de Nederlandse markt blijven
produceren. Daarnaast zijn de voordelen op het gebied van dierwelzijn
en -gezondheid duidelijk zichtbaar.
Check eerst wat uw opties zijn.

Wilt u overstappen? Doe de check!
De omschakeling naar 1-ster Beter
Leven-keurmerk is voor iedere
situatie anders. Bestaande bouw en
ligging van stallen is bepalend voor
de mogelijkheden op uw bedrijf.
Kijk om te beginnen of er binnen het
bouwblok ruimte is om uitlopen aan
de buitenzijde, tussen of ín de stallen
te realiseren. Verder is het belangrijk
om uw vergunningen te controleren en
de regels van het plaatselijke bestemmingsplan te checken. Denk bijvoor-

beeld aan de geurnorm en de afstand
tot de buren. De regelgeving loopt per
provincie sterk uiteen; de mogelijkheden om over te stappen verschillen
dus per bedrijf en locatie.

Hulp bij omschakelen
Zijn uw opties niet in één oogopslag
helder, dan is verder onderzoek
noodzakelijk. De bedrijfsontwikkelings
specialisten van ForFarmers FarmConsult kunnen u hierin adviseren.
Ze zijn op de hoogte van de exacte
concepteisen en weten wat er
vergunning-technisch mogelijk is op
uw bedrijf. Zo heeft u snel inzichtelijk
hoe kansrijk een overstap is en welke
impact dit heeft op uw bedrijf.
Bovendien kunnen zij het traject van
vergunningaanvraag en slim stalontwerp voor u verzorgen.

Wat zijn de concepteisen?
Het 1-ster Beter Leven-keurmerk onderscheidt zich
met name op dierwelzijn. Dit zijn de belangrijkste
concepteisen:
•
•
•
•
•
•
•

Dierbezetting van 25 kilo/m2.
Stallen voorzien van 3% daglicht met overdekte uitloop.
Inzet van een langzamer groeiend ras.
Dagelijks strooien van graan en inzet van strobalen.
Minimale slachtleeftijd van 56 dagen.
Maximale transportduur van 4 uur, ofwel 280 km.
Slachten met behulp van gasbedwelming.

Voor overige criteria zie:
beterleven.dierenbescherming.nl

Meer informatie?
Neem contact op met uw accountmanager, specialist
of onze collega’s van FarmConsult via farmconsult@
forfarmers.eu of bel met 0573 28 89 89.
Tip: geef u op voor de kennissessie voorafgaand
aan de Dutch Poultry Expo (zie pag. 7).

Evenement

Graag tot ziens op de

Dutch Poultry Expo
Wij nodigen u van harte uit ons te bezoeken

Kennissessie vleeskuikenconcepten

tijdens de Dutch Poultry Expo.

Voorafgaand aan de beurs, op 8 september, organiseren we op
locatie voor de vleeskuikensector een kennissessie over vleeskuikens houden volgens het 1-ster Beter Leven-keurmerk.
Wat komt er bij kijken en welke mogelijkheden heeft u als vleeskuikenhouder om kuikens volgens dit keurmerk te produceren?
Na de kennissessie bieden we een lunch aan en kunt u de beurs
bezoeken. Om aan de kennissessie deel te nemen, dient u zich
vooraf aan te melden. Dat kan via www.forfarmers.nl/pluimvee/
kennissessie-blk of via uw bedrijfsadviseur.
Het aantal beschikbare plekken voor deze sessie
is beperkt, waarbij geldt ‘vol is vol’.

De pluimveebeurs wordt gehouden op
8 en 9 september in Hardenberg.
In een samengestelde stand presenteren zich onze vier bedrijfsonderdelen die actief zijn in de pluimveesector: ForFarmers voor
de legsector, ForFarmers De Hoop voor de vleessector, opfok
organisatie PoultryPlus en Reudink voor de biologische pluimveehouderij. U treft hier dus heel veel pluimveekennis onder één dak.
Een vlotte kennisuitwisseling gegarandeerd! En snel schakelen
tussen de sectoren is zo ook heel eenvoudig, bijvoorbeeld als u
wilt weten of de biologische sector iets is voor uw bedrijf.

Kennismaken en bijpraten
Een bezoek aan de Dutch Poultry Expo is een ideale gelegenheid
om even bij te praten. In de pluimveesector is in korte tijd veel
gebeurd en er zitten tal van nieuwe ontwikkelingen aan te
komen. Verder is een bezoek aan de ForFarmers-stand een
ideale gelegenheid voor een nadere kennismaking. Onder het
overkoepelende beursthema ‘Het beste van twee werelden’
presenteren we ons nieuwe team van pluimveespecialisten.

Disclaimer in verband met de actuele coronamaatregelen

Volg actualiteit coronaregels
Bij het in druk gaan van deze uitgave gaan we
ervan uit dat de Dutch Poultry Expo doorgaat.
De meest recente coronaregelgeving kan hier echter
verandering in brengen. Houd daarom de actualiteit
met betrekking tot corona in de gaten.

U vindt de stand van ForFarmers De Hoop in hal 3 standnummer 3.03
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Reportage

Frank Salomons ziet volop uitdagingen in de vermeerdering

Twee bedrijven erbij
in een half jaar
Jonge ondernemende pluimveehouders zijn de toekomst voor de pluimveesector. Een van die ambitieuze
ondernemers is Frank Salomons (28) in Bergentheim. Hij breidde het bestaande vleesvermeerderingsbedrijf
uit met een tweede bedrijf met moederdieren én met een opfokbedrijf. “De uitdagingen worden anders, maar
zo ontwikkel ik me op andere vlakken. Dat vind ik mooi.”
“Het bedrijf draait goed. De resultaten
zijn naar tevredenheid en we kunnen
er een goede boterham mee verdienen.
Dan kun je tevreden achteroverleunen, maar zo zit ik niet in elkaar.
Na verloop van tijd gaat de scherpte
eraf en dan wil ik weer wat nieuws
gaan doen”, vertelt Frank Salomons
in de kantine van het vermeerderingsbedrijf in Bergentheim dat hij samen
met zijn vader Harko (60) runt. Toen
Frank zes jaar geleden in het bedrijf
stapte, breidden ze het bedrijf uit met
een nieuwe stal (15.000 dierplaatsen)
en kreeg het de huidige omvang van
40.000 ouderdieren.

“Ik sta er zeker voor
open om uit te breiden”,
zegt Frank. “Maar niets
overhaast; het moet
passen.”

Ontwikkelen als ondernemer

Twee bedrijven erbij

Toen Frank en Harko de bedrijfsvoering goed in de vingers hadden,
begon bij Frank het ondernemersbloed
te kriebelen. “Vermeerderingsdieren
houden is mooi werk, maar ik wil
mezelf ook als ondernemer verder
ontwikkelen. Ik hoef niet perse de hele
dag in de stal te zijn. Het werken met
personeel, opleiden van jonge mensen
en ook de handel maken het werk voor
mij interessant en leuk”, vertelt Frank.
De ondernemende pluimveehouder
kiest daarom bewust voor uitbreiding
van het bedrijf.

Aanvankelijk ging Salomons op zoek
naar een tweede bedrijf dat hij zou
kunnen kopen. Uiteindelijk kwam het
in mei vorig jaar tot de huur van een
opfokbedrijf voor 36.000 opfokhennen
in Zuidwolde. De dagelijkse leiding
van dit bedrijf is in handen van Franks
jongere zus Ymke. Al snel daarna, in
september 2020, kreeg Frank de kans
om een vermeerderingsbedrijf met
22.000 dieren in Langeveen te huren.
Dit was een kwestie van snel schakelen. De huur was namelijk inclusief
de overname van het zittende koppel.

Toen Frank (r.) en zijn vader Harko
de bedrijfsvoering goed in de
vingers hadden, begon bij Frank het
ondernemersbloed te kriebelen.
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Inmiddels heeft Gert Hoekerswever
het stokje overgenomen. “Eerst vond ik
dat wel jammer, maar de overdracht is
heel soepel verlopen en met Gert gaat
het ook prima. Wat ik merk is dat hij
net wat anders tegen dingen aankijkt
en andere accenten legt. Zo nu en dan
wisselen is helemaal zo slecht nog
niet.”

Ambitie om verder te groeien

Hij zette de stap en dat pakt tot op
heden goed uit. Op het Langeveense
bedrijf heeft Salomons een bedrijfsleider.

Opfokken voor PoultryPlus
Bij de afweging om uit te breiden in
de opfok hebben de ondernemers
uitvoerig van gedachten gewisseld
met PoultryPlus, de opfokorganisatie
waar ze zelf al jaren de moederdieren
afnemen. “Voor ons is het een nieuwe
tak en daarom is goede begeleiding
extra belangrijk”, stelt Frank.
De uitbreiding in opfok betekent niet
dat de moederdieren van Salomons
automatisch van het eigen opfokbedrijf komen. “Wij fokken op voor
PoultryPlus. Zij bepalen waar de
hennen naartoe gaan. Dat kan ons
eigen vermeerderingsbedrijf zijn,
maar alleen als dat net zo uitkomt.
De tussenkomst van PoultryPlus zorgt
voor een optimale bezetting van alle
drie de bedrijven.”

Andere kwaliteiten gevraagd
De afgelopen twee jaar heeft Frank
gemerkt dat de opschaling van het
bedrijf andere kwaliteiten van hem
vraagt. “Je kunt niet meer alles zelf

doen. Je moet vertrouwen op de
mensen die je in dienst hebt en die
pakken het soms net wat anders
aan dan je zelf zou doen. Niet beter
of slechter, maar anders. Dat moet
je kunnen accepteren als je met
personeel werkt. Ik concentreer me
langzaamaan zelf steeds meer op de
hoofdlijnen. Zorgen dat alles goed op
elkaar is afgestemd. Dat vind ik leuk
en daar ligt mijn interesse.” Zo maakt
hij er sport van om tussen de rondes
zo kort mogelijk leeg te staan. In
Bergentheim lukte het na de vorige
ronde om dankzij een super strakke
planning in negen werkdagen af te
breken, schoon te maken en weer op te
bouwen.

Frisse blik van de bedrijfsadviseur
Van zijn adviseurs verwacht hij een
frisse blik op zijn bedrijfsvoering.
“Hoe loopt het en hoe kunnen we
dingen verbeteren. Maar ook: wat zijn
de ontwikkelingen in de markt en hoe
kunnen we daarop inspelen.” De afgelopen jaren was Bernard van Harn
van ForFarmers zijn bedrijfsadviseur.
De twee leeftijdsgenoten hebben een
goede klik met elkaar waardoor ze
elkaar goed scherp konden houden.

Is de honger om te groeien met drie
bedrijven gestild? Frank: “Ik denk dat
je als pluimveehouder mee zult
moeten in de schaalvergroting.
Ik sta er zeker voor open om verder uit
te breiden, maar dat doe ik niet
overhaast. De toekomst ligt volgens
mij bij eenmansbedrijven, ook gezien
de maatschappelijke discussie. Voor
mij zit groei niet in omvang maar in
aantal bedrijven. Als ik zie hoeveel
pluimveehouders geen opvolger
hebben, dan verwacht ik dat die
mogelijkheden er wel zullen komen.
Maar nogmaals: niets overhaast en
het moet passen.”

Gert Hoekerswever

06 3056 7349

HOTline voeders: foktoom- en
opfokvoer van de verhittingslijn
Salomons voert foktoom- en opfokvoeders uit het
HOTline assortiment: voeders die tijdens het productie
proces een hittebehandeling krijgen. Door het voer
tijdens de productie minimaal 2 minuten bloot te
stellen aan 80˚C worden eventuele bacteriën in de
grondstoffen, waaronder salmonella’s, effectief
afgedood.
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De specialist

Christiaan Buitink is nutritionist
en productmanager voor de
vleeskuikenouderdiersector.
Een afwisselende tak, zoals hij het
zelf omschrijft, die het hele proces
van eendagskuiken tot leggende
hen van 60 weken omvat.

‘Het doel van de
klant is belangrijk’
Sinds 2018 is Christiaan werkzaam bij
ForFarmers De Hoop. “Inmiddels heb
ik bijna alle VB-klanten van voorheen
De Hoop wel één of meerdere keren
bezocht”, vertelt Christiaan. “Ik vind
het erg belangrijk om de klant en het
bedrijf te kennen, te horen wat zij
belangrijk vinden en wat hun doel is.
Ik kijk ernaar uit om ook de klanten
aan de ForFarmers kant te leren
kennen.”

165-170 gram. Een Hubbard-hen heeft
ook een veel lagere onderhoudsbehoefte dan een 308-hen, doordat ze
1,5 tot 2 kilo lichter is. Tot slot is ook
de productiefase enorm bepalend
voor de samenstelling van het voer.
Een hen heeft in de opfok, bij de start
van de productie en aan het einde van
de productie een heel verschillende
behoefte. Juist al deze verschillen
maken mijn werk interessant.”

Doel en behoefte

Specialiteit

Het doel van de klant en de behoefte
van het dier staan centraal in het
voerassortiment voor vermeerderingsbedrijven. “Waar voor de ene
klant de laagst mogelijke voergift
belangrijk is, is het voor de ander
juist belangrijk of er wel of geen
dierlijke producten in zitten, of speelt
mee dat de eieren voor export naar
het buitenland gaan. Ook verschilt
de behoefte van het dier per ras en
productiefase. Een Hubbard-hen vreet
bijvoorbeeld maar 115 gram per dag,
een Ranger-hen 150 en een 308-hen

Onlangs zijn de namen van het
VB-assortiment voor oud De Hoopen oud ForFarmers-klanten gelijk
getrokken. Voor de voersamenstelling had dit verder geen gevolgen.
Christiaan: “Voeders die beginnen met
Vitaforza zijn onze onverhitte voeders.
HOTline is ons verhitte voer, onze
specialiteit. ForFarmers De Hoop is in
de markt de enige die al het VB-voer
verhit kan leveren. Elke kilo voer wordt
verhit bij een gegarandeerde temperatuur gedurende een gegarandeerde
verblijfstijd. De juiste combinatie van

temperatuur en verblijfstijd zorgt
ervoor dat bacteriën waaronder salmonella’s gedood worden. Na verhitting
wordt het voer ook nog aangezuurd,
zodat schoon voer ook schoon blijft.
Zo verhogen we de hygiëne en de
voedselveiligheid.”
Voor elk doel, elk ras en elke fase
is er een voersoort. “Wij willen elke
klant goed bedienen. Of de klant nu
Hubbard, Ranger, Ross of Cobbdieren
heeft, kiest voor eenmaal daags voeren
of voor SplitFeeding met twee voersoorten per dag; alles is mogelijk.”
Mocht het zorgvuldig samengestelde
assortiment desondanks niet passen
bij de wensen van de klant, dan wordt
er een klantspecifiek voer gemaakt.

Korte lijnen
“Wat mijn werk zo prettig maakt, zijn
de korte lijntjes in de driehoek klant,
pluimveespecialist en nutritie.
We weten elkaar goed te vinden.
Niet alleen wanneer er problemen zijn,
maar ook als het lekker loopt op het
bedrijf!”

Onderzoek
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Samen naar
gezonde voetzolen!
Voetzolen zijn een belangrijke welzijnsparameter van
vleeskuikens. Hoe beter de voetzolen, des te beter
leeft en groeit het kuiken. Bovendien hebben gezonde
voetzolen een directe relatie met het technische
resultaat van een koppel.
Voetzoollaesies zijn een bekend
probleem bij vleespluimvee. Slachterijen controleren steeds meer op het
welzijn van de kuikens en gebruiken
de voetzoolscore als meetinstrument.
Het belang van gezonde voetzolen
bij de aangeleverde kuikens is groot,
zowel voor de s lachterij als voor de
boer.

Onderzoek stalkenmerken
De oorzaak van voetzoollaesies is
soms lastig te achterhalen. Het stal
management verschilt per pluimveehouder. En zelfs tussen op het oog
identieke stallen zijn er verschillen
meetbaar. Daarom hebben we
onderzoek gedaan naar de invloed van

Het drinkwatersysteem
blijkt van grote invloed
op de voetzoolgezondheid.

stalkenmerken op voetzoollaesies.
Voor het onderzoek is bij 46 klanten
een enquête afgenomen. De gemiddelde bedrijfsgrootte was twee stallen
en de gemiddelde voetzoolscore
21.4. Gemiddeld scoren ForFarmers
De Hoop klanten aanzienlijk lager dan
het landelijk gemiddelde dat op 38.4
zit. Wanneer we naar de score kijken
per type kuiken, dan is de gemiddelde
voetzoolscore bij Goed Nest Kip het
laagst met 16.0. Bij reguliere kuikens
zien we gemiddeld de hoogste score
met 24.3.

Invloed drinkwatersysteem
Kijken we naar stalkenmerken, dan
blijkt dat het soort drinkwatersysteem
een zeer grote rol speelt in het
optreden van voetzoollaesies. Er is
vooral een groot verschil tussen drink
nippels mét lekbakjes (gemiddelde
voetzoolscore van 21.07) en drink
nippels zonder lekbakjes (gemiddelde
score van 37.37). Hierbij speelt ook de
leeftijd van het drinkwatersysteem een
grote rol. Globaal genomen stijgt de
gemiddelde voetzoolscore bij drink
nippels met lekbakje met 0.236 per
jaar. Bij drinknippels zonder lekbakje
is de toename veel hoger, namelijk
1.83 per jaar.

Het nut van een warmtewisselaar
In 33% van de stallen wordt gebruik
gemaakt van een warmtewisselaar.
Daar wordt de verse lucht, die van
buiten komt, opgewarmd door de
uitgaande stallucht. De verse, koude
buitenlucht komt dus verwarmd de stal
in. Er is een significant verschil in de
voetzoolscore te zien bij bedrijven die
gebruikmaken van een warmte
wisselaar.
Er zijn twee types warmtewisselaar:
met een capaciteit van circa 0,35 m3/
kuiken/uur (eerste generatie) of circa
1 m3/kuiken/uur (tweede generatie).
De gemiddelde voetzoolscore in stallen
zonder warmtewisselaar is 27.8.
De inzet van een eerste generatie
warmtewisselaar zorgt voor een lagere
score van gemiddeld 20.0. De tweede
generatie verlaagt de gemiddelde
score zelfs naar 12.6.

Heeft u vragen of wilt u advies?
Uw specialist helpt u graag verder.
Samen op weg naar gezondere
voetzolen!
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Reportage

Nog scherper
voeren is dé
uitdaging met
SplitFeeding
Scherp voeren, dat is voor Jeroen Rohaan dé uitdaging bij zijn hennen. En met SplitFeeding
moet het nog scherper kunnen, werd hem voorgerekend door ForFarmers. “Als het bij mij
werkt, moet er voor veel meer leghennenhouders een financieel voordeel in zitten!”
Jeroen Rohaan uit Enter heeft een
legpluimveebedrijf met 66.000
scharrelhennen en 30.000 vrijeuitloophennen op 16 hectare grond.
Het bedrijf ligt mooi verscholen in het
Overijsselse coulisselandschap.
Sinds 2000 wonen Jeroen en zijn
gezin op deze locatie. Het bedrijf is
overgenomen van Jeroens ouders.
Destijds hield Rohaan nog melkvee en
legkippen, echter na de verkoop van
het melkvee en het melkquotum is er
volop geïnvesteerd in uitbreiding van
het legpluimveestuk. Bij de laatste
investering vorig jaar is, met een etage
op de scharrelstal, een uitbreiding van
65.000 naar 96.000 hennen gerealiseerd.

Luxe maar scherp
“Het is altijd mijn uitdaging om heel
scherp te voeren”, vertelt Rohaan.
“Een voederconversie van 2,05 is mij
niet vreemd. Ik voer wel luxer voer, dat
moet ook wel met zo’n lage voederconversie, met name in het eerste half
jaar. In die eerste 30 weken moeten de
hennen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Om voldoende robuustheid in de
hen te krijgen en een goede weerstand
is een wat luxer voer voor mij een
vereiste.”

Uitdaging
Bij de plannen voor de etagestal voor
de scharrelhennen is het voersysteem
uitgebreid besproken met legpluim-

veespecialist Peter Venhuis, al jaren
een vertrouwd gezicht op het bedrijf
van Rohaan. Hierbij kwam ook het
destijds net geïntroduceerde SplitFeeding-systeem van ForFarmers aan
de orde. Venhuis: “Met SplitFeeding
voeren we nog meer naar de behoefte
van de hen; 40% van het voer wordt
’s ochtends gevoerd en is eiwitrijk, het
middagvoer is juist kalkrijk, omdat dan
de schaal gevormd wordt. Wij hebben
gezien dat hiermee een besparing
van drie gram voer per hen per dag te
realiseren is. Dit is een gemiddelde
besparing, die waarschijnlijk bij ondernemers zoals Jeroen nog hoger kan
zijn. Een uitdaging die wij graag met
hem aan wilden gaan.”

Peter Venhuis (l.) verwacht dat de
voerbesparing met SplitFeeding bij
Jeroen Rohaan (r.) hoger zal uitvallen
dan gemiddeld.
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Bedrijfsprofiel Rohaan
SplitFeeding
Die uitdaging nam Rohaan aan.
Normaal zit bij SplitFeeding de
grootste investering in extra silo’s om
twee voersoorten te kunnen voeren.
Rohaan had al twee silo’s per stal,
omdat hij de silo altijd helemaal leeg
wil draaien voordat er nieuw voer in
komt. Wel heeft hij geïnvesteerd in
dubbele transportlijnen (vijzels) tot aan
de voerhoppers en in de mogelijkheid
om vanuit ieder van de vier silo’s beide
voerwegers te kunnen vullen.

Inregelen kost tijd
Het inregelen van SplitFeeding kostte
de nodige tijd van zowel Rohaan als
Venhuis. “Het omschakelmoment
komt erg precies”, vertelt Rohaan.
“Halverwege de voerbeurt stopt de
aanvoer vanuit de silo, de hoppers
worden dan leeg gevoerd. Zodra
de voerketting stilstaat worden de
hoppers met het andere voer gevuld,
om op het moment van de volgende
voerbeurt direct te kunnen starten
met de tweede voersoort. Het is dus
belangrijk om goed in te schatten wat
er nog in de aanvoerlijn tot aan de
hoppers zit.”
Verder moet je zo nauwkeurig mogelijk
weten hoeveel er per dag gevoerd
wordt, om dit goed te verdelen over de
40/60-verhouding. Venhuis: “Nu was
het hier nog simpel, omdat Jeroen
vijf voerbeurten heeft, waardoor met
twee voerbeurten in de ochtend en
drie in de middag de 40/60-verhouding
al makkelijk te realiseren is.” Op dit
moment is de voerverhouding bij
Rohaan 42/58. Rohaan noteert zelf na
iedere voerbeurt hoeveel kilo en uit
welke silo er gevoerd is en rekent zo
met regelmaat de voerverhouding na.

Jeroen Rohaan heeft in Enter (Ov.) een leghennenbedrijf
met 30.000 vrije-uitloophennen en 66.000 scharrel
hennen. Rohaan levert zijn eieren aan eierhandel
Hennes Euskirchen. Een klein deel van de eieren wordt
in een verkooppunt aan huis verkocht. Het werk verdeelt
Rohaan samen met zijn vaste medewerker die vier uur
per dag werkzaam is.

Balans zoeken
“Zeker in het begin was ik er wel
drukker mee”, aldus Rohaan. “Het is
opnieuw zoeken naar de balans.
Ik moest de voeropname extra scherp
in de gaten houden en waar nodig

‘Nog scherper
voeren? Dan
wordt het echt
interessant’
corrigeren, bijvoorbeeld als de hennen
iets minder vreten in een warme
periode. Die balans is er nu.”
Met SplitFeeding is het mogelijk om
een langere periode eerste soort
eieren te leveren, maar daar heeft
Rohaan nog geen ervaring mee.
“Als het werkelijk ook zo uitpakt als
door Peter is voorgerekend, en we vier
weken langer eerste soort eieren
kunnen leveren, dan komen we toch op
23 eieren per hen”, zegt Rohaan.
“En als je dan ook nog een paar gram
voer er tussenuit kunt halen… dan
wordt het echt interessant!”

Peter Venhuis

06 5733 6346
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Anneke Feberwee en Teun Fabri, dierenartsen pluimvee, Royal GD

Gallibacterium anatis,

een nieuwe ziekte door een oude bekende
De bacterie Gallibacterium anatis is bij pluimvee al sinds 1950 bekend. Lange tijd werd
verondersteld dat hij relatief onschuldig is en tot de normale bewoners behoort van het
voorste deel van het ademhalingsorgaan en het laatste deel van het voortplantingsorgaan.
Deze visie is de afgelopen jaren veranderd. Wereldwijd wordt G. anatis steeds vaker
geïsoleerd bij ernstige ziekteprocessen en lijkt de bacterie steeds kwaadaardiger te
worden. Ook bij GD vinden we steeds vaker G. anatis in combinatie met problemen.
Problemen met G. anatis komen met
name voor bij legkoppels (leghennen
en vermeerderingsdieren) en in
mindere mate bij vleeskuikens, eenden
en kalkoenen. Ziekteverschijnselen
die passen bij een G. anatis-infectie
zijn: algemeen ziek zijn, a
 specifieke
ademhalingsproblemen zoals snotterij,
benauwdheid, diarree en verhoogde
uitval. Bij leggende hennen worden
ernstige productiedalingen gemeld en
bij hanen verslechtert de kwaliteit van
het sperma. Stressfactoren kunnen
de ernst van de ziekte verergeren.
Voorbeelden hiervan zijn klimaat
problemen, onjuiste voeding en
bijkomende infecties van virussen
(zoals IB) en bacteriën (zoals Coryza
en mycoplasma).

Sectiebeeld
Bij sectie valt vooral buikvlies- en
luchtzakontsteking op. Daarnaast
kunnen ontstekingen van de luchtpijp
en longen worden gevonden. Dit
sectiebeeld lijkt sterk op een buikvlies
ontsteking door E. coli-bacteriën.
De combinatie E. coli en G. anatis
wordt in de literatuur vaak genoemd.
Ook bij GD vinden we deze combinatie
steeds vaker in de sectiezaal. Mogelijk
komt de bacterie zelfs vaker voor,
maar wordt hij gemist omdat hij wordt
overgroeid door E. coli.

Verschil in kwaadaardigheid
Er bestaan verschillende stammen
G. anatis-bacteriën, waarvan slechts
een deel kwaadaardig is en ziekte
kan veroorzaken. Dit zijn stammen
met genen die stoffen produceren
die het immuunsysteem misleiden,
de bacterie minder gevoelig maken
voor antibiotica of waardoor de
bacterie in de cellen van de kip kan
komen.

Verspreiding
De verspreiding van de bacterie
verloopt waarschijnlijk met name
horizontaal (van dier naar dier). De rol
van verticale overdacht (van ouder naar
nakomeling) behoeft nader onderzoek.
De bacterie is buiten het dier minder
lang levensvatbaar. In gestorven dieren
is de bacterie binnen twee dagen niet
meer levensvatbaar en dus ook niet
meer bacteriologisch te kweken.

Anneke Feberwee

Voorbereidend onderzoek
GD deed de afgelopen maanden in
opdracht van AVINED een voorbereidend onderzoek naar de aanwezigheid van G. anatis bij dieren die voor
sectie werden aangeboden. Meerdere
pluimveehouders zullen het onderzoek
naar G. anatis in de luchtpijp op hun
sectieverslag van GD gezien hebben.
Uit de voorlopige resultaten blijkt dat
bijna alle legkoppels en waarschijnlijk
ook alle vermeerderingskoppels
G. anatis bij zich dragen. Of dit de
stammen zijn die daadwerkelijk
ziekteverschijnselen kunnen veroorzaken is (nog) niet onderzocht.
Dit onderwerp is aangedragen voor
verder onderzoek in 2022.

(On)gevoeligheid antibiotica
In andere landen lijkt G. anatis slecht
gevoelig te zijn voor de verschillende
antibiotica. Stammen blijken ongevoelig voor een veelvoud van antibiotica
en worden multiresistent genoemd.
Als alternatief wordt preventieve
vaccinatie genoemd; iets wat we in
Nederland soms al toepassen.

ForFarmers en ForFarmers
De Hoop hechten veel waarde
aan de samenwerking met de
dierenarts op het erf. Daarom
komt in elke Voertaal een
deskundige van Royal GD aan het
woord, die een onderwerp vanuit
veterinair perspectief belicht.

Parasitaire
maagdarmwormen
bij legpluimvee
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Vrijwel iedere legpluimveehouder heeft ermee te maken:
parasitaire maagdarmwormen. De schade aan de hennen kan groot
zijn, daarom is het belangrijk de wormdruk te beheersen. En dat
begint met een regelmatige meting van de actuele wormdruk.
Van een besmetting met grote en kleine
spoelwormen hoeft u tot een middelhoge
wormdruk in principe niets te merken aan
het koppel. Problemen treden meestal pas
op als de wormdruk verder stijgt of als een
andere stressor opspeelt, zoals een E. coli
infectie of een luchtwegaandoening door een
verandering in het stalklimaat. De kleine
spoelworm kan echter histomonas bij zich
dragen, wat blackhead veroorzaakt met uitval
tot gevolg. Een erg hoge infectiedruk van de
grote spoelworm kan tot verstopping van de
darm leiden. Haarwormen nestelen zich in de
darmwand, wat beschadigingen veroorzaakt
en tot uitval kan leiden. Ook nemen wormen
nutriënten op die voor de hen bedoeld zijn.
Hennen kunnen dit compenseren met een
hogere voeropname, maar vaak betekent het
dat ze juist minder nutriënten binnen krijgen
voor de eiproductie. Je merkt dat o.a. aan een
lagere productie en lichtere eieren.
Dit maakt wel duidelijk waarom beheersing van
de wormdruk zo belangrijk is. Ontworming is
hiervoor een veelgebruikte maatregel.

Hoe meet u wormdruk?
Wormdruk staat voor het aantal wormen dat
op een bepaald moment aanwezig is in een
koppel. Dit betreft zowel volwassen wormen
als wormeieren. Om de wormdruk vast te
stellen, kun je per stal van enkele hennen
het maagdarmstelsel inspecteren. Dit kost
echter een redelijk aantal hennen, daarom
is ons advies om eerst mestmonsters te
nemen. Het aantal wormeieren per gram
mest wordt uitgedrukt in een getal, de EPGwaarde. Een EPG-waarde van de spoelworm
tussen de 100 en 500 betekent een lage tot
middelhoge wormdruk. Bij een EPG-waarde
hoger dan 500 is er sprake van een hoge
wormdruk. De EPG van haarwormen wordt
apart weergegeven. Wanneer de EPGwaardes snel oplopen is het raadzaam om
vaker mestmonsters te nemen of in overleg
met de pluimveearts tot ontwormen over te
gaan. Zijn er haarwormen in het spel, dan is
directe behandeling verstandig.

Percentage (%)

Wormsoorten op het bedrijf
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Onbekend

Wij adviseren om tot 30 weken leeftijd
iedere twee weken mestmonsters te nemen.
Daarna volstaat een cyclus van vier weken.
Voor een goede weergave van de wormdruk
is een correcte mestmonstername essentieel
(zie kader).

Meer informatie?
Wilt u meer weten over wormdruk en de
mogelijke gevolgen? Of heeft u hulp nodig
bij het nemen van een correct mestmonster?
Neem dan contact op met uw pluimvee
specialist of uw dierenarts.

5 tips voor het nemen van
een correct mestmonster:
1. Verzamel alleen verse, vochtige mest
vanuit het systeem. Gebruik geen mest
vanuit de scharrelruimte.
2. Verzamel mest niet op één plek,
maar door de hele stal.
3. Verzamel voor één mestmonster
minstens 40 mestjes met daarbij
10 blindedarm mestjes (gewone mest
heeft meer vorm, blindedarm mestjes
zijn lichtbruin en natter).
4. Kneed de verzamelde mest goed door
elkaar.
5. Bewaar de mestmonsters op een
gekoelde plek (0-8˚C) voor verzending
of afgifte aan de dierenarts.
Bespreek met uw dierenarts het
beheersplan voor de wormdruk, op basis
van de EPG-resultaten.
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Kort nieuws

Heeft u het gemak van online
bestellen al ervaren?
Heeft u ons nieuwe online portaal
MyForFarmers al uitgeprobeerd?
MyForFarmers is meer dan een bestelportaal. Het is tevens de plek waar uw
digitale facturen en uw mineraalgegevens
overzichtelijk bij elkaar staan. Handig voor
uw boekhouding dus. En in de toekomst
neemt het aantal online diensten steeds
verder toe. MyForFarmers biedt op dit
moment de volgende voordelen:

• 24/7 voer bestellen via telefoon,

zakgoed, bijproducten, etc.) vanuit
één platform plaatsen.

Voor uw medewerkers of (tijdelijke)
bedrijfshulp maakt u eenvoudig een extra
account aan. Dan kunnen ook zij voer
bestellen op basis van een vorige levering en
voorkomt u fouten. U bepaalt zelf wie welke
gegevens kan inzien. Heeft u een vraag bij
uw levering? Dan kunt u vertrouwen op de
medewerkers van onze Klantenservice.

en advies.

MyForFarmers activeren?

computer en tablet.

• Direct een orderbevestiging ontvangen
van de geplaatste bestelling.

• Al uw bestellingen (mengvoer,

• Bestellen op basis van orderhistorie
• Uw facturen en mineraalgegevens
direct overzichtelijk inzien.

• Track & Trace: ontvang een leverings

notificatie per e-mail en/of sms. Vooraf én
bij aflevering van mengvoer uit onze eigen
fabrieken.

Met een gerust gevoel
op vakantie
Op het nieuwe online portaal maak je
gemakkelijk een tweede account, zodat
een medewerker of vakantiekracht ook
eenvoudig het juiste voer op basis van
de laatste order kan bestellen.
Kijk voor meer informatie op
www.forfarmers.nl/onlineportaal

Probeer ons online portaal nu ook uit en
activeer uw account. Meer info en hoe u een
account aanmaakt, vindt u op forfarmers.nl/
onlineportaal. Neem bij vragen contact op met
onze Klantenservice via 088 – 024 80 50.

Voor klanten van De Hoop:
MyForFarmers is op dit moment alleen
beschikbaar voor klanten van ForFarmers.
We werken er hard aan om het online portaal
in het najaar open te stellen voor klanten
van De Hoop. Zodra het zover is, ontvangt u
hierover bericht.

Graag tot ziens op de
Dutch Poultry Expo!
8 en 9 september in
Hardenberg
U vindt ons in hal 3,
standnr. 3.03

Op zoek naar een (nieuwe) uitdaging?
Wij hebben diverse interessante vacatures! Check www.werkenbijforfarmers.nl
Volg ons op social media:
0821NL

