
Stefan Donkers runt samen met zijn vrouw Ingrid 
een vermeerderingsbedrijf in het buitengebied van 
Boerdonk, een klein dorp in de Brabantse Meierij. 
Het houden van vleeskuikenouderdieren zit bij de 
Donkers’ in de genen. Zijn opa en vader waren ook al 
vermeerderaar. Het was voor Stefan een bijna vanzelf-
sprekende stap om na de MAS en de praktijkschool 
Horst bij zijn ouders in het bedrijf te komen. 

Gestage ontwikkeling 
Het vermeerderingsbedrijf is in de afgelopen jaren 
stapsgewijs uitgebouwd. Van 10.000 moederdieren 
in 1980 telt het bedrijf na uitbreidingen in 1993, 1998 
en 2011 het huidige aantal van 32.000 moederdieren. 
Stefan en Ingrid runnen het bedrijf met ondersteu-
ning van een medewerkster die ’s morgens bij het 
sorteren en inpakken van de eieren helpt. “Ik draai 
’s morgens vroeg de eieren uit de stal en na de koffie 
nog een keer. Dan zijn we net voor de middag klaar. 
Zo houd ik in de middag de handen vrij om de 
klussen te doen die nodig zijn.” 

Prima rondes 
De afgelopen jaren heeft Donkers bewezen de 
vermeerderingssector in de vingers te hebben. 
De laatste ronde produceerden zijn Ross 308 
moederdieren maar liefst 190 eieren waarvan 
184 broedeieren. ‘Prima resultaat en niks aan 
veranderen’, zou je zeggen. Maar niet voor Stefan. 
“Zo zit ik niet in elkaar. Ik ben voortdurend op zoek 
naar nieuwe uitdagingen. Na een paar rondes in de 
nieuwe stal heb ik het gevoel dat ik het goed in de 
vingers heb. Voor mij betekent dat, dat ik op zoek ga 
naar een nieuwe uitdaging. Dat prikkelt mij en houdt 
me scherp.”

Ranger Classic
De uitdaging voor deze ronde is om een nieuw ras, 
de Ranger Classic, in de vingers te krijgen. Sinds half 
mei zitten in drie van de vier stallen bruine moeder-
dieren van dit trager groeiende ras. De vleeskuikens 
die uit deze broedeieren komen zijn bestemd voor 
het middensegment: maximaal 50 gram groei per 
dag. Donkers ziet de meerwaarde van dit soort 
concepten voor het maatschappelijk draagvlak van 
de sector. “Als de maatschappij, of in ieder geval een 
deel van de consumenten, hierom vraagt dan is het 
aan de sector om daarop in te spelen.  Overigens 
verwacht ik dat ook de reguliere houderij de 
komende jaren blijft bestaan. We leveren een goed 
product en de laatste jaren zijn op het gebied van 
welzijn en gezondheid flinke stappen vooruit gezet. 
Ook bij de reguliere Ross 308 heb ik nog steeds een 
goed gevoel.” 

Vermeerderaar Stefan Donkers heeft  
deze ronde regulier én trager groeiend ras

Vermeerderaar Stefan Donkers heeft deze ronde op 
zijn bedrijf, naast de ‘reguliere’ Ross 308  

moederdieren, voor het eerst ook Ranger Classic 
moederdieren. “Het is weer een nieuwe uitdaging. 

Ik kan deze ronde niet op de automatische piloot 
varen. Dat houdt me scherp.” 

Ondernemen = plannen 
maken voor de toekomst 
Als ondernemer wil Stefan Donkers blijven 
groeien. “Die drijfveer heb ik nodig om me 
te blijven motiveren en om scherp te blijven. 
Zijn vermeerderingsbedrijf op de huidige 
locatie verder uitbreiden is niet aan de orde: 
het bouwblok zit vol. Dit weerhoudt hem niet 
om aan groei te blijven denken. Verschillende 
opties passeren daarbij de revue: de aankoop 
van een tweede vermeerderingsbedrijf, kiezen 
voor eigen opfok tot en met het afmesten en 
vermarkten van vleeskuikens waarvoor hij de 
broedeieren produceert. 

‘Een nieuwe  
uitdaging houdt 

me scherp’ 
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5 aandachtspunten van Stefan Donkers voor een goede start

1. Ruim drinkwater 
aanbieden. Donkers 
heeft ervaren dat de 
beschikbaarheid van 
voldoende drinkwater 
belangrijk is om het 
eigewicht snel op niveau 
te krijgen. Daarom 
zorgde hij voor een 
ruimere diameter van de 
toevoerleiding en voor 
extra drinktorens. 

2. Gewicht hennen is 
leidend. Donkers stemt 
het voerschema af op het 
gewicht van de hennen 
(leeftijd is niet leidend). 
De hennen worden 
continu gewogen en in 
de gaten gehouden.

3. Fysieke controle. 
Donkers neemt bij de 
controleronde door 
de stal regelmatig een 
kip in handen om de 
vulling van de krop te 
beoordelen. Hij contro-
leert met name of de 
hennen voldoende water 
opnemen.

4. Goede afstelling. Ruim 
water aanbieden vraagt 
aandacht voor de afstel-
ling van de drinktorens. 
Het waterniveau mag 
niet te hoog komen om 
morsen tegen te gaan 
en de strooiselkwaliteit 
goed te houden.

5. Drinktoren leeg laten 
maken. Donkers ziet 
erop toe dat de water-
torens leeg zijn op het 
moment dat het licht 
uitgaat. Zo zorgt hij dat 
de dieren aan begin van 
de nieuwe dag over vers 
drinkwater beschikken. 

Twee rassen 
“Toen De Hoop met 
de vraag bij me kwam, 
was ik aanvankelijk wat 
terughoudend om met 
twee rassen tegelijk te 
werken”, vertelt Stefan. 
Inmiddels ziet Donkers juist 
voordelen in het hebben 
van twee rassen. “Ik kan 
beide rassen nu mooi vergelijken en ik heb het risico 
wat gespreid mochten de resultaten van de Ranger 
Classic tegenvallen.” 
Met de Ross 308 moederdieren volgt hij de stallijst 
van de laatste ronde als leidraad. “Ik probeer 
daar naast elke keer wel verbeterpuntjes mee te 
nemen. Op basis van de evaluatie, ik noem dat het 
‘ronde-tafel-gesprek’, met de dierenarts, de pluimvee-
specialisten van De Hoop en de fokkerij organisatie 
zetten we de puntjes op de i. Deze ronde let ik 
bijvoorbeeld in het begin nog scherper op de groei 
van de hennen en wat minder op het aantal eieren. 
De dieren moeten goed groeien, maar niet te zwaar 
worden.” 

Een blanco stallijst 
Met de Ranger Classic ontbeert hij de stallijst en 
ervaring en heeft hij een ras dat voor hem compleet 
nieuw is. Samen met De Hoop en Aviagen hebben 
we schema’s opgesteld en de aandachtspunten 
doorgesproken. Een verschil zit onder andere in de 
voerbehoefte. De Ranger Classic komt lichter uit 
de opfok (2.000 gram versus 2.300 gram) en groeit 
trager. De voerbehoefte aan het begin van de ronde 
is lager. Als de hennen volop in productie zijn, zitten 
de dieren op hun maximale opnamecapaciteit en is 
voerbeperking eigenlijk niet meer nodig. Ze groeien 

niet alleen langzamer, ze vreten ook langzamer. 
Water krijgen de moederdieren vanaf het begin van 
de ronde onbeperkt. 

Strak dagritme
Met de ‘reguliere’ Ross heeft Donkers nauwelijks 
grondeieren en verwacht daar ook geen problemen 
mee met de Ranger Classic. Belangrijk zijn volgens 
hem een ruime beun, goede (LED) verlichting en het 
juiste dagritme van voeren en water geven. Ook de 
overgang vanaf het opfokbedrijf is een belangrijk 
periode. “Tijdens de opfok zie ik de hennen twee 
keer. De tweede keer, ongeveer een week voordat de 
hennen bij ons komen, neem ik een lichtmeter mee 
om de lichtsterkte te meten. Daar stem ik de verlich-
ting de eerste dagen op af.” 

Naar 62 weken 
Donkers mikt met zijn Ranger Classic op een 
totale productie van 180 eieren waarvan 170 tot 
172 broedeieren op 60 weken. De Ranger Classic 
heeft wat meer uithoudingsvermogen en kan in prin-
cipe twee weken langer produceren dan de Ross 308. 
Donkers hoopt, en verwacht op basis van zijn erva-
ring, dat hij ook met de ‘traditionele’ moederdieren 
langer dan 60 weken kan doortrekken. Hij heeft 
daarover afspraken gemaakt met de broederij. Of dat 
lukt, hangt van de productie van dat moment af. 

Totaalplaatje telt
De wat lagere productie verwacht de vermeerde-
raar te compenseren door een wat lager voerver-
bruik, een lagere uitval en hij heeft een iets hogere 
opbrengstprijs voor de eieren bedongen. Als we de 
geprognotiseerde opbrengst halen dan zit het met 
het totaalplaatje wel goed.” 

Investeren in  
een goed imago
Stefan Donkers vormt samen met zo’n 
20 collega-agrariërs de Stichting Agrarisch 
Boerdonk. Deze stichting ondersteunt 
sinds zes jaar Boerdonkse verenigingen en 
initiatieven met sponsoring in de vorm van 
agrarische producten: hamburgers bakken 
bij een evenement, een vleespakket voor 
de loterij van de voetbalclub enzovoort. 
“Alle agrariërs uit Boerdonk doen mee en 
betalen een vaste bijdrage per jaar. Met een 
behoorlijk budget van enkele duizenden 
euro’s kun je mooie dingen doen. In ruil 
daarvoor krijgen we dan een mooi stukje 
in de krant. Als sector dragen we zo ons 
steentje bij aan de leefbaarheid van 
Boerdonk en hopen op begrip voor onze 
bedrijven. Het kan wel een keer wat stinken 
of anderszins overlast geven. Door te zorgen 
voor goede contacten met de omgeving 
kun je eventuele wrijvingen voorkomen. 
Dat scheelt bezwaren als 
je als agrariër in Boerdonk 
bouwplannen hebt.” 
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