
HART VOOR PLUIMVEE 9
HART VOOR PLUIMVEE 54 HART VOOR PLUIMVEE

‘Zo’n goede ronde  
is gewoon genieten’

Vermeerderaars Erik en Grietje Veerenhuis-

Klooster presteerden afgelopen ronde 

uitzonderlijk goed. Voor het resultaat 

ontvingen ze de Hart voor Pluimvee trofee. 

Wat was hun succesformule? In dit artikel 

een kijkje achter de schermen bij twee 

gepassioneerde ondernemers. 

Aan de rand van Donkerbroek, in Friesland, 
hebben Erik en Grietje Veerenhuis een 
vermeerderingsbedrijf met 22.000 
moederdieren. De dieren (Ross 308) zitten 
gehuisvest in drie stallen, waarvan de oudste 
met een capaciteit van 6.000 moederdieren 
al meer dan vijftig jaar oud is. “Uitgerekend 
in de oudste stal zijn de resultaten over het 
algemeen het beste”, vertelt Erik Veerenhuis. 

189 broedeieren
De afgelopen ronde deden de dieren het 
in alle drie de stallen meer dan uitstekend. 
De kengetallen op 60 weken onderstrepen 
het: 188,7 broedeieren, 87 procent uitkomst 
en een uitval van slechts 3,3 procent. 
“Een superkoppel waarmee het van een leien 
dakje ging. Het resultaat is uitstekend en 
we hebben er heel veel plezier aan beleefd”, 
vertelt Erik. Grietje vult aan: “Meestal ben je 
aan het einde van de ronde wel klaar met het 
koppel. Deze keer vonden we het gewoon 
jammer dat de dieren van het bedrijf gingen. 
Ze deden het nog zo goed.” 

Succesformule 
Samen met Gert Hoekerswever, de pluimvee
specialist van De Hoop die de maatschap 
begeleidt, lopen Erik en Grietje het laatste 
koppel nog een keer door. Wat was de 
succesformule? “Het is niet zo dat we nu de 
succesknop hebben gevonden”, relativeert 

Erik. “Het is een combinatie van heel veel 
factoren die allemaal goed moeten vallen. 
Ik schat dat we zo’n 70 procent afhankelijk zijn 
van de kwaliteit van het uitgangsmateriaal: 
de genetische aanleg van de hennen en de 
hanen. Daarnaast is de opfok van belang. 
Vervolgens is het aan ons om het tot een 
goed resultaat te brengen. En dan heb je 
nog geen garantie voor succes. Je hebt nu 
eenmaal met levende dieren te maken. 
Hiervoor hebben we een paar rondes gehad 
die stroever liepen en waar we met hangen 
en wurgen uiteindelijk nog een redelijk goed 
resultaat haalden. Dan is het wel lekker dat je 
zo’n superronde draait. Het geeft wat lucht om 
te investeren, maar ook het vertrouwen dat je 
het nog in de vingers hebt.” 

De dieren laten het zien
Volgens Veerenhuis is dat ‘kunnen’ vooral een 
kwestie van goed naar de kippen kijken en 
op basis daarvan de bedrijfsvoering bijsturen. 

“Moderne techniek kan je daarbij onder
steunen, maar niet elke koppel is gelijk. 
Uiteindelijk moet je afgaan op wat de 
dieren laten zien.” Een belangrijk moment 
is de start van de ronde. In de aanloop 
ervan bezoekt Veerenhuis samen met 
Gert Hoekerswever twee keer de opfokker 
om de wensen door te spreken en om de 
opfokdieren te zien. “Ik vind dat contact 
waardevol. Als de opfokker weet wat ik 
belangrijk vind, kan hij daar rekening mee 
houden. Hij informeert me op zijn beurt 
over bijzonderheden tijdens de opfok waar 
wij dan rekening mee kunnen houden.” 
“Bij de opstart komt Gert Hoekerswever 
ongeveer elke tien dagen hier. We spreken 
de gang van zaken even door en hij bekijkt 
de dieren. Dat voorkomt bedrijfsblindheid, 
zeker als het om geleidelijke verschillen 
gaat. Zodra het eenmaal loopt, dan daalt 
de bezoekfrequentie.” 

Succesvolle nieuwe ronde
Op het moment van de uitreiking van de 
trofee en het bijhorende certificaat, half 
oktober, is de volgende ronde opgestart. 
De nieuwe hennen zijn dan 21 weken oud en 
zitten ruim een week op het Donkerbroekse 
bedrijf. “Ik hoop dat het weer net zo’n goede 
ronde wordt als de vorige, maar dat is niet 
reëel om te verwachten. We mikken deze 
ronde op 180 eieren en 174 broedeieren op 
60 weken. Als we dat halen, zijn we tevreden.”

Zonne-energie als tweede tak 
Op het bouwblok naast de stallen heeft de maatschap 

in plaats van uitbreiding van de pluimveetak 
ervoor gekozen om te investeren in zonnepanelen. 

“Een stabiele inkomstenbron waar we geen werk 
mee hebben”, vertelt Erik. De zonnepanelen maken 

bovendien dat het bedrijf CO₂-neutraal is.

Jonge hennen op  
de beun zetten

De eerste drie weken nadat de 
jonge hennen op het bedrijf komen, 
besteedt Erik veel aandacht aan het 
‘op de stok zetten’ van jonge dieren. 
Elk avond maakt hij een ronde door 
de stallen en verplaatst hij hennen 
die op de grond of de voerlijn zitten 
met de hand stuk voor stuk naar de 
beun. “Dat kost in het begin soms 
best veel tijd, maar dat verdien je 
later in de ronde terug door minder 
grondeieren. Meestal zitten ze na een 
week of drie ’s avonds allemaal uit 
zichzelf netjes op de beun.”

Sturen op  
schaalkwaliteit 

Het hoge aandeel broedeieren 
is mede te danken aan de 
aan dacht voor de schaalkwaliteit. 
Een (sluimerende) IB heeft een 
negatief effect op de schaalkwaliteit. 
Daarom ent de maatschap 
consequent tegen IB. Werd er 
voorheen elke 6 weken geënt, 
nu gebeurt dat elke 5 weken. 
Verder schakelt de maatschap als 
de hennen zo’n 40 weken oud zijn 
over op organische spoorelementen. 
Gert Hoekerswever legt uit dat de 
hennen deze beter opnemen en 
dat elementen als mangaan en 
magnesium een directe invloed 
hebben op de schaalkwaliteit. 
“Je ziet het verschil bijna meteen na 
omschakelen”, vertelt Veerenhuis. 
De gehaltes aan spoorelementen, 

en dat geldt ook voor de vitamines 
en mineralen, is maatwerk. 
De nutritionist van De Hoop stemt dit 
dan ook specifiek af op het bedrijf en 
het koppel. 

Meteen voeren als  
het licht aangaat

Een belangrijke wijziging sinds de 
afgelopen ronde is dat Veerenhuis 
een half uur nadat het licht aangaat, 
begint met voeren. Dit zorgt voor 
rust in de stal en voorkomt stress 
en pikkerij. Een gevolg van deze 
werkwijze is dat hij de dagindeling 
moest aanpassen. Om zicht te 
hebben op het voerproces, gaat het 
licht niet eerder dan 7 uur ’s morgens 
aan. De consequentie is dat we 
later op de dag klaar zijn met eieren 
inpakken. “Wij vinden dat niet zo erg”, 

vertelt Grietje. “Voor een bedrijf met 
medewerkers kan dat wel lastig zijn. 
Of je moet blindelings vertrouwen op 
je voersysteem.”

Goede darmflora  
voor lage uitval 

De hoge gemiddelde 
broedeiproductie per opgehokte hen 
is mede te danken aan een relatief 
geringe uitval (3,3%). “Een goede 
darmflora is belangrijk”, stelt 
Veerenhuis. Hij is daarom voorzichtig 
met het aanzuren en chloreren van 
drinkwater omdat dat volgens hem 
de darmflora juist kan verstoren. 
Wel enten ze sinds een paar jaar 
de moederdieren tijdens de opfok 
standaard met een stalspecifiek 
coli‑vaccin. 

Zo doet maatschap Veerenhuis dat
Een succesvolle ronde is een resultaat van tal van 
factoren. Enkele onderdelen van de bedrijfsvoering van 
Erik en Grietje Veerenhuis staan hier uitgelicht. 

‘Blij met de verhittingslijn: mooi scherp voer’
De afgelopen ronde ontving Veerenhuis voor het eerst 
meelvoer uit de nieuwe verhittingslijn van De Hoop. “Heel mooi 
voer”, is zijn ervaring. “Het is krokanter en heeft een structuur 
zoals ik dat graag zie. Het voer is mooi scherp. Verhit voer bevat 
geen levensvatbare schimmelsporen of ziekteverwekkers. 
Dat komt de gezondheid van de kippen ten goede.” Grietje vult 
aan dat het ook beter ruikt. “Doordat het geen formaldehyde 
meer bevat en minder is aangezuurd, is het voer natuurlijker.  
Dat is beter voor de darmflora.”


