
Het uitgangsmateriaal is van cruciaal belang 

voor vleeskuikenhouders. Een goede 

kuikenkwaliteit vertaalt zich in lage uitval, 

een uniforme koppel, goede weerstand en is 

een basis voor goede technische resultaten. 

“Een vitaal kuiken herken je meteen”, vertelt 

Christiaan Buitink. “Ze zijn actief, hebben de 

ogen open en als je ze op de rug legt zijn 

binnen drie seconden weer overeind.”

Zorgen voor uniformiteit 
“De broederij is verantwoordelijk voor de 

kwaliteit”, stelt Buitink. “Zij zijn daarvoor wel 

mede afhankelijk van de vermeerderaar. 

De kwaliteit van het kuiken hangt mede af 

van de conditie van het broedei. Dat gaat 

om zaken als het ontbreken van bevuiling, 

de sterkte van de eischaal, de bewaarduur 

en bewaarcondities. Dat zijn zaken die met 

management te maken hebben. Daarnaast 

spelen ook de leeftijd van de moederdieren, 

de gezondheid en de voeding een rol.” 

Wat is goed voer?
Het voer heeft invloed op zowel de kwaliteit 

van de broedeieren (o.a. schaalkwaliteit, 

nutriënten in het ei en bevuiling) als op 

de productie. “Dit betekent zorgen voor 

de juiste functionele grondstoffen, de 

juiste nutriënten en ondersteunende 

additieven die het dier nodig heeft”, aldus 

Buitink. De behoefte beweegt mee met de 

productie van de kip. “Bovendien is de ene 

koppel de andere niet. Soms is gedurende 

de ronde extra sturing nodig bijvoorbeeld 

om de eischaalkwaliteit op peil te houden. 

Dan is het een kwestie van bijsturen en de 

samenstelling aanpassen. Omdat wij al het 

voer op bestelling maken, is dat eenvoudig 

te doen.”

Structuur en deeltjesgrootte 
Naast samenstelling is de vorm van het voer 

van belang waarbij het gaat om de structuur, 

uniformiteit en deeltjesgrootte. “Het gaat 

niet alleen om het aanbieden van het juiste 

voer maar het draait om de opname en de 

snelheid van opname. Het is belangrijk dat 

het voer niet ontmengt: de dieren voorin de 

stal moeten dezelfde samenstelling krijgen 

als de dieren achterin de stal.” 

Belang van water onderschat 
Naast voer is wateropname een belangrijk 

aandachtspunt. “Watergift is niet hetzelfde 

als wateropname”, benadrukt hij, “Nu de 

dieren onbehandelde snavels hebben, kan 

dat gevolgen hebben voor de wateropname. 

Onbehandelde snavels kunnen leiden tot 

meer morsen en een te lage wateropname. 

Ook kan het impact hebben op de tijdsduur 

die de dieren nodig hebben om te drinken 

en zo de voeropname beïnvloeden. 

De voeropname loopt namelijk synchroon 

met wateropname. Als het drinken langer 
duurt, zullen de dieren ook langer over 
opnemen van het voer doen. 

Dit kan stress veroorzaken. Uiteraard is het 
ook belangrijk dat de waterkwaliteit aan de 
norm voldoet. Laat dit daarom regelmatig 
controleren.”

Voerkosten per broedei 
Gesprekken die Buitink bij vermeerderaars 
aan tafel heeft gaan vaak over het vinden van 
de optimale balans tussen voerprijs en de 
prestaties van een koppel. “Met wat schraler 
voer kun je voerkosten drukken. Als je op de 
norm voert dan produceer je ook vaak op 
de norm. Door wat extra bandbreedte in het 
voer te nemen loopt het net wat soepeler en 
produceer je gauw een aantal broedeieren 
boven de norm. De investering in het voer 
betaalt zich dan dubbel en dwars uit.”

Het is onvermijdelijk dat er zo nu en dan partijen grondstoffen zijn, zeker met eiwitrijke 

producten, waarin entero’s zoals salmonella aanwezig zijn. De verhitting op voldoende 

hoge temperatuur en voldoende lang, overleven ze niet. Daardoor is het mogelijk om 

de veiligheid van het voer, bij de installatie die De Hoop gebruikt, ook daadwerkelijk 

te kunnen garanderen. Het bemonsteren en onderzoeken van voermonsters bevestigt 

dit. Het voer dat uit de verhittingslijn komt, zit onder de 10 k.v.e’s (kolonievormende 

eenheden) per gram voer; dit is onder de detectielimiet. Ook als het voer de 

fabriek heeft verlaten, blijft het aantal k.v.e.’s laag. Onderzoek van voermonsters op 

pluimveebedrijven laat dit ook zien. Dit is te danken aan de schone start en een korte 

spraybehandeling met zuur wat re-contaminatie voorkomt. 
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De nieuwe verhittingslijn in de voerfabriek 
in Zelhem is door met name vermeerderaars 
bijzonder positief ontvangen. Waarin het procedé 
zich onderscheidt van andere voerfabrieken en 
waarom dat beter is, is niet bij iedereen bekend. 
Dit blijkt uit een belronde in de afgelopen 
zomermaanden onder vermeerderaars en 
legluimveehouders. 

De nieuwe verhittingslijn voor meelvoer die 
afgelopen zomer werd opgeleverd, draait 
inmiddels volop. Dit betekent dat sindsdien alle 
meelvoer van De Hoop tijdens de productie een 
hittebehandeling krijgt. Het productieproces 
dat De Hoop hanteert onderscheidt zich op een 
aantal punten van wat andere voerfabrieken 
volgen. 
 
Minimale verhittingstijd  
van 2 minuten
Voor het effectief afdoden van bacteriën is 
het belangrijk dat ze voldoende lang aan 
een voldoende hoge temperatuur worden 
blootgesteld. Wij hanteren in de hygieniser 
(het onderdeel van de productielijn waar de 
daadwerkelijke verhitting plaatsvindt) een 

temperatuur van 81˚C. Het voer verblijft hier 
minimaal 2 minuten. De combinatie van 
gegarandeerde temperatuur én tijd zorgt ervoor 
dat het voer door-en-door, tot in de kern, wordt 
verhit. 

Volledig gescheiden productie
Nadat het voer uit de hygieniser komt, 
wordt het gekoeld met een RVS koeler die 
is voorzien van ziekenhuisfilters om insleep 
van bacteriën te voorkomen. Het voer komt 
dan ook gegarandeerd bacterievrij uit het 
productieproces. De volledig gescheiden 
productielijn, inclusief eigen silo’s voor gereed 
product, geeft extra zekerheid dat het voer 
‘schoon’ de fabriek verlaat. 

100 procent meelvoer:  
behoud structuur 
Bij De Hoop hebben we gekozen voor een 
productieproces waarbij het meelvoer ook 
echt voor 100 procent uit meel bestaat; dus 
zonder toevoeging van geperst voer. Dit zorgt 
voor behoud van de structuur en voor mooi 
scherp voer. 

Het onderscheidende procedé van  
de verhittingslijn voor meelvoeders

Schoon voer blijft schoon

Christiaan Buitink is de nutritionist 

die zich binnen De Hoop richt op de 

vermeerderingssector. Hij vertelt 

over de mogelijkheden om te sturen 

op de productie en op de kwaliteit 

van broedeieren. “Het doel is om 

kwaliteitskuikens te produceren.” 

Sturen op productie Sturen op productie 
en broedeikwaliteiten broedeikwaliteit


