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Timmer gunnen ons 
een blik achter de 
schermen van hun 
legvermeerderings bedrijf 

 Steeds meer vlees kuiken
koppels met een voeder
conversie van onder 1,0  

 De pluimvee specialisten 
beschikken over een 
ruim assortiment meet
apparatuur 



Rond 8 procent hanen
De dieren komen op een leeftijd van 
17 weken vanuit de opfok op het vermeer
deringsbedrijf. Bij de opzet bestaat ongeveer 
9 procent van de dieren uit hanen die 
overigens samen met de hennen zijn 
opgefokt. Door selectie vallen aan het 
begin van de ronde altijd wat meer hanen 
als hennen uit. “Bijplaatsen is vanwege 
hygiëne absoluut niet aan de orde. We 
streven naar 8 procent hanen voor een 
goede bevruchting”, vertelt Alfons. “In de 
legvermeerdering rekenen we niet met een 
bevruchtingspercentage, maar met een 
percentage geschikte henkuikens per ei.
Wij zitten nu rond op 44 procent.”

Eieren snel geschikt als broedei
“Op het aandeel henkuikens hebben we 
uiteraard geen invloed maar we kunnen 
wel sturen op het bevruchtingspercentage 
en het aantal broedeieren per moederdier. 
Dat begint met goed ontwikkelde hennen, 
zorgen dat de dieren gezond blijven 
en in goede conditie zijn. Daarvoor zijn 
het management, de kwaliteit van het 
uitgangsmateriaal en het voer van belang. 
“Het is de uitdaging om de hennen snel op 
gewicht hebben. In het begin van de ronde 
weeg ik de dieren wekelijks om nauwkeurig 
te volgen hoe ze zich ontwikkelen  om 
eventueel via het voer bij te sturen. 
Wij proberen in het begin van de ronde iets 
boven de groeicurve te zitten. Dan zijn de 
eieren wat eerder op gewicht en geschikt als 
broedei.”

Heel homogeen voer
Om zekerheid te krijgen dat het voer 
salmonellavrij is, kunnen broederijen 
verhitting als eis stellen. Met ingang 
van deze ronde voert Timmer meelvoer 
uit de verhittingslijn van De Hoop. De 
pluimveehouder is enthousiast over de 
kwaliteit van het voer. “Het is perfect 
homogeen en ontmengt niet. Dit voorkomt 
dat de dieren selectief voer opnemen”, 
vertelt hij. “Ik zeef altijd standaard elke 
vracht voer die we geleverd krijgen om de 
fractieverdeling te beoordelen. Als dit niet 
goed is zie je dat naarmate de silo leger 

raakt het aandeel fijne deeltjes toeneemt 
en de voeropname daalt. Bij elke nieuwe 
vracht voer zie je dan de opname weer 
stijgen. Die golfbeweging is niet goed voor 
de ouderdieren en ook nadelig voor de 
nakomelingen. Als kippen selectief voer 
opnemen, krijgen ze de voedingstoffen, 
mineralen en vitaminen niet in de juiste 
verhouding binnen. En dat zie je terug 
in de kuikenkwaliteit. Sinds we van 
De Hoop voeren is voeropname tussen de 
verschillende vrachten dankzij de fractie
verdeling en homogene structuur heel 
mooi vlak.” 

Legpluimveevermeerderaars Alfons en Bernadette Timmer

Legvermeerdering is een kleine sector

De vermeerderingssector voor legkippen is klein en mede door een 

heel strikte hygiëne relatief onbekend. Alfons en Bernadette Timmer 

gunnen ons een kijkje achter de schermen. Natuurlijk vroegen we 

ook naar hun ervaring met het meelvoer uit onze verhittingslijn. 

“Prachtig voer. Perfect homogeen en dat zorgt voor een heel constante 

voeropname.”

In het Twentse AmbtDelden runnen 
Alfons en Bernadette Timmer een bedrijf 
met 36.000 ouderdieren voor de legsector. 
Na jarenlang als bedrijfsleider op een 
legopfokbedrijf te hebben gewerkt, 
besloot hij 15 jaar geleden dat het tijd 
werd om voor zich zelf te beginnen. 
Ze kochten op de huidige locatie een goed 
onderhouden, maar wel wat gedateerd 
vermeerderingsbedrijf. “Toen nog met 

ouderdieren voor de vleessector”, vertelt 
Alfons. Toen Broederij Ter Heerdt ons de 
mogelijkheid bood om de overstap naar 
legvermeerdering te maken, grepen ze die 
kans meteen aan. “Legouderdieren liggen 
me gewoon beter”, vertelt Alfons. “Waarom? 
Het is vooral een gevoel, maar ook zaken als 
het hanenmanagement spreken me meer 
aan. Bij ons vreten de hanen gewoon met de 
hennen mee. “

Bruine en witte kippen 
De Twentse ondernemers hebben het 
bedrijf in de loop der jaren voortdurend 
aangepast en gemoderniseerd. De grootste 
stap zetten ze 2012 toen een van de oude 
stallen voor 10.000 dieren werd vervangen 
door een nieuwe stal voor 26.000 dieren. 
Op dit moment zitten in de oude stal 
(10.000 dieren) ouderdieren van het witte 
ras Lohmann LSLLite en in de grote stal 
bruine Lohman Brown Lite. “De broederij 
bepaalt welke dieren we opzetten. Dit hangt 
af van vraag uit de markt. Een deel van de 
broedeieren is voor export”, vertelt Alfons. 
“Het werken met twee verschillende rassen 
zorgt voor afwisseling. Elk ras heeft toch zo 
zijn eigen eigenschappen. “

Hoe homogener
het voer hoe constanter 
de voeropname

In Nederland zijn ongeveer 27 bedrijven 
met ouderdieren voor de legsector. Naast 
afzet in het eigen land gaat een belangrijk 
deel van de kwalitatief hoogwaardige 
broedeieren naar het buitenland. 
Broederij Ter Heerdt werkt met een 
handjevol vermeerderingsbedrijven in 
Nederland en wil bovendien risico spreiden. 
Dat verklaart waarom een bedrijf met de 
omvang van Timmer twee verschillende 
rassen heeft.
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305 broedeieren per ronde 
De Timmers vangen de dieren op met 10 uur 
licht per dag en geven ze er elke week een uur 
bij tot ze op 15 uur licht zitten. Als de dieren 
22 weken oud zijn, ligt de productie al op zo’n 
80 procent. Weer drie weken later bereiken ze 
al hun productiepiek; ruim 97 procent bij de 
witte hennen en zo’n 96 procent bij de bruine. 
“De witte hennen pieken wat eerder en wat 
hoger, maar de bruine hennen hebben meer 
persistentie. Aan het eind van de ronde, zo’n 
53 weken na opzet zit er nog geen eitje verschil 
tussen beide rassen”, vertelt Alfons. Hij verwacht 
deze ronde op gemiddeld zo’n 320 eieren per 
hen uit te komen en na aftrek van te kleine en 
grondeieren op 305 broedeieren per hen. 

Gaan voor kwaliteit 
In de grote stal gaat het licht ’s morgen om 4 uur 
aan en de oude stal om 7 uur. Bernadette begint 
dan rond half acht met het afdraaien en inpakken 
van de eieren. De eerste uren besteedt Alfons 
dan aan het controleren van de dieren, waar hij 
zeker in het begin van de ronde de handen vol 
mee heeft. Het is vooral belangrijk om de jonge 
hennen richting de legnesten te dirigeren om 
grondeieren te voorkomen. Meestal kennen de 

kippen de routine als ze een week of 28 oud 
zijn. Alfons heeft dan meer tijd om te helpen bij 
het sorteren inpakken van eieren. Om te zorgen 
dat de kwaliteit van de broedeieren optimaal is, 
draaien ze twee keer per dag eieren uit de stal 
om ze zo snel mogelijk in de geconditioneerde 
eierbewaarplaats te plaatsen. Op warme zomer
dagen gebeurt dat zelfs nog een derde keer. 
“Op die manier kunnen we de kwaliteit leveren 
die wij belangrijk vinden.” 

“Het was voor ons een uitstekende beurs”, 
blikt Simon Delmeiren terug. “De toeloop 
op de stand was uitstekend. Veel Belgische 
pluimveehouders kennen De Hoop 
inmiddels van naam en zijn nieuwsgierig 
naar de verhalen die ze horen.” Delmeiren 
merkte dat de pluimveehouders afkomen 
op de goede technische resultaten met 
droge stallen en lage voederconversie. 
Uit de gesprekken blijkt vooral het 
comfortabel draaien en stabiele rondes 
belangrijke redenen zijn om voor De Hoop 
te kiezen. “Het zijn vaak de ondernemende 
pluimveehouders die toe zijn aan een 
nieuwe benadering”, vertelt Delmeiren. 

Focus op kwaliteit 
“Onze aanpak wijkt af van de werkwijze 
die de meeste vleeskuikenhouders tot 
nu toe gewend zijn”, licht de Belgische 
pluimveespecialist toe. “Wij bieden een 
totaal pakket met voer en een nauwe 
samenwerking met broederijen. Niet sturen 
op de allerlaagste kosten, maar kiezen voor 
kwaliteit en rendement. Het was wel mooi 
om te zien dat een aantal van onze afnemers 
hun collega’s probeerden te overtuigen van 
het nut van onze werkwijze. Dat die aanpak 
afwijkt van wat nog gebruikelijk is, zagen 
de bezoekers ook terug in de inrichting van 
de beursstand. Geen voer, maar juist een 
foodtruck met lekkere kiphapjes. Het wijst 
op het volledige beeld van onze sector waar 
De Hoop voor staat en dat we meedenken 
tot op het bord.”

Groei aantal afnemers 
Als nieuwkomer op de markt kostte 
het logischerwijs even wat tijd om 
het vertrouwen in België te winnen. 
Het aantrekken van Belgische pluimvee
specialisten is een signaal dat we de 
Belgische markt serieus nemen en dat 
geeft vertrouwen. “Met het groeien van 
het aantal afnemers in België horen steeds 
meer Belgische pluimveehouders positieve 
ervaringen over onze manier van werken. 
Dat werkt als een sneeuwbal”, verklaart 
Delmeiren de groeiende belangstelling.

Verhittingsprocedé bepaalt mate van veiligheid 
Met een hittebehandeling van meelvoer is het mogelijk eventuele bacteriën in het voer 
te doden, mits dat op de juiste manier gebeurt. Om er zeker van te zijn dat eventuele 
bacteriën ook daadwerkelijk worden gedood zijn er twee belangrijke factoren: de 
hoogte van de temperatuur en hoe lang de grondstoffen aan die temperatuur worden 
blootgesteld. De Hoop hanteert een uitgebalanceerd procedé dat zorgt voor het effectief 
doden van de bacteriën zonder dat het invloed heeft op de structuur en voedingswaarde 
van de grondstoffen. 
Daarnaast is het belangrijk dat alle voer een hittebehandeling krijgt. Het persen van een 
deel van het voer vermindert weliswaar de aanwezigheid van bacteriën (in de pellets) 
maar dat geldt niet voor het onverhitte deel van het voer. Daarom is het veiliger om alle 
grondstoffen tot in de kern te verhitten. 

Geen risico  
met kostbare 
vermeerderings
dieren 
De keuze van broedererijen om bij de ouder
dieren te kiezen voor verhit voer is volgens 
Ab van de Leest logisch. “Een koppel ouderdieren 
vertegenwoordigt een heel kapitaal. Dan wil 
je risico’s op besmetting met salmonella waar 
mogelijk uitsluiten. Door het voer te verhitten, 
kunnen we de veiligheid van het voer beter 
garanderen.” 

Verschillende broederijen en fokorganisaties 
voeren hun ouderdieren inmiddels met voer 
uit de verhittingslijn van De Hoop. Door het 
toegepaste productieproces (zie kader) worden 
eventuele bacteriën door een voldoende lange 
hittebehandeling gedood. Daardoor kan De Hoop 
garanderen dat het voer direct na het verhitten 
minder dan 10 KVE (kolonievormende eenheden) 
per gram voer bevat. Dit is een extra garantie met 
betrekking tot de veiligheid van het voer dat de 
fabriek verlaat. 

Smakelijker voer
Door het verhitten is het niet nodig om grote 
concentraties zuren toe te voegen. Het is bekend 
dat het toevoegen van zuren een negatieve 
invloed heeft op de smakelijkheid en daarmee 
de opname van het voer. Voor rassen waarbij 
het moeite kost om ze voldoende voer op te 
laten nemen, is dat een pluspunt. Bovendien is 
aanzuren kostenverhogend. 

Stabiel en uniform 
Een ander voordeel van het productie proces 
dat De Hoop hanteert, is dat het voer een heel 
homogene en stabiele structuur heeft. Alle 
grondstoffen worden individueel gewalst zodat 
we per grondstof kunnen optimaliseren op 
grootte. Dit zorgt voor uniformiteit en dat het 
voer voornamelijk bestaat uit deeltjes in de 
gewenste middenfractie (tussen 1 en 2,8 mm) met 
de juiste scherpte. Dit voorkomt ontmenging en 
zorgt daardoor voor een gelijkmatiger opname 
door de dieren. Selectief pikken komt niet meer 
voor. De dieren nemen alle voedingsstoffen in de 
juiste verhouding op. Dit resulteert in een goede 
darmgezondheid, schone eieren en een optimaal 
verenkleed.

Temperatuur én verhittingsduur bepalen samen of alle grondstoffen  
tot in de kern voldoende worden verhit. 

Te lage 
temperatuur

Juiste 
verhittingsduur

Juiste 
temperatuur

Juiste 
verhittingsduur

Te lage  
temperatuur

Te kort 
verhit

Juiste 
temperatuur

Te kort 
verhit

Uitbreiding met Belgische pluimveespecialisten
De pluimveespecialisten Simon Delmeiren en Flamur Llapashtica richten zich met de 
ondersteuning van de Nederlandse collega’s specifiek op de Belgische markt. Gezien de 
toenemende belangstelling bij Belgische vleeskuikenhouders is in de loop van het jaar 
uitbreiding met een Belgische collega-pluimveespecialist te verwachten. 

De Hoop onderscheidde zich afgelopen jaar 
met een opvallende stand op de AgriDagen 
in het Belgische Ravels. 

De afgelopen jaren is het aantal Belgische pluimvee houders 

die voer van De Hoop afnemen gestaag gegroeid. Het is in 

inmiddels een bekende naam en we waren daarom ook ruim 

vertegenwoordigd tijdens de Agridagen in Ravels. 

Belgische pluimveehouders en De Hoop:

Een
succesvolle  
match Hygiëne is topprioriteit op het legvermeer

deringsbedrijf. Alleen noodzakelijk bezoek, 
zoals de dierenarts komt in de stal. Bezoekers 
dienen zich te douchen en tot en met het 
ondergoed in bedrijfskleding te steken.

Simon Delmeiren

Flamur Llapashtica
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