
Ondernemerschap: de juiste keuzes maken en ervoor gaan 

Het rendement tussen de Nederlandse vleeskuikenbedrijven verschilt behoorlijk. Naast ongetwijfeld een deel 
‘geluk’ is het terug te voeren naar het verschil in ondernemerschap. Wat is goed ondernemerschap? 

Hakvoort
De belangrijkste kernwaarde voor een 
ondernemer is ‘Vrijheid’, vindt Hakvoort 
senior. “Ik ben altijd vrij man geweest en zal 
dat ook altijd blijven. Dan kun je zelfstandig 
keuzes maken en kiezen wat het beste bij je 
past. Dat is voor ons een belangrijke reden 
om te kiezen voor het houden van reguliere 
kuikens. Dan heb ik niet te maken met opge-
legde samenwerkingen met de broederij, 
het kuiken, het voer en de slachterij. Ik wil vrij 
blijven om te schakelen. Dat wil niet zeggen 
dat we voortdurend switchen. In tegendeel: 
wij hebben over het algemeen lange samen-
werkingsverbanden. Wij voeren bijvoorbeeld 
al sinds 1984, met de uitstapje van slechts 
1 ronde, van De Hoop. 
“Wij zijn rekenmeesters en ons gaat het erom 
wat we onder de streep overhouden. Goede 
technische resultaten zijn daarbij leidend. 
Bij het houden van vleeskuikens heb je op 
één variabele geen vat en dat is het kuiken 
zelf. Zaken als de herkomst en het vermeer-
deringsbedrijf, de leeftijd van de moeder-
dieren en de infectiedruk maken elke koppel 

uniek. Dan is het belangrijk om de overige 
factoren waar mogelijk te controleren en 
constant te houden. Voer is er daar één 
van. Ik wil een constante en voorspelbare 
samenstelling.” 

De Hoop
Het gaat steeds meer naar maatwerk. 
Niet alleen op bedrijfsniveau, maar zelfs op 
stalniveau. Dit vraagt flexibiliteit. Met de 
moderne technologie kan dat. Of je dat wilt 
is vooral een kwestie van de juiste mindset 
en een stapje extra willen zetten. De Hoop 
is met behulp van moderne technologie 
daarop ingericht. “Als pluimveesector moeten 
we produceren wat de markt vraagt. Als een 
deel van de consumenten een lagere bezet-
ting wil en bereid is daarvoor te betalen, 
dan leveren we dat”, vertelt Gert-Jan Buunk. 
De Hoop is betrokken bij zowel reguliere 
kuikens als concepten met langzaam groei-
ende kuikens. “Mede dankzij ons specialisme 
hebben we goede voelsprieten in de markt 
om ontwikkelingen in beeld te krijgen. Door 
een uitgebreid netwerk kunnen we die 

ontwikkelingen omzetten in  programma’s en 
concepten. Ondernemers verschillen. De een 
voelt zich thuis bij een concept terwijl een 
ander, zoals Hakvoort, de regie helemaal in 
eigen hand wil hebben. Ik zie het als onze 
taak om te zorgen dat de pluimveehouder 
het maximale uit zijn bedrijf haalt. Dat wordt 
een succes als wij net zo gedreven zijn als de 
pluimveehouder zelf. Dat heeft te maken met 
de mensen die bij ons werken en met de 
bedrijfscultuur. Wij kiezen voor ondernemer-
schap. “

 

Een goede ondernemer kijkt vooruit. Keuzes van vandaag bepalen hoe het bedrijf er over vijf of tien jaar voor 

staat. Wat worden belangrijke thema’s? Kies je voor een concept of juist de vrije markt? Loop je voorop met 

nieuwe ontwikkelingen of volg je? Deze ondernemersvragen komen langs als onze pluimveespecialisten bij 

afnemers aan tafel zitten. Deze keer schoof ook Gert-Jan Buunk, de directeur van De Hoop Mengvoeders, bij 

de familie Hakvoort aan. Als ondernemers onder elkaar gaat het gesprek over kansen en bedreigingen voor de 

pluimveesector en hoe daarmee om te gaan. Een gesprek over ondernemerschap, enthousiasme voor de pluim-

veesector en een blik op toekomst. De toekomst is voor de Hakvoorts een heel actueel thema. Ten eerste omdat 

de laatste hand wordt gelegd aan twee nieuwe stallen waarmee er een toekomstbestendig vleeskuikenbedrijf 

ontstaat. Nog  meer misschien wel omdat Lisette Hakvoort in verwachting is van haar eerste kind. 

Ondernemers in gesprek 
over de pluimveesector
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Duurzaamheid:  
‘Naar een klimaat neutrale pluimveesector’
Duurzaamheid is een actueel thema in de maatschappelijke discussie. 
Is dit een bedreiging of biedt het juist kansen voor de pluimveesector? 
Kip en eieren hebben als het gaat om de CO₂-uitstoot per kilogram eiwit 
juist goede rapportcijfers. 

Hakvoort 
Vleeskuikenbedrijven hebben de afgelopen 
jaren op het gebied van duurzaamheid 
al enorme stappen gezet: zonnepanelen, 
betere verwarmingssystemen en warmte-
wisselaars. Erik Dinkla merkt onderweg dat 
pluimveehouders daar positief tegenover 
staan en best bereid zijn om in duurzaam-
heid te investeren. ”Er is wel een maar”, stelt 
hij. “Bedrijven moeten voldoende verdienen 
om in duurzaamheid te investeren. Technisch 
goed draaien is daarvoor een voorwaarde.” 
Ook bij Hakvoort is geïnvesteerd in een 
lage CO₂-footprint. “We stoken hout pellets, 
werken met een warmtewisselaar en 
zonnepanelen leveren stroom. De keuze 
hiervoor heeft enerzijds te maken met mijn 
overtuiging dat we zuinig moeten zijn op 
de schepping en de natuur. Duurzaam 
produceren gaat bovendien goed samen 
met rendabel produceren. Onze stookkosten 
zitten op ongeveer 3 cent per opgezet 
kuiken; tweeënhalve cent lager dan zonder 

warmtewisselaar. Een volgende stap is 
dat we de houtpellets deels vervangen 
door het verbranden van pluimveemest. 
Ik verwacht dat we binnen vijf jaar zover zijn. 
De volgende stap is om helemaal zonder gas 
te produceren. Het is een kwestie van tijd en 
dan kunnen we zelfs helemaal van het gas af.

De Hoop
Duurzaamheid is een belangrijk thema voor 
de burger. Als sector moeten we dat serieus 
nemen en blijven innoveren om critici een 
stap voor te blijven. Wij zijn op dit moment 
bezig met de ontwikkeling van een duur-
zaamheidsladder om de productiekolom 
in beeld te krijgen. Ook bij De Hoop doen 
we onderzoek naar mogelijkheden om het 
gasverbruik te verminderen. De stoom ketels 
die we nu gebruiken stoken we op gas. 
Onze ambitie moet een klimaatneutrale 
pluimveesector zijn. Of we dat helemaal 
halen weet ik niet, maar we kunnen wel een 
heel eind komen. 

Berend Jan Hakvoort begon als boeren-

zoon van Urk een carrière bij de proef bedrijven 

Waiboerhoeve en Bosma Zathe. Toen hij in 1981 

wilde trouwen zocht hij ‘iets buitenaf’ om met zijn 

vrouw te gaan wonen. Hij kocht een opknapper 

in De Tike waar al in 1982 een stal voor 12.000 

vleeskuikens verrees. Inmiddels is de vleeskuikentak 

in twee stappen (2010 en 2018) gegroeid naar 

respectievelijk 90.0000 en 175.000 vleeskuikens. 

Daarnaast runt Hakvoort een tweede bedrijf, een 

schapenhouderij met een quarantainestal, in 

Blessum. Toen in 2005 het ruim 40 ha grote kern-

fokbedrijf van de Friese Maatschappij van Land-

bouw te koop kwam, besloot hij toe te happen. 

“Dat is goed uitgepakt. De grondprijs is na ruim 

tien jaar flink gestegen”, vertelt de ondernemer over 

zijn vooruitziende blik. 

Tjiske Hakvoort heeft zich in de eerste 

jaren vooral gericht op de zorg voor het gezin 

(7 kinderen; 6 dochters en 1 zoon) maar was 

ook klankbord en nauw betrokken bij de 

ontwikkeling van het bedrijf. Nog steeds neemt 

ze de catering voor haar rekening. “Een ploeg 

kuikenvangers die de hele nacht in de weer is, 

die lust wel wat.” 

Erik Dinkla, al meer dan 16 jaar als 

vleeskuikenspecialist werkzaam voor De Hoop. 

Hij was nauw betrokken bij de bedrijfsontwik-

keling van Hakvoort. ‘Ik zie het als mijn taak 

om ervoor te zorgen dat de pluimveehouder 

zijn onder nemersdoelen kan waar maken. 

Dat begint met het werken aan goede tech-

nische resultaten van ronde tot ronde. Maar 

ook om de pluimveehouder te prikkelen in zijn 

ondernemerschap.”
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Toekomstperspectief:  
het beter doen dan de concurrentie

Een sector die onder vuur ligt bij actiegroepen. Oekraïne die op deur van 
Europa klopt met goedkoop pluimveevlees. Strenge regelgeving en dure 
productierechten. Is er nog toekomst voor de pluimveesector in Nederland? 

Hakvoort
De Hakvoorts zijn vol vertrouwen in de 
toekomst. “Nederland is heel goed in het 
produceren van voedsel. We hebben de 
kennis, de juiste infrastructuur en goede 
ondernemers. Onze kracht is dat we heel 
efficiënt en duurzaam kunnen produceren. 

Zolang we het wat technische resultaten en 
duurzaamheid beteft beter blijven doen dan 
de concurrentie zullen we onze voorsprong 
behouden. En wat betreft de toekomst van 
pluimveevlees: dat is het meest efficiënt 
geproduceerde vlees en heeft juist goede 
toekomstkansen. De duurzaamheidsdiscussie 
weeg internationaal zwaarden dan de een -
zijdige focus op dierwelzijn zoals we die bij 
de langzamer groeiende kuikens zien. 

De Hoop
Nederland ligt centraal in Noordwest 
Europa, een belangrijk afzetgebied met 
400 miljoen consumenten. Consumenten die 
eisen stellen aan de kwaliteit en veiligheid. 
Zolang er een voorspong is op het gebied 
van de technische resultaten scoren we in 
Nederland ook beter op het gebied van 
duurzaam heid. De voederconversie is een 
enorm belangrijk component in de CO₂ foot-
print. Een ander sterk punt is onze flexibiliteit. 
De consument is grillig maar wij kunnen 
snel schakelen en op de wensen inspelen. 
Kijk maar hoe snel we de introductie van 
het langzamer groeiende kuiken hebben 
neergezet. 

 

Gezondheid en welzijn:  
‘De kuikens zijn hier op vakantie’

Een goede gezondheid van de kuikens is een voorwaarde om goed te 
presteren en is belangrijk voor het welzijn van de dieren. 

“Als vleeskuikenhouder moeten we ervoor 
zorgen dat de kuikens het hier naar hun zin 
hebben”, stelt Berend-Jan Hakvoort. “Dat is 
onze insteek. De kuikens zijn hier op vakantie 
en wij zorgen dat het ze aan niets ontbreekt. 
Wij zorgen dat ze zich goed voelen.” Dat lukt 
de laatste jaren steeds gemakkelijker, ervaart 
hij. “Het voer is steeds beter en we kunnen 
het stalklimaat beter sturen. Als die twee op 
orde zijn, dan is het vakantiegevoel van de 
dieren binnen handbereik.”
Met de gecontroleerde warmtewisselaar 
houden we de droge lucht in de stal. 
De strooiselkwaliteit blijft daardoor beter en 

dat zie je terug in de goede VZL-score. 
Ons streven is om zonder antibiotica 
te produceren en dat lukt meestal ook. 
Een enkele keer lukt dat niet en zetten we 
er in overleg met de dierenarts een kuurtje 
op. Voor Lisette Hakvoort, die zelf in de 
zorg werkt, klinkt de discussie over wel of 
geen antibiotica gebruiken vreemd in de 
oren. “Het goed gebruik van antibiotica kan 
juist onnodig lijden bij dieren voorkomen. 
Die krampachtige discussie over antibio-
tica staat haaks op de aandacht voor meer 
dierwelzijn.”

Gert-Jan Buunk, de vierde generatie uit 
de familie Buunk die aan het roer staat van 
De Hoop Mengvoeders. Na zijn studie aan 
de Wageningen Universiteit is hij sinds 2005 
werkzaam bij het familiebedrijf. Begonnen als 
inkoper neemt hij geleidelijk aan het stokje 
over van vader Johan Buunk. ‘Geleidelijk, 
zoals dat gaat in een familiebedrijf ’. 

Lisette Hakvoort kwam via Martinus 
voor het eerst in aanraking met de vleeskui-
kensector. Voor haar was de kennismaking 
met de ‘plofkippen’ een enorme geruststel-
ling. “Toen ik de kuikens voor het eerst zag en 
vooral de ruimte die de jonge dieren hebben, 
kreeg ik een heel ander beeld dan me via de 
media was voorgespiegeld. De maatschappij 
staat steeds verder af van de werkelijkheid 
en hoe er in het echt aan toegaat. Dat is 
jammer.”

Martinus Hakvoort runt sinds 2009 in 
maatschap met zijn ouders het vleeskuiken-
bedrijf en ziet goede perspectieven voor de 
vleeskuikensector. “Hoewel ik graag buiten 
bezig ben, ligt mijn hart als ondernemer 
toch vooral bij de vleeskuikens”, vertelt hij. 
Zijn voorkeur voor de pluimveesector was de 
reden om de pluimveetak uit te bouwen naar 
de huidige omvang van 175.000 vleeskuikens. 
Het is de bedoeling dat hij het bedrijf op 
termijn met zijn vrouw Lisette gaat runnen. 
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