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In het belang van
mens en milieu
thema:
Rendac werkt aan een gezonde leefomgeving voor
mens, dier en milieu. Als geen ander voelt Rendac zich
verantwoordelijk voor de maatschappelijke taak: snel en
veilig ophalen, verwerken en vernietigen van kadavers
en dierlijk restmateriaal. De eindproducten - diermeel en

Inputdierlijk
tekst:vet - worden in de energiesector, cementindustrie

Input beeld:

en de eigen bedrijven ingezet als duurzaam alternatief
voor fossiele brandstoffen.

De aandacht voor service, hygiëne, kwaliteit en
het milieu staat centraal in Rendac’s activiteiten.

Zie www.rendac.nl voor meer informatie

Kanaaldijk-Noord 20-21, 5691 NM Son

Nieuwe open voerpan
voor vleeskuikens

Smits Agro en ROXELL introduceren een nieuwe voerpan voor vleeskuikens met focus op performantie en efficiëntie van uw pluimveebedrijf.

• Uitstekende start
• Maximale voerinname
• Minimale voerverspilling

Vestiging Breda
Rudonk 21, 4824 AJ Breda, +31 (0)76 5418000
Vestiging Nijverdal
Rudolf Dieselstraat 18, 7442 DR Nijverdal, +31 (0)548 625935

info@smitsagro.nl
www.smitsagro.nl

www.roxell.com
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WELKOMSTWOORD

Fair trade begint in eigen land
‘Een vitale pluimveehouderij in Nederland met een ‘fatsoenlijk’
inkomen voor de primaire sector is waar de NVP voor stond en staat.
Onafhankelijke belangenbehartiging voor álle pluimveehouders in
Nederland was de reden voor oprichting van de vakbond en is 11 jaar later
nog steeds onze toegevoegde en onderscheidende waarde.
Mijn persoonlijke passie is het behouden van een vitale en robuuste
pluimveehouderij in Nederland. In een tijd waarin het voor zowel de politiek
als burgers en consumenten een vanzelfsprekendheid is geworden
dat zij elke dag voldoende keuze in kwalitatief hoogwaardig en veilig
voedsel hebben, is voor organisaties die opkomen voor de belangen
van de producenten extra waakzaamheid en strijdbaarheid benodigd.
Het mag namelijk nooit vanzelfsprekend zijn dat een pluimveehouder
zeven dagen in de week werkt voor een inkomen dat amper boven het
bestaansminimum uit komt. Fair trade begint in eigen land. Daarom komt de
NVP op voor een eerlijk inkomen voor alle Nederlandse pluimveehouders.
De NVP heeft een hele ontwikkeling doorgemaakt; we zijn wat meer
‘salonfähig’ geworden en voor de echte vakbondsaanhangers mogelijk
wel eens wat braaf. Maar in deze brochure – die in samenwerking met
bedrijven uit de pluimveeketen tot stand is gekomen – laten wij u graag
zien wat wij doen en waarom. Uw input en stem daarbij is cruciaal. Met de
inzet van een nieuwe website en social media blijven we nog makkelijker
met elkaar in contact. De NVP is klaar om úw pluimveebelangen ook de
komende jaren vol vuur en met visie zo goed mogelijk te behartigen.’
Hennie de Haan

Foto: Niels Blekemolen

Voorzitter Nederlandse Vakbond Pluimveehouders

Vencomatic Group is de expert in innovatieve en
duurzame systemen voor alle soorten pluimveebedrijven. Wij bieden oplossingen voor:
• Huisvesting
• Eierverzameling
• Klimaatbeheersing

www.vencomaticgroup.com
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‘Schouder aan schouder’
In 2002 werd vanwege herhaaldelijke verzoeken vanuit de pluimveehouderij
besloten om een initiatiefgroep in het leven te roepen. Deze initiatiefgroep
bestond uit praktiserende pluimveehouders die als pioniers het werkveld
gingen verkennen. Was er wel voldoende behoefte aan een eigen vakbond?
Om daar antwoord op te krijgen organiseerde de groep bijeenkomsten door
heel het land voor pluimveehouders. De eerste avond was op 25 februari
2003, maar daarna werd Nederland al snel door de vogelgriep geteisterd.
Samenkomen werd onmogelijk. De grondlegging van een eigen vakbond liep
daardoor vertraging op, tot 21 april 2004! De oprichting van de Nederlandse
Vakbond Pluimveehouders werd een feit. De initiatiefgroep presenteerde als
conclusie dat het ‘noodzakelijk is om gezamenlijk georganiseerd op te komen
voor de pluimveebelangen. Schouder aan schouder.’ Dat gold in 2003 en blijft
gelden zolang er commercieel gehouden pluimvee in Nederland is.

Onze slogan:

Wat in
Nederland wordt
geconsumeerd,
moet ook in
Nederland
mogen worden
geproduceerd!

De NVP initiatiefgroep bestond uit:
Ad Kon (overleden)

Ben Roelofs

Bertus Verbeek Sr.

Johan van de Riet

Jan Vos

Steven Freriks

Joan van Haandel

Harry Ketels

Jan Brok

Het eerste NVP Dagelijkse Bestuur (foto
v.l.n.r. Jan Brok secretaris, Harry Ketels
penningmeester, Ad Kon voorzitter en
Bertus Verbeek Sr. DB-lid).

INTRODUCTIE NVP

De noodzaak van belangenbehartiging
Nederland is een toonaangevend land op het gebied van kennis en innovatie
in de pluimveehouderij. Waar een klein land groot in kan zijn! Andere landen
volgen met grote interesse alle ontwikkelingen die wij als branche hebben
meegemaakt. De NVP is dan ook een trotse, zelfstandige, onafhankelijke,
sectorale belangenbehartigingsvereniging die strijdt voor een betere positie
van álle pluimveehouders in Nederland: van (broed)eieren, vleeskuikens en
eenden tot kalkoenen. En de noodzaak van belangenbehartiging is groot in een
tijd waarin de overheid de sector meer verantwoordelijkheid geeft.
Onze missie als vakbond is integrale verduurzaming. Dit betekent beleid
ontwikkelen dat maatschappelijk, milieutechnisch en economisch ‘klopt’. Alle
belangen – van mens, dier en aarde - moeten gerespecteerd worden. Het is
geen simpele zaak, maar een zaak van gebalanceerd en toekomstgericht
management. In Nederland moet gezond en veilig voedsel produceren mogelijk
blijven. Wat in Nederland wordt geconsumeerd, moet ook in Nederland mogen
worden geproduceerd!
Hoe gaan wij als vakbond te werk? Onze invloed breidt zich uit over diverse
politieke en maatschappelijke organisaties, op nationaal en internationaal
niveau. Bestuurlijk zijn wij betrokken bij overleggen met EZ, WUR, GD en
andere ketenpartners. De NVP levert om het jaar de voorzitter van AVINED,
de overkoepelende brancheorganisatie voor de pluimveehouderij. De
bestuursleden van de NVP maken in de kern de vertaalslag tussen de praktijk
en de maatschappij/beleidsmakers.

Werkwijze NVP
Algemene Leden Vergadering
NVP-leden kiezen in de Algemene
Ledenvergadering de NVPbestuursleden.
Landelijk Bestuur
Het Landelijk Bestuur bestaat
uit Dagelijkse Bestuursleden
en minimaal één tot maximaal drie
afgevaardigden uit de drie
deelsectoren: Eieren, Vlees en
Vermeerdering.
Dagelijks Bestuur
Het Dagelijks Bestuur voert de
dagelijkse zaken uit; neemt deel
aan diverse overleggen, politieke,
bestuurlijke en publieke discussies,
houdt relevante ontwikkelingen
bij en coördineert en verwoordt de
mening uit de sector. Ook initieert
zij nieuwe activiteiten en zorgt dat
de vereniging financieel gezond
haar taken kan uitvoeren en een
wezenlijke bijdrage kan leveren
aan een vitale pluimveehouderij in
Nederland nu en in de toekomst.
NVP Sector Advies Commissies
Het Dagelijks Bestuur laat zich
gevraagd en ongevraagd adviseren
door drie NVP sectorcommissies,
waar elk NVP-lid deel van kan/mag
uitmaken.

Het dagelijks bestuur van de NVP bestaat uit
v.l.n.r.: Iris Odink (penningmeester), Jan Brok
(secretaris) en Hennie de Haan (voorzitter).
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Integrale verduurzaming

‘Integrale verduurzaming’ is het thema voor de komende jaren voor
Nederlandse pluimveehouders met (broed)eieren en vleeskuikens. Stilstand
is achteruitgang, waardoor het belangrijk is kritisch te blijven kijken naar
de realiteit van vandaag en in te spelen op de kansen voor de toekomst.
Daarbij mag de sector ook best meer applaus oogsten. Heel veel goede
ontwikkelingen blijven veelal onopgemerkt en dat is zonde.
De komende jaren willen wij de aandacht van de politiek en maatschappij
vestigen op alle aspecten die komen kijken bij een duurzame
pluimveehouderij. Begrijpen consumenten dat een Beter Leven Keurmerk
gelijk staat aan een hogere CO2-voetafdruk? Want de dieren leven langer,
produceren meer mest en eten meer voedsel. Wat zijn de gevolgen voor de
inkomsten van een pluimveehouder als duurzaam nauwelijks een meerprijs
mag hebben? Iemand moet de hogere kostprijs gaan betalen, en als de
consumenten worden gevrijwaard, wie betaalt het dan?
Al deze en meer punten brengen wij voor het voetlicht. De NVP verspreidt
kennis naar de politiek en maatschappij. Wij moeten als NVP alle aspecten
en nuances van de pluimveehouderij helder naar buiten brengen. En meer
erkenning mag best! De Nederlandse pluimveehouders zijn vooruitstrevende
agrariërs die meer lof mogen oogsten. De NVP wil voorkomen dat er met
twee maten wordt gemeten; bijvoorbeeld nog strengere regels in Nederland,
terwijl de grenzen worden geopend voor kip en eieren uit landen waar
andere regels en normen gelden. De bovenwettelijke regels in Nederland
zorgen in toenemende mate voor concurrentievervalsing.
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Veerust
Gebruiksklare aerosol ter bestrijding van vliegen,
muggen, horzels, vlooien en luizen bij vee.

Permanent
Ter bestrijding van vliegen in verblijfplaatsen voor vee.
Spuitbus - gebruiksklare aerosol
Stalspuitmiddel - in water oplosbaar

rattox
Gebruiksklaar lokaas voor ratten en (huis)muizen.

Perfacs
Ter bestrijding van houtworm en andere houtaantastende insecten gedurende lange tijd.

DENKA Internationaal BV Postbus 337 • 3770 AH Barneveld • Nederland
T +31 (0)342 455 455 • F +31 (0)342 490 587 • E info@denka.nl www.denka.nl
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De 15 ambities
Wij onderschrijven op hoofdlijnen de 15 ambities die de UDV
(Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij) heeft geformuleerd voor
een toekomstgerichte en gezonde veehouderij. Deze ambities dienen als
basis voor integrale afwegingen voor innovaties en ontwikkelingen voor
verduurzaming van de sector. Veel is al bereikt en van sommige ambities
moet de haalbaarheid en wenselijkheid worden heroverwogen. De NVP
levert hiervoor kennis en adviezen.

3. SOORTENRIJKDOM GLOBAAL
Het UDV streven is:
1. Wij gebruiken geen energie uit eindige bronnen, zoals
fossiele brandstoffen, zowel op het primaire bedrijf
als in de ketenschakels ervoor en erna.

2. KLIMAAT

2. Wij hebben naar rato bijgedragen aan het beperken
van de globale temperatuurstijging tot maximaal 2°C.
3. Wij dragen bij aan het behoud en uiteindelijk herstel
van soorten wereldwijd..

1. FOSSIELE ENERGIE

4. Gewenste soortenrijkdom in natuurgebieden
worden niet door ons beperkt. Wij herstellen de
soortenrijkdom op eigen grond.

INTEGRAAL

5. Wij gebruiken alleen mineralen uit niet-gemijnde
bronnen, zowel op het primaire bedrijf als in de
ketenschakels ervoor. Daardoor zijn er geen eindige
voorraden mineralen meer nodig voor de dierlijke
productie.
6. De grond die voor en door ons wordt gebruikt, blijft
geschikt voor toekomstige landbouwkundige en
andere toepassingen.

15. KENNIS, LEERVERMOGEN & INNOVATIE

7. Wij dragen niet bij aan de uitputting van strategische
watervoorraden.
8. Wij houden het grond- en oppervlaktewater op,
onder en rond de bedrijven zuiver, zodat het
geschikt blijft als basis voor drinkwater, en als vitaal
ecosysteem.

14. ARBEID

13. RENTABILITEIT

9. Dieren in de Nederlandse veehouderij kunnen hun
hele leven lang volledig voorzien in hun ethologische
behoeften en die zonder pijn of beperkingen
uitvoeren. Routinematige ingrepen aan het dier
vinden niet meer plaats.
10. Onze dieren zijn gezond, en in staat dat te blijven
zonder structurele medicatie.
11. Burgers worden niet ziek vanwege de Nederlandse
veehouderij. Niet via het voedsel en niet via andere
routes.
12. Wij zijn een vanzelfsprekend en geaccepteerd
onderdeel van de lokale omgeving. De omgeving
ervaart geen noemenswaardige overlast.

Gokt u de optimale
klimaatcondities in
uw pluimveestal?

13. De Nederlandse veehouderij is rendabel.
14. Arbeid in de Nederlandse veehouderij is
aantrekkelijk, goed vol te houden tot de
pensioengerechtigde leeftijd, en wordt goed beloond.
15. Wij zijn door kennis & innovatie in staat om
ons continu aan te passen aan veranderende
omstandigheden.

Hegelsom, the Netherlands
www.hotraco-agri.com

9

4. SOORTENRIJKDOM NATIONAAL

5. FOSFAAT

6. BODEMKWALITEIT

7. WATERVOORRAAD

8 WATERKWALITEIT

DUURZAME VEEHOUDERIJ

9 DIERENWELZIJN
10. DIERGEZONDHEID
11. VOLKSGEZONDHEID
12. LOKALE VERBINDING

Heeft u energievragen?
Kobespa specialist in:
1. Inkoop van energie en gas
2. Factuurcontrole
3. Controle van gecontracteerd vermogen
4. Advies op het gebied van opwekking

tel: 024-3555993
Laat u overtuigen door onze referenties op www.kobespa.nl
Voor de pluimveehouders hebben wij rechtstreekse contactpersonen beschikbaar, u kunt vragen naar Anton of Albert Munneke.

DIERGEZONDHEID EN VOEDSELVEILIGHEID
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De juiste balans; voor boer, consument en
Dierenwelzijn staat hoog op de agenda van linkse partijen en activistische
organisaties. Maar ook bij ons als vakbond en pluimveehouders speelt het
dagelijks een rol. Wat is dierenwelzijn precies? En hoe geven wij daar als
sector invulling aan? Discussies daarover sturen wij aan op inhoud, met
feitelijke gegevens en de meest recente wetenschappelijke inzichten.
Wat veel consumenten misschien niet weten is dat Nederlandse
pluimveehouders wereldwijd te boek staan als zeer vooraanstaand.
Wij runnen moderne stallen waarin kippen gezond leven en heel goed
presteren. De gezondheid en de leefomgeving van de dieren – en daarmee
samenhangend de voedselveiligheid voor de consument – staan voorop.
Wij handhaven in Nederland, anders dan in andere Europese landen, alle
Europese richtlijnen en kennen ook bovenwettelijke eisen. Het gevolg
is dat Nederland een voorbeeldfunctie heeft naar andere landen. Een
ander gevolg is dat pluimveehouders in Nederland in toenemende mate
te kampen hebben met oneerlijke concurrentie vanuit landen waar het
verbod op bijvoorbeeld legbatterijen minder goed wordt gehandhaafd.
De NVP maakt zich sterk voor een ‘level playing field’. Door efficiënt te
werken, kunnen we blijven produceren voor de wereldmarkt. Ook daar kan
op kwaliteit en betrouwbaarheid het onderscheid worden gemaakt, mits de
Nederlandse productiekosten niet onnodig verder worden opgeschroefd.
Alles hangt met elkaar samen. Het gaat om het vinden van de juiste balans;
voor boer, dier en consument. Pas wanneer alle partijen dit inzien, kunnen
we samen realistische doelstellingen opstellen.

dier
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ISACert, dé Certificatie Instelling
binnen de agrarische sector
U kunt bij ons terecht voor:

- IKB Kip
- IKB Ei
- KAT

- Beter Leven keurmerk
- VLOG
- QS

Wij bieden ook combinatie-inspecties aan
met o.a.:

- GLOBALG.A.P.
- Tesco NURTURE
- GRASP

www.isacert.nl

- Voedselveiligheid/VVAK
- Etc.

0031 (0)88-472 23 78

info@isacert.nl

DAC Aadal en DAP Ysselsteyn bundelen
hun krachten en zijn per 1 januari 2016
het aanspreekpunt voor alle zaken op het
gebied van pluimveegezondheidszorg.

Dierenartsencombinatie Aadal
Laagt Beugt 2b
5473 KB Heeswijk-Dinther
T 0413 - 29 29 29
E info@aadal.nl

www.aadal.nl

Dierenartsenpraktijk Ysselsteyn
Ringweg 25
5813 BP Ysselsteyn
T 0478 544100
E info@dapysselsteyn.nl

www.dapysselsteyn.nl
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Pluimveehouders horen bij Nederland
Wij hebben boeren nodig om als land zelfvoorzienend te blijven, dus
hoe houden we de sector vitaal en rendabel? De NVP breekt een lans
voor meer boerentrots. Wij steunen uiteraard de organisaties Blij met
een Ei, de mmmEggies en Kip. Kiplekker. En natuurlijk zijn wij ook blij met
campagnes als ‘Altijd weer voor een ei’ en ‘Kip in Nederland’. Dit zijn
goede initiatieven ter promotie van de sector en haar mooie producten.
We leggen ‘boerentrots’ aan twee pluimveehouders voor; wat betekent
het voor hen? En hoe is het om in deze tijd een pluimveehouder te zijn?

‘De sector wordt beter naar buiten
gebracht en daar kan je zelf ook een
steentje aan bijdragen’

‘We waren altijd een gemengd bedrijf
met melkkoeien en pluimvee, maar
we hebben een keuze moeten maken.
Omdat we met onze oude hoofdtak
rundvee niet mochten uitbreiden, zijn
we verder gegaan met de eiersector.
In 2004 hebben we onze melkkoeien
weggedaan. Nu hebben we drie
stallen met in totaal 72.000 legkippen,
waarvan 50.000 vrije uitloop en 22.000
scharrel. Wat er vooral veranderd
is over de jaren? De grootste
verandering was van kooihuisvesting
naar vrije uitloop of scharrel. Nu zijn
de stallen omgebouwd naar vrije
uitloop, daarin waren we het derde
bedrijf in Nederland. Ook hebben
we een stal waarin de snavels van
de kippen niet zijn behandeld. Het is
spannend, maar tot op heden gaat
het goed. Al zijn de kippen wel al wat
kalend. Laatst vroeg iemand mij ook
of ik trots ben op mijn bedrijf en ja,
eigenlijk wel. We organiseren open
dagen en fietstochten samen met
een melkveehouder, vleesveehouder
en pannenkoekenrestaurant. De
publiciteit voor onze branche wordt
beter, de sector wordt beter naar
buiten gebracht en daar kan je zelf
ook een steentje aan bijdragen.’

Egbert van der Veen houdt
samen met zijn vrouw, zoon en
schoondochter 72.000 legkippen in
Oud-Bergentheim (OV).

‘We zijn als sector ontzettend
duurzaam. Onze dieren zijn duurzaam,
veel meer dan varkens en koeien.
Mijn gangbare vleeskuikens hebben
een goed leven. Bovendien hebben wij
een van de duurzaamste stallen van
Nederland, met onder andere een uniek
koelsysteem met vloerverwarming en
warmte/koude-opslag in de bodem.
Menig mens zou daar jaloers op zijn.
Maar wat is goed genoeg? De grote
frustratie is dat je alle Nederlanders
niet in één keer kan bereiken. Je
bent wel trots, maar er is ook een
kleine groep mensen die tegen je
is. Natuurlijk willen we als sector
wel het ideale plaatje nastreven,
maar het moet ook wat opleveren.
Als we dezelfde hoeveelheid willen
produceren op alternatieve wijze
hebben we veel meer ruimte nodig
in Nederland. Voor bepaalde NGO’s
maakt het niet uit hoe je het doet, als
je het maar doet en nog liever ergens
anders. Dat is frustrerend. Als je kijkt
naar de financiën; wij betalen eerst
alle rekeningen en kijken dan wat er

‘Mijn gangbare vleeskuikens
hebben een goed leven.
Bovendien hebben wij een van
de duurzaamste stallen van
Nederland’

overblijft. Wij bepalen de prijs niet,
dat doen de supermarkten. Ik ben dus
zeker trots op mijn bedrijf, maar soms
moet je jezelf moed inpraten. Het moet
trouwens gezegd worden; boeren zijn
taaie rakkers. Wij hebben geen cursus
‘hoe om te gaan met tegenslagen’
nodig.’

Dick Schieven houdt samen met zijn
vrouw Marieke 195.000 vleeskuikens in
Zieuwent (GD).

WWW.DE-HEUS.NL

U ziet
voortdurend
kansen

Stilstaan is voor een ondernemer geen optie.
Elke nieuwe trend achterna rennen evenmin.
De kunst is DE JUISTE KANSEN TE ZIEN EN TE

dhv15006_8_advertentie pluimvee_186x55.indd 1

Wij helpen
ze te
pakken

GRĲPEN. En zo uw bedrĳf optimaal te laten
presteren. ZO HELPEN WĲ U GRAAG VOORUIT!

23-06-15 12:22
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De ‘Kip van Morgen’-concepten
Gangbare vleeskuikens hebben het in Nederland beter dan waar ook ter
wereld. Natuurlijk luisteren we als sector naar aanvullende wensen vanuit
de maatschappij. Samen met de retailbranche zijn bijvoorbeeld de ‘Kip van
Morgen’-concepten ontwikkeld. Deze traaggroeiende kuikens zitten qua
levenstandaard tussen de gangbare kuikens en scharrelkuikens. Welke
haken en ogen zitten er aan de ‘Kip van Morgen’ voor pluimveehouders?
Voor gangbare vleeskuikenbedrijven is de omschakeling naar het houden
van trager groeiende rassen niet te ingrijpend. Het vergt geen grote
financiële investeringen. Dat is natuurlijk een groot pluspunt. Op het
gebied van diergezondheid is het nieuws ook positief; de ‘Kip van Morgen’
groeit minder hard en bouwt een grotere weerstand op. De verbeterde
gezondheid leidt tot minder antibioticagebruik. Er wordt net als bij de
gangbare kuikens langer gewacht met behandelen. De kuikens herstellen
door hun hogere weerstand makkelijker én het dier heeft meer leefruimte.
Al met al baten die zeker de volle aandacht verdienen. Maar het nieuws is
niet alleen rooskleurig.
In sommige situaties is de ‘Kip van Morgen’ minder rendabel dan
de gangbare kuikens. Supermarkten willen verduurzamen en een
nieuwe standaard bieden aan de Nederlandse consument. Maar een
meerwaarde heeft een meerprijs en vooralsnog legt de retail deze
concepten te goedkoop in de schappen. Zo wordt de consument
verkeerd voorgelicht. Voor nauwelijks een meerprijs kán namelijk geen
duurzame meerwaarde worden gerealiseerd. Rendement is immers ook
een pijler van duurzaamheid. Dit is een issue want de kostprijs kan voor
een vleeskuikenhouder tot wel 18 procent omhoog gaan. Overigens is de
productie minder duurzaam dan je als boer nastreeft: de kip is minder
efficiënt door een hoger voerverbruik. En dit is weer tegenstrijdig met
andere duurzame doelstellingen.

www.abzdiervoeding.nl

www.scan-air.nl

www.energieverdieners.nl
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Schaalvergroting of concept
Legpluimveebedrijven hebben door het EU-batterijverbod
in 2012 een enorme omschakeling gemaakt naar andere
huisvestingssystemen. Dit heeft geleid tot een grote toename
van bedrijven met scharrelhuisvesting en het aantal
stallen met buitenloop stijgt nog steeds. Hiermee wordt
tegemoet gekomen aan een maatschappelijke wens, maar
buitenloopkippen zijn veel vatbaarder voor pluimveeziekten
in het algemeen en (laag pathogene) vogelgriep (AI) in het
bijzonder.
De NVP zet zich daarom in voor aanpassing van de eis dat
vrije-uitloopkippen 365 dagen per jaar naar buiten moeten.
‘Slim ophokken’ noemen we dat, waarbij de leghennen onder
bepaalde omstandigheden binnen mogen blijven zonder de
vrije-uitloopstatus te verliezen.
Nederlandse pluimveehouders produceren wat de markt
vraagt en betaalt; van biologisch, vrije uitloop, scharrelen kooi-eieren tot kipconcepten zoals de Beter Leven*producten met een keurmerk van de Dierenbescherming.
Maar rendabiliteit, duurzaamheid, dierenwelzijn en
voedselveiligheid gelden voor alle houderijsystemen.
Nederlandse pluimhouders maken zelf, met het oog op een
gezonde Nederlandse pluimveesector, een afweging in
overleg met hun ketenpartners.

Stenenkamerseweg 18
3882 NH Putten

ZONNE-EI-FARM B.V.
TERSCHUUR

WWW.ZONNEEIFARM.NL

T 0341 35 16 89
F 0341 36 05 66
www.bloemei.nl

www.pluimveeservice.nl

BROEDEIEREN

Hoogwaardig exportproduct
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Vermeerderingsbedrijven zijn een essentiële schakel in
de hele pluimveeketen. Nederland is hét voorbeeldland
voor de pluimveesector in de gehele wereld. Een
substantieel deel van de Nederlandse broedeieren
gaan naar markten buiten de EU die kiezen voor
topkwaliteit.
Deze betrekkelijk kleine, zeer belangrijke deelsector is
in de huidige Nederlandse situatie bijzonder kwetsbaar
bij uitbraken van dierziektes. Exportbelemmeringen,
ruimingen van koppels en afwaardering van de
broedeieren naar de eierverwerking zijn serieuze
bedreigingen. Bij introducties van besmettelijke
dierziekten worden de grenzen direct gesloten voor
export van broedeieren en eendagskuikens naar derde
landen. Het kan maanden duren voordat weer aan deze
landen mag worden geleverd.
Wanneer een vermeerderaar in een beschermings- of
toezichtsgebied terechtkomt tijdens bijvoorbeeld een
AI-uitbraak, dan wordt alle schade door de overheid
afgedaan als bedrijfsrisico, terwijl het buiten de eigen
bedrijfsinvloed valt.
Goede belangenbehartiging is daarom voor de
vermeerderingssector heel belangrijk, zodat veterinair
gedaan kan worden wat noodzakelijk is. Zonder dat
onnodige en disproportionele financiële schade voor
deze deelsector ontstaat

Broederij
Lagerwey
Wij zijn voor iedere schakel binnen de vleeskuikenketen
de juiste partner voor een beter rendement.
www.lagerweybv.com

EERST
DE KIP!
dan het ei
Onderzoek maakt
het verschil
www.clvp.nl

ONDERZOEK EN INNOVATIES

18

Het individuele dier heeft nog nooit zo veel
Meerjarenplan
‘Onderzoek en innovatie’
De sector heeft een meerjarenplan opgesteld voor
onderzoek en innovatie in de pluimveehouderij. Het is
erg belangrijk om voortdurend te blijven innoveren;
stilstand is achteruitgang. Onze (broed)eieren en
kippenvlees zijn erkende exportartikelen, maar
daarnaast is onze doe-kennis ook uniek. Speerpunten
zijn: diergezondheid en voedselveiligheid.

Uitbroeden in de stal
Diverse concepten waarbij broedeieren in de laatste
dagen van het broedproces naar de stal worden
vervoerd, lijken veelbelovend. Voordelen voor de
kuikens zijn: directe beschikking over voer en water in
een verwarmde stal en geen transport. De ervaringen
met de eerste, grootschalige toepassingen zijn zeer
positief: geen stress, beter immuunsysteem en een
robuuster kuiken.

Precision Livestock Farming
Precision Livestock Farming (PLF) is een ontwikkeling
waarbij met geavanceerde technologie de
bijdrage van elk dier in het productieproces wordt
geoptimaliseerd. Door een nauwkeurige sturing
van omgevingsfactoren als klimaat, voer en water
te combineren met een continue monitoring van
de dieren, krijgen pluimveehouders inzicht in
diergezondheid en de processen in de stal.

aandacht gekregen

Sluit je aan bij de NVP!
Met de huidige politieke en maatschappelijke
ontwikkelingen is het belangrijk dat de NVP een
krachtig geluid laat horen om de belangen van
de sector goed te behartigen. Een nog grotere
NVP, met een sterke en betrokken achterban
is daarvoor meer dan ooit noodzakelijk. Word
daarom nu lid bij de NVP, want samen kunnen
wij meer dan u alleen! Meld je aan via het
inschrijfformulier op onze website.
Nederlandse Vakbond Pluimveehouders
Postbus 591
3770 AN Barneveld
T 0342-465008
E info@nvpluimveehouders.nl

www.nvpluimveehouders.nl
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Backcover: Contactgegevens
eralD Brilman
PluimveehouDer
Heino
Input tekst:

Input beeld:

‘“Goed luisteren naar waar
de maatschappij om vraagt
en daarop inspelen.
Daarom zijn we met het
scharrelkipconcept gestart.’’

TROTS
Wist u dat kip het meest
gegeten stukje vlees ter
wereld is? Nederlandse
pluimveehouders lopen
daarbij voorop met diergezondheid en voerbenutting. En ook meer en meer
met marktgerichte ketenconcepten, zoals het
scharrelkipconcept.

Concept: JS Media Tools A/S • 62102 • www.jsnederland.nl

SLOW
FEED

SLOWFEED SCHARREL
Met de SLOWFEED scharrelvoerlijn van Agrifirm
speelt Brilman exact in op de behoefte van
zijn kuikens. Dat zorgt voor gezonde vitale
dieren, rendement en plezier in het werk.

Dutch farming: Kracht in De Keten

Toekomstbestendige voedselproductie op schaal én op maat. Dat is de
kracht van Nederlandse veehouders en telers. Dutch Farming noemen wij dat.
Door goede samenwerking in de keten inspelen op de vraag vanuit de markt.
De familie Brilman is met hun scharrelvleeskuikens een sprekend voorbeeld
van deze kracht in de keten. Agrifirm is trots op ondernemers zoals Brilman.
Met kennis en innovatieve kracht maakt Agrifirm het succes van veehouders
en telers mede mogelijk. Nu en in de toekomst.
Beleef Dutch Farming op www.dutchfarming.com
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schakel in succes
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