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Verenigining Agrarische Bedrijfsadviseurs

Toekomstgericht investeren
Tijdens de intensieve veehouderijdagen in Hardenberg
(Ov.) organiseerde de Vereniging Agrarische Bedrijfs
adviseurs (vab) een bijeenkomst met als thema toekomst
gericht investeren in de varkens- en pluimveehouderij.

R uud Z anders
‘Het Rondeel is een innovatief project dat finan
cieel haalbaar is in de
praktijk.’
Foto: Mirjam Hommes

Een dertigtal adviseurs zijn op de bijeenkomst aanwezig
met als doel om de varkens- en pluimveehouders in de
toekomst goed te kunnen adviseren bij investeringen in
stalconcepten. De intensieve sector is in de maatschappelijke discussie vaak het onderwerp van gesprek. Onder
nemers kijken vaak naar de korte termijn, maar de lange
termijn is cruciaal voor het voortbestaan van het bedrijf.
Maar hoe zit het met de maatschappelijke acceptatie van
potentiële innovaties en de financiële haalbaarheid hiervan. Tijdens de vab-bijeenkomst zijn er twee sprekers die
zich over dit onderwerp buigen. De eerste spreker is Mart
Smolders, bedrijfsleider van Varkensproefbedrijf Sterksel
dat deel uitmaakt van Wageningen UR Livestock
Research en proeftuin is voor de varkenshouderij.

Hij geeft informatie over verschillende nieuwe, innovatieve
varkensstalconcepten. De tweede spreker is Ruud Zanders,
directeur van Rondeel bv, een innovatieve leghennenstal.
Hij vertelt alles over dit innovatieve concept; van idee tot
realisatie van de eerste stal met eierafzet.
Varkensfokkerij
Mart Smolders vertelt met veel enthousiasme over welke
nieuwe ontwikkelingen er gaande zijn op het proefbedrijf.
De productie per zeug stijgt nog steeds elk jaar. Door fokkerij kunnen de zeugen genetisch ook meer biggen werpen, maar het werpen van vitale biggen en het grootbrengen van deze biggen blijft een aandachtspunt. Het fokken
van meer spenen bij de zeug is niet alléén de oplossing.
Doordat de zeug in de kraamstal in een box ligt’, zijn er
altijd een of twee spenen onbereikbaar. Is het aantal
gespeende biggen per zeug dan nog wel een goed referentiepunt? Smolders geeft aan dat het in de toekomst meer
gaat om kwaliteit dan om kwantiteit. Volgens hem moeten varkenshouders verder kijken dan hun bedrijf alleen.
Door de ‘noodzakelijke’ groei zijn ze nog meer bezig met

de dagelijkse werkzaamheden op hun eigen
bedrijf. Nieuwe concepten of veranderingen zijn
hierdoor moeilijk door te voeren in de praktijk.
Ook spelen negatieve verhalen van collega-boeren
parten bij het introduceren van nog niet bewezen
systemen. Smolders haalt hierbij het verhaal van
de apen aan. Boven een kooi met apen hangt een
tros bananen. Als een aap een banaan wil pakken,
krijgen alle apen een nat pak. Een tweede aap
probeert nog een keer een banaan te pakken en
weer krijgen alle apen een nat pak. Als een derde
aap een banaan probeert te pakken, wordt die
tegengehouden door de andere apen in de kooi.
Voor een oude aap komt een nieuwe aap in de
kooi en die ziet de bananen en probeert er een te
pakken; alle andere apen houden hem tegen.

Familiebedrijven hebben de
toekomst!
Past schaalvergroting in het familiebedrijf?

Datum: 2 december 2010
Tijd: 14:00 tot 20:00 uur
Locatie: Zuidberg te Ens & Het Wapen van Ens
Kosten: € 140,00 excl. btw (vab-leden)
(€280,00 excl. btw voor niet-vab-leden)
Meer informatie: www.vabnet.nl

Luisteren is een kunst!

‘We hebben ondernemers nodig
met visie en lef’

Het Rondeel
Ruud Zanders vervolgt de middag met de uitleg
over het stalconcept ‘Het Rondeel’. Vol trots vertelt hij dat de eerste Rondeelstal goed loopt en
dat in 2011 de tweede Rondeelstal in productie
genomen zal worden. In vogelvlucht neemt hij
de adviseurs mee in de moeizame, maar vruchtbare ontwikkeling van het nieuwe innovatieve
stalconcept waarin de kippen blij zijn, de consument tevreden en de pluimveehouder een trotse
ondernemer is. Het stalconcept is ontstaan uit
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Training Adviesvaardigheden
Bedrijfsplan:

Als alle apen vervangen zijn door nieuwe apen,
heerst er een cultuur in de kooi dat er geen bananen gepakt mogen worden, terwijl er geen aap
meer in de kooi zit die weet waarom. De strekking van het verhaal is dat je moet durven om
vernieuwend bezig te zijn.
Een voorbeeld van een concreet en innovatief
stalconcept is het meegroeihuis. Het meegroeihuis is een kraamstal waarin de zeug een week
na het werpen meer ruimte krijgt om zich te
bewegen. De biggen blijven langer in dit nieuwe
type kraamopfokhok, zodat er geen speendip
ontstaat en de biggen minder verplaatsingen
ondergaan. Dit concept gaat binnenkort de praktijk in, vertelt Smolders.
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een projectgroep van Wageningen UR die onder
de naam ‘Houden van hennen’ nieuwe stal
concepten wilde ontwikkelen vanwege het aan
komend verbod op kooihuisvesting in 2013. Uit
het project zijn twee nieuwe stalconcepten ontwikkeld die de kip, de burger en de pluimveehouder blij maken. Een van de twee concepten is
de Rondeelstal: een ronde stal met ‘taartpunten’
waarin de kippen overdekt kunnen scharrelen en
binnen geconditioneerd de eieren kunnen leggen.
In het centrale gedeelte van de stal bevindt zich
het eierverzamellokaal, de mestverzamelband
met mestdroging en een bezoekersruimte.
Zanders vertelt dat hij het idee wel zag zitten en
begon met het lobbyen bij het ministerie van
landbouw, eierhandelaren en banken. Hij kreeg

elke keer te horen dat het een goed idee was,
maar dat er geen geld of garantstelling mogelijk
was. Eerst moest de afzet geregeld zijn en de
handelaren vonden dat er eerst maar eens eieren
moesten zijn. De uitkomst bood de Venco-groep,
waar Rondeel onderdeel van uitmaakt. Met een
bijdrage van de Venco-groep is de eerste Rondeel
stal gerealiseerd. Volgens Zanders is er onder de
ondernemers een gebrek aan doeners met een
goede visie en lef. We blijven vaak in bestaande
structuren denken; veel pluimveehouders zijn
bijvoorbeeld van mening dat er al zoveel soorten
eieren zijn. Maar met de juiste visie is er markt
voor deze eieren. De Rondeeleieren liggen nu in
een rond doosje van cocos in de AH-supermarkten. De afzet en verkoop naar de supermarkten
regelt Rondeel. Hierdoor heeft de ondernemer
minder zeggenschap, maar ook minder risico.
De ondernemer verzorgt de kippen en kan daarnaast zijn ondernemerschap inzetten om extra
inkomen te genereren met de verkoop op de
lokale markt.

Datum: 08 december 2010
Tijd: 14:30 tot 20:15 uur
Locatie: nog te bepalen
Kosten: € 175,00 excl. btw ( alleen toegan
kelijk voor vab-leden)
Meer informatie: www.vabnet.nl

Masterclass Afzet:
Keten, consument en keuzes

Datum: 20 januari 2011
Tijd: 15:00 tot 20:00 uur
Locatie: Harderwijk
Kosten: € 140,00 excl. btw (vab-leden)
(€280,00 excl. BTW voor niet-vab-leden)
Meer informatie: www.vabnet.nl

Door: Judith Waninge
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