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Twee jaar geleden namen de 23-jarige pluimveehouder Gunther Leenaerts en zijn
3 jaar oudere broer Davy uit Meer 2 nieuwe stallen voor 84.000 vleeskuikens in
gebruik. Wij gingen langs en polsten naar hun ervaringen. – Jan Van Bavel
Maar ik was al lang van plan om ook mee
in het bedrijf te stappen en net als mijn
ouders een pluimveeactiviteit op te
starten.”
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Het bedrijf van Gunthers ouders Jan en
Rita Leenaerts-Van Hasselt ligt vlakbij de
E19-autosnelweg naar Nederland. In
1988 vormden Jan en Rita een schuur om
tot een stal voor 200 vleesvarkens. Ze
bouwden ook een andere vleesvarkensen 3 vleeskuikenstallen. In 2005 kwam
daar nog een zeugenstal bij en nam Davy
de varkenstak van het bedrijf over. De
familie houdt op 3 andere locaties nog
varkens; in totaal heeft ze 400 zeugen en
3300 vleesvarkens. Voorts wordt nog maïs
en tarwe geteeld, dat vooral bij de kippen
wordt bijgevoederd. In 2008 studeerde
Gunther, die al bijna 8 jaar lid is van
Groene Kring, af als technisch landbouwkundige aan het PITO in Stabroek.
“Daarna volgde ik in het Nederlandse
Barneveld een cursus praktische
pluimveehouderij”, vertelt Gunther.
“Vervolgens werkte ik een halfjaar bij
broeierij Belgabroed in Merksplas en
bijna anderhalf jaar rond drainage op het
Proefcentrum Hoogstraten in Meerle.

36 • pluimvee

Een nieuwe start
“In juni 2010 nam ik dan aandelen van de
vennootschap (bvba) Bio-Agro Leenaerts
over, zodat we in september van dat jaar
aan de overkant van de straat 2 nieuwe
stallen voor 84.000 vleeskuikens konden
bouwen”, legt Gunther uit. “Mijn vader
heeft een eenmanszaak met
80.000 vleeskuikens, maar die staat los
van de vennootschap. Via onze varkens
verwerken we meer mest dan nodig is. Zo
konden we voor de uitbreiding met de
kippenstallen voldoende nutriënten
emissierechten krijgen, mits mestverwerking. We helpen elkaar waar het nodig is.
Zo assisteer ik bij het spenen van de
biggen en springt Davy bij als de kippen
worden geladen of bij het reinigen van de
stallen. In februari 2011 konden we de

nieuwe stallen, die een totale oppervlakte
van 4200 m² beslaan, in gebruik nemen.
De inrichting is identiek, maar door een
meng- en voerlokaal vooraan is één van
de stallen 10 m langer.”

Planning 2 dagen vooraf
Net zoals bij zijn ouders levert broeierij
David de kuikens. “Ik houd er niet van om
met pakweg 2 broeiers en 3 voerfabrieken
samen te werken. Belangrijk voor mij is
dat er kwaliteit tegen een scherpe prijs
wordt geleverd. Ik werk al 3 rondes
samen met voederfabrikant Agrifirm,
maar heb er geen vast contract mee. Via
een centraal voerwegingssysteem voor
bijvoedering met CCM (corn cob mix)tarwekern wordt een gedoseerd en
gemengd voer naar een buffersilo voor de
stal gebracht.” Als strooiselmateriaal
koos Gunther voor gehakseld stro. “Dat
biedt voldoende kwaliteit en is samen met
maïs het goedkoopst, zeker in vergelijking
met geperst stro. Deze zomer, toen stro
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Overdag de kippen laden,
is heel erg comfortabel.
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gunther en Davy kozen aanvankelijk voor
verwarming via warme luchtkanonnen,
maar hadden er toch een wrang gevoel

uitgerust met 2 energiezuinige gelijkstroomventilatoren, die standaard in
nieuwe stallen worden geïnstalleerd. om
aan de stalpunten in de milieuvergunning
te voldoen, moesten ze worden uitgerust
met een uitlaatsysteem van de afgezogen
lucht op 0,5 m boven de nok. gunther
koos voor een combinatie met stofreductie, met een opvangeenheid achter de
stal. “In deze put, met daarboven een
stofbak, komt het reinigings- en condenswater van de warmtewisselaar terecht.
Het stof wordt in de put neergeslagen en
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combinatie met de externe warmtewisselaar van agro supply, die een capaciteit
van 22.000 m³/uur heeft, wordt verhinderd dat de warme lucht eerst naar de
nok stijgt, waarna ze weer naar beneden
moet worden getrokken. Om een nog
betere luchtverdeling te krijgen, hebben
we de circulatieventilatoren allemaal
verwijderd en een luchtkoker geïnstalleerd. Hierdoor realiseren we een
energiebesparing van bijna 50%, krijgen
we droger strooisel en betere technische
resultaten.”
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nog goedkoop was, hebben we onze
voorraad opgeslagen en door de loonwerker laten hakselen. We gebruiken 1 kg/m²
voor het strooien. na 6 weken (of
42 dagen) vangt pluimveeservicebedrijf
pluvaer de kippen in de 2 stallen. Dat
gebeurt steeds overdag, we verduisteren
de stal dan goed. Overdag laden vind ik
ideaal. De warmtewisselaar en de stofbak
(zie verder) maak ik op voorhand schoon,
zodat er snel nieuwe kippen in de stallen
kunnen. Met een verreiker rijdt een
medewerker van servicebedrijf Winitra
containers in de stal om ze daarna
(gevuld met kippen) op de vrachtwagen te
laden. Transporteur laurent voert de
kippen daarna naar slachterij pingo. Die
bezorgt me vooraf een planning. Men
bevestigt minimum 2 werkdagen op
voorhand dat er kippen worden opgehaald. De mest, die ik daarna verwijder
met een bulldozer, wordt afgevoerd naar
Compofert. Vervolgens reinigen en
ontsmetten we de stallen en maken we ze
klaar voor de volgende ronde.”

LUXEMBURG

Kwaliteit afleveren tegen een scherpe
prijs is zeer belangrijk.
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gemeente: Meer
leeftijd: 23 jaar
Specialisatie: vleeskippen
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Via de Sparknippels van Roxell kunnen de
kuikens makkelijk aan vers drinkwater.

bij. Te elfder ure gingen ze toch – net
zoals in de stallen van hun ouders – voor
centrale verwarming met aan de zijkant
van de stal gemonteerde deltabuizen van
spranco-Matic. “Dit weliswaar duurdere
systeem zorgt voor een beter stalklimaat,
een gelijkmatige verdeling van de warmte
en een verlaagd risico op brand. Door de

lengteventilatie
Net zoals bij de oudere kippenstallen
koos gunther voor lengteventilatie, maar
daar heeft hij niet echt positieve ervaringen mee. “Onze andere stallen zijn
uitgerust met een prima werkende
combinatie nok- en lengteventilatie. in de
nieuwe stallen bevinden de lengteventilatoren zich achteraan, waardoor de
kuikens door de tocht allemaal vooraan
komen zitten. Zeker in de zomer is dat
een serieus nadeel. We hebben nu, om de
druk een beetje af te leiden, vooraan in de
stal 4 ventilatoren op het dak gezet die
wat lucht kunnen afzuigen. Maar ’s
zomers is dat niet voldoende. Daarom wil
ik deze zomer een hek installeren, zodat
de kuikens zich niet naar de andere kant
kunnen verplaatsen.” De stallen zijn ook

Boerenbond • Management&Techniek 5 • 8 maart 2013

wordt samen met het water na elke ronde
verwijderd. zo heeft de buurt geen stofoverlast. Jammer genoeg konden we net
geen beroep doen op 18% vlif-investeringssteun.”

toekomstperspectieven
gunther wil graag verder een gezond
bedrijf uitbouwen en tijd vrijmaken voor
hobby’s en ontspanning. “Want als je te
veel hooi op je vork neemt, breekt je
steel, en dat hoeft niet. als iemand van
ons zin heeft om met vakantie te gaan,
dan maken we daar tijd voor. Zo maakte
ik vorig jaar met groene Kring een
interessante reis naar Brazilië. En indien
nodig kunnen we altijd een beroep doen
op agro|bedrijfshulp om ons uit de nood
te helpen ...” n
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