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Duurzame Rondeel-stal te Wintelre

Maatschappelijk verantwoorde

hennenhouderij

In de bosren kunnen kippen hun natuurlijke behoeften vervullen: scharrelen, verkennen en beschutting zoeken.

Pluimveehouderij |

Tekst en foto’s: Rinus van Wezel

De Rondeel-stal is voortgekomen uit het project ‘Houden van Hennen’. “De stallen zijn volledig maatschappelijk verantwoord”, aldus
projectmanager Johan Vermeulen. De productie ligt hoog; 94 procent van de Lohmann Brown Light-hennen legt één ei per dag.

E

r zijn op dit moment twee Rondeel-leghennenstallen in Nederland: in Barneveld en
Wintelre. De hennen hebben het er uitstekend naar de zin, waardoor ze goed produceren, zo bleek tijdens een bezoek aan de stal
in Wintelre. Instanties die zich bezighouden
met het welzijn van dieren, oordelen positief
over dit houderijsysteem.

Verantwoord
De stal is voortgekomen uit het LNV-project
‘Houden van Hennen’, waarbij financiën beschikbaar waren om samen met andere

partners in de keten tot een gewenst hennenhouderijsysteem te komen. Het heeft
zich vertaald in de bouw van Rondeel-stal-

len, waarbij de hennen zich goed voelen en
de consument inzicht krijgt in de hennenhouderij. “Rondeel is helemaal gericht op
maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Vele facetten zijn hierin meegenomen: dierenwelzijn, milieu, landschappelijke inpasbaarheid, inkomen voor de pluimveehouder
en voedselveiligheid”, aldus Johan Vermeulen, projectmanager bij Rondeel.
Ook het voer, afkomstig van Rijnvallei, is
duurzaam. Het bevat Pro Terra Soja, wat wil
zeggen dat het niet genetisch gemanipu-

Energieneutraal
De Rondeel-stal in Wintelre is energieneutraal opgezet. Dat is bereikt door de plaatsing
van 768 zonnepanelen, met een totaalvermogen van 170.000 Kwh. Hiermee kunnen 45
huishoudens worden voorzien van stroom. De zonnepanelen werden geplaatst door Hardeman - van Harten in samenwerking met Falk Bouwsystemen. Het werk was binnen vijf
dagen geklaard. “Het is een grote prestatie om dat binnen zo’n korte tijd te realiseren”,
meent Johan Vermeulen, projectmanager bij Rondeel.
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steld. Er is goed naar elkaar geluisterd en
dat werkt prettig”, aldus de projectmanager.
De voorbereiding was gedegen; alles was in
detail op tekening weergegeven. “Dan weet
je waarover je het hebt als je met elkaar
praat.” Vermeulen wijst ook op de nette afwerking van de beplating waarbij Hardeman - van Harten veel aandacht besteedde
aan naden en rondingen om daarbij zo gestroomlijnd mogelijk en met zo min mogelijk knipranden te werken.

alle betrokken partijen er wat aan kunnen
verdienen zonder dat het ei uit de markt
wordt geprijsd. De consument heeft hierbij
een belangrijke taak want die zal het wat
duurdere ei moeten kopen. Het is de bedoeling om al naar gelang de vraag, de productie
te vergroten en meer Rondeel-stallen te
bouwen. Bij uitbreiding wordt ook gekeken
naar de ondernemer. “Het Rondeel-systeem
vergt een bepaalde instelling van de pluimveehouder”, vertelt Johan Vermeulen.

Turnkey
Aantal leghennen

Diverse partijen steunen de Rondeel-stal.

leerd is, dat voor de productie van deze soja
geen bossen zijn gekapt en geen kinderarbeid is ingezet. “Dat we hebben bewezen
echt duurzaam bezig te zijn, blijkt uit de
toekenning van het Milieukeur-certificaat.
Om daarvoor in aanmerking te komen, moet
een product aan een breed spectrum van
duurzame aspecten voldoen”, vertelt Vermeulen.

Bouw
Vermeulen is binnen Rondeel, onderdeel van
de Venco-groep, verantwoordelijk voor de
bouw van het complex. “De stal in Wintelre
is in een tijdsbestek van vier maanden tot
stand gekomen en dat nog wel gedurende
de wintermaanden”, vertelt hij.
De stal werd gebouwd door Hardeman
Bouwbedrijf Timmerfabriek en Kelderbouw
uit Lunteren. De beplating van het dak, de
(tussen)wanden en sandwichpanelen werd
uitgevoerd door Hardeman - van Harten uit
Lunteren. Beide partijen zijn goed op elkaar
ingespeeld, waardoor de bouw vlot verliep,
meent Vermeulen. Dezelfde partijen zijn nu
bezig met de bouw van de derde Rondeelstal.

Flexibel
Vermeulen prijst de bouwers. Niet alleen
vanwege hun vakkennis, maar ook omdat
ze open stonden voor aangepaste ideeën
tijdens de bouw. “Hardeman Bouwbedrijf
en Hardeman - van Harten hadden geen ervaring met het bouwen van een Rondeelstal, maar dat vertaalde zich tot
constructief meedenken. Tijdens het bouwproject werden de plannen steeds bijge-

Een Rondeel-stal herbergt 30.000 leghennen, die in zes compartimenten (vier keer
6000 en twee keer 3000 hennen) van elkaar
zijn gescheiden. Uit het project ‘Houden van
Hennen’ is gebleken dat dit aantal voor alle
betrokken partijen (dierenbeschermers, milieumensen, landschapsarchitecten, burgers
en boeren) maatschappelijk verantwoord is.
Daarnaast is met 30.000 leghennen een redelijke boterham te verdienen bij een gezonde leghennenstapel en een redelijke
afzetprijs.

Binnen en buiten
De Rondeel-stallen zijn vrij toegankelijk voor
publiek. Via een voetpad dat langs de buitenkant van de stal loopt, zijn de kippen te
bekijken in de zogenaamde ‘bosren’. Deze
ligt in een cirkel rond de binnenring en is afgeschermd met een gazen wand en dak. De
hennen voelen zich zo ook in de buitenlucht
beschermd tegen roofvogels. Het gaas is op
een speciale manier ingegraven, zodat vossen die onder het gaas door willen, geen
kans krijgen.
Wanneer het regent, kunnen de hennen naar
de binnenring. Mocht het vanwege een ophokplicht zo ver komen dat de hennen tijdelijk niet meer naar buiten mogen, dan kan
de bosring met een oprolbaar scherm worden afgesloten en kan de stal blijven functioneren; ook zonder ren hebben de hennen
voldoende scharrel- en loopruimte.

Het Rondeel-systeem moet zich nog bewijzen, want veel ervaring is er niet. In Barneveld draait momenteel de tweede ronde; de
eerste ronde is goed verlopen. In Wintelre is
de eerste ronde bezig. De ervaringen die nu
worden opgedaan in de stallen, zijn waardevol voor de bouw van een volgende Rondeelstal. “We gaan daarbij uit van een
zogenaamde ‘turnkey’-aanpak. De ondernemer heeft een stuk grond beschikbaar met
een bouwvergunning. Wij gaan daarna aan
de slag en zetten een gebruiksklare Rondeelstal neer. We verzorgen niet alleen de bouw,
maar ook de Venco-inrichting, inclusief het
eierpakstation en afname en afzet van de eieren. Rondeel zorgt voor de distributie van
de eieren naar de retail.” Wanneer alles gebruiksklaar is, kan de hennenhouder na het
omdraaien van de sleutel aan de slag om op
een diervriendelijke en duurzame manier zo
veel mogelijk eieren te produceren. “Dat kan
alleen maar als de leghennen zich goed voelen”, meent Vermeulen. ◆

Specialiteit
Van de Lohmann Brown Light-leghennen,
geleverd door broederij Verbeek, produceert
op het moment 94 procent bijna één ei per
dag. De eieren worden verzameld, in speciale doosjes verpakt en voorzien van een uitleg omtrent het Rondeel-systeem. De eieren
worden afgenomen door Albert Heijn en liggen daar als specialiteit in de schappen. De
vraag is iets groter dan het aanbod. Dat willen de producenten zo veel mogelijk handhaven om de markt niet te overspoelen. Het
Rondeel-systeem kan alleen maar slagen als

Rondeel kiest voor een opvallende, ronde verpakking.
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