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Het ei-mago?
Erik-Jan Brandsen is leghennenhouder in een Rondeelstal

‘Grappig om dit drukke bedrijvige volkje van zo dichtbij te aanschouwen.
Ook het ei-proces vanuit het kippenarsenaal tot in het doosje is bijzonder
om te zien gebeuren.’ Dit is een van de vele positieve reacties uit het gastenboek waar bezoekers van de Rondeelstal in Barneveld hun beleving op
kunnen schrijven. Na vele onderzoeken door onder andere Wageningen Universiteit, de Dierenbescherming en Vencomatic werd in 2010 de eerste Rondeelstal bij de familie Brandsen in Barneveld gerealiseerd.
Tekst en beeld: Ellen van den Manacker

Contact
In 2009 kwam de familie Brandsen via hun
eierhandelaar in contact met de ideeënstichters van het Rondeel: een zorgvuldige uitgedachte ronde locatie voor het zo natuurlijk
houden van leghennen, het beperken van
ammoniakemissies, met minder energieverbruik door natuurlijke ventilatie en een ruimte
waar de consument het dagelijkse proces van
Rondeelkip tot Rondeelei kan bewonderen.

Ziekte-overdracht
Bij de realisatie van de Rondeelstal heeft de
familie Brandsen afstand genomen van de
vleeskuikenouderdieren: “De vleeskuikenouderdieren zijn heel ziektegevoelig. We wilden
het risico vermijden dat de ziektes werden
overgebracht op de Rondeelkippen, daarom
zijn we overgegaan op scharrellegkippen. Ook
de varkensstal staat op dit moment leeg: “De
varkensprijzen zijn zo slecht, dat de stallen
beter leeg kunnen staan.”

in Barneveld. De borden ‘Rondeel’ verklappen
wat er aan het eind van een smalle, kilometerlange weg te vinden is. Toch mag Erik-Jan niet
klagen over het aantal bezoekers dat zonder
afspraak gebruikmaakt van de bezoekersruimte die is geïmplementeerd in het Rondeel.
“In de bezoekersruimte kunnen bezoekers via
glazen wanden ‘live’ meekijken met de kippen
in het dagverblijf en met de inpaklijn van de
eieren. Via grote informatieborden wordt er
verteld wat er op de zichtlocaties gebeurt”,
vertelt Erik-Jan.

Taakverdeling
Circustent
“Wat een circustent”, was de eerste gedachte
toen bedrijfsopvolger Erik-Jan Brandsen (30)
vier jaar geleden de bouwtekening van de Rondeelstal onder ogen kreeg. “Voorheen hielden
wij op twee locaties vleeskuikenouderdieren
en varkens. In 2009 wilden we uitbreiden en
kwamen we in contact met het Rondeelconcept”, vertelt Erik-Jan.

De perfecte locatie
Het idee achter Rondeel sprak de familie
Brandsen aan. “We raakten steeds meer
geïnteresseerd. De ideeën waren tot in de
perfectie uitgewerkt. Wij hadden een mooi
bouwblok voor een Rondeelstal en Barneveld
is een kippengebied. Kortom: de perfecte
locatie voor een Rondeelstal”, legt Erik-Jan
uit. “Daarnaast gaf het systeem ons de kans
om er met 30.000 hennen toch een volwaardig
inkomen uit te halen.”
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In eerste instantie was de vader van Erik-Jan
verantwoordelijk voor het Rondeel en hield
Erik-Jan zich bezig met de scharrellegkippen.
“Natuurlijk werkten we veel samen, maar
ieder had zijn eigen verantwoordelijkheden”,
vult Erik-Jan aan. Een half jaar geleden overleed de vader van Erik-Jan aan de gevolgen
van kanker. “Nu organiseer ik het Rondeel met
mijn moeder en richt mijn broertje zich, in
loondienst, op de scharrellegkippen”, vertelt
Erik-Jan. “Op het Rondeelbedrijf houd ik mij
bezig met de verzorging van de hennen en het
inpakken van de eieren. Ook geef ik rondleidingen en draag ik zorg voor het verhuur van de
vergaderzaal. Daarnaast is de afspraak met
Rondeel B.V. dat ik 10% van onze Rondeeleieren in de buurt afzet.”

Bezoekers
Een burger die er normaal niks te zoeken
heeft, zou niet snel uitkomen bij het Rondeel

Vergaderruimte
Ook aan zakelijk Nederland heeft het Rondeel
gedacht: naast de bezoekersruimte zijn twee
vergaderzalen gerealiseerd. “Behalve dat het
verhuren van de vergaderlocatie geld oplevert,
geeft het ons ook naamsbekendheid. Als mensen bij ons op het Rondeel hebben vergaderd,
kopen ze ook een doosje Rondeeleieren. Plus
ze herkennen ons product eerder in de supermarkt”, legt Erik-Jan uit.

Louter positief
Dat bezoekers lyrisch zijn over de zichtlocatie
in het Rondeel, blijkt onder andere uit de vele
positieve reacties in het gastenboek. Maar ook
de media schrijven louter positief over de legkippenstal. “We hebben meer publiciteit gekregen dan we gedacht hadden. De landelijke
media doken er massaal op en nog steeds zijn
ze geïnteresseerd in ons verhaal”, aldus ErikJan. “Tot op heden zijn we nog niet negatief in
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“Het Rondeel geeft ons de kans om er met 30.000 hennen een volwaardig inkomen uit te halen”
het nieuws gekomen. Maar we zijn ons ervan
bewust dat het wel kan gebeuren.”

proces van kip tot ei en de productie daarvan.
Daardoor leren ze meer van de legkippensector”, aldus Erik-Jan.

Imago Rondeel
“De reden voor het succesvolle imago is
vooral de openheid en transparantie”, geeft
Erik-Jan overtuigend aan. “Het systeem van
de Rondeelstal is uniek. Dat begint al bij de
uitstraling en inpassing in het landschap,
maar ook van binnen. De Rondeelstal is heel
open en transparant”, aldus Erik-Jan. “Maar
ook factoren als de drie sterren die wij krijgen
van de Dierenbescherming voor het Rondeelei
en de Milieukeur werken mee aan een positief
imago.”

Imago legkippensector
“Het imago van scharrellegkippen is slechter”, vermoedt Erik-Jan. “Maar ik denk dat
het imago van de legkippensector positiever
is na de komst van de Rondeelstal. Niet elke
pluimveehouder heeft de mogelijkheid om
zijn stal open te gooien voor bezoekers. Bij de
Rondeelstal is daar specifiek over nagedacht.
De onwetende consument ziet hier het hele

Dichtbij de consument
“Ik vind het fi jn om de consument meer bij
mijn product te betrekken. Ik wil graag laten
zien wat ik doe als pluimveehouder. Ik voel
nu meer betrokkenheid van en met de consument. Voorheen was het van we bouwen een
stal en we kijken wel wie ons product koopt.
Dit is een hele andere, meer persoonlijke
manier van werken.”

Rondeel in de buurt
Na het succes van het Rondeel in Barneveld,
staan er inmiddels ook al Rondeelstallen in
Ewijk en Wintelre. In Amsterdam is een miniRondeel in aanbouw. Op deze mini-Rondeel,
waar 500 leghennen huisvesting krijgen, kunnen stedelingen een rondleiding krijgen en
vergaderen. “De mini-Rondeel is een mooi
voorbeeld voor de Amsterdamse inwoners
om te laten zien hoe een Rondeelei tot stand
komt”, vertelt Erik-Jan. Voor een nieuwe Ron-

deelstal in Nederland worden op dit moment
vergunningen aangevraagd en in de toekomst
zijn er ambities om het Rondeelconcept over
de landgrenzen te introduceren.

De Rondeelstal

In de Rondeelstal kunnen de hennen
leven in een nachtverblijf, een dagverblijf en de bosrand. Het nachtverblijf is
bedoeld voor de eerste levensbehoefte
van de kip: eten, drinken, rusten en eieren
leggen. Het dagverblijf en de bosrand zijn
ingericht naar de natuurlijke behoefte
van de hen, zoals scharrelen, verkennen,
stofbaden of beschutting zoeken. In de
centrale middenkern staat op de begane
grond de inpaklijn voor de eieren en op
de eerste verdieping bevinden zich de
bezoekersruimte en de vergaderzalen.
Meer informatie over het Rondeel kun je
vinden op www.rondeeleieren.nl.
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