Niek en Ado
Bloemendal voor hun
mobiele pluimveestallen
in Vilsteren. Ze
verplaatsen dagelijks
hun vier mobiele stallen
zodat de kuikens
continue in vers gras
kunnen scharrelen.
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wee euro er kilo
Kleine concepten kunnen succesvol kunnen zijn. Dat bewijst nieuwkomer Ado
Bloemendal. Sinds februari van dit jaar houdt hij 4800 Pure Graze-vleeskuikens die
vanaf vier weken buiten in een weiland scharrelen. Iedere week levert hij 500 tot 600
kuikens aan de slachterij. „We ontvangen twee euro per kilo en hopen zo een inkomen
van 20.000 euro per jaar te halen met onze Pure Graze-kuikens”, zegt Bloemendal.

Als een kudde schapen zitten de traag groeiende vleeskuikens van de familie Bloemendal
bij elkaar in en rondom hun mobiele stal in
het weiland in het Overijsselse Vilsteren. De
vleeskuikens scharrelen enthousiast rond
op deze zonnige herfstdag en pikken in het
gras op zoek naar wormen. „We hebben
een speciaal klaver- en cichoreirijk Italiaans
raaigras gezaaid. Hierdoor wordt het vlees
uiterst smaakvol”, zegt Ado Bloemendal die
zojuist aan komt wandelen. De nieuwbakken
pluimveehouder houdt sinds februari van dit
jaar 4800 Pure Graze-vleeskuikens van vier
verschillende leeftijden, die vanaf vier weken
in een weiland scharrelen.

Pure Graze-concept
Bloemendal (53) is de bedenker van het Pure
Graze-concept. Hij startte hier in 2005 mee
voor melkvee en breidde het uit. Momenteel
is er van Pure Graze kaas, rund-, varkens-,
lams- en kippenvlees te koop. Veehouders
kunnen zich bij hem aanmelden om te werken volgens zijn concept. De producten zijn
via zijn webwinkel te koop en bij boerderijwinkels in Nederland. Zijn vrouw Carolien (45)
doet de verkoop van de Pure Graze-produc-
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ten. Zoon Niek (20) verzorgt de kuikens. Zijn
vader helpt hem hier bij als dat nodig is.
Bloemendal was van 1992 tot 2001 melkveehouder in Denemarken. Maar omdat hij
zijn familie vaker wou zien, keerde hij terug in
Den Ham. In Denemarken haalde hij een hoge
melkproductie van ruim 10.000 liter per koe
door jaarrond 22 tot 23 kilo krachtvoer per
koe te verstrekken. „Ruim 70 procent van
mijn kosten waren krachtvoerkosten”, blikt hij
terug. Bloemendal vond dat het anders moest
en kwam uit op zijn Pure Graze-concept. „Met
ons concept streven we naar grondgebonden
landbouw en daarom willen we onze Nederlandse weidegronden zo efficiënt mogelijk
benutten. Pure Graze-koeien lopen vrijwel het
hele jaar buiten en vreten veel meer gras en
minder krachtvoer. Zo gaat hun CO2-footprint
omlaag en dat is beter voor het milieu.”

Eerste vleeskuikens
Bloemendaal bedacht dat het ook met
pluimvee kon en in september 2014 startte
de eerste vleeskuikenhouderij die volgens zijn
Pure Graze-concept ging werken. Omdat hij er
zelf meer invloed op uit wil oefenen, houdt hij
sinds februari van dit jaar zelf Pure Graze-vlees-

kuikens. „Ik ben bedenker van het concept en
samen met mijn vrouw verkopen we de Pure
Graze-producten. Dit is de eerste keer dat we
ook zelf dieren houden volgens het concept.”
De familie Bloemendal die in het Overijsselse
Den Ham woont, huurde een oude rundveestal
in het nabijgelegen Giethmen. Ze bouwden
deze om zodat ze kuikens van drie verschillende leeftijden kunnen huisvesten. Ook pachten
ze een weiland in het naburige Vilsteren. „We
hebben een speciaal klaver- en cichoreirijk
Italiaans raaigras gezaaid. De kuikens kunnen
zo kiezen uit een saladebuffet dat bestaat uit
22 soorten grassen, klavers en kruiden waardoor hun vlees uiterst smaakvol is. Bovendien
houdt het raaigras stikstof goed in de bodem
vast en dat is beter voor het milieu”, zegt
Bloemendal, die goed heeft nagedacht over
de invulling van zijn concept en hier een goed
verkoopverhaal bij heeft.

Gewisseld van ras
Hoewel de pluimveehouder goed nadacht
over zijn concept, paste hij ook nog enkele
zaken aan. Zo zette hij begin van dit jaar een
paar koppels reguliere Ross 308-vleeskuikens op, maar hij schakelde in april over op
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het langzaam groeiende Hubbard 987-vleeskuiken. „De Ross 308 lieten we langzamer
groeien dan reguliere kuikens.” Lidl deed dat
ook maar dat kwam de supermarkt op forse
kritiek te staan van dieractivisten. Bloemendal wilde dat voorkomen en wisselde
daarom van ras. Zijn zoon Niek die vroeger
bij vleeskuikenhouders in de buurt wel eens

hielp met het laden van de dieren, merkt dat
hun dieren veel robuuster zijn. „De poten zijn
veel dikker en sterker. Ook hebben ze meer
spieren. Daar waar reguliere kuikens gewoon
blijven hangen als je ze vastpakt aan hun
poten, vliegen onze omhoog.” Volgens Niek
komt dit door het ras en omdat de dieren
constant buiten rondscharrelen. „Ze hebben
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veel meer beweging dan reguliere kuikens
en ontwikkelen daardoor sterkere spieren en
een sterker beenwerk.”

Antibioticavrij
Volgens zijn vader worden de dieren door
de verschillen in dag- en nachttempera-
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Ado (53), zijn vrouw arolien (45) en hun zoon Niek (20) Bloemendal uit het Overijsselse Den Ham houden in een stal in iethmen
(O ) en een weiland in ilsteren (O ) 4 00 Pure raze-vleeskuikens. Ze zetten elke twee weken 1200 kuikens op en leveren elke
zaterdagmorgen 500 tot 00 kuikens af. Hun kuikens worden
zeven of acht weken oud. Ado Bloemendal is bedenker van het
Pure raze-concept. Hij startte hier in 2003 mee voor melkvee en
breidde dit uit. Momenteel is er van Pure raze rund-, varkens-,
lams- en kippenvlees te koop en ook kaas. eehouders kunnen
zich bij hem aanmelden om te werken volgens zijn concept. Pure
raze-producten zijn via zijn webwinkel te koop en bij boerderijwinkels in Nederland. arolien doet de verkoop van de Pure
raze-producten. Hun zoon Niek verzorgt de kuikens en Ado
helpt hem daarbij als dat nodig is.

17

Bloemendal huurde
een voormalige
rundveestal in
Giethmen (OV)
en maakte hierin
drie hokken met
ruimte voor 1200
kuikens per hok. De
verhuurder van de stal
voert de dieren met
de hand. Bloemendal
controleert de kuikens
een paar keer per
week.

tuur sterker en vitaler. Tot nu toe hoefden
ze hun dieren nog niet te behandelen tegen
een ziekte. Mocht dit nodig zijn dan willen
ze alternatieve middelen inzetten. „We
garanderen de afnemers dat onze kuikens
nooit met antibiotica behandeld zijn.”
De uitval door ziekte is met tien tot vijftien
kuikens (0,8 tot 1,25 procent) per koppel
relatief laag. Al vallen er iedere ronde ook
buiten scharrelende kuikens ten prooi aan
roofdieren. „Ik schat dat er dagelijks een
tot drie kuikens worden gepakt door roofvogels”, vertelt Niek. „Nu het wat kouder is,
zijn de roofvogels gelukkig minder actief”,
vertelt Ado met een glimlach, terwijl we in
de verte een buizerd zien vliegen. In februari en maart van dit jaar had Bloemendal
ook last van steenmarters. „Die zien we nu
gelukkig niet meer.”
Volgens Ado kunnen ze weinig aan de
overlast van roofdieren doen. „We hadden
vooraf al ingecalculeerd dat er iedere
ronde kuikens ten prooi zouden vallen aan
roofvogels.”
Bloemendal zet iedere twee weken 1200
kuikens op en levert elke zaterdagmorgen
500 tot 600 kuikens aan slachterij Esbro.
Hun kuikens worden zeven of acht weken
oud. De pluimveehouder brengt de kuikens
zelf naar de slachterij. De aflevergewichten

ets is as ec t
rzaa als het
voldoe de ren e ent op e ert
liggen tussen de 2,1 en 2,5 kilo. De voederconversie rekenen ze niet uit en weten ze
daarom ook niet.

Twee euro per kilo
Aangezien hun Pure Graze-kip aan diverse
eisen voldoet (zie kader), beurt Bloemendal
maar liefst 2 euro per kilo. Dat is meer dan
het dubbele dan de reguliere vleeskuikenprijs. „Nadat alle opstartkosten betaald zijn,
moet het mogelijk zijn om met dit aantal
Pure Graze-kuikens jaarlijks 20.000 euro
te verdienen.” Dat moet volgens hem ook.
„Iets is pas echt duurzaam als het voldoende rendement oplevert.” Bloemendal verwacht dat zijn concept kan groeien. „Als er
meer vraag naar Pure Graze-kip komt, gaan
we op zoek naar andere pluimveehouders
die ook op onze manier vleeskuikens willen
houden. Dat is nu nog niet aan de orde,
maar wellicht volgend jaar wel.”
De komende tijd zullen de kippen echter
niet naar buiten gaan om een diervriendelijke reden: „Vleeskuikens houden niet van

koud weer en daarom worden onze Pure
Graze-vleeskuikens in de winter binnengehouden”, besluit Bloemendal. Wie de
grazende kippen buiten wil zien scharrelen,
zal dus tot het voorjaar moeten wachten.
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De familie Bloemendal krijgt hogere inkomsten omdat de Pure
raze-vleeskuikens aan een aantal eisen voldoen:
Een langzaam groeiend ras (Hubbard
)
De kuikens gaan in de lente, zomer en herfst na vier weken naar
buiten
De kuikens moeten kunnen schuilen in een mobiele stal
De pluimveehouder verplaatst dagelijks de mobiele stal om de
opname van grassen, klavers en kruiden te maximaliseren
De kuikens mogen ieder jaar maximaal twee keer op hetzelfde
stuk grasland scharrelen
De maximale daggroei is 40 gram per kuiken per dag
De kuikens moeten minimaal 4 dagen oud worden
Het voer is gemaakt van granen uit de regio. Ook is het streven
om alleen eiwit uit Europa te gebruiken
De kuikens worden niet behandeld met antibiotica. Mocht een
behandeling nodig zijn dan worden alternatieve middelen gebruikt
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