Bij aankomst in Wintelre kun je er bijna niet omheen. Grote borden met ‘Rondeel’ wijzen de weg naar een heel nieuw concept. Zodra
je het erf op komt rijden, komen er duizenden kippen op je af. Ze scharrelen in de ren of ze staan afgebeeld op borden. Een bord met
‘bezoekersruimte’ lonkt je naar binnen, waar je in een tunnel belandt en letterlijk op ooghoogte met de kippen loopt. Tegelijkertijd
vliegt de informatie om je oren: kippen, zonne-energie, ei-weetjes, niks kan je ontgaan. Bij de uitgang kun je na een donatie
van € 2,- een eigen doosje Rondeeleieren meenemen. Buiten is er plek om alle informatie te verwerken, genietend van de
zon, op een picknickbankje of klauterend op één van de speeltoestellen. Onwerkelijk? Het Rondeelconcept bewijst het
tegendeel! Johan Vermeulen (25) kreeg de mogelijkheid om na zijn studie werktuigbouwkunde en een achtergrond op een
pluimveehouderij, in samenwerking met diverse partijen, van het Rondeelconcept werkelijkheid te maken.

Johan Vermeulen is Projectmanager bij Rondeel BV,
een bedrijf met een vernieuwend concept binnen de pluimveesector

Gelukkige kippen,
boeren en
Tekst: Ellen van den Manacker / Beeld: Ellen van den Manacker en Rondeel BV
Op dit moment staat er op twee plekken in
Nederland een Rondeelstal. In Barneveld
en Wintelre. Rondeel betekend letterlijk een
‘beschermde leefomgeving’. Een beschermde
leefomgeving die terugkomt in het concept
van het Rondeel. Een omgeving waar de leghennen in een luxe positie verkeren. 30.000
scharrelkippen kunnen hun eigen keus maken
tussen verschillende verblijven. Kenmerkend
van het rondeelcomplex is het compacte ruimtegebruik met een Centrale Middenkern voor
de eierenverwerking, opslag van het voer en
een bezoekersruimte. Vanuit de Centrale Middenkern zijn vijf grote segmenten driehoeksgewijs naar buiten gebouwd. Dit segment
bevat een leefgroep van 6000 dieren. Elk segment bestaat uit een Nachtverblijf, met voer,
water en de legruimte, een Dagverblijf, waar
de kippen over kunstgras kunnen rondscharrelen en een Bosrand, een buitengelegen ‘ren’
waar de kippen kunnen genieten van bomen,
houtsnippers en een stofbad. Het Rondeelcomplex is dermate afgeschermd dat vogels,
roofdieren en vossen niet naar binnen kunnen.

“Mijn vak is heel breed”
Johan Vermeulen is projectmanager van het
Rondeelconcept. Hij is verantwoordelijk voor
het project en de bouw van beide locaties.
“Mijn vak is heel breed. De bouw, software en
systeeminformatie gaat via mij. Complicaties
in het systeem moet ik oplossen, maar ook de
innovatieve ideeën moet ik implementeren.”
Daarnaast heeft Johan het Rondeelconcept
bouwkundig medeontwikkeld en draagt hij
daarmee de verantwoordelijkheid voor de tota16
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le bouw, technische systemen en 'Research
and Development'.

Een vernieuwend
concept
“Het concept is heel erg nieuw. Er is heel veel
onderzoek aan vooraf gegaan, waarin voornamelijk de WUR een grote rol heeft gespeeld.
Tijdens het onderzoek zijn er veel brainstormsessies gehouden met verschillende bedrijven
en kenners van de pluimveesector. Hier zijn
duizenden ideeën uit voortgekomen. Uiteindelijk zijn er twee concepten uitgerold, waarvan
het Rondeel er één is.” Het concept klinkt complex, maar dat is het niet. “Op elke Rondeelstal
zit een ondernemer, in de volksmond ‘boer’
genoemd. Die ondernemer is verantwoordelijk voor de kippen, de eieren, de regionale
eierenverkoop en de vergaderruimtes. Al het
overige gebeurt door Rondeel BV. Zij hebben
het Rondeelconcept doorontwikkeld en zijn
verantwoordelijk voor de mechanisatie, de
inrichting van de stal, de communicatie en het
in de markt zetten van de Rondeeleieren.”

De verpakking: rond
en restkokosvezels
“Albert Heijn is de grootste afnemer van
de Rondeeleieren.” In het schap zijn de eieren makkelijk te herkennen. De eieren zijn
per zeven stuks verpakt in een rond doosje
gemaakt van restkokosvezels. “Dit materiaal
is afbreekbaar en daarmee heel duurzaam. De
keuze voor een rond doosje is heel specifiek
gemaakt en sluit volledig aan op het Rondeelconcept. We wilden eruit springen in de markt,

niet verdrinken tussen het grote rechthoekige
aanbod.” Riskant om een andere vorm verpakking aan te nemen? “Soms moet je risico’s
nemen. Bij een verpakking moet je aan bepaalde regels voldoen. Er moet bijvoorbeeld getest
worden of de geur en smaak van de verpakking
niet overslaan op het product. Daarnaast was
het voor ons belangrijk dat de doosjes machinaal gevuld konden worden. Er komt heel wat
bij kijken, maar we willen elk specifiek item tot
in de puntjes uitgewerkt hebben.”

Erkenning Rondeel door
‘3sterren’ & ‘Milieukeur’
Uniek aan het Rondeel is dat het ook wordt
ondersteund door maatschappelijke partijen.
“Zo heeft de Nederlandse Dierenbescherming
het Rondeel officieel 3 sterren van hun Beter
Leven Keurmerk toegekend. Dit is de hoogste
waardering voor dierwelzijn. Daarnaast is het
Rondeelei momenteel het enige ei met een
milieukeur. Dit betekent minder energieverbruik, minder milieubelasting (o.a. ammoniak,
en fosfaat) en goed dierwelzijn.” Dat de prijs
van duurzame eieren hoger ligt dan gemiddeld
maakt volgens Johan niet uit. “Klanten betalen
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mogelijk. “Het dierenwelzijn staat bij het Rondeel altijd op nummer één”, aldus Johan.

Iedereen is welkom

Energieke duurzaamheid

Het Rondeelconcept stopt niet bij de ideale
plek voor de kippen en de ondernemer. Ook
bezoekers zijn van harte welkom. “We hebben
een speciale bezoekersruimte aangelegd.”
De bezoekersruimte loopt als een tunnel door
een segment van de Rondeelstal heen. “Wij
hebben voor een open bedrijf gekozen, omdat
wij zeggen dat we een eerlijk en goed product
op de markt zetten.” Openheid in het bedrijf is
niet het enige wat Rondeel aanbiedt. “Ook hebben we twee vergaderzalen te huur. In Barneveld lopen de vergaderzalen storm. In Wintelre
zijn we pas vanaf 10 februari open, dat moet
nog gaan lopen.” De dieren aanraken is niet

Duurzaamheid staat centraal binnen het
bedrijf. Dat is ook ingepast in de vorm van
energie, zonne-energie wel te verstaan. Totaal
liggen er in Wintelre 768 zonnepanelen op
het dak. “Deze zonnepanelen dragen een
vermogen van 172.800 Wp, omgerekend is dat
ongeveer 130.000 kWh per jaar.” Het grootste
gedeelte van de energiewinst gaat op in het
bedrijf. Een klein gedeelte wordt geleverd
aan het net. “Zonnepanelen passen goed in
het concept en het was mooi te integreren in
de bouw van het bedrijf. Normaal moeten de
zonnepanelen een hellingshoek hebben van 25
graden. Wij hebben de hellingshoek op 8 gra-

Johan en de pluimveesector

Johan is opgegroeid op een pluimveebedrijf. Zijn ouders hielden vroeger moederdieren
en daarna legkippen. Het bedrijf overnemen was niet wat Johan als toekomstbeeld had:
“Ik heb veel geholpen op het bedrijf, maar dan voornamelijk de technische kant. Het
pluimvee is heel interessant, maar mijn hart ligt bij management in technische innovaties.” Een functie bij het Rondeel als projectmanager zit Johan dan ook als gegoten. Door
de drukte en vooruitstrevendheid van het project zijn het ook lange werkweken en schiet
40 uur ruim te kort.”

“Wij zeggen dat we een eerlijk en
goed product op de markt zetten, dat
willen we graag laten zien”
den gezet. We verliezen hier een klein gedeelte
energie, maar wij vinden landschappelijke
inpasbaarheid ook belangrijk.”
“De panelen voorzie je voor een lange tijdsduur,
ze gaan namelijk minimaal zo’n 25 jaar mee.
Daarnaast is een groot voordeel dat we een
lage energierekening krijgen.” Het klinkt heel
simpel, toch blijft het in eerste instantie een
investering waar je wel het vermogen voor moet
hebben.” Dat is niet het enige. Nadelen hebben
zonnepanelen natuurlijk ook. “Het blijft een
stuk techniek dat kapot kan gaan en onderhoud
nodig heeft. Gelukkig verdienen we het niet
alleen terug in geld, maar ook in waardering.
Milieubewust bezig zijn is altijd een pluspunt.”

Toekomst
“De toekomst is een glazen bol. Natuurlijk
weten we niet wat we kunnen verwachten van
dit nieuwe concept. Maar op dit moment stijgt
de vraag alleen maar. We hopen in Nederland
naar vijf Rondelen toe te gaan en ons ook
internationaal te oriënteren. Daarnaast willen
we het merk groter maken en een sterk product neer blijven zetten.
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