Peter Koelewijn over succesvolle toepasbaarheid Rondeelstal in varkenshouderij

‘Burger wil natuurlijk
gedrag varken zien’
De Rondeelstal is een mooie innovatie uit de legpluimveehouderij. De
stal combineert een hoog dierenwelzijn van drie-sterren met optimale
duurzaamheid en efficiency. Ook de varkenshouderijsector is op zoek
naar een concept dat deze aspecten combineert. De Rondeelstal is
echter niet één op één te kopiëren, maar de filosofie wel.
22

Pig BUSINESS NR 2 2013

022_pb02 Rondeelstal.indd 22

14-03-13 08:29

Rondeelstal
Tekst: Reinout Burgers. Beeld: Ellen Meinen

Wie ooit een Rondeelstal heeft bezocht,
weet precies waarom deze stal drie sterren
voor dierenwelzijn heeft gekregen. Meteen
zie je de kippen krabben en scharrelen in
het buitenverblijf van boomstammen, grond
en kunstgras. Van angst of stress is geen
sprake. De kippen zijn nieuwsgierig en rustig. Niet voor niets mag de stal het premium
driesterrenkeurmerk van de Dierenbescherming dragen, terwijl het niet biologisch is. De
eieren worden exclusief en voor een meerprijs in de winkels van Albert Heijn verkocht.
„De kip kan hier echt kip zijn”, vertelt Peter
Koelewijn van Rondeel BV, onderdeel van
de Venco Groep, die onder meer leghokken
voor de pluimveesector bouwt. Met zijn uitspraak heeft Koelewijn niets teveel gezegd.
Het beeld van de kippen appelleert totaal aan
het beeld dat iedereen en zeker de burger
heeft van hoe een kip zou moeten leven.
Met de maatschappelijke ontwikkelingen van
het afgelopen decennium is dit toch zeker
een aspect waar ook varkenshouders naar
streven. De zichtstallen zijn een uiting van de
wens om de burger te laten zien hoe goed
de varkenssector met dierenwelzijn omgaat.
Het beeld van de huidige varkenshouderijen
is weliswaar in de ogen van de boer oké,
maar de burger verwacht toch een ander
beeld. In de Rondeelstal ziet de burger de
kip zoals hij of zij hem graag wil zien, terwijl
de pluimveehouder toch een efficiënte stal
en rendement heeft.

Enthousiast varken
Maar hoe zou je het concept van de Rondeel
kunnen vertalen naar de varkenshouderij? „Ik
heb geen verstand van varkens”, geeft Koelewijn eerlijk toe. „Maar als ik in de stal kom,
wil ik zien dat de dieren het goed hebben. De
burger moet dus enthousiaste varkens zien.
Het varken moet varken zijn. Misschien door
in een modderpoel te liggen of door te wroeten in een wroetbak. Dat moet de burger
kunnen zien. Het diergedrag moet kloppen.
Dat voel je namelijk. Bij de Rondeelstal gaat
het om interactie tussen mens en dier.“
„Hoe je het Rondeelconcept kunt vertalen
naar de varkenshouderij moet op wetenschappelijke basis op het gedrag van
varkens zijn gestoeld. Wat heeft de omgeving van het varken nodig om dat natuurlijke

aantal jaren geleden vanuit een breed maatschappelijk onderzoek met alle ketenpartners gestart onder het ‘Houden van Hennen’
project.“
„We wilden kijken wat er in de markt speelde
en hebben alle betrokkenen uit de keten en
ook consumenten gevraagd: hoe denken jullie dat een pluimveestal eruit moet zien? Hoe
wil je de kippen zien en wil je er bijvoorbeeld
doorheen lopen? Wat is voor jou een acceptabel stal? Uit die vragen kwamen allerlei
antwoorden en ze gaven aan hoe iemand
denkt en wat hij of zij wil. Ineens zagen we
de grenzen van wat voor de maatschappij acceptabel is. We zagen ook dat de consument
een foutief beeld heeft van hoe je kippen
moet houden. We moesten dus een koppeling maken tussen consument en productie.”

gedrag te stimuleren. Dat moeten experts
bepalen. Bij een kip gaat het om vier tot
vijf basale behoeften en die moet ze in de
stal kunnen verrichten. Voor het varken
geldt hetzelfde. Het gaat niet om 0,8 of 1
vierkante meter. Dat snappen dieren niet en
de consument ziet het verschil niet.“
„We willen daarnaast transparant zijn en nodigen de consument uit om langs te komen.
De stallen zijn elke dag open voor het publiek
en zij kunnen bij ons de kip in de ogen kijken.
In de gangbare veehouderijstallen kijk je op
de dieren neer. In de Rondeelstal kijk je op
gelijk niveau. Bezoekende burgers houden
je bovendien scherp met hun ervaringen
die ze in het bezoekersboek schrijven. Het
beeld dat de consument ziet, mag ook niet
tegenvallen, want dan haken mensen af. Bij
een varkensbedrijf gaat het er om dat ze
het varken met een natuurlijk gedrag zien.
Wroeten en modderpoelend.”

Gericht op boer
Onder relevante maatschappelijke waarde
verstaat Koelewijn niet alleen maatschappelijk verantwoord ondernemen, dierenwelzijn
en milieu, maar ook nieuwe waarden als
beleving, transparantie en betrokkenheid. De
consument moet zich betrokken voelen bij
het product, dier en boer. Dat kan alleen als
de boer voldoet aan zaken als dierenwelzijn
en milieu, maar ook dat hij zich betrokken
voelt bij de consument en dat hij transparant
werkt. Aan het product moet bovendien een
beleving zitten. Daarom kunnen bij het Rondeel consumenten de stallen bezoeken en
met eigen ogen zien hoe de kippen worden
gehuisvest.
„In de afgelopen decennia is de landbouw
vergeten hoe ze de relevante maatschappelijke waarde moet invullen en hoe ze staat
tegenover de maatschappij en de consument
die de producten afneemt. We moeten als
landbouwsector de relevante maatschappelijke waarde laten voelen en zien bij de
consument, want als de landbouwsector 

Overtuiging en concept
„Ik heb het verhaal tegen verschillende
varkenshouders gehouden, maar hun reactie
is dat het bij varkens niet kan. Een kip is
anders. De verwaarding van vlees is anders
dan een ei, maar ook de meerwaarde van
een ei is niet gemakkelijk te verhandelen. In
de varkenshouderketen moet je geloven dat
er überhaupt een andere oplossing kan zijn.
In de pluimveehouderij geloofde men jaren
geleden ook niet in dat er een oplossing was
zoals het Rondeelconcept. De Rondeelstal
bewijst echter dat dit wel kan. Je moet de
overtuiging hebben en een goed concept.
Natuurlijk kun je de Rondeelstal niet één op
één kopiëren, maar je kunt wel uitgaan van
een optimaal dierenwelzijn en vrijheid voor
dieren, optimale milieuwinst en optimale efficiëntie. Dat is wat de Rondeelstal is.

Relevante waarde
De eerste rondeelstal werd een paar geleden
gebouwd en inmiddels zijn er al drie stallen,
de vierde stal wordt binnenkort gebouwd en
Rondeel BV concentreert zich nu ook op het
buitenland. Er is vraag naar de eieren en de
uitbreiding betekent ook dat er een continuïteit in de levering aan supermarkten is. De
groei en vraag geven aan dat het concept
succesvol is. Koelewijn: „Het Rondeel is een

Niet Biologisch
Het Rondeelconcept is niet biologisch, waardoor het goedkoper
is te produceren, want het hoeft niet aan allerlei voorwaarden te
voldoen die noodzakelijk zijn voor biologische veehouderij. De stal
is wel efficiënt met een hoge mate van dierenwelzijn en milieuvriendelijkheid.
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zich niet bewust is van de waarde, vallen de
redenen voor de consument weg om iets van
Nederlandse bodem te kopen. In de huidige
landbouw is alles teveel gericht op de boer
en niet op het dier en de consument.”

Meer draagvlak
De relevante maatschappelijke waarde is
een belangrijk thema van de Venco Groep
en daarmee ook van Rondeel BV. Vorig
jaar ontving de Venco Groep de Willem 1
Ondernemersprijs voor zijn bedrijfsvoering.
„We hebben als Rondeel BV geen jachtige
commerciële insteek. We hoeven geen winst
te maken puur voor de financiële winst. Bij
ons gaat het om de continuïteit van wat je
te bieden hebt. Winst betekent bij ons niet
alleen cashen, maar investeren in de ontwikkeling van het bedrijf en product.“
„We hoeven niet te groeien of groter te
worden. Je kunt bijvoorbeeld ook kiezen
om te investeren in zonnepanelen om zo als
Rondeel zelfstandiger te worden. We gaan
bovendien niet alleen uit van een sommetje,
maar ook wat het aan toegevoegde waarde
oplevert. In onze huidige maatschappij moet
alles altijd iets opleveren in geld; bij ons
moet het ook een meerwaarde opleveren
en door met investeringen meer relevante
maatschappelijke waarde te geven, krijgen
we meer draagvlak vanuit de maatschappij.”
De bedrijfsfilosofie komt er op neer dat
de consument in elke aspect waarde krijgt
voor zijn geld. Van een ‘happy’ kip tot een
lekker eitje dat zonder negatieve invloeden

is geproduceerd en waarbij de consument
ook nog op boerderijniveau direct mag beleven hoe de kip leeft en eieren produceert.
Koelewijn: „De oude gedachte is dat je juist
reclame moet maken om iets te verkopen.
De nieuwe gedachte is dat je de consument
moet laten beleven en informeren over het
product en de wereld die er achter zit, dat
moet reclame voor je product zijn. Dan kan
hij de juiste afweging en keuze maken om
een product te kopen. Niet marketeren,
maar typeren van je product. Daarom is
transparantie belangrijk.”

dierziekten of roofvogels. Alle omgevingsrisico’s moeten daarom zoveel mogelijk
worden uitgeschakeld. De Rondeelstal is
daarom volledig overdekt. De buitenkant
of bosrand kan worden afgesloten met een
gordijn en het dak is van lamellen, die automatisch sluiten bij bijvoorbeeld slecht weer.
Het dak van het dagverblijf is van lichtdoorlatend folie gemaakt. Het nachtverblijf is
overdekt en kan met een gordijn worden
afgesloten. Koelewijn: „De Rondeelstal is
gemaakt rondom de kip.”

Kleinschaligheid

Een van de succesfactoren van het Rondeelconcept is de afspraak die met Albert
Heijn is gemaakt. De eieren liggen exclusief
in de schappen. Hoe heeft Rondeel BV
afspraken met deze retailer kunnen maken?
Het antwoord is simpel. „Je moet echt iets
nieuws te bieden en transparant zijn. Die
twee aspecten zijn belangrijk in een gesprek
met retailers. Je moet ook eerst kunnen
laten zien dat het concept, het product en
de maatschappelijke waarden goed zijn
onderbouwd. Dan stap je naar de retailer. Dit
is precies wat wij met het Rondeelei hebben
gedaan,“ aldus Peter Koelewijn, die aangeeft
niet afwijzend te staan tegenover het idee
om varkenshouders te helpen die op basis
van soortgelijke waarden en uitgangspunten
een concept willen opzetten. 

Afspraak met Albert Heijn

Een concrete invulling van de relevant maatschappelijke waarde is de indeling van de
Rondeelstal. Vanuit de maatschappij bestaat
er weerstand tegen grote bedrijven en uit de
gesprekken met onder andere consumenten
bleek dat een stal van 6.000 kippen de
maximale grootte moest zijn. „Geen enkele
pluimveehouder kan echter leven van 6.000
kippen”, legt Peter Koelewijn uit. „Maar voor
de consument is 6.000 al veel. Er moest dus
een concept komen waarbij de kleinschaligheid tot uiting kwam. Er is toen een stal met
vijf onafhankelijke afdelingen ontwikkeld, verdeeld in twee segmenten van 3.000 kippen
met een ronde vorm en een diameter van 90
meter, zodat rond de hele stal de kippen te
zien zijn.”
Maar een boer wil ook een beheersbaar
stalsysteem hebben, waarbij hij voedselveiligheid kan garanderen. Hij wil geen gif,
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Het Rondeel
De naam Rondeel ontleent het concept aan de ronde vorm
van de stal, die is verdeeld in vijf taartpunten en elk taartpunt
is een afdeling van tweemaal 3.000 legkippen. Per afdeling is
in de buitenste ring een soort bosrand gemaakt waar de kippen kunnen krabben en scharrelen. Een soort kippenren met
gaas waar zowel dak als buitenkant kan worden afgesloten.
De tweede schil is eigenlijk opgedeeld in weer twee taartpunten: een nachtverblijf met leghokken en een dagverblijf.
Het Rondeel is zo ontworpen en ingericht dat alle kippen aan
hun natuurlijke behoeften kunnen voldoen. Het nachtverblijf voorziet in de eerste levensbehoeften van de kip: eten,
drinken, rusten en eieren leggen. Het dagverblijf voorziet
in de natuurlijke behoeften van de kip zoals scharrelen en
stofbaden.
De centrale middenkern bestaat uit drie delen: De begane
grond is de werkruimte voor de pluimveehouder en op de
eerste verdieping is de bezoekersruimte voor geïnteresseerden. Vanuit deze ruimte kan men via de zogenaamde
bezoekerstunnel, die geheel bestaat uit glas op het leefniveau van de kippen, tussen de kippen door lopen in één van
de dagverblijven.
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