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Esther van Butselaar (36) heeft met haar man Erik sinds 1994 een leghennenbedrijf in
Waardenbrg (Gld.). In 2005 schakelden ze om naar biologisch. De stap van
kooihuisvesting naar biologisch was groot, toch hebben ze de stap gezet. Het ging niet
vanzelf, maar intussen loopt het naar wens en vindt Esther voldoening in haar werk.

6

Biologisch ondernemen

Anno 2012 verzorgt Esther 6.000 hennen,
haar man Erik heeft een fulltimebaan als lasser.

De omschakeling naar biologisch kreeg vorm
nadat het bedrijf in 2003 was geruimd vanwege
vogelgriep. Het vooruitzicht dat kooihuisvesting
vanaf 2012 verboden zou worden, het moei
zame proces om aan een goede kwaliteit
hennen te komen na de ruiming en de daarop
volgende legronde die tegenviel, zorgden dat
Esther en Erik een ander pad kozen. Esther: “
we waren klaar met de batterij!”
Leerrondes
De eerste ronde biologisch met Coral hennen
verliep prima. De tweede en de derde ronde met
hetzelfde merk hennen verliepen steeds
slechter. Esther: “ We hadden problemen met de
E. coli bacterie en de hennen waren op 24
weken kaal. Het plezier vergaat je dan snel.”
Samen met broederij Verbeek is gezocht naar
verbeteringen. Er is toen gekozen voor de
Lohmann Brown Lite. De bedrijfsvoering werd
verder aangescherpt. Belangrijk uitgangspunt
daarbij was dat de opfok van leghennen niet
ophoudt op 18 weken en de legronde niet start
op 18 weken. Na 18 weken gaat de opvoeding
verder, tijdens de opvolgende 10 weken is nu
aandacht voor het opvoeden en ontwikkelen van
de hennen. Praktisch houdt dit o.a. in dat de
hennen zo goed mogelijk worden opgevangen:
een voorverwarmde stal, afgestemde
voersamenstelling en voertijden. De watertorens
worden op hoogte bijgesteld zodat de jonge
hennen optimaal bij het water kunnen. Ook het
aanbieden van afleiding in de vorm van bijvoor
beeld kalkblokken, waterflessen en luzernehooi
is belangrijk. Daarnaast worden de hennen niet
direct naar buiten gelaten, maar krijgen ze de
eerste weken de gelegenheid goed te wennen
aan de nieuwe stal. Daarna gaan ze geleidelijk
naar buiten, de aantrekkelijke en goed verzorg
de uitloop in.
Esther is zeer tevreden hoe de zaken lopen na
de aanpassingen, inmiddels 3 ronden later.
Er zijn nu duidelijke afspraken gemaakt en van
beide kanten worden die actief opgevolgd. Ze
voelt zich hierdoor gesteund en gemotiveerd om
met volle overtuiging met de biologische legtak
verder te gaan. Esther: ”Als het lekker loopt ben
je zelf ook minder gestresst en dat komt alles
ten goede”.

Uitloopplaatje
In de uitloop staan veel fruitbomen. Het biedt
de hennen een goede bescherming tegen gevaar
van boven en volop mogelijkheid om naar
hartenlust te scharrelen. Snoeihout op de grond
biedt extra afleiding voor de hennen. Esther:
“Roofvogels zijn eigenlijk geen probleem, maar
we moeten wel alert blijven op vossen.
’s Avonds de uitloopluiken open laten staan kan
fatale gevolgen hebben.” Aan de oostzijde van
de stal hebben de hennen naast fruitbomen ook
nog beschikking over een grasveld. Alles bij
elkaar levert de uitloop met de mooie hennen
een prachtig plaatje op voor de biologische
pluimveehouderij!
De resultaten van het vorige en huidige koppel
(48 weken) zijn fantastisch: hoge leg
percentages en hennen die goed in veren zitten.
De hennen van het huidige koppel zijn opgefokt
bij Dick van Westreenen. Esther is bij het vorige
koppel wezen kijken in de opfok en ziet het
belang van dit afstemmoment in.
Esther: “Ik was eerst verbaasd dat de hennen al
ruim een jaar van tevoren besteld moeten
worden i.v.m. de planning. Je bent dan nog
volop bezig met het opstarten van een nieuwe
ronde. In combinatie met ons drukke gezin en
een man die fulltime werkt, moet ik een bezoek
met de opfokker bewust inplannen”.

Scherp blijven
Het moeilijkste van bio? “Voorkomen dat de
hennen gaan pikken. Bij de start van elk koppel
moet je er continu bij zijn en alert en scherp
blijven. Valt het licht net onder een verkeerde
hoek de stal binnen, dan kunnen de hennen van
schrik op elkaar gaan hopen. Ben je op zo’n
moment niet in de buurt, dan is de schade
groot.”
Wat ik het mooiste aan bio vind? “Als je de
hennen ziet lopen in de boomgaard: schitterend,
genieten. Ook het moment van naar buiten
gaan is fantastisch, als ze allemaal naar buiten
roetsjen. Ik vind het leuk als er voorbijgangers
blijven staan om naar de kippen in de uitloop te
kijken en vind het ook fijn om onze kippen aan
belangstellenden te laten zien, bijvoorbeeld aan
de kinderen van de lokale basisschool.”
Esther geeft aan dat de pluimveetak een
renderende economische activiteit is voor het
gezin waar ze met veel plezier aan werkt, maar
de biologische sector moet qua bedrijfsgrootte
niet doorschieten. Het plaatje van gezonde
hennen die goed naar buiten gaan en zichtbaar
zijn voor de omgeving is belangrijk. “Ons bedrijf
sluit qua grootte en uitstraling goed aan bij dit
imago en ik ga er van uit dat dit de continuïteit
van ons bedrijf waarborgt.”

Legpluimvee
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