in

BEDRIJVEN

Drijfveren

Profiel

tekst en fotografie maaike breedveld

Wilma Jonkers

Voor de toekomst

van de sector
Op haar 13e begon ze met kuikens verzorgen
op de broederij. Na een uitstap van ruim tien
jaar – ze gaf rondleidingen bij Herwigs modeltuinen – startte Wilma Jonkers haar eigen
vleeskuikenbedrijf. Rondleiden doet ze nog
steeds, al zijn het nu cursisten van PTC+.

‘Wij werken
al bijna drie
jaar antibioticavrij, daarmee zijn we
een van de
voorlopers’

24

“Een stal met 9.000 kuikens zoals de mijne, is te
klein om rendabel te zijn. Maar juist die kleine
schaal maakt het bedrijf wel geschikt voor
voerproeven en als trainingsbedrijf. Behalve de
extra inkomsten die dat oplevert, maakt het mijn
werk ook leuker. Voor de proeven test ik verschillende soorten voer van veevoerbedrijf De Valk.
Door kruiden toe te voegen aan het voer, kun je
het antibioticagebruik sterk verminderen. Wij
werken al bijna drie jaar antibioticavrij, daarmee
zijn we een van de voorlopers in de sector. Ook
hebben we geëxperimenteerd met langzaam
groeiende kuikens. Die hebben twee weken
langer de tijd om te groeien en krijgen van de
Dierenbescherming één ster. De proef pakte heel
goed uit. Helaas is de prijs nog zo laag dat het
voor mij niet uitkan.”

Kuikens checken
“Als trainingsbedrijf voor PTC+ krijg ik geregeld
een groep cursisten over de vloer. Soms ook
internationale studenten die elke week langskomen om alle fases van de kuikens mee te maken.
Docenten van PTC+ geven de meer technische
uitleg en ik laat zien hoe de verzorging gaat.
Onderwerpen als klimaatbeheersing en voetzoollaesies zijn belangrijk voor de studenten. Ze
checken de kuikens en maken berekeningen van
bijvoorbeeld de voederopname. Daar leer ik ook
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weer van, dat maakt het interessant. Bovendien is
het leuk om te horen hoe ze in het buitenland
werken. Zo nu en dan komen er ook leerlingen
van Groenhorst op excursie.”
“Zelf heb ik het vak in de praktijk geleerd. Mijn
vader was broedmeester bij Broederij Lagerweij,
ik verzorgde daar al kuikens vanaf mijn dertiende. Daarna heb ik jaren met plezier bij
Herwigs Modeltuinen gewerkt, tot mijn man –
die pluimveevervoerder is – en ik dit perceel
kochten en ik zelf een bedrijf startte. Ik ben altijd
thuis en kan zo de kuikens goed in de gaten
houden, ik check voer, klimaat en of er dieren
ziek zijn. Het is goed te combineren met een
gezin en onze paarden – een uit de hand gelopen
hobby.”

Imago
“Door mee te werken aan de opleiding van
pluimveehouders hoop ik bij te dragen aan de
toekomst van de sector, want er zijn vandaag de
dag wel goed opgeleide mensen nodig. Het is ook
belangrijk jongeren te laten zien dat er veel
kanten aan het pluimveevak zitten, de vleeskuikens, legpluimvee, maar ook als vertegenwoordiger, of in het onderzoek. Toch zit het ook gewoon
in je, of niet. Ik ben in de kuikens opgegroeid en
mij spreekt het aan, maar mijn eigen kinderen
willen er bijvoorbeeld niet in verder. Onze sector
heeft daarnaast last van het ‘plofkip-imago’. Het
liefst zou ik iedereen hier laten kijken; als er van
de 9000 dieren bij het weggaan twee kreupel zijn,
is het veel. Je probeert het zo goed mogelijk voor
de kip te doen, maar het is en blijft een kip. Wat
ik wel graag zou willen in de toekomst is een
buitenuitloop, met langzamer groeiende kippen.
De plannen liggen er al. Als de prijzen wat
omhooggaan, hopen we die te realiseren.” ■

WILMA JONKERS
• Eigenaar vleeskuikenbedrijf Jonkers van Voskuilen (sinds 1991)
• Eerder: werkzaam bij Lagerweij (sinds1994) en Herwigs Modeltuinen (sinds 1983), instructeur paardensport.
• Opleiding: cursussen voor instructeur
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