Van leghennen naar Volwaard-vleeskuikens

‘Het concept past bij ons’
Ondernemer |

Tekst en foto’s: Rian Weemen

Het Volwaard-concept heeft een
vlucht gemaakt. De productie
van deze traaggroeiende vleeskuikens nam vanaf het startschot
in 2007 toe van 10.000 naar
maar liefst 120.000 dieren per
week. Pluimveehouder Hans van
der Rijt zette begin 2011 zijn
eerste Volwaard-vleeskuikens op
en is supertrots.

“W

e zijn supertrots. Dit is zo mooi.”
Pluimveehouder Hans van der Rijt straalt
van oor tot oor als hij vertelt over het Volwaard-concept waarmee hij bijna twee jaar
geleden begon. Hij woont samen met zijn
vrouw Silvia en vier kinderen Erik, Emmy,
Frank en Anouk in het Brabantse Geffen.
Belangstellenden mogen wat Van der Rijt
betreft altijd binnenlopen. Speciaal daarvoor
heeft hij een raam gemaakt in de toegangsdeur naar de stal. “Ik wil dat de mensen
weten hoe onze dieren leven.”

Hans en Silvia van de Rijt: “Het Volwaard-concept past bij ons.”

Volwaard
Voordat Van der Rijt kennismaakte met het
Volwaard-concept, hield hij jarenlang 40.000
leghennen in de twee stallen achter zijn
woonhuis. Vanwege de welzijnswet werd dat
later teruggeschroefd naar 32.000 dieren.
Met het oog op het verbod op de legbatterij
in 2012 moest Van der Rijt twee jaar geleden kiezen. “Ik heb tekeningen laten maken
om de bestaande stallen te verlengen en
hier in een volièresysteem 58.000 leghennen te houden. Maar die investering bleek

behoorlijk pittig. Dat zag ik niet zitten.” Toen
de dierenarts hem tipte over het Volwaardconcept was de beslissing snel genomen.
“Dit concept past bij ons. Er is veel aandacht
voor dierwelzijn. De dieren hebben hier alle
ruimte en dat zorgt voor meer rust in de
stallen.”
Bij het Volwaard-concept bedraagt de bezettingsdichtheid maximaal 25 kilogram levend
gewicht per vierkante meter. Om hieronder
te blijven, houdt Van der Rijt 10,2 tot 10,5
dieren per vierkante meter. Dit komt neer >>

De pluimveehouderij van de familie Van der Rijt
is gevestigd in het Brabantse Geffen.
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>>> ‘Het concept

past bij ons’

De buitenuitloop is gerealiseerd tussen de stallen. Een doek scheidt de dieren van de twee stallen van elkaar.

op 18.000 tot 18.500 dieren op het bedrijf.
Eerdere rondes zette hij nog elf dieren per
vierkante meter op, maar dan ging hij telkens
over de gewichtsgrens heen. De bezettingsdichtheid bij gangbare vleeskuikens ligt beduidend hoger: deze bedraagt maximaal 38
kilogram per vierkante meter. Volwaard-vleeskuikens hebben acht weken de tijd om op het
gewenste gewicht te komen, twee weken langer dan een gangbaar vleeskuiken. Het rantsoen is aangepast op deze langzamere groei.
Coppens diervoeding levert voer met een hogere eiwitwaarde, lagere energiewaarde en
meer ruwe celstof in de vorm van granen.

Combinatie met ZZP
Van der Rijt werkt naast zijn pluimveehouderij sinds 2005 als ZZP’er. “Ik had toen een
slechte ronde gedraaid met de leghennen en
één van de stallen kwam vervroegd leeg te
staan. Ik ben begonnen als renovatiesloper
en het werk buitenshuis beviel me goed. In
2007 ben ik vrachtwagenchauffeur geworden. Dat is uitgegroeid tot een passie. Ik vind
het prachtig om op de vrachtwagen te rijden
en onder de mensen te zijn.” Van der Rijt vervoert voor verschillende leveranciers dier-
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voeders en daarnaast is hij ook actief in het
mesttransport.
“De pluimveehouderij vormt voor ons de
basis en het werken als vrachtwagenchauffeur zorgt voor een goedbelegde boterham”,
verklaart de Geffenaar. Hij komt nu prima uit
met zijn uren. “Vleeskuikens vragen veel
minder arbeid dan leghennen. Ik controleer
de kuikens ’s ochtends en ’s avonds en in de
beginperiode van een nieuwe ronde loopt
ook mijn broer een paar keer per dag door de
stal.” Na iedere ronde is Van der Rijt een
week thuis om de stallen te reinigen en klaar
te maken voor de volgende ronde.
“Het is nu allemaal goed te doen. Toen ik het
werken buitenshuis nog combineerde met de
leghennen, was het drukker. Silvia raapte
vaak de eieren, maar daaraan kwam ze niet
altijd toe. Dan deed ik dat als ik ’s avonds
thuiskwam. Rond een uur of elf was ik dan
klaar en ’s ochtend om vijf uur ging de wekker weer. Onze goedlopende eierverkoop aan
huis bracht extra werk met zich mee. Het
was druk, maar ik heb het altijd met veel plezier gedaan.” Van der Rijt heeft daarom nooit
overwogen de pluimveehouderij van de hand
te doen.

Tussen de stallen
Om Volwaard-vleeskuikens te mogen houden, moesten de stallen van Van der Rijt een
overdekte uitloop krijgen. Deze is gerealiseerd tussen de twee stallen in. “Aan de buitenzijdes van de stallen was het niet
mogelijk een uitloop te maken. Aan de ene
zijde staat het rundveebedrijf van mijn broer
en aan de andere zijde ligt een sloot.”
De uitloop tussen de twee stallen bleek een
ideale oplossing. Er werd een betonnen vloer
gestort en voor het dak – dat is uitgevoerd in
geïsoleerd damwand – werden spanten op de
stallen geplaatst. “De spanten staan dus niet
op de betonvloer en dat maakt het makkelijker om na een ronde de strooisellaag met de
loader uit de uitloop te schuiven”, legt Van
der Rijt uit.
Het dak zorgt ervoor dat er geen direct zonlicht de uitloop binnenkomt. Tussen het dak
van de uitloop en het dak van de stallen bevindt zich over de gehele lengte een open
strook die wordt afgeschermd met gaas.
Deze stroken zorgen ervoor dat de uitloop
een buitenklimaat heeft. “Volgens de normen
moesten deze stroken 70 centimeter hoog
zijn, maar wij hebben ze 80 centimeter ge-
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maakt. Dit zorgt voor extra frisse lucht en
daglicht in de uitloop”, aldus Van der Rijt.
Daarnaast komt er daglicht de uitloop binnen via de lichtnok, ramen aan de voorzijde
van de stal en een garagedeur met ramen
aan de achterzijde.
Het totale oppervlak van de buitenuitloop
bedraagt 315 vierkante meter. Dit is twintig
procent van het totale vloeroppervlak dat de
vleeskuikens tot hun beschikking hebben.
“De uitloop wordt door een gaasdoek in
tweeën gedeeld, zodat iedere stal een eigen
uitloopruimte heeft. Bij het reinigen van de
uitloop halen we het doek omhoog, zodat de
vloer helemaal vrij is.”
Het spoelwater dat wordt gebruikt bij het
reinigen van de stallen en buitenuitloop
wordt opgevangen in putten aan de achterzijde van de stal en verspreid over het land.

Groeimarkt

Lage ziektedruk
Voor het Volwaard-concept wordt een speciaal Hubbard-vleeskuiken gebruikt: een
kruising van het moederdier JA57 met een
normale haan. Dit is een stabiel en sterk
traaggroeiend kuiken dat zonder problemen
ook buiten kan worden gehouden. De kuikens kunnen via afsluitbare openingen in de
stalmuur de buitenuitloop in. De eerste drie
weken blijven de dieren binnen. “De kuikens
kunnen erna zelf beslissen of ze binnen blijven of naar buiten gaan. Ik merk dat ze
graag in de uitloop rondscharrelen, ook als
het koud is buiten”, vertelt Van der Rijt.
De ziektedruk is beperkt, doordat de luchtstroken van de buitenuitloop zijn voorzien
van gaas. Zo kunnen er geen vogels van buitenaf de uitloop in. Doordat de dieren in de

De kuikens blijven tot drie weken leeftijd binnen.

buitenuitloop niet op gras of zand lopen
maar op een dikke laag strooisel op een betonnen vloer, zijn pootproblemen ook nauwelijks aan de orde. “Een gezonder kuiken
zorgt voor veel meer rust”, ervaart Van der
Rijt. “Bij de leghennen heb ik jarenlang
tegen bloedluis gevochten. Dat was ik helemaal zat. Nu heb ik nergens last meer van.
De Volwaard-kuikens geven me veel werkplezier.” u

Het Volwaard-concept is begin 2007 door initiatiefnemers ZLTO, de Dierenbescherming, Coppens
diervoeding en pluimveeslachterij Flandrex – dat
in 2008 is overgenomen door Plukon Food Group
– op de markt gezet. Dat het concept met het
traaggroeiende vleeskuiken een succes is, blijkt uit
de enorme productiegroei in zes jaar tijd. Er werd
gestart met een weekproductie van 10.000 vleeskuikens en inmiddels ligt dit aantal op 120.000
stuks. “Het Volwaard-concept bevindt zich in het
tussensegment tussen gangbare en biologische
kip”, legt Patrick van den Hurk van Coppens diervoeding uit. “Consumenten zijn bereid iets extra’s
te betalen voor dierwelzijn, maar biologisch gaat
ze vaak net een stap te ver.” Dat de Volwaard-producten een ster van het Beter Leven kenmerk van
de Dierenbescherming draagt, is volgens Van den
Hurk een belangrijke plus.
Inmiddels telt Nederland vijftig pluimveehouders
die Volwaard-vleeskuikens houden. Daarnaast
staat er nog een groep van ongeveer vijftig ondernemers op de wachtlijst om met het concept te
beginnen. “Het is echt een vraaggestuurde markt”,
aldus Van den Hurk. Dat is voor veel agrariërs wennen. Zij zijn gewend te investeren in productieruimte met een gegarandeerde afzet. Maar dat ligt
bij het tussensegment anders. Het is financieel
onverantwoord meer te produceren dan we kunnen afzetten. Vandaar de wachtlijst.” Albert Heijn,
Jumbo en Plus zijn de belangrijkste afnemers van
het Volwaard-kippenvlees. Albert Heijn vermarkt
het vlees onder de naam Puur & Eerlijk en daarmee is Volwaard onderdeel van een eigen merk
van deze keten.
Naast levering van het speciale voer voor de Volwaard-vleeskuikens, treedt Coppens diervoeding
op als adviseur. Van den Hurk: “We begeleiden de
pluimveehouder waar nodig bij het management
en de dagelijkse bedrijfsvoering.” Ook vervult de
voerleverancier een belangrijke brugfunctie tussen
de pluimveehouder en Plukon Food Group. Van
den Hurk: “Wij zijn voor Plukon in feite de ogen en
oren in het veld. Wij werven pluimveehouders, onderhouden contacten en koppelen informatie vanuit de slachterij terug naar de ondernemer.”

Het scheidingsdoek in de uitloop kan omhoog, zodat de betonnen vloer eenvoudig kan worden gereinigd.
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