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De Pluimveehoeve in het Belgische Geel voorbeeldproject

Water, voer en nesten

op alle niveaus
Pluimveehouderij |

Tekst en foto’s: Jef Verhaeren

De etagestal voor de leghennen op De Pluimveehoeve van Joachim
en Cindy Laeremans wijkt af van de reguliere etagestallen. Ze kozen
voor water, voer en nesten op alle niveaus. “Verdeling over verschillende niveaus vraagt te veel energie van de kippen”, motiveert het
echtpaar de keuze.

C

indy en Joachim Laeremans organiseerden op 21 september een open dag op hun
vernieuwde bedrijf De Pluimhoeve in het
Belgische Geel. Het echtpaar bouwde een
nieuwe stal voor 92.000 leghennen. Opvallend zijn de gebruikte bouwmaterialen, in
het bijzonder de bakstenen voorgevel van de
nieuwe pluimveestallen. Bij de bouw en installatie waren veel Nederlandse ondernemingen betrokken (zie kader).

Slager en kapster
Joachim Laeremans is van opleiding slager en
begon zijn loopbaan in de vleessector. Zijn
vrouw Cindy Cools is kapster en heeft nog
altijd een kapsalon in Geel. Opgegroeid op
een pluimveebedrijf, besloot Joachim toch in
de landbouw te stappen. Hij begon in Morkhoven een kalvermesterij met 500 mestkalveren, in loondienst voor de VanDrie Groep.
Als enige zoon besloot hij bovendien vijf jaar

geleden het ouderlijk pluimveebedrijf aan de
Meeuwstraat in Geel over te nemen. Daar
zaten 50.000 legkippen op batterijen. Met
de hulp van vader werden intussen de kalveractiviteiten voortgezet.
Het echtpaar Laeremans heeft drie kinderen:
Jens (14), die voor schrijnwerker studeert,
Robbe (8) en Myrthe (4). Daarnaast hebben
ze een pleegzoon, Gerd. Gerd is een volwassen man, die als een volwaardig familielid bij
hen inwoont. Dit past in het kader van de
eeuwenoude traditie waar Geel wereldwijd
om bekend staat: unieke gezinsverpleging
van psychiatrische patiënten. Gerd helpt op
de pluimveehouderij. Cindy is voor de middag actief op het pluimveebedrijf, waar ze
met Gerd onder meer de eieren raapt, en
werkt na de middag in haar kapsalon.

Omschakeling
“Uiteraard hebben we ernstig nagedacht
over de verplichte omschakeling naar alter-
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natieve huisvestingssystemen voor de batterijen met ingang van 2012”, vertelt Laeremans. “In 2010 besloten we over te
schakelen naar scharrelkippen. In de bestaande stallen was dat echter niet leefbaar.
Daarin konden we bovendien slechts 32.000
scharrelkippen huisvesten. We moesten dus
een bedrijf overnemen of bijbouwen. We besloten tot het laatste en hebben, na lange
en moeilijke onderhandelingen, grond bijgekocht naast ons bedrijf.” Ook het verkrijgen
van de bouwvergunning was niet vanzelfsprekend. Omwille van het behoud van landschappelijke uitzicht moest op last van de
dienst Stedenbouw de voorgevel in bakstenen worden opgetrokken. Achteraan zijn
damwandprofielen gebruikt.

Achter bakstenen
De pluimveehouders kozen uiteindelijk voor
een verdiepstal (of etagestal) voor 60.000
scharrelkippen, die binnen blijven. De oude
stal, waar ook het pakstation staat dat werd
uitgebreid, werd eveneens volledig vernieuwd en ingericht met hetzelfde systeem,
dit voor 32.000 kippen. “Ik wilde echter niet
het gebruikelijke systeem waarbij water,
voeder en nesten op verschillende niveaus
zijn gesitueerd”, benadrukt de ondernemer.
“Ik vrees dat dit wat veel energie vraagt van
de kippen. Ik wilde dus wel een systeem op
twee niveaus, maar dan op elk niveau zowel
water, voeder en nesten.” Een dergelijk systeem bleek echter nog niet operationeel
voor legkippen. Toch besloot Laeremans

Joachim Laeremans en zijn vrouw Cindy Cools weten van aanpakken.

door te zetten. Hier kan men dus in feite van
pionierswerk spreken. “Af en toe wordt wel
eens een ei naast het nest gelegd, maar de
bodem is lichtjes schuin aangebracht zodat
zo’n ei zachtjes in het nest rolt”, licht de
pluimveehouder zijn eerste ervaring toe.
In februari 2011 werd gestart met de bouw
van de stallen. “De geplande open dag op 21
september was meteen een deadline voor
mezelf en de partners in het project”, lacht
Laeremans. De open dag trok zo’n 450 belangstellenden uit de wijde omgeving.

Partners
Joachim en Cindy Laeremans hechtten grote
waarde aan de samenwerking met alle betrokkenen tijdens de realisatie van het project. “De keuze van de partners is daarbij van
groot belang. Als centrale partner kozen we

voor Vencomatic”, vertelt Laeremans, “mede
wegens de keuze van het stalsysteem dat
wij beoogden. Bovendien zit het bedrijf
dichtbij, in Eersel, wat voor de opvolging
praktisch is. Belangrijkste factor was echter
dat we veel vertrouwen in het bedrijf hebben en daarin hebben ze ons niet beschaamd, integendeel.”
De Belgische maar ook in Nederland actieve
Altez Group verzorgde de bouw. Altez heeft
ervaring met verschillende bouwmaterialen
en produceert zelf het soort bakstenenprofielen waarvan bij De Pluimveehoeve gebruik
is gemaakt. Op het dak zijn door Solarcompany 1300 zonnepanelen aangebracht, die
230 kWatt leveren. Dat is niet alleen voldoende voor het eigen verbruik aan elektriciteit, een deel van de elektriciteitsproductie
wordt ook aan het net geleverd.
>>

Omwille van het behoud van landschappelijk uitzicht moest de voorgevel van de
nieuwe stal uit bakstenen worden opgetrokken.
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>>> Water, voer en nesten

op alle niveaus

Achteraan zijn damwandprofielen gebruikt.

Financiering
De financiering is ondergebracht bij Rabobank. Waarom met deze bank werd gewerkt,
is een verhaal op zich. “Wij waren oorspronkelijk klant bij ING”, vertelt Laeremans, “maar die deden geen nieuwe
projecten meer en zijn niet meer erg geneigd te investeren in de landbouw. Vervolgens hebben we een ronde gedaan langs de
Belgische banken. Stuk voor stuk stelden ze
zeer zware voorwaarden voor jonge ondernemers, onder meer wat de persoonlijke

borgstelling betreft. Via onze accountant,
Ditmar Van Dijck van AC’S Accountants in
Herentals, die ons heel goed heeft geholpen, kwamen we uiteindelijk bij Rabobank
terecht.” Cindy: “En we zijn zeer tevreden
over Rabobank. Hoewel we er vooraf niet
veel over wisten. Rabobank heeft eerst alles
ernstig gescreend, maar ging daarna voluit
met ons mee. De bank werkt totaal anders
dan andere banken. Ze heeft een duidelijke
visie op landbouw en denkt met de boer
mee.”

Bijsturen
De samenwerking met Agrifirm voor het
voer is niet nieuw. “Traditioneel werkten we
al samen met Van Den Berghe”, zegt Joachim. “Zoals Van Den Berghe en Cehave Van
Den Berghe vroeger, is Agrifirm gespecialiseerd in kippenvoer en vooral in innovatie en
begeleiding ter zake. Ludo Buys is onze vertrouwensman van Agrifirm en die heeft ons
ook in allerlei onderhandelingen goed bijgestaan.” Uiteraard zijn ook de dieren zelf erg
belangrijk voor een pluimveehouder. Die
worden op De Pluimveehoeve geleverd door
De Biest.
Inmiddels is de open dag achter de rug en
het bedrijf operationeel. “De kippen in de
nieuwe huisvesting vragen nog veel aandacht en hier en daar moet nog wat worden
bijgestuurd”, constateert Laeremans, terwijl
hij zijn weg vervolgt naar de stallen. ◆

Projectpartners
De realisatie van de nieuw- en verbouw van De
Pluimveehoeve van Joachim en Cindy Laeremans
werd mede mogelijk gemaakt door:
Agrifirm
voerleverancier
Altez Group
stallenbouw
Debiest
broederij
Rabobank
financiering
Vencomatic
huisvestingssysteem
Vencotec
stalinrichting
De speedpack-verpakkingsinstallatie werd vorig jaar gekocht met het oog op de uitbreiding.
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