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Buren waarderen agrarisch ondernemerschap

‘Fantastisch om te zien’

Pluimveehouderij |

Tekst en foto’s: Rian Weemen

Laat zien wat je doet en houd rekening met je omgeving. Dat zijn
twee waardevolle handvatten voor iedere agrarische ondernemer,
stelt Chiel ter Heerdt van Broederij Ter Heerdt. Dat dit waardering
en begrip oplevert, bevestigt zijn buurman Arend Beihuisen.

A

Chiel ter Heerdt, bedrijfsleider Arno Godschalk en buurman
Arend Beihuisen (vlnr) bij de opfokstallen.

rend Beihuisen woont samen met zijn
vrouw Annelies al zo’n dertig jaar in het buitengebied van Zevenaar. “We wonen hier
prachtig en heerlijk rustig”, stelt hij tevreden. Dat hun huis op 200 meter van het opfokbedrijf en de broederij van Ter Heerdt
ligt, is wat hem betreft absoluut geen probleem. “We hebben er echt geen last van.”
De broederij wordt momenteel uitgebreid
tot een capaciteit van 25 miljoen broedeieren per jaar, goed voor 9 miljoen leghennen. Het opfokbedrijf op hetzelfde perceel
biedt ruimte aan 100.000 scharrelleghennen
die hier tot een leeftijd van ongeveer zeventien weken blijven. Voorheen werden hier
circa 25.000 volièrehennen en 155.000 hennen in kooisystemen gehuisvest. Daarnaast
levert Broederij Ter Heerdt op contractbasis
kuikens aan ongeveer 70 opfokbedrijven in

Nederland en Duitsland. Buurman Beihuisen
is indirect bekend met de agrarische sector.
Zijn ouders hadden vroeger een slagerij en
zelf werkte hij tot aan zijn pensioen bij de
douane, waar hij jarenlang de landbouwrestituties controleerde van de export naar
landen buiten de Europese Unie.

Zichtstal
Dat het opfokbedrijf van Ter Heerdt sinds
enkele maanden een zichtstal heeft, vindt
Beihuisen een goed initiatief. “Ik vind het
fantastisch om te zien hoe de scharrelhennen hier worden gehuisvest. Ik stond er helemaal niet bij stil dat ze hier leren hoe ze
moeten springen en zich naar boven in het
systeem verplaatsen.”
Doel van de zichtstal is de maatschappij
meer bij de sector te betrekken. “Het is na-
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tuurlijk een kleinschalig en heel eenvoudig
initiatief, maar op deze manier kunnen we
wel inzichtelijk maken wat we doen”, stelt
Chiel ter Heerdt. “We hebben als sector iets
prachtigs om te laten zien. De kippen lopen
hier allemaal los en Nederland loopt daarin
ver voorop. Dat weten veel mensen niet.”
Ter Heerdt ervaart dat steeds meer pluimveehouders beseffen dat ze openheid moeten bieden en dat ze daarvoor veel terug
krijgen. “Transparantie betekent meer begrip. We moeten voorkomen dat we steeds
in de verdediging moeten. Dat is vervelend
en bovendien niet nodig als we uitleggen
wat we doen.”
De zichtstal van Ter Heerdt is op afspraak te
bezoeken. Op korte termijn is het ook de bedoeling dat schoolklassen er een kijkje kunnen nemen.

Dierwelzijn
Beihuisen ziet vanachter het glas in de
zichtstal dat de hennen zich prima op hun
gemak voelen. “Ik had niet verwacht dat het
zo rustig zou zijn. De dieren hebben het hier
zichtbaar goed naar de zin. Er is geen onrust,
ze jagen elkaar niet op en er wordt niet gepikt. Bovendien zitten ze echt niet met te
veel op elkaar gepropt in een donkere
ruimte, zoals veel mensen denken.”
Over het begrip megastallen heeft Beihuisen
een duidelijke mening. “Ik ben daar niet op
tegen. Er is strenge regelgeving, ook op het
gebied van dierwelzijn. Dus we hoeven niet
bang te zijn dat de dieren in een megastal
het niet goed hebben. Daarnaast ben ik
ervan overtuigd dat ook de ondernemer zelf
wil dat zijn dieren goed zijn gehuisvest.”
Bovendien concludeert hij dat de behoefte
van de meeste consumenten – een zo goedkoop mogelijk product in de winkelschappen
– bijdraagt aan de ontwikkeling van megastallen. “Die schaalvergroting is nodig om de
kostprijs te drukken en aan de vraag van de
consument te voldoen. De boer zelf moet er
natuurlijk ook een boterham aan verdienen.”

De broederij wordt uitgebreid met een nieuwe loods. Een ontwikkeling waarmee buurman Arend Beihuisen geen moeite heeft.

“Die dag rook je het dan wel, maar dat was
zeker niet storend. Ik vind overigens dat
zulke geuren bij het buitengebied horen.”
Inmiddels wordt op het bedrijf geen mest
meer opgeslagen. “De mest wordt in de stal
gedroogd en vervolgens eenmaal per week
in een oplegger gedraaid en direct afgevoerd”, licht Ter Heerdt toe. “Daarmee voorkomen we dus zelfs die ene dag
geuroverlast. We vinden het belangrijk de
belemmering voor de omgeving zo veel mogelijk te beperken.”
Beihuisen benadrukt dat hij toen hij nog in
het centrum van Zevenaar woonde, veel
meer geuroverlast had van sigarettenfabriek
Turmac en inktfabriek De Gimborn. “Daar
zat ik eigenlijk de hele dag in de stank, die
door de chemische processen bij de inktfabriek bovendien schadelijk was.”

Uitbreiding
De uitbreidingen die Broederij Ter Heerdt de
afgelopen decennia heeft gerealiseerd, leveren voor buurman Beihuisen geen problemen op. Sterker nog, hij heeft veel
waardering voor de ontwikkelingen die het

bedrijf doormaakt. “Ik zie Broederij Ter
Heerdt als een gezonde onderneming met
veel activiteit. Ik vind het bedrijf door de
jaren heen alleen maar mooier geworden.”
Daarmee doelt hij ook op de nieuwe loods –
de uitbreiding van de broederij zelf – die op
dit moment wordt gebouwd. “Het is een
heel nette loods en rondom wordt meteen
alles netjes aangeplant. Er wordt een soort
parkachtige omgeving gecreëerd en dat is
natuurlijk alleen maar mooi. Wij hebben totaal geen moeite met dit aanzicht.”
Toen de mestloods werd gebouwd, deed Beihuisen eveneens niet moeilijk. “Ook al hadden we vanaf dat moment geen uitzicht
meer op de kerktoren van Oud-Zevenaar.
Maar als je daarvan al een probleem gaat
maken. Nee hoor, dat was wat ons betreft
niet aan de orde.”
Voor Ter Heerdt is het natuurlijk bijzonder
prettig dat de buren zo veel waardering voor
het bedrijf hebben. “Je hoort vaak genoeg
dat het anders is. Het is en blijft een groot
pluspunt als je goed met je buren door een
deur kunt, ook als je uitbreidingsplannen
hebt.” ◆

Broederij Ter Heerdt wordt uitgebreid tot een capaciteit van 25 miljoen broedeieren per jaar.

Geur
Als directe buurman van het opfokbedrijf
weet Beihuisen dat er in de loop der jaren
belangrijke stappen zijn gezet op het gebied
van geurreductie. “Vroeger konden we, afhankelijk van de windrichting, goed ruiken
wanneer ze met de mest bezig waren. Nu
hebben we er helemaal geen last meer van.”
Het drogen van de mest is de belangrijkste
reden dat van geuroverlast geen sprake
meer is. Deze droge mest werd voorheen
opgeslagen in een loods op het erf en eenmaal per jaar getransporteerd. Beihuisen:
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