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Een drukke, jonge ondernemer. Druk met aardappels poten dus we hebben een
afspraak in de avond; op de trekker zodat het poten door kan gaan. Een ambitieuze
jongeman, in hart en nieren agrarisch ondernemer. „Vleeskuikens geven mij meer
ruimte om ondernemer te zijn.”

Stijn Derks, geboren en getogen in Beuningen als oudste zoon van Willy en Marja,
volgde in Beuningen de lagere school. Ging
daarna naar de havo in Nijmegen en startte
daarnaast met een fouragehandel. Na het
halen van zijn diploma ging Stijn naar de HAS
in Den Bosch, volgde een jaar de studie Bedrijfskunde en Agribusiness en begon daarna
in het ouderlijk bedrijf. Zijn ouders hebben
een opfokbedrijf met 110.000 plaatsen
en het Rondeel in Beuningen met 30.000
leghennen.

Omschakeling
„De havo haalde ik met pijn en moeite. Dus
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ik was blij dat ik naar de HAS kon. Ik dacht
‘dit is het’ maar ik kreeg weer wiskunde en
exacte vakken dus dat was moeilijk. Ik had
het ontzettend naar de zin op de HAS maar
helaas haalde ik 0,1 punt te weinig voor
mijn propedeuse”, vertelt Stijn. Hij stopte
met de studie en startte thuis in het bedrijf.
De locatie in Groesbeek, het voormalige
bedrijf van Stijns opa, stond leeg. „Mijn opa
heeft daar altijd opfok-leg op batterij gehad.
We hadden het omgebouwd naar volière
maar door het overaanbod van leg-opfok
stond dit bedrijf leeg.” Stijn wilde vleeskuikens houden en ze bouwden het bedrijf
om. De twee stallen bieden nu plaats aan
40.000 reguliere vleeskuikens. De stallen

zijn eenvoudig ingericht: een Agrimax-voerlijn, Lubing-drinkers en twee warmtewisselaars van Vissers Techniek. Vleeskuikens
vormen voor Stijn meer uitdaging dan
opfok-leg en de combinatie met akkerbouw
is gemakkelijker. Hij heeft nog overwogen
om scharrelvleeskuikens te gaan houden.
„Het aantal is klein en het was al moeilijk
genoeg om het zo rond te krijgen. Ik vind
het houden van vleeskuikens mooi en het
bevalt prima. We hebben nu acht rondes
gedraaid.” Het idee was om eigen stro
te gebruiken voor de vleeskuikens maar
de stallen waren te nat en de score voor
voetzoollaesies te hoog, dus daar is Stijn
mee gestopt. Wel voert hij eigen tarwe. Het
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Stijn bij het
vleeskuikenbedrijf in
Groesbeek: “Vleeskuikens
geven mij meer ruimte
om ondernemer te zijn.”
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uit laten komen van kuikens in de stal sprak
Stijn aan. De negende ronde heeft hij een
stal met One2Born opgezet en de andere
stal met eendagskuikens rechtstreeks van
broederij Schotman.

met One2Born uitkomen,” zegt Stijn. Hij wil
graag uitbreiden in de vleeskuikens. „Met
vleeskuikens kun je meer zelf ondernemen.
Dat vind ik leuk. Als de mogelijkheden zich
voordoen willen we graag een stal bijhuren.”

One2Born

Druk baasje

One2Born zijn kartonnen opzetdozen waar
de broedeieren na 18 dagen broeden in de
broederij opgelegd worden. In het midden
van de stal werden vier rijen met One2Born-dozen geplaatst. Het voordeel is dat
de kuikens direct na uitkomst water en voer
op kunnen nemen. „Huub van Santvoort
en Rinke Donkers van One2Born kwamen
elke dag een of twee keer kijken en ons
begeleiden bij het temperaturen van de
eieren. De uitkomst was prima: 96,3
procent kuikens van broedeieren van moederdieren van 26
weken. De credits gaan wel naar
mijn vriendin Emmeke. Ze heeft
nog net niet in de stal geslapen
de dagen van opzet van eieren tot
en met het uitkomen”, vertelt Stijn trots.
Emmeke (18) werkt sinds kort mee op het
bedrijf. Ze startte een studie pedagogisch
medewerker maar dat was niet haar ding.
Ze liep een maand mee op het bedrijf en
vond dat zo leuk dat ze voortaan volledig
meewerkt. Nu, op 14 dagen leeftijd, zijn de
One2Born-kuikens zwaarder, hebben minder
uitval en kijken gezonder. „De kartonnen
dozen hebben we met een strohakselaar
versnipperd in de stal. De volgende ronde
laten we waarschijnlijk allebei de stallen

Stijn had van jongs af aan al wat met
trekkers en droomde altijd van werken op
het land. „Dat kan toch nooit als je dat thuis
niet hebt, hoorde ik van alle kanten. Maar
het was mijn passie en als je wilt kan het
wel”, lacht hij. Als 16-jarige startte hij met
fouragehandel in gras, stro en mais. Hij
huurde wat land, kocht een tractor en zo
begon de akkerbouwtak. „Vorig jaar was een
slecht jaar voor de fourage zodat Stijn daar-
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dingen combineren”, lacht Stijn. Hij twittert
veel, was de eerste pluimveehouder die een
week lang twitterde voor Boer+burgertweetmeet. „Dat heeft mij al veel gebracht; veel
leuke contacten, ook in real life. Een mooie
manier om kennis te delen en te ontvangen.”
De jonge ondernemers werken met een
vaste teeltbegeleider. Stijn: „Hij adviseert
de gewasbescherming en teeltbegeleiding.
We moeten natuurlijk nog veel leren.” Stijn
is ook actief in de politiek. Sinds april 2014
is hij raadslid van de lokale partij Beuningen
Nu & Morgen. „Ik vind het belangrijk dat de
stem van zowel jongeren als ondernemers
gehoord wordt binnen de lokale politiek.
Daar wil ik mij graag voor inzetten”, aldus
zijn motivatie.
Stijn wil nog de deeltijd Agrarische bedrijfskunde aan de HAS in Dronten gaan
volgen. „Ondernemen zonder opleiding is ook zonde. De bank heeft
nog nooit moeilijk gedaan maar dat
zal in de toekomst misschien wel
anders worden.”
Stijn vindt het te gek om pluimveehouder te zijn. „Het is leuk om dit samen met
Emmeke te doen. Fijn dat zij de dagelijkse
zorg voor de vleeskuikens op zich neemt als
ik het druk heb op het land. Het rendement
bij vleeskuikens is hoger dan in de akkerbouw en het risico lager. Toch maakt de
combinatie het leuk: ik ben geen mens om
de hele dag op de trekker, op kantoor of in
de stal te zijn.”
Stijn is forumgast op het Pluimvee Symposium Vlees op 25 mei a.s.. U bent daar van
harte welkom!
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mee stopte. Sinds 1 januari 2016 werkt hij
samen met Luke van Dijk (20). „Luke werkte
bij mij en wilde ook graag voor zichzelf
beginnen. Samen hebben we Van Dijk-Derks
Agro opgezet.” De twee jonge ondernemers
werken samen met Jos Sloot en konden zo
starten met de teelt van aardappelpootgoed.
Dit jaar groeiden ze van 2 naar 15 hectare
pompoenen. „Het snijden is handwerk; nog
een mooie uitdaging hoe we dat gaan doen.”
De jonge ondernemers werken nu met GPS.
„Dat is een flinke vooruitgang. Je kunt wat

gege e

Stijn Derks (21) houdt 40.000 reguliere vleeskuikens in roesbeek, op het voormalige opfokbedrijf van zijn ouders. Daarnaast exploiteert hij
samen met zijn compagnon Luke van Dijk een
loon- en akkerbouwbedrijf. Ze bewerken 180
hectare pachtgrond in de regio tussen Nistelrode en Toldijk. Het bouwplan omvat poot- en
consumptieaardappelen, tarwe, mais en pompoenen. Sinds 2014 is Stijn gemeenteraadslid in
Beuningen.
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