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DOSSIER: VOERSYSTEMEN

“DE NIJBORG
AGRI HEEFT ONS
VOORAF, TIJDENS
EN ACHTERAF
GOED GEADVISEERD”

PLUIMVEEHOUDER PETER BUTS:

“Kuikens presteren elke
ronde goed”

DE NIJBORG AGRI
Buts koos voor De Nijborg Agri
vanwege de goede kwaliteit
voerpannen, maar ook vanwege de
expertise van het bedrijf. “Ze hebben ons vooraf, tijdens en achteraf
goed geadviseerd en alles netjes in
de stal gemonteerd. We gebruiken
ook de drinknippels van De Nijborg
Agri en die bevallen ook prima. Het

Pluimveehouder Peter Buts: “De Landmeco voerpan zorgt voor minder verspilling”

Pluimveehouder Peter Buts uit het Brabantse Zeeland is twee
jaar geleden overgegaan op Landmeco voerpannen. Buts is al
de derde generatie op het bedrijf en besloot in april 2017 om
van een gemengd varkens- en pluimveebedrijf volledig over te
gaan op pluimvee. Door het ombouwen van de varkensstal kan
de Brabander nu ruim honderdduizend kippen houden. Buts
koos voor het concept langzaam groeiende kippen (LGK) van
Storteboom en daarom lopen er nu 65.000 Hubbard 987 kuikens
in de drie stallen van Peter en Linda Buts.

een stuk groter en de kip reageert
er goed op. We kunnen het voer er
goed inkrijgen: de kuikens kunnen
er gemakkelijk bij, omdat het een
vrij lage pan is. In de eerste week
nemen ze meer voer op, waardoor
deze stal eigenlijk altijd beter loopt
dan de andere stallen. In elke ronde
hebben we hier drie tot vijf punten
betere voerconversie dan in de an-

“EEN GEZONDE
KIP IS HET ALLERBELANGRIJKSTE”

VOEROPTIMALISATIE
Buts heeft werkplezier en gemak
hoog in het vaandel staan, maar een
gezonde kip is het allerbelangrijkste. “Voeroptimalisatie is dan heel
belangrijk. Goed eten en goed voer
waar ze goed bij kunnen, zorgt voor
een goede opstart. De Landmeco
voerpannen hebben we gekozen
omdat de voerpan voor minder
verspilling zorgt, ook het kantelsysteem vinden wij een erg belangrijk element. Als de kuikens weg
zijn, dan kunnen we de pannen
gemakkelijk schoonspuiten.”

reinigen tijdens de leegstand is ook
zeer eenvoudig: weinig lekkages en
de kuikens hebben continu beschikking over water.”
TERUGKEREND BEELD
Samenvattend zorgen de
Landmeco voerpannen voor een
betere voerconversie, de kip kan
gemakkelijk bij het voer en Buts

heeft meer werkplezier doordat
de pannen gemakkelijk te reinigen
zijn vanwege het kantelsysteem. “Ik
gebruik het systeem nu bijna twee
jaar en we zijn nu in de twaalfde
ronde sinds we zijn overgegaan. En
in alle ronden keert het beeld terug
dat de kuikens beter presteren en
dat kan geen toeval zijn. We zijn er
ruim vier jaar mee bezig geweest

om dit te realiseren en ik ben blij
dat het nu allemaal zo mooi loopt.
De varkensstal was versleten en
moest vervangen worden. Toen
hebben we gekozen om volledig
over te gaan op pluimvee en daar
zijn we tot op de dag van vandaag
tevreden mee.” ■

MEER INFORMATIE OVER DE
LANDMECO VOERPANNEN?
De Nijborg Agri B.V.
Website: www.landmeco.nl
E-mail: info@nijborgagri.nl
Tel.nr.: 0318 -572 923

dere twee stallen en dat komt deels
doordat we nu dit voersysteem
gebruiken.”
COMPLEET CONCEPT
Uiteraard spelen er ook andere
factoren een rol, zo is de stal ook
anders geïsoleerd: er zit een halve
meter gebroken puin onder de
vloer. Hierdoor is de nieuwste stal

“We gebruiken ook de drinknippels van De Nijborg Agri en die bevallen ook prima.”

“DRIE TOT VIJF
PUNTEN BETERE
VOERCONVERSIE”
In de andere stallen werkt Buts met
MiniMax pannen. Voorheen stonden
op het familiebedrijf Buts voersystemen van de Toekomst. “Die
werken ook allemaal goed, maar de
Landmeco voerpannen bevallen nog
net iets beter. Het arbeidsgemak is

van het pluimveebedrijf na het
schoonspuiten altijd een graad of
tien warmer dan de andere stallen.
Buts: “Het toepassen van gebroken
puin is een bewuste keuze geweest,
zoals alles wat we hier doen vooraf
goed wordt afgewogen. De goede
technische resultaten komen dan
ook voort uit het totale concept
rondom het langzaam groeiende
kip-concept (LGK) van Storteboom.
Het heeft ook met de gehele
stalinrichting te maken: de warmtewisselaars van Plettenburg, een
goed klimaat en de inlaatventielen –
waarover we lang hebben getwijfeld
- maken samen met de Landmeco
voerpannen dat deze stal altijd goede technische resultaten heeft.“

• Hoog rendement door Crossflow
warmtewisselaar
• Besparing van 65% op energiekosten
• Zeer effecïente (lage weerstand)
filters, zelfreinigend!
• Volledig gecoate panelen
• Krachtige centrifugaal ventilator
• Goedgekeurd voor fijnstofreductie
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“Voeroptimalisatie is heel belangrijk. Goed eten en goed voer waar ze goed bij kunnen, zorgt voor een goede opstart.”
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VERSCHILLENDE GELIJKDRUK
VENTILATIESYSTEMEN

BESCHIKBAAR VAN 20 TOT 110 KW
ROBUUSTE, GOED TE REINIGEN
INDIRECT GESTOOKTE HEATER

Tel. +31(0)342-786952 • info@multiheat.eu • www.multiheat.eu
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