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Ons land telt nog vijftien door het Belgische kwaliteitssysteem Belplume erkende en gecertificeerde broeierijen, een
tweehonderdtal reproductiebedrijven en een veertigtal
opfoklegkipbedrijven voor ouderdieren. Deze bedrijven zijn
vooral in de provincies West-Vlaanderen en Antwerpen
gevestigd, de twee grootste pluimveeregio’s in ons land. We
gingen langs bij twee broeierijen die hun sporen al meer dan
verdiend hebben: Belgabroed in Merksplas (Antwerpen) en
Ghekiere in Wevelgem (West-Vlaanderen). Ze deelden hun
inzichten rond hun aanpak, strategie en innovaties, zoals het
uitbroeden van kuikens in de stal en de daaraan gekoppelde
early feeding (meteen eten en drinken ter beschikking stellen).

bo

Dossier Broeierijen en
vermeerdering
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Dossier

Van opfok- tot eendagskuiken
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Broeierijen spelen
essentiële rol
in vleeskippenketen
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Bij de productie van kip is de hele keten betrokken. Elk onderdeel van die keten
heeft zijn eigen rol: fokkerijen, broeierijen, pluimveebedrijven en slachterijen.
Ook voerfabrikanten, dierenartsenprakijken, diergeneesmiddelenproducenten,
pluimveeservicebedrijven en stalleninrichters leveren hun bijdrage. Broeierijen
spelen een essentiële rol in het leveren van sterke, robuuste eendagskuikens aan
de vleeskuikenhouder. Ze dragen zo bij aan een efficiënte en rendabele
braadkippenproductie.
Jan Van Bavel
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e pluimveeproductiekolom begint
bij de fokkerij. Op het gebied van
genetica zijn er in de vleeskippenmarkt wereldwijd nog drie grote spelers
actief: Aviagen, Cobb-Vantress en Hubbard.
Deze fokbedrijven hebben hun eigen zuivere fokdieren en leveren eendagskuikens
voor de opfok van ouderdieren aan opfokbedrijven. Op zo’n opfokbedrijf worden
hanen en hennen gescheiden grootgebracht
tot de leeftijd van zo’n 20 weken. Vervolgens
verhuizen de ouderdieren naar vermeerderingsbedrijven, waar de dieren geslachtsrijp
worden en broedeieren gaan produceren.

© BELGABROED
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Natuurlijk broedproces
Vermeerderaars leveren deze broedeieren
aan de broeierij. Daar worden de eieren in
de voorbroedkast gelegd en gaat het broedproces van start. Na achttien dagen worden
de broedeieren geschouwd, waarbij de
onbevruchte eieren ertussenuit worden
gehaald. De bevruchte eieren worden verlegd in de uitkombakken, die in de uitkomkast worden gelegd, waar het kuiken na drie
dagen onder ideale klimaatomstandigheden uit het ei komt. In de broeierij maken

een strikte hygiëne en doorgedreven kwaliteitsopvolging een verschil voor de pluimveehouder die de eendagskuikens ontvangt.

Directe toegang tot voeder en water
Voor een vlotte start van de kuikens en om
de weerbaarheid ervan te verhogen, toonde
onderzoek aan dat het belangrijk is dat ze
snel na het uitkomen over water en voeder
kunnen beschikken (early feeding). Gezien
de tijd die verloopt tussen de uitkomst van
de eerste en de laatste kuikens, kan er dus
een voordeel worden gehaald als de kuikens
in de broeierij al worden bijgevoederd. Dit
wordt momenteel nog onderzocht. Een
andere innovatieve methode is dat achttiendaagse voorgebroede broedeieren worden
geleverd op het braadkippenbedrijf, die daar
uitkippen. De geboren eendagskuikens hebben zo meteen toegang tot voeder en water.
Nadat de eendagskuikens zijn opgezet in de
braadkippenstal of in de stal zijn uitgekomen, groeien ze op tot slachtrijpe vleeskippen. Die worden getransporteerd naar de
slachterij, waar ze worden geslacht en verwerkt tot kipproducten. Via de retail of handel komen die bij de consument terecht. n
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Via het NestBorn-concept
worden de kuikens geboren
op een strooiselbed in de stal
en hebben ze meteen toegang tot voer en water.

© BELGABROED
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Belgabroed levert wekelijks bijna 1,6 miljoen eendagskuikens
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“Passie en innovatie
zit in onze genen”

py

Het fokken van pluimvee zit al vier generaties lang in het DNA van de
familiale broeierij Belgabroed uit Merksplas. Naast die pioniersrol wil
Belgabroed ook trendsetter zijn inzake innovatie, duurzaamheid en
dierenwelzijn. Een mooi voorbeeld daarvan is het NestBorn-systeem,
waarbij de kuikens uitkomen in de vleeskuikenstal.

co

Jan Van Bavel

B

elgabroed ontstond in 2001 uit
de fusie van familiebedrijven
Destrooper en Moonen, waarvan de wortels teruggaan tot 1950. Met
Jef Moonen, hoofd van de broeierij en
de logistiek, is al de vierde generatie
van de familie Moonen actief. In 2018
nam Bart Vermeiren als algemeen
directeur de leiding op zich, samen met
de families Destrooper en Moonen.
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Door de lockdown ligt de vleeskuikenprijs zo laag dat men op de rem staat
qua opzet van kuikens. Polen, Nederland en België voelen, als grootste
exporteurs van kippenvlees, de impact
van de crisis het meest. “De laatste
weken legden we tot 40% minder eieren in onze broedmachines”, vertelt
Carl Destrooper, verantwoordelijke
voor de groep Yellow Bird, die de ‘fami-

lie van broeierijen’ rond Belgabroed
(van Hulst, Vervaeke-Belavi, Moonen
& Wagemans en L’Oeuf d’Or) omvat.
Dankzij deze onderlinge samenwerking met regionale spreiding kan de
groep innoveren en heeft ze toegang
tot diverse rassen, concepten en houderijsystemen.

Aanpak en sluitstuk
De capaciteit van Belgabroed bedraagt
bijna 1,6 miljoen eendagskuikens per
week. Die levert het aan vleeskuikenhouders in België, Nederland, Frankrijk
en Duitsland. “We bewaken daarbij
altijd de kwaliteit doorheen de hele
keten”, aldus Bart Vermeiren. “Gezonde
moederdieren zorgen voor gezonde
kuikens. Goede hygiëne en het beste
voeder op het opfok- en vermeerderingsbedrijf, ontsmetting van de
broedeieren, de eischaalkwaliteit …
het maakt het verschil!” Belgabroed
werkt in België en Nederland samen
met circa 30 opfokkers, 60 vermeerderaars en 250 braadkippenhouders. Met

Dossier

Inspelen op de toekomst
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Andere innovaties

De broeierij verwacht veel van innovaties zoals de in ovo-vaccinatie (in het
ei enten), waardoor het kuiken al voor
de geboorte gevaccineerd is tegen ziektes als Newcastle Disease en Gumboro.
“Dit zorgt voor een snelle immuniteitsopbouw van het kuiken en geen ent
reacties tijdens de ronde. Onze Nederlandse zusterbroeierij van Hulst is al
uitgerust voor deze techniek. We dromen ervan om op termijn een volledig
afgeënt broedei af te leveren, waarmee
we nog meer inspelen op een robuust
kuiken met betere prestaties, een hoger
dierenwelzijn en lager antibioticagebruik. Dat is de broeierij van de toekomst”, aldus Carl.
In de broeierij in Merksplas investeerde Belgabroed dit jaar in een verhoogde koelcapaciteit, zodat het de
broedprocessen nog beter kan aanpassen aan de geëvolueerde genetica van
het kuiken. “Onze kennis over het temperatuurtraject tijdens het broedproces, maar ook dat van de dagen erna,
nam de laatste jaren enorm toe. Mede
door de nieuwe kennis van het NestBorn-uitkomsttraject. We geven nu
ander advies rond vloer- en cloacatemperatuur dan enkele jaren geleden”,
zegt Jef. Omdat Belgabroed een direct
verband ziet tussen broedei- en kuikenkwaliteit, focust het op een continue monitoring van de kwaliteit van de
broedeieren en een transparante communicatie met het vermeerderingsbedrijf. Een betere robuustheid van het
kuiken plus een dalend antibioticagebruik en sterftecijfer zijn voor Belgabroed de grote fokdoelen voor de
komende jaren. n
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Via het NestBorn-concept zijn Belgabroed en haar zusterbedrijven toonaangevend binnen de trend van het
uitbroeden van kuikens in de stal.
Uniek hierbij is dat de broedeieren na

omzet uit NestBorn. “Ook in België
zien we nu een snelle groei. De verwachting is dat de komende jaren,
afhankelijk van antibiotica- en dierenwelzijnsinitiatieven maar ook veranderende consumentenverwachtingen,
50% van onze aantallen uit NestBornkuikens zal bestaan”, stelt Bart.

er

heel de familiale groep produceert de
broeierij 6 miljoen broedeieren per
week. Daarvan exporteert het zo’n
1,5 miljoen eieren via haar zusterbedrijf
Incubel naar derde landen (MiddenOosten, Rusland, Noord- en WestAfrika). Via Incubel vangt Belgabroed
de pieken en dalen op in zowel de
broedeiproductie als de bestellingen
van eendagskuikens. “Een beperkte
overproductie geeft de nodige planningsruimte om de juiste kwaliteit in te
leggen voor onze klanten. Incubel is
een sterkte in onze aanpak als sluitstuk
voor onze broeierij. We kopen wekelijks
nog 1 miljoen broedeieren bij de concullega’s en exporteren er in totaal zo’n
125 miljoen per jaar”, zegt Carl.

het schouwproces worden verplaatst
naar de vleeskuikenstal, zodat de laatste drie dagen van het broedproces op
het pluimveebedrijf plaatsvinden. Het
kuiken wordt geboren op een strooiselbed, heeft meteen toegang tot voer en
water (early feeding) en er is geen transport meer van kuikens. “Dit zorgt voor
minder stress en gezonde, vitale en
robuuste kuikens, betere stalresultaten
en slachtrendement”, aldus Bart. De
(klimaat)monitoring tijdens het uitkomstproces gebeurt in realtime,
gebruikmakend van technologie, digitalisering en een beveiligde webapplicatie. “Hiermee bewijzen we dat dierenwelzijn en economisch rendement
combineerbaar zijn. De pluimveehouder moet hiervoor niet investeren,
want het concept is makkelijk te
implementeren in elke stal. Het mooie
is dat we samen met hem objectieve
kennis opbouwen over het uitkomsttraject, maar ook over zijn stal en stalsysteem. Pluimveehouders die dit systeem gebruiken, moeten minder
antibiotica inzetten en zijn erg trots op
hun kuikens. Dit jaar zullen we samen
met onze zusterbroeierijen zo’n 30 miljoen eieren in de stallen van vleeskuikenhouders leggen.” In Nederland
haalt Belgabroed al 50% van haar

Bo

“Met onze familiale
broeierijgroep willen
we het elke dag nog
beter doen.”

De bedrijfsleiding van Belgabroed: Jef Moonen, Carl Destrooper en Bart Vermeiren.
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De bedrijfsleiding
van broeierij Ghekiere:
Caro, Chiel, Lore,
Sibylle en Filip met
Camilla, de jongste
telg van de familie.

© FOTO’S: JOLIEN DE REU

Het reilen en zeilen van familiebedrijf Ghekiere
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“Kwaliteit komt altijd
op de eerste plaats”
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Midden in de tweede coronagolf word ik – met de nodige afstand –
hartelijk ontvangen in Wevelgem, voor een gesprek over het reilen en
zeilen van broeierij Ghekiere, een echt familiebedrijf. We hebben het
over het bedrijf en zijn strategie, uitdagingen en innovaties.
Jolien De Reu, landbouwconsulent

D

e broeierijwereld zit al bijna
100 jaar in het bloed van de
familie Ghekiere. In 1928 zetten de grootvader van huidig zaakvoerder Filip en diens broers de eerste
stappen onder de naam ‘Gebroeders
Ghekiere’. Zij hadden een broedcapaciteit van 15.000 broedeieren, wat toen
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heel impressionant was. De broeierij
werd voortgezet door de ouders van
Filip, die in 1978 op de huidige locatie
in Wevelgem hun stek vonden. In 1990
kwamen Filip en zijn echtgenote Sibylle
in het bedrijf. Met Caro, Lore en Chiel
is sinds vorig jaar ook de vierde
generatie actief binnen nv Ghekiere.

Ieder heeft zijn eigen interesse en specialisatie. Caro en haar echtgenote
Hannelore zijn verantwoordelijk voor
de werking van de broeierij. Lore versterkt Sibylle bij de boekhouding en
Chiel is de technische man. Broeierij
Ghekiere is de laatste tien jaar
gegroeid. Momenteel hebben ze moederdieren op dertien vermeerderingsbedrijven. “Het is een bewuste keuze
om alle moederdieren in eigen beheer
te hebben”, vertelt Filip. “Zo weet je
perfect welke broedeieren je binnenkrijgt. Je bepaalt zelf het voeder en je
eigen dierenarts volgt de dieren op.” Er
wordt nu nog een uitbreiding gereali-
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Geluidssensoren in de
uitkipkast

“We proberen heel goed naar onze
klanten te luisteren en op hun vragen
in te spelen”, vat Caro de bedrijfsstrategie van Ghekiere samen. “Een voorbeeld hiervan is een gelspray voor coccidiosevaccinatie, die we op vraag van
de klant in de broeierij toepassen. Alle
klanten ontvangen ook een kuikenpaspoort, zodat ze meer informatie hebben over de herkomst van de kuikens.
Sinds de invoer van het KB over identificatie en registratie vermeldt dit paspoort de nieuwe lotnummers. Verder
wordt de herkomst van de kuikens, de
leeftijd van de moederdieren en de
voederfirma vermeld. Als extra service
geven we ook de Gumborotiters mee.
Braadkippenhouders kunnen op basis
van deze informatie de ideale data
bepalen om over te enten.” n

In 2015 en 2018 werd er in een renovatie van de broeierij en een vernieuwing
van een deel van de broedmachines
geïnvesteerd. Binnenkort staat er nog
een derde vernieuwingsfase op de
planning. De nieuwe broedmachines
van Petersime sturen het broedproces
op basis van CO2, waardoor het hatch
window – de tijdspanne tussen het uitkippen van het eerste en het laatste
kuiken – verkleint. Het resultaat is een
betere uitkomst en uniformere kuikens. Volgens Caro zijn ze ook nauw
betrokken bij het onderzoek dat Petersime voert. “De nieuwste broedmachines proberen het broedproces uit de
natuur nog beter na te bootsen. Er
werd ontdekt dat kuikens, net voor ze
uitkippen, in het ei piepen om aan de
andere kuikens duidelijk te maken dat
zij beter ook uitkomen. Eén kuiken
alleen kan zichzelf niet warmhouden,
vele kuikens samen kunnen dit wel.”
De nieuwste uitkipkasten zijn uitgerust
met sensoren (synchro hatch) die hier
onder meer op inspelen.
De familie Ghekiere volgt alle ontwikkelingen rond in ovo enten van nabij
op. Dit is een techniek waar ze wel iets
in zien. “Momenteel is deze technologie nog heel duur, maar we zijn
benieuwd naar de verdere evolutie
ervan”, vertelt Caro.

“We proberen heel goed
op vragen van onze
klanten in te spelen.”

py

rig

ht

Vorig jaar werd het zuiden van WestVlaanderen hard getroffen door de uitbraak van vogelgriep van het type
H3N1. Ook broeierij Ghekiere deelde
toen zwaar in de klappen, want een
heel deel van hun jonge moederdieren
werd getroffen. Dit liet een serieuze
financiële kater achter. De uitbraak
was een enorm stressvolle periode. Het
was ongelofelijk hoe de verspreiding
binnen de sector verliep. “Hier noemden we het een chance spel”, zegt Filip.

Klant is koning

er

Crisissen vogelgriep en corona

heel aantal factoren waar je geen vat op
hebt”, aldus Filip. Hij houdt zijn hart
vast voor de actuele vogelgriepsituatie.
“Momenteel krijgen we af te rekenen
met de coronacrisis. De zeer lage
marktprijs van de braadkippen leidt tot
een lagere afname van eendagskuikens
door onze klanten. We kunnen onze
productie van broedeieren niet van de
ene dag op de andere aanpassen. We
moeten nu dus meer broedeieren
exporteren. Dit blijft in onze afzetmarkten op zich wel lopen, al is het
soms zoeken naar nieuwe handelsroutes door gesloten grenzen.”

Bo

seerd van een opfokbedrijf. “Als die
rond is, zal ook alle opfok opnieuw in
eigen beheer gebeuren. De corebusiness van Ghekiere is het verkopen van
kwalitatieve eendagskuikens. Verder
halen we ongeveer 15% van onze omzet
uit de export van broedeieren en eendagskuikens.”

co

Eendagskuikens klaar voor transport
naar de klant.

Er zijn toen enorme inspanningen
gedaan op het vlak van bioveiligheid en
die werden sindsdien niet meer versoepeld. Zo werden er ontsmettingsbogen geplaatst bij de oprit van de
bedrijven, er wordt een strikte een-opeenophaling gehanteerd, ontsmet
materiaal wordt nog eens dubbel ontsmet voor gebruik … “Als broeierij
moet je alle maatregelen nemen die je
kan nemen, maar dan nog zijn er een

De nieuwste uitkipkasten zijn uitgerust met
een sensor synchro hatch, die onder meer
geluidssignalen registreert.

Boer&Tuinder • 26 november 2020

21

