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Sinds 2019 neemt Coppens Diervoeding deel aan het agrarisch 

platform AgriFriends. Samen met negen andere toonaangevende 

partners uit de agrifood sector maken we ons sterk om de kloof 

tussen boer en burger te verkleinen en het imago van de sector te 

verbeteren. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van het 

grote netwerk en de mediakanalen van voetbalclub PSV. 

tussen boeren en burgers positief te 

activeren.

Begin april lanceerde het platform 

de sympathieke actie ‘De Agri-

Friends Foodbox’. Supporters van 

PSV en burgers konden zich 

aanmelden via www.agrifriends.nl 

om een foodbox te doneren aan 

iemand die wel een steuntje in de 

rug kan gebruiken. Driehonderdvijftig 

dozen, gevuld met gezonde en 

regionale agrarische producten zijn 

inmiddels verdeeld.   

Daarnaast ontving de Voedselbank 

Eindhoven honderd gratis Agri-

Friends foodboxen, om zo de maat- 

schappelijke betrokkenheid van de 

agrarische sector te benadrukken. 

Gedurende het jaar ontwikkelt het 

platform meer acties om de dialoog 

Unieke foodbox
campagne met PSV

Jubilarissen
Dat Coppens een fijne werkgever is wel te merken aan het groot aantal 

medewerkers met een lang dienstverband. In de eerste maanden van dit jaar 

hebben we al vier collega’s gefeliciteerd met hun werkjubileum. Met een 

lekkere taart en mooie bos bloemen zijn zij in het zonnetje gezet! 

Frank Verhagen:  25 jaar

Sander Arts: 12,5 jaarToine Bink: 25 jaar

Henny van de Vondervoort: 12,5 jaar
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Unieke foodbox
campagne met PSV

Corrie | Miss Brabant

Corrie van Leerzem is 26 jaar en werkt bij Coppens Livestock 

varkensfokkerij Klijn in Waalwijk. Naast haar werk in de stal, was 

ze de afgelopen periode in de race voor de titel Miss Beauty Noord  

Brabant 2020/2021. 

Wat is jouw rol  

bij Varkensfokbedrijf Klijn? 

“Ik ben voornamelijk te vinden in de 

kraamstal en bij de speenbiggen. 

Daar kan ik echt iets betekenen voor 

de toekomst van de varkens-

houderij.”

Hoe reageren mensen in je directe 

omgeving op jouw deelname? 

“Mijn omgeving reageerde nogal 

verrast toen ik even tussen neus en 

lippen door aankondigde dat ik 

geselecteerd was voor Miss Beauty of 

Noord-Brabant. Met mijn deelname 

wilde ik laten zien dat mensen niet in 

hokjes te plaatsen zijn. Daarnaast 

vond ik het een leuke uitdaging om 

het beste van twee werelden samen 

te brengen.”

Het is wel een verrassende 

combinatie; de ene dag in de stal, 

de andere dag op stiletto’s.  

Hoe heb je dat zelf ervaren? 

“Het was een hele beproeving om 

dagelijks te schakelen tussen laarzen 

en stiletto’s. Maar daardoor heb ik 

wel mogen ervaren dat de agrarische 

sector en de beauty sector meer met 

elkaar gemeen hebben dan je in 

eerste instantie zou denken.”

Heeft jouw deelname een 

positieve bijdrage geleverd aan 

het imago van de sector?

“Ja dat denk ik wel, vooral doordat ik 

op zoek ben gegaan naar de 

overeenkomsten van deze totaal 

verschillende sectoren. Een goede 

gezondheid (en daarmee ook 

uitstraling) begint met gezonde 

voeding. Onze Nederlandse boeren 

doen dagelijks hun uiterste best om 

gezonde voeding op het bord van de 

burger te krijgen.

Daar tegenover staat dat een positief 

imago opbouwen met behulp van 

(social) media de kracht is van de 

beauty sector. Precies de juiste posts 

maken, content bedenken, bewust 

zijn welke dingen juist te benaderen. 

Iets waar de agrarische sector zich 

ook sterk in heeft ontwikkeld!

Zo mooi om te zien dat deze twee 

werelden elkaar kunnen versterken. 

Door eens buiten de comfortzone te 

stappen en de stoute klompen aan te 

trekken, kan je zien, ervaren en 

beleven hoe het er bij een ander aan 

toe gaat. “

Welke prijs heb je uiteindelijk 

gewonnen? 

“Aan het einde van dit avontuur heb ik 

twee titels in ontvangst mogen 

nemen: First runner up Miss Beauty of 

Noord-Brabant 2020/2021 (2e 

plaats) én Miss Charity 2020/2021.

Ik ben zo trots als een pauw dat ik 

de agrarische sector heb mogen 

vertegenwoordigen in de spotlight 

omringt door glitter & glamour. 

Maar, nu er een einde is gekomen 

aan mijn stiletto avontuur ben ik 

ergens toch wel blij dat ik weer 

volledig terug mag naar mijn 

natuurlijke habitat, want mijn 

avontuur tussen de knorren is nog 

lang niet afgelopen.”

fotograaf: John Vermeeren
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Vierde generatie 
bouwt hypermoderne 

vleeskuikenstal

Ronny, Ingrid en Bart Baeyens houden 154.000 

vleeskuikens in Oud-Turnhout (België). Ronny en 

Ingrid hebben het bedrijf in 1982 overgenomen van 

Ronny´s opa. Die hield op dat moment 20.000 

kuikens. Gestaag zijn ze gegroeid naar 70.000 

vleeskuikens verdeeld over drie stallen. Met zoon 

Bart klopt de volgende generatie aan de deur. 

Onder zijn leiding zijn twee nieuwe stallen 

gebouwd. 

De familie Baeyens koos voor Coppens, vanwege het 

vertrouwen in hun deskundige begeleiding bij zowel 

de bouw van de stal als bij het technisch presteren 

van de dieren. Samen met accountmanager Johan 

Venken hebben ze mooie resultaten behaald.

De vergunning

De familie Baeyens heeft maar liefst acht jaar moeten 

wachten op de vergunning voor hun uitbreiding. Ze liggen 

met hun bedrijf vlak naast natuurdomein de Liereman. 

Dat zorgde voor nogal wat problemen en oponthoud.  

Maar de aanhouder wint. “De laatste stal van mijn ouders 

is gebouwd tijdens de dioxinecrisis, deze stallen in de 

coronacrisis. Het kan alleen maar beter gaan!”, lacht Bart. 

Met hoge gewichten, netto voerconversies onder de 1,00 

(1500 g) en een voetzoollaesies score van 3 in de eerste 

ronde, kan wel gesteld worden dat de stallen momenteel 

super draaien. Het klimaat in de stallen is echt top.

Inrichting 

Bart, Ronny en Ingrid zijn bij verschillende bedrijven 

inspiratie gaan opdoen, alvorens een stallenbouwer en 

inrichting te kiezen. De keuze is gevallen op Van Der Linden 

voor de ruwbouw en Vencotec voor de inrichting. 

Stalklimaat

De stallen zijn voorzien van daglicht via de zijkanten. Het 

onderdak is afgewerkt met aluminium platen en voorzien 

van 20 centimeter isolatiemateriaal. Terwijl er sneeuw op 

de daken ligt op het moment van dit interview, staan de 

kachels uit en is de staltemperatuur toch 29 graden. En dat 

terwijl de kuikens slechts acht dagen oud zijn. 

Vencotec heeft gezorgd voor een optimaal stalklimaat. 

“Voordat we begonnen zijn met de bouw, hebben de 

inrichters van Vencotec de stallen in 3D getekend. Samen 

hebben we het hele bouwproces doorlopen. Punten die we 

anders wilden, hebben ze aangepast. Eigenlijk klopte alles 

wat er op de tekeningen stond”, aldus Bart. “Zowel 

ventilatie- als voercomputer zijn van het merk Hotraco. 

Vencotec heeft de basisinstellingen ingesteld en 

gecontroleerd. Alles stond meteen goed. Het is vanaf de 

eerste ronde gewoon prettig werken in de stallen.”

Verlichting

Voor de verlichting werd gekozen voor de nieuwe Philps 

Signify lampen. “In België zijn wij het eerste bedrijf met dit 
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type licht”, zo vertelt Bart. “De lampen geven een groen 

licht af. Dit is aangenaam voor de kuikens en zorgt voor een 

rustgevend gevoel.” Zowel Bart als Ronny hebben nog geen 

moment spijt gehad van deze keuze.

Ventilatie

De ventilatie gebeurt middels een combinatie van nok- en 

lengteventilatie. De grote ventilatoren in de achtergevel zijn 

van het merk Skov/Big Dutchmann. Die zijn als een geheel 

gebouwd en ze hangen niet meer in vierkante bakken. 

Hierdoor hoopt er geen vuil meer op in de hoeken. Bij de 

ventilatoren gaat de lucht op een gestroomlijnde manier 

naar buiten. Aan de buitenzijde van de stal is een soort 

‘toeter’ op de ventilatoren bevestigd. Die zijn voorzien van 

lamellen die automatisch worden gestuurd. Ze houden 

direct zonlicht en andere weersinvloeden buiten. Wind kan 

dus ook niet naar binnen. De ‘toeters’ aan de buitenzijde 

zijn voorzien van een roestvrij staal rooster en aan de 

binnenkant zit een isolatiedeksel met rubber dichting voor 

een luchtdichte afsluiting.

De buitenzijde van de stallen is afgewerkt met Bruynzeel 

platen. Zowel deze platen als de golfplaten en de raam- 

gordijnen zijn afgewerkt in een antracietkleur. Dit zorgt voor 

een mooi, strak aanzicht. 

Opvang van regenwater

De brandweer heeft de familie verplicht om het regenwater 

op te vangen in een grote waterput tussen de stallen. Deze 

put is maar liefst honderd meter lang, zes meter breed en 

kan zeshonderdvijfenzestig kubieke meter water opvangen 

en driehonderd kubieke meter spoelwater. Er is daardoor 

een breedte van 6 meter ontstaan tussen de stallen. De 

vloer tussen de stallen bestaat volledig uit beton. Deze 

vloer is ‘golvend’ richting de afvoerputjes aangelegd. “In de 

zomer kunnen we afvoerputjes met behulp van een 

speciale buis verhogen. Op die manier kunnen we dan de 

vloer onder water zetten, zodat het beton koel blijft”, aldus 

Ronny. Dit zal een positief effect hebben op de stal- 

temperatuur. Vóór de stallen wil Bart nog een bomenrij 

aanplanten voorzien van een nevelinstallatie. Zo’n 

installatie beschermt in de lente de bloesem en houdt het 

gras in de zomer vochtig, waardoor het ook in de stal frisser 

zal blijven.

Bronput

De kuikens krijgen drinkwater via een bronput. Ronny en 

Bart hebben er twee; één voor de oude stallen en één voor 

de nieuwe. In de hygiënesluis heeft Bart een installatie 

gebouwd, daar kan hij steeds kiezen tussen water uit de 

bronput óf water uit de regenput. De hygiënesluis bevindt 

zich aan de voorkant van het bedrijf. Hier douchen 

dierenarts en vertegenwoordigers zich, alvorens de stallen 

te betreden.

Vertrouwen in de toekomst

Zoon Bart verzorgt de kuikens in de nieuwe stallen, Ronny 

blijft de verzorging in de oudere stallen voor zijn rekening 

nemen. “Ik ben nu eenmaal wat minder vlot met die nieuwe 

computers,“ lacht Ronny. De familie Baeyens is blij met de 

manier waarop de nieuwe stallen in gebruik genomen zijn. 

De resultaten spreken voor zich en dit zelfs zonder anti- 

bioticagebruik. Bart, Ronny en Ingrid kijken dan ook met 

vertrouwen naar de toekomst!

Reageren op dit artikel? Mail de redactie. info@coppens.nl

Adviseur Johan Venken, Ronny en Bart Baeyens.
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Inno-Feed 
zeugenvoerprogramma 

Met het Inno-Feed zeugenvoerprogramma biedt 

Coppens een totaalpakket voor zeugen. Het 

omvat een uitgebreid assortiment van voeders 

en maatwerkadvies in de stal. Samen met jou 

kijken naar het totaalplaatje. Daarin spelen 

naast voeradvies onder andere ook 

verlegstrategie en de conditie van de zeugen een 

rol. Het programma is erop gericht om een zo 

goed mogelijk resultaat en het beste rendement 

voor jouw bedrijf te behalen. In deze uitgave van 

Coppens Contact besteden we aandacht aan 

één van de voeders uit het Inno-Feed 

zeugenvoerprogramma; het transitievoer. 

Transitievoer 

In de periode rond het werpen kan veel gedaan worden 

om de zeug fit te houden, zodat er vitale biggen geboren 

worden. Tijdens de transitieperiode (zeven dagen voor het 

werpen tot drie dagen na het werpen) verandert er veel 

voor de zeug. Dit zorgt voor stress, waardoor de zeug extra 

kwetsbaar is. Omdat ze in een negatieve energiebalans 

raakt, is het belangrijk om de stofwisseling in deze fase 

extra te ondersteunen. Door inzet van het juiste voer, blijft 

de voeropname optimaal in deze overgangsperiode. Het 

transitievoer zorgt voor een fitte zeug wat uiteindelijk een 

positief effect heeft op het werpproces en de vitaliteit van 

de geworpen biggen.

Samenstelling

Transitievoer zit qua samenstelling tussen het dracht- 

en het lactovoer in. Waar het drachtvoer vezelrijk en laag-

geconcentreerd is, is het lactovoer juist vezelarm 

en hoog geconcentreerd. De verandering van voer vraagt 

extra aandacht, omdat het vaak lijdt tot constipatie. 

Doordat grondstoffen en nutriënten in het transitievoer 

goed aansluiten op het drachtvoer, wordt de overgang 

makkelijker gemaakt en worden gezondheidsproblemen 

voorkomen. Daarnaast bevat het transitievoer onder 

andere probiotica voor een goede darmwerking en extra 

nutriënten die helpen om de bigvitaliteit te verbeteren. 

Via de OFR (opticare ferment raap) en de toegevoegde 

insectenolie sturen we de microbiota van de zeug en 

daarmee ook indirect de microbiota van de big. Op deze 

manier enten we de big met de goede bacteriën tijdens 

de dracht, zelfs al voordat de big biest opneemt. 

Kreelstructuur

Het voer heeft een bijzondere structuur die we ‘kreel’ 

noemen. Het is een combinatie tussen kruimels en meel. 

Het wordt volgens een uniek Inno-Feed procedé 

gemaakt; het meel waaraan probiotica is toegevoegd, 

wordt niet verhit, de kruimels wel. De unieke 

consistentie draagt bij aan het verbeteren van het 

vreetgedrag van de zeug.

Meer weten? 

Voor een advies op maat kun je contact opnemen met 

varkensadviseur Elke Hermans (06-55761087). 

Samen met jou bekijkt ze graag de mogelijkheden voor in 

jouw bedrijf.
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Wetenschap in de stal 

Maak kennis 
met ons Technisch Team

Inno-Feed 
zeugenvoerprogramma 

Misschien heb je al eens kennisgemaakt met 

iemand van het Technisch Team? Maar wat doet 

ons Technisch Team eigenlijk? We gingen in 

gesprek met Huub Derix (diernutritionist) en 

Maarten Hollemans (innovatiemanager) die 

beiden deel uitmaken van het team.

Maarten: “Kennis bundelen, toepassen en vooral leren van 

elkaar! Met die gedachte is het Technisch Team vier jaar 

geleden samengesteld. Nutritionisten van Coppens Dier- 

voeding  en dochterbedrijven Swinco, Ponco en ProPlume 

vormen samen een uniek team dat internationaal opereert. 

Ze houden zich bezig met de technische ondersteuning van 

klanten, het ontwikkelen van wetenschappelijk onder-

bouwde oplossingen én productinnovaties.”

Technisch-Team

Huub: “Tien ervaren professionals met ieder hun eigen 

specialisme vormen samen het Technisch Team. Het is een 

mooie mix van jong aanstormend talent en ervaren 

nutritionisten. Heel divers, maar allen wetenschappelijke 

specialisten met veel praktijkervaring. En juist die 

combinatie maakt het team uniek. We komen regelmatig in 

de stal en weten waarover we praten.” 

Praktijkgerichte aanpak

Heb je als varkens- of pluimveehouder een probleem op 

het gebied van voer of voerstrategie? Dan kun je via jouw 

adviseur een beroep doen op het Technisch Team. De juiste 

specialist van het team gaat met het vraagstuk aan de slag 

en analyseert het probleem. De ervaring leert, dat het 
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meestal niet alleen in een specifiek voeradditief of 

aanpassing van de voersamenstelling zit. Het draait veel 

meer om de totaalaanpak in de stal. Het uiteindelijke 

advies is een praktische, onderbouwde oplossing die past 

bij jouw situatie. Het Technisch Team onderscheidt zich 

door de wetenschappelijke onderbouwing; aan de hand 

van cijfers en onderzoeksresultaten wordt inzichtelijk 

gemaakt wat het betekent voor het technisch- en 

financieel resultaat van jouw bedrijf.

Blijven innoveren

Het Technisch Team initieert verschillende projecten om de 

dierprestaties verder te optimaliseren. Zo wordt momenteel 

de vraagstelling onderzocht: ‘Wat is de beste voerstrategie 

voor borgen, gelten en beren en hoe kunnen we deze strategie 

implementeren in het Inno-Feed programma voor vlees-

varkens.’ Bij vleeskuikens wordt de mogelijkheid onderzocht 

om voeders met een lager ruw eiwit gehalte in te zetten en het 

effect hiervan op dierprestaties, darmgezondheid en 

voetzoollaesies. Het Technisch Team zoekt voortdurend naar 

mogelijkheden voor verbetering. Dat doen ze samen met 

diverse kennisinstellingen, in de proefstallen en samen met 

klanten in de praktijk. Huub ”We willen uiteindelijk zorgen voor 

de beste dierprestaties en rendement, waarbij we ook 

invulling geven aan de eisen en wensen van de verschillende 

concepten en ketens.”

Het Technische Team bestaat uit tien 

professionals. In deze uitgave van het Coppens 

Contact stellen we graag Iris Zweekhorst voor. 

Ze vertelt wat meer over haar functie en rol in 

het team. 

Wie ben je?

Ik ben Iris Zweekhorst, in 2016 afgestudeerd MSc in 

Diervoeding en Adaptatiefysiologie aan de Wageningen 

Universiteit. Alhoewel ik van oorsprong geen agrarische 

achtergrond heb, heb ik door zowel mijn studie en werk de 

sector leren kennen. Als nieuwkomer in de sector vond ik 

het fantastisch om te zien wat voor dynamiek de 

veesector kent en wist ik dat ik hier mijn passie zou gaan 

vinden. Ik voel mij welkom bij al onze klanten en ik ben 

ontzettend trots om alweer jaren deel uit te kunnen 

maken van deze innovatieve sector!

Wat doe je? 

Als diernutritionist ben ik momenteel nutritioneel 

verantwoordelijk voor alle traag groeiende vleeskuikens in 

de concepten Beter Leven 1 Ster Keurmerk en Goed Nest 

Kip. Expertise en technische ondersteuning is ook van groot 

belang bij conceptkuikens. Ook trager groeiende kuikens 

zijn gezondheidsgevoelig, maar de zichtbare uiterlijke 

verschijnselen zijn minder duidelijk aanwezig dan bij 

traditioneel gehouden kuikens. Monitoring gedurende de 

ronde is daarom essentieel om tot een effectieve, Ir
is
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Impact

Door samen te werken is al veel bereikt. Maarten: “Ik ben 

trots op de onderlinge samenwerking. Nutritionisten van 

Coppens, Swinco, Ponco en Proplume vormen één team. 

En dat we samen meer impact hebben dan alleen, laat de 

kracht van samenwerking zien!” In de afgelopen jaren is een 

flinke professionaliseringslag gemaakt op het gebied van 

productmanagement. De teamleden zijn steeds meer 

productmanager. Vanuit hun eigen specialisme zijn ze 

verantwoordelijk voor een eigen assortiment en 

innovatieprojecten. Gelukkig is iedereen altijd op de hoogte 

van elkaars werk. Zo blijft leren van elkaar nog altijd de 

kracht!

“Het Technisch Team
denkt niet alleen vanuit

een wetenschappelijke 
achtergrond,

maar maakt juist
de vertaalslag naar

de situatie in de stal.”

bedrijfsspecifieke aanpak te komen. 

Naast de concepten breid ik mijn nutritionele taken verder 

uit met consultancy en ontwikkeling van aanvullende 

diervoeders voor onze internationale tak Ponco. 

Verder ben ik verantwoordelijkheid voor ons Poultry 

Research Centre. Dat is een wezenlijk onderdeel van mijn 

werk. Dankzij deze vleeskuikenproefstal hebben we de 

mogelijkheid om ‘out of the box’ te denken en ideeën uit 

het veld direct te testen. Met de inzichten die we hierdoor 

verkrijgen, kunnen we de dierprestaties bij onze klanten 

verbeteren en inspelen op toekomstige ontwikkelingen, 

zoals bijvoorbeeld een duurzame toekomst van de 

veehouderij. 

Wat is jouw specialisme? 

Mijn specialisme ligt in het sturen van verschillende 

duurzaamheidsidealen via diervoeders. Begrippen die je 

mogelijk al eens gehoord hebt, zijn bijvoorbeeld carbon 

footprint, ammoniak emissies, kringlooplandbouw en 

sojavrije voeders. De grootste uitdaging zit in het 

containerbegrip ‘duurzaamheid’ en dat het momenteel nog 

zo ongrijpbaar is. Momenteel voert emotie de boventoon in 

de duurzaamheidsdiscussies. Het is zeer belangrijk dat we 

universele duurzaamheidsdoelen kwantificeren. Als 

Coppens vinden we het noodzakelijk dat we stoppen met 

‘onderbuikgevoel’ discussies en starten met transparante 

en onderbouwde discussies, met een universele 

onafhankelijke database op de achtergrond. Je krijgt dan 

een ander niveau van gesprek met elkaar, wat zeer 

belangrijk is, want soms staan verschillende 

duurzaamheidseisen recht tegenover elkaar. Wij 

adviseren en kijken samen met de klant welke richting 

het beste bij hem/haar past, wat daar de gevolgen van 

zijn op andere vlakken en wat voor invloed wij hierop 

kunnen uitoefenen vanuit de diervoeding. Dat de 

veehouderij een plek verdient in een duurzame toekomst, 

daar ben ik absoluut zeker van. 

Aan welk project heb je recent gewerkt? 

Momenteel onderzoek ik de mogelijkheid om 

vleespluimveevoeders te produceren met uitsluitend 

alternatieve plantaardige eiwitbronnen (zonder inzet van 

soja). En de gevolgen hiervan op dierprestatie, 

dierwelzijn, economische resultaten, maar ook op de 

carbon footprint en benodigd landgebruik.

Je zult hierover binnenkort meer horen. En ook hiervoor 

geldt: wil je een keer sparren over dit onderwerp, 

schroom dan niet om contact met me op te nemen!

E-mail: 

iris.zweekhorst@coppens.nl



Meer inzicht 
in duurzaamheid 
Upgrade Inno-Feed adviesprogramma vleesvarkens biedt meer inzicht in 
economische, technische en duurzaamheidseffecten van voersamenstelling

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker voor 

de Nederlandse agrisector. Steeds vaker staan 

de manier van produceren en de gevolgen voor 

het milieu centraal. Een groot gedeelte van de 

carbon footprint van varkensvlees is afkomstig 

van de teelt van voedergewassen en de 

productie van diervoeders. Voer maakt dus een 

belangrijk onderdeel uit van de impact die 

varkensvlees op het milieu heeft. Daar valt 

winst te behalen. Door meer inzicht in de 

duurzaamheidseffecten van een bepaalde 

voerstrategie kun je als varkenshouder een 

bewustere keuze maken.

Aanpassing

De upgrade van ons Inno-Feed adviesprogramma is een 

uitbreiding van het huidige model, dat in eerste instantie is 

bedoeld om voorspellingen te kunnen doen over het 

technische- en financiële resultaat van een bepaalde 

voerstrategie. De voeropname per levensfase is daarbij een 

belangrijk uitgangspunt. Het model is recentelijk verbeterd, 

door het implementeren van de laatste onderzoeks-

resultaten. Zo zijn de uitkomsten van een grote proef in het 

Swine Research Centre, waarbij voeropnames zijn 

gevalideerd bij verschillende omstandigheden, verwerkt. 

Daarnaast zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van 

genetische vooruitgang meegenomen. Hierdoor zijn we nog 

beter in staat een maatwerk voerstrategie te adviseren met 

passende voeropnames per dier per dag. De voorspelling 

van dierprestaties is accurater. 

Nieuwe hokkaarten

In het nieuwe programma kun je geen twee, maar drie 

voerstrategieën met elkaar vergelijken. Hierbij wordt 

rekening gehouden met de voersoorten, schakelmomenten, 

voeropnamecurve, maar ook met groei en voederconversie. 

De bijbehorende hokkaarten geven op basis van 

oplegdatum en gewicht de verwachte afleverdatums en 

aantallen per aflevermoment aan. Per week is inzichtelijk 

welke voersoort de varkens op dat moment krijgen. Voor 

all-in en all-out stallen, wordt ook per voersoort vooraf 

aangegeven hoeveel er besteld dient te worden.

Extra: monitoren duurzaamheid

Het model heeft een extra optie, waardoor de milieu-

impact van een bepaalde voerstrategie in kaart wordt 

gebracht. Duurzaamheid van voergrondstoffen kan 

beoordeeld worden op meerdere criteria, zoals CO2 
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footprint (eventueel inclusief verrekening van de boskap 

die heeft plaatsgevonden voor de teelt), water- en 

landgebruik, circulariteit, stikstof en fosfaat. Per grondstof 

hebben we in beeld gebracht hoe deze scoort op deze 

criteria. Met het programma is per duurzaamheids-

kenmerk te zien wat er gebeurt bij het doorvoeren van 

bepaalde aanpassingen. De effecten zijn te voorspellen, 

vergelijken en evalueren, waardoor varkenshouders 

duidelijk in beeld krijgt wat het verschil is tussen 

verschillende voerstrategieën. Je krijgt daardoor als 

varkenshouder een beter beeld van de verbeteringen die 

je op bedrijfsniveau kunt doorvoeren. 

Succesvol sojavrij vleesvarkens voeren

Om input te verzamelen voor het nieuwe model, hebben 

we diverse onderzoeken uitgevoerd op het gebied van 

duurzaamheid. In het Swine Research Centre in Sterksel 

hebben we een proef afgerond, waarbij een controlegroep 

is vergeleken met een groep die in de vleesvarkensfase 

volledig sojavrij is gevoerd. Daarnaast hebben we een 

groep volledig sojavrij gevoerd en het aandeel circulaire 

grondstoffen fors verhoogd. Bij beide groepen waren de 

technische resultaten uitstekend. Bij de groep waarbij het 

aandeel circulaire grondstoffen was verhoogd, was de 

CO2 footprint van het voer met 36% verlaagd. Ook deze 

kennis is verwerkt in het model. 

Toekomstbestendig ondernemen

De technische en economische resultaten blijven de basis 

van het voeradviesprogramma, maar met de upgrade van 

het model zetten we ook een eerste stap om 

duurzaamheid op een praktische manier in kaart te 

brengen. Het zichtbaar maken van de duurzaamheids-

effecten van een bepaalde voerstrategie helpt om 

toekomstbestendig varkens te houden. 

Meer weten over de upgrade van onze tool? Of weten 

hoe wij jou kunnen ondersteunen op het gebied van 

duurzaamheid? Neem dan contact op met 

Wouter Janssen, diernutritionist (06-54675855)  

|  P11
info@coppens.nl
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Samen met Wageningen University & Research 

investeren wij in diverse promotieonderzoeken. 

In een promotieonderzoek werkt een junior 

onderzoeker gedurende vier jaar aan een 

onderzoeksproject, met als doel het behalen van 

de doctorstitel. Want innovatie en samenwerken 

zijn onze kernwaarden om te komen tot een 

beter resultaat voor onze klanten. De resultaten 

van promotieonderzoeken leveren hiervoor 

hoogwaardige kennis. Sinds 2015 heeft Coppens 

bijgedragen aan drie promotieonderzoeken 

waarvan het onderzoek van Anouschka 

Middelkoop er een van is.

Wat was het onderwerp van je promotieonderzoek? 

“Hoe draagt vroege voeding van biggen bij aan een 

makkelijker speenproces? Liesbeth Bolhuis van 

Wageningen UR was mijn promotiebegeleidster en 

projectleider van dit project, genaamd ‘Early Foraging’. Door 

het gedrag van wilde varkens te bestuderen en elementen 

hiervan naar de stal te halen probeerden we bij te dragen 

aan een beter speenproces.”

Wat is de titel van je proefschrift?

“De titel van mijn proefschrift is: ‘Foraging in the farrowing 

room to stimulate feeding, getting piglets to eat is 

bittersweet’. Het is namelijk niet makkelijk om alle biggen 

aan het vreten te krijgen in de kraamstal, maar het is 

mogelijk!” 

Wat zijn de belangrijkste bevindingen van je onderzoek? 

Het eten van vezelrijk vast voer door zogende biggen 

stimuleert de darmontwikkeling en darmkolonisatie met 

microbiota. Daarnaast zagen we dat de vaste voeropname 

van biggen gestimuleerd wordt door het stimuleren van het 

exploratief gedrag van jonge biggen, zoals het aanbieden 

van verschillende voersoorten (zoals grote en kleine 

korrels). Hiermee stimuleer je vroege voeropname en het 

aantal etende biggen. Het verstrekken van voer in een 

speelvoerbak vóór het spenen was het meest succesvol ter 

voorkoming van een speendip. De biggen hadden na spenen 

een hogere voeropname en groei, minder oor- en staart-

schade en minder diarree. Het project laat zien dat dier- 

prestaties, gedrag en darmgezondheid van biggen nauw 

met elkaar verbonden zijn. We concluderen uit het Early 

Foraging project dat de mogelijkheid om te kunnen 

exploreren, wroeten en spelen een positieve bijdrage heeft 

op dierprestaties, darmontwikkeling en een vermindering 

van beschadigend gedrag. Een belangrijke voorwaarde voor 

dit succes is wel dat huisvesting en management vóór en na 

spenen op elkaar moeten aansluiten.”

Wat spreekt je aan in de samenwerking met Coppens? 

“Coppens durft out-of-the-box te denken en vindt 

innovatie belangrijk. Dat spreekt mij aan. Zo hebben we 

een proef uitgevoerd waarbij we biggen naast biggenvoer 

een ‘buffet’ gaven van pinda’s, selderij en honingringetjes. 

Daarmee konden we het effect van een divers voer-

aanbod op voeropname testen. Tot slot vind ik het een 

prettig idee dat de bevindingen uit mijn promotie-

onderzoek bij Coppens worden vertaald naar 

praktijkoplossingen in de stal.”

“Coppens investeert in
kennis en samenwerking”
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Montoring opstart door Kuikencheck

De opvang van kuikens moet optimaal zijn: een goede start 

leidt tot een topprestatie aan de finish! Met de inmiddels 

bekende Kuikencheck kun je de start goed in kaart brengen 

op basis van de nieuwste inzichten op het gebied van 

opzetmanagement. Het biedt inzicht in de kuikenkwaliteit 

én in het opvang management op gebied van voer, 

drinkwater en klimaat. Eventuele verbeterpunten zijn direct 

inzichtelijk. 

Speciaal ontwikkelde Prestarter

Naast onze Kuikencheck adviseren wij vleeskuikens de 

eerste drie dagen te voeren met onze prestarter Procare. 

Dat draagt bij aan een goede opstart én helpt het kuiken 

beter om te gaan met uitdagingen in de loop van de ronde. 

Het resulteert in een robuust vleeskuiken wat klaarstaat 

voor een succesvolle ronde. 

Prestarter Procare 

Coppens Procare bevat een probioticum dat zorgt voor een 

snelle darmkolonisatie. Dit versnelt de ontwikkeling van de 

darm en zorgt dat schadelijke bacteriën (zoals entero-

kokken) minder kans krijgen om zich in de darm te vestigen. 

Het risico op darmontsteking is lager en het voorkomt 

groeivertraging. Jonge kuikens krijgen een betere en gezondere 

kans. De combinatie van een korte korrel met meel bevordert 

de voeropname. Snel beschikbare energie en bouw stoffen 

zorgen voor actievere kuikens en een versnelde darm-

ontwikkeling. Alle laatste ontwikkelingen met betrekking tot 

vroege voeding zijn in deze prestarter toegepast. 

Ook een TOPstart? 

Het juiste opzetmanagement in combinatie met een 

geschikte prestarter geeft jouw kuikens een perfecte start! 

Bel voor meer informatie met adviseur pluimvee; Rens van 

Berkel (06-52723627) of je eigen adviseur natuurlijk. 

We adviseren je graag!

Innovatiemanager Maarten 

Hollemans heeft in november 

2020 zijn promotieonderzoek aan 

Wageningen University & 

Research over vroege voeding bij 

vleeskuikens verdedigd. De kennis 

van Maarten is geïmplementeerd 

in onze management-adviezen, 

de Kuikencheck en ons 

assortiment prestarters. 

Maarten legt uit: “Een goede opstart van vleeskuikens 

komt door een combinatie van factoren. Belangrijk is de 

kuikenkwaliteit, die al begint met de voeding van de 

moederdieren en broedproces. Daarna komt het 

opzetmanagement: denk aan stal- en vloertemperatuur 

en luchtkwaliteit en gemakkelijke toegang tot voer en 

water. Onze ervaring leert dat de Kuikencheck vaak 

meerdere verbeterpunten in kaart brengt ten aanzien 

van opzetmanagement.”

Maak van je opstart een TOPstart!
Coppens Diervoeding is continu bezig om dierprestaties en -gezondheid op de bedrijven van onze 

klanten te verbeteren. Topresultaten, dat is waar we voor gaan! Het belangrijkste uitgangspunt: 

gezonde vleeskuikens. Wij zijn overtuigd dat dit alleen kan door een perfecte opstart van de eendags-

kuikens. Want wat in het vroege leven van een kuiken gebeurt, bepaald mede een goed ronderesultaat.

Netto 
vleeskuiken

resultaten

25% beste

V.C. 1,57

V.C. 1500 gram 1,02

Aflevergewicht (gr) 2877

Groei (gr) 69,2

Uitvalpercentage 3,03

Dat deze TOPstart leidt tot de beste resultaten zie je 

hieronder. Dit is een overzicht van de netto resultaten van 

de top 25% van onze vleeskuikenhouders in de periode 

van 1 januari tot en met 31 maart 2021.
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Meer inzicht door infrarood stalcamera

Stalklimaat monitoren & optimaliseren
Een moderne klimaatmeter 

helpt ons om meer inzicht te 

krijgen in het klimaat in de stal. 

Met behulp van speciale 

sensoren, gecombineerd met 

de online software van Slimme 

Stal hebben we 24/7 inzicht in het stalklimaat.

We meten de actuele afdelingstemperatuur, luchtvochtigheid 

en het NH3- en CO2-gehalte. Deze waarden kunnen aanzienlijk 

verschillen, zowel binnen een dag als tussen verschillende 

dagen. Ook klimaatgegevens van weerstations in de nabije 

omgeving worden opgehaald. Met de online software zien we 

op een dashboard alle data bij elkaar. 

Met behulp van dit systeem kunnen we online, op afstand, het 

klimaat volgen. Het heeft een een grote meerwaarde dat we 

klimaat kunnen meten zonder daarvoor fysiek in de stal te 

moeten zijn. De data is betrouwbaarder, omdat de dieren in de 

afdeling niet worden verstoord en omdat het geen moment-

opname betreft, maar dat er gedurende een langere periode 

gemeten wordt.

Als we de klimaatmeter combineren met de stalcamera’s, 

krijgen we nog meer inzicht in het effect van bepaalde 

klimaatomstandigheden op de dieren in de afdeling. We 

analyseren alle gegevens en geven indien nodig een advies, 

bijvoorbeeld over het bijstellen van de klimaatinstellingen. Met 

deze hulpmiddelen kunnen we je nog beter ondersteunen bij 

het verder ontwikkelen van je bedrijf.

Wist je dat we verschillende moderne hulp-

middelen helpen om je nog beter te kunnen 

adviseren? Zo hebben we de mogelijkheid om 

een speciale infraroodcamera in de stal te 

plaatsen. Een andere tool, de klimaatmeter, 

wordt hieronder beschreven.  

Soms heb je problemen in de stal en kun je er 

de vinger niet goed opleggen. Eén van de 

moderne hulpmiddelen die onze varkens-

adviseurs kunnen inzetten is een speciale 

infraroodcamera. Deze biedt zelfs ’s nachts, 

bij beperkt zicht, een perfect beeld van het 

gedrag van jouw varkens. Door deze ‘ogen’ in 

de stal, kunnen we nog beter bijsturen en 

adviseren over kleine aanpassingen die een 

groot verschil maken. Ze worden onder 

andere gebruikt om meer inzicht te krijgen 

in het lig- of vreetgedrag van je dieren, het 

monitoren van de effecten van 

klimaatomstandigheden in stal en ondersteunen bij de 

onderzoeken van ons Technisch Team. 

Hoe werkt het?

De camera’s worden een korte periode in de stal geplaats en 

samen met jou analyseren we de beelden. De beelden van de 

stalcamera zijn direct via een beveiligde verbinding te zien op 

een smartphone of laptop. Afhankelijk van de bevindingen 

geven we een passend advies. Wil je meer weten over de 

camera’s neem dan contact met één van onze adviseurs. 

Onderzoek

De stalcamera wordt ook gebruikt voor onderzoek, 

bijvoorbeeld bij een speenvoer preferentietest bij biggen. 

Hierbij wordt de voorkeur van biggen voor ‘blanco’ 

speenvoer uit het assortiment of voor hetzelfde speenvoer 

met een toevoeging van een smaak- of geurstof bepaald. 

Tijdens het gebruik van de camera, wachten we buiten de 

afdeling zodat we het gedrag van de biggen niet 

beïnvloeden. De videobeelden in combinatie met de 

opname van het speenvoer geven veel inzicht in het 

eetgedrag en de voorkeur van de biggen. 
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In 2007 lagen de eerste Volwaard scharrel-

kuikens in de supermarkt schappen. Coppens 

Diervoeding is samen met de Dierenbescherming, 

ZLTO, Plukon en acht vleespluimveehouders 

grondlegger van het Volwaard concept, dat 

uitgroeide tot het 1 ster scharrelconcept (Beter 

Leven Keurmerk). 

Nu, bijna vijftien vijftien jaar later, staat het concept opnieuw 

op het punt een behoorlijke groei door te maken, omdat 

verschillende supermarkten vanaf 2023 alleen nog verse 

kipproducten gaan verkopen die voorzien zijn van het 1 ster 

Beter Leven Keurmerk. 

Uitdagingen

Deze marktverandering brengt voor pluimveehouders kansen, 

maar ook uitdagingen met zich mee. Juist in de eerste fase 

naar omschakeling, is het belangrijk om je goed te laten 

informeren en daarbij betrouwbare partners te zoeken. Als 

grondlegger van het scharrelconcept zijn wij ervan overtuigd 

dat we als geen ander begeleiding kunnen bieden bij de 

omschakeling. Met ons specialisme in het scharrelconcept 

hebben we al diverse pluimveehouders geholpen bij de 

overstap naar scharrelkuikens. We delen graag die kennis en 

ervaring graag met jou.

Omschakeling

Het omschakelen naar een scharrelconcept vraagt een 

aanpassing van de bedrijfssituatie. Zo kan het creëren van een 

uitloop voor sommige bedrijven een uitdaging zijn. Het is 

belangrijk om je vooraf goed te laten informeren welke 

constructies zijn toegestaan binnen het concept en op welke 

manier het voor jouw bedrijf het beste inpasbaar is te maken.  

Onze buitendienst is volledig op de hoogte van de laatste 

ontwikkelingen hierin en kan je hierbij optimaal begeleiden. Zo 

zijn er wellicht meer mogelijkheden voor jouw bedrijf dan je op 

voorhand zou verwachten.

Overweeg je een omschakeling?

Met behulp van een rekenmodel kunnen we laten zien of het 

scharrelconcept bij jouw bedrijf past. We maken samen een 

realistische inschatting van het verwacht rendement op basis 

van de resultaten die daadwerkelijk bij onze klanten worden 

gerealiseerd. We zetten alles op een rij. Desgewenst maken we 

een business plan, zodat jij een gedegen keuze kunt maken 

voor de toekomstige bedrijfsvoering. 

Interesse?

voor een oriënterend gesprek met één van onze pluimvee 

adviseurs. Maak dan een afspraak met een van onze 

adviseurs. Regio Noord: Oscar Visser (06-52870101), Regio 

Zuid: Patrick van den Hurk (06-55761086) of stuur een email 

naar pluimvee@coppens.nl

Omschakelen 
naar scharrelkuikens?

“ Tijdens de omschakeling 
was de begeleiding vanuit 
Coppens heel intensief.  
Dat vond ik prettig. Ik kon 
altijd terecht met vragen,  
niet alleen tijdens instructies 
in de stal, maar ook  
tussendoor telefonisch 
en zelfs via WhatsApp.“
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Wij zoeken
pluimveehouders! 

Heb je interesse in omschakeling naar scharrelkuikens? 

De vraag naar scharrelvlees door consumenten groeit enorm. Daarom is Coppens Diervoeding met spoed op zoek naar 

pluimveehouders die hun stal en werkwijze willen afstemmen op het houden van scharrelvleeskuikens. Ook voor pluim- 

veehouders in andere sectoren, zoals leg-, opfok-, kalkoenen- of eendenbedrijven kan een omschakeling intressant zijn. 

De voordelen?

•  Ideale combinatie tussen uitdagend en plezierig werken. 

•  Gegarandeerde afzetmogelijkheden met stabiele rendementen. 

•  Robuuste en gezonde trager groeiende kuikens. 

•  Minder dierrechten nodig.

•  Zowel grote als kleine bedrijven kunnen deelnemen. 

•  Goed te combineren met andere werkzaamheden. 

•  Positieve ontwikkeling voor de toekomstbestendigheid van jouw bedrijf. 

Bedrijf te huur/te koop gevraagd

Heb je één of meerdere stal(len) te huur? We hebben verschillende klanten die op zoek zijn naar een (huur)bedrijf voor 

korte of langere tijd. Wij bemiddelen hierin graag! Overweeg je om je bedrijf te verkopen? Is er misschien geen geschikte 

opvolging? Enkele ambitieuze klanten zijn op zoek naar uitbreiding. We brengen vraag en aanbod graag met elkaar in 

contact. 

Wil je weten wat de mogelijkheden zijn? Neem dan contact op één van onze adviseurs. 

Regio Noord: Oscar Visser (06-52870101) of Gerrit Hofmeijer (06-22921511), Regio Zuid: Patrick van den Hurk 

(06-55761086) of stuur een email naar pluimvee@coppens.nl


