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‘Op uw gezondheid!’

Op donderdag 21 mei vindt het derde Symposium 

Hogere Pluimveegezondheid Vlees plaats met als 

thema ‘Op uw gezondheid!’ Het doel van het 

symposium is vleespluimveehouders te prikkelen, 

inspireren en met kennis te verrijken op het 

gebied van dierlijke en economische gezondheid.

Programma
Het symposium wordt dit jaar uitgebreid met een ochtend-
programma. Dit wordt ingevuld door de GD en is speciaal 
bestemd voor (internationale) dierenartsen.

‘s Middags is het programma voornamelijk gericht op 
vleespluimveehouders uit België en Nederland. De sprekers 
snijden dan actuele onderwerpen aan, zoals: 
-  Perspectief internationale ontwikkelingen pluimveevlees-

consumptie – door Martin Scholten, directeur Animal 
Science Group

-  Is opzet eigen vleesketen realiseerbaar? – door Tiny 
Schepers, varkenshouder te Nuenen en betrokken bij het 
Heijderhoeve concept

-  Aanpak AI-crisis, hoe kan het beter? – door Philippe 
Houdart, directeur crisispreventie en -beheer FAVV

-  Flexitariër; kritische blik op consumptiepatronen – door 
Sijas Akkerman, hoofd voedsel stichting Natuur&Milieu

Natuurlijk wordt ook de innovatieprijs weer uitgereikt. 
De genomineerden worden via korte fi lmpjes voorgesteld, 
waarna Ruud Zanders, lector Gezonde Pluimveehouderij, 
de winnaar bekend maakt. Uit het verleden is gebleken dat 
veel van de gepresenteerde innovaties in de nabije toekomst 
in de praktijk terug te vinden zijn! Een voorbeeld hiervan is 
het prijswinnende concept van vorig jaar, de X-treck; een 
systeem waarbij broedeieren uitkomen op het vleeskui-
kenbedrijf.

Na een uitgebreid buffet volgt ‘s avonds een interactieve 
discussie tussen tafelgasten en de aanwezigen in de zaal 
onder de noemer ‘De pluimveewereld draait door’. Deze 
discussie staat onder leiding van Felix Rottenberg, politicus 
en programmamaker. Aan de (discussie)tafel nemen plaats: 
Joris Lohman van Slowfood en voormalig directeur van 
Youth Food Movement, Joris Relaes, administrateur-
generaal bij het ILVO en voormalig kabinetschef van 
Vlaamse landbouwminister en Ynthe Schukken, commercieel 
directeur van de GD. Doorlopend is er een bedrijvenbeurs.

Aanmelden kan via www.hogerepluimveegezondheid.nl. 
Het evenement is gratis toegankelijk voor pluimveehouders 
en studenten die zich vooraf aanmelden. Anderen betalen 
€195,- p.p. excl. BTW voor deelname.

Foto: Ingrid Zieverink
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Coppens Balgoij

Eind vorig jaar hebben we de 

productielocatie Coppens Balgoij 

in gebruik genomen. We zijn blij te 

kunnen melden dat de productie in 

deze fabriek helemaal volgens 

planning verloopt. Coppens Balgoij is 

specifi ek ingericht om vleesvarkens-

voer te produceren, zodat de volledige 

aandacht en focus hierop gericht is.

Sector in beweging

Netto 
vleeskuiken
resultaten 

Periode 1 december 2014 t/m 

28 februari 2015

coppens.nl

25% beste gemiddeld

V.C. 1.53 1.58

V.C. 1500 gram 1.17 1.20

Afl evergewicht (gr) 2407 2443

Groei (gr/dag) 62.3 61.4

Uitvalpercentage 3.05 3.39

Voetzoollaesie score 48.4 68.2

Gezocht!

De vraag naar alternatieve 

vleesconcepten door consu-

menten groeit sterk. Zo ook de 

vraag naar de Kip Van Morgen. 

Daarom zijn wij met spoed op 

zoek naar vleeskuikenhouders 

die kuikens willen houden 

volgens het concept ‘de Kip 

Van Morgen.’

De Kip Van Morgen is een nieuw langzaam groeiend ras. Dit kuiken leeft langer en 

heeft meer ruimte dan de reguliere kip, maar blijft toch betaalbaar voor de consument.

Voordelen vleeskuikenhouder:

 Makkelijk en plezierig werken

 Sterke reductie van het antibiotica gebruik is mogelijk

 Gegarandeerde afzet

 Geen extra investeringen

 Zowel grote als kleine bedrijven kunnen deelnemen

 Minder dierrechten nodig

Welk concept past bij u?

Coppens Diervoeding heeft al meer dan tien jaar ervaring met langzaam groeiende 

vleeskuikens. We stonden aan de basis van het Volwaard concept en zijn één van de 

marktleiders in het Beter Leven scharrelvleesconcept. We hebben een model ontwik-

keld waarmee doorgerekend kan worden welk concept het beste bij uw bedrijf 

past én u het meeste rendement oplevert. In dit rekenmodel worden alle kosten en 

opbrengsten van de verschillende manieren van kuikens houden op een rij gezet.

 Interesse? Neem contact op met onze sectoradviseurs via coppens.nl

25 jarig jubileum

Collega Peter van Meel is dit jaar 25 jaar in dienst bij 

Coppens. Peter is altijd breed inzetbaar geweest: 

Als chauff eur van zowel de grondstofwagen als de bulk-

wagen en als monteur in de productie. Sinds kort is hij 

ook de vaste invaller op onze productielocatie in Balgoij.

Peter, wij zijn erg blij met jouw betrokkenheid en collegialiteit! We hopen dat je 

nog vele jaren in goede gezondheid kunt en wilt werken in ons mooie bedrijf!
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Vernieuwingen 
leiden tot resultaat!

Geert-Jan van Thiel

In gesprek
met...

De combinatie van vernieuwingen, zoals het nieuwe 

Inno Lac 1e fase voer, het hanteren van het piekschema 

en de computergestuurde droogvoerinstallatie in de 

nieuwe kraamstal leiden samen tot een beter resultaat. 

Het gemiddeld aantal gespeende biggen per zeug per 

worp is bijvoorbeeld met 0,8 gestegen sinds dat de 

nieuwe stal en werkwijze in gebruik zijn genomen.
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Geert-Jan van Thiel is bedrijfsleider op het 

vermeerderingsbedrijf van Kuunders Agro BV in 

Erp. Het bedrijf is onlangs uitgebreid naar 1800 

zeugen- en 7000 biggenplaatsen. Ruim anderhalf 

jaar geleden is de nieuwe kraamstal met 440 

plaatsen en een computergestuurde droogvoer-

installatie in gebruik genomen. In combinatie met 

enkele andere vernieuwingen, waaronder het 

nieuwe Inno Lac 1e fase voer en het hanteren van 

het piekschema, worden in deze nieuwe stal 

mooie resultaten geboekt!

Focus
Geert-Jan: “Ondanks de fl inke omvang van onze zeugen-
stapel is het tóch van groot belang om de dieren op indivi-
dueel niveau te blijven sturen. Samen met diernutritionist 
Huub Derix en adviseur Peter van Hugten van Coppens 
Diervoeding, hebben we daarom een duidelijke structuur 
aangebracht in de werkzaamheden. Daarmee blijft de focus 
scherp en gericht op de diergroepen die het op bepaalde, 
specifi eke momenten nodig hebben.”

Rustige uierspanning bij werpen
“Voorheen was diarree de hoofdoorzaak van de biggenuitval 
in de kraamstal. Het lacto voer wat we toen verstrekten 
veroorzaakte te veel stuwing op de dag van werpen, waardoor 
de zeug niet rustig bleef liggen. Dat ging ten koste van de 
pasgeboren biggen. De kleintjes moest ik dan na twee dagen 
wegpakken en bij een pleegzeug onderbrengen. In februari 
2014 zijn we overgestapt op het nieuwe Inno Lac 1e fase 
voer van Coppens. Dit voer ‘drijft’ minder, waardoor de 
melkproductie rustiger op gang komt. Ik was hier in eerste 
instantie erg sceptisch over, maar ik heb mijn mening 
bijgesteld. De zeugen eten het net zo goed, hebben een 
rustige uierspanning en zijn fi tter rondom werpen. 
Nu drinken alle biggen voldoende en kunnen óók de 
kleintjes makkelijker drie à vier dagen bij de eigen zeug 
blijven, zodat ook bij deze biggen het afweersysteem zich 
goed ontwikkelt.”

Melkplas pieken
Huub: “Na het werpen is het zaak om de melkproductie zo 
snel mogelijk te verhogen bij de zeugen die dit aankunnen. 
Dit begint met een individuele beoordeling van de zeugen. 
Een zeug komt in aanmerking voor het piekschema als ze 
aan de volgende vier voorwaarden voldoet: Het is géén 
gelt, de zeug heeft een lege, schone voerbak, ze heeft een 
rustige uierspanning en minimaal dertien goede biggen. 
Wanneer het dier aan deze voorwaarden voldoet, zetten 
we ze twee dagen vooruit op de curve via de computer-
gestuurde droogvoerinstallatie. De zeugen gaan hiermee 
direct 50% omhoog in voerniveau en schakelen versneld 
door naar het Inno Lac 2e fase voer.” Geert-Jan: “Op deze 
manier pieken we de melkplas gigantisch en lukt het ons om 
aanzienlijk meer biggen bij de zeug te houden. Uit ervaring 
blijkt dat de meeste zeugen dit gewoon aankunnen. Dit komt 
mede doordat we vanaf dag vijf à zes na het biggen overgaan 
op drie voerbeurten. Hierdoor neemt de zeug het voer beter 
op, wordt het voer beter benut en komt de zeug een keer extra 
in de benen, waardoor ze automatisch meer water opneemt.”

Nieuwe voerinstallatie
“Voorheen werkten we met dosators in de kraamstal. 
We hebben nu veel gemak van de computergestuurde 
droogvoerinstallatie. Deze bevordert de rust in de kraamstal 
en ook uit kosten- een gezondheidsoogpunt lijkt het een 
goede keuze. We hebben nu bovendien veel meer 
mogelijkheden. Zo maken we bijvoorbeeld regelmatig 
gebruik van de optie om drie voersoorten te verstrekken. 
We testen dan welke voeders het beste resultaat geven. 
Het is van belang om continu in beweging te blijven, want 
stilstand is ten slotte achteruitgang!” besluit Geert-Jan.

Reageren op dit artikel? Mail de redactie. info@coppens.nl
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“Voorheen werkten we met 
dosators in de kraamstal. 
We hebben nu veel gemak 

van de computergestuurde 
droogvoerinstallatie.” 
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Adviesprogramma  
werpt vruchten af
Mede door het Inno-Feed voeradvies programma zien we de resultaten van onze klanten verbeteren.  
We hebben daarom veel tijd en energie gestoken in het verder optimaliseren van deze werkwijze. Dit werpt 
nu haar vruchten af. Door het verzamelen van de juiste informatie in een koppeladministratie programma, 
verkrijgen onze klanten tussentijdse resultaten en kan er direct bijgestuurd worden.

Sturen op behoefte

Het Inno-Feed voeradvies programma is gebaseerd op het 

uitgangspunt Behoefte = Gehalte * Opname. De werkelijke 

voeropname per afdeling of koppel wordt genoteerd op 

ventiellijsten en met de adviescurve vergeleken. Wanneer  

de curves van elkaar afwijken wordt de voerhoeveelheid of de 

samenstelling tijdens de ronde al bijgestuurd. Naast voeropname 

en groei verzamelen we zoveel mogelijk nuttige informatie om 

te kunnen vergelijken en sturen. Denk hierbij aan slachtgegevens, 

sekse, type, leeftijd, slachterij, adviseur, voersoort en periode. 

Direct conclusies

Door de voeropnames op afdelingsniveau te meten, kunnen er 

op basis van de slachtresultaten na levering, direct conclusies 

getrokken worden. Eventuele dips in de voeropname kunnen 

direct worden gerelateerd aan de slachtcijfers en opvallende 

zaken kunnen we herleiden. Door hierop te anticiperen kan 

terugval in andere afdelingen én tijdens volgende ronden 

voorkomen worden.

Wat hebt u eraan?

Het adviesprogramma is een tool waarmee u snel inzicht 

krijgt in het verloop van de dierprestaties. Gaan we vooruit?  

Is de groei werkelijk stijgende? Daalt de voederconversie of 

verbeteren de slachtgegevens ook werkelijk? In grafieken ziet 

u in één oogopslag wat de afwijkingen zijn. Hierdoor kunt u 

tijdens de ronde al bijsturen als het nodig is. Het programma is 

bovendien een goed controlemiddel voor de eerder besproken 

adviezen, waardoor theorie gekoppeld wordt aan de praktijk.

Inzicht door grafieken

Dat de metingen en het verwerken van gegevens wel degelijk 

iets opleveren, wordt duidelijk in de grafieken op de pagina 

hiernaast. Het doel op dit bedrijf was om de groei en voeder- 

conversie te verbeteren en de slachtresultaten gelijk te houden 

of te verbeteren. Om inzicht te krijgen, zijn we de voeropnames 

gaan bij houden per ventiel. Hieruit bleek dat de dieren in de 

startfase de  geadviseerde hoeveelheid voer niet opnamen, 

waardoor ze niet aan de norm voldeden. Besloten werd om 

de voersoort in de startfase aan te passen. Dit resulteerde 

in een stijging van de groei en een lichte verbetering in de 

voederconversie. 

We zijn de voeropname blijven monitoren op dit bedrijf. 

Hieruit bleek dat er een verschil in voeropname zat tussen 

de beren en gelten. Daarom zijn we een proef begonnen 

met gemengd opleggen. De voeropname stagneerde niet, 

maar steeg geleidelijk. Na deze proef zijn alle dieren op dit 

bedrijf gemengd opgelegd, met als resultaat een stijgende 

groei en licht dalende voederconversie.

  Wilt u weten wat het Inno-Feed voeradvies programma in 

combinatie met ons koppeladministratie programma voor 

úw bedrijf kan betekenen? Neem dan contact op met een 

van onze adviseurs via Coppens.nl of tel: 0492-531600.
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In gesprek
met...

Vlekkeloze 
start 
vleeskuiken-
etagestal Op vrijdag 24 april organiseren we een open 

dag, zodat iedereen de nieuwe etagestal van 

Daniël Saels kan komen bezichtigen. 

Van 13.00 uur tot 18.00 uur bent u van harte 

welkom op de Ertsenrijkstraat 89 in Halen 

(België). In het kader van de hygiëne verzoeken 

wij u vriendelijk om niet in bedrijfskledij te 

komen en alle hygiëne maatregelen in acht 

te nemen. 



Vleespluimveehouder Daniël Saels uit Halen (B) 

heeft in de zomer van 2014 op zijn thuislocatie een 

vleeskuikenstal gebouwd met twee verdiepingen. 

Deze etagestal heeft een totale oppervlakte van 

2520 m2 en biedt plaats aan 50.000 kuikens. 

De totale bedrijfsomvang komt hiermee op 

100.000 kuikens, waarvan 75.000 op de thuis-

locatie. Inmiddels zit de vierde ronde kuikens in 

de nieuwe stal.

Pionier
“Gezien de omvang van mijn bouwblok stak het idee van 
een stal met twee verdiepingen al snel de kop op,” vertelt 
Daniël. “In de legsector zijn etagestallen al meer gangbaar, 
maar in Vlaanderen is dit de eerste vleeskuikenstal die op 
deze manier gebouwd is. Om een vergunning te kunnen 
krijgen, moest ik aan strenge eisen voldoen op het gebied 
van emissie. Dat is één van de redenen waarom ik gekozen 
heb voor de Reventa-uitlaatkokers met een emissiepunt 
op 13 meter hoogte. We hebben nu drie rondes gedraaid 
en bij rondvraag in de buurt geven de omwonenden aan 
dat ze, ondanks de uitbreiding van het bedrijf met 300%, 
géén bijkomende hinder ondervinden.”

Steenkool versus hout
Met het oog op de oplopende prijs van houtsnippers en het 
grote aanbod van steenkolen, heeft Daniël besloten om 
een steenkoolkachel aan te schaffen. In combinatie met de 
hoge isolatiewaarde van de stal heeft hij de stookkosten 
tijdens de laatste ronde, met winterse buitentemperaturen, 
kunnen beperken tot vijf cent per kuiken. Het verwachtte 
gemiddelde over zeven rondes is drie tot maximaal vier cent 
per kuiken. “Stel dat we in de toekomst nog een warmte-
wisselaar plaatsen, dan kunnen de stookkosten in de toe-
komst nog eens met 50% verlaagd worden” vult Daniël aan. 

Klimaat
“Natuurlijk moet ik de klimaatcomputer nog wel beter 
leren kennen. De stal bevat separate afzuiging en ventilatie 
voor beide afdelingen. Samen met mijn dierenarts en 
adviseur van Coppens heb ik de instellingen tijdens de 
eerste ronde scherp in de gaten gehouden en telkens direct 
bijgesteld. Met het gewenste resultaat. Die eerste ronde 
was in principe direct een top ronde, ware het niet dat mijn 
kuikens vanwege de vogelgriep in Nederland vervroegd 
geladen werden. Ook ronde twee en drie zijn goed verlopen. 
Het valt wel op dat de kuikens boven altijd iets beter 
presteren dan beneden. Tijdens de laatste ronde wogen de 
dieren boven 2,8 kg op 41 dagen en de kuikens beneden 
2,7 kg. De jonge kuikens boven profi teren waarschijnlijk 
van de warmte van de benedenverdieping, welke de vloer 
van de bovenverdieping verwarmt.”

Open dag
Op de vraag of Daniël actiepunten voor ogen heeft om zijn 
resultaat nog verder te verbeteren, antwoordt hij: “Ik ben 
nog van plan om vaste CO2-meters te plaatsen. Deze worden 
gekoppeld aan de computer, zodat de ventilatie automatisch 
bijgestuurd wordt op basis van de CO2 waarden. Verder 
ben ik super tevreden, het draait goed! Iedereen die 
geïnteresseerd is in de nieuwe stal, nodig ik van harte 
uit om een kijkje te komen nemen tijdens de open dag 
op 24 april!”
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Bewust gekozen voor 
stabiliteit en veiligheid
Marco van Doremalen uit Oijen heeft een gesloten 
varkensbedrijf met 520 zeugen en 4600 vleesvar-
kens. Structuur, stabiliteit, een goede basis, veilige 
rantsoenen en ’s avonds op tijd ophouden met werken 
zijn de uitgangspunten van zijn bedrijfsvoering.

Zeugen: Stabiele en veilige bijproducten

“Ik voer mijn zeugen stoomschillen en het tarwezetmeel-

product Hamiono Starke, omdat deze producten stabiel en 

veilig zijn. Ze worden aangevuld met de BeCo-voeders van 

Coppens. Dit zijn bedrijfsspecifieke voeders die speciaal zijn 

afgestemd op mijn bedrijf. 

Doordat ik bij de zeugen geen restloze installatie heb, is de 

lage pH-waarde van tarwezetmeel belangrijk om gisten en 

bacteriegroei te voorkomen. Het voer zit immers de hele dag 

in de leidingen. Wouter Janssen, diernutritionist van Coppens 

vult aan: “Er is daarnaast gekozen voor stoomschillen, omdat 

het een veilig product is dat tevens zorgt voor de homogeniteit 

van het mengsel.” Marco: “De balans van het voer moet goed 

zijn. Een zeug is secuur in wat ze eet. De smaak en zeker de 

geur moet goed zijn, anders vreet ze het niet. De voeropname 

is in het hele bedrijf belangrijk, maar in de kraamhokken 

moet het vanaf dag 1 goed zijn. De biggen moeten een 

goede start hebben.”

Spekdikte meten een grote plus

“We werken met Topigs 20 zeugen met een Tempo beer. Deze 

zeugen nemen makkelijk voer op, waardoor ze vorig jaar in de 

herfst te ruim werden. Gevolg was een te hoog aantal dood- 

geboren biggen. Besloten werd dat Coppens eens in de vier 

weken structureel spekdikte meet als de zeugen het kraamhok 

in en uit gaan. Hierdoor zijn we echt gaan zien wat er speelde. 

“De rantsoenen en voercurves hebben we bijgesteld,” vertelt 

Wouter. “We houden de effecten nu scherp in de gaten.”  

In de grafiek hiernaast is te zien dat de spekdiktes momenteel 

netjes binnen de norm vallen. Het aantal doodgeboren biggen 

is inmiddels gedaald naar 0.8 big per worp. Marco: “Ook de 

melkgift en berigheid is goed. Ik speen nu 12.7 biggen per zeug.” 

Stabiele rantsoenen uitgangspunt

“Ik houd mijn vleesvarkens op een locatie op 3 km afstand en 

ga daarom niet voor de laatste halve cent. Ik vind stabiele en 

veilige rantsoenen een beter uitgangspunt. Ik gebruik vier vaste 

bijproducten: Bivamix, stoomschillen, Bondamix en Sastapro. 

Deze zijn altijd leverbaar en hebben een stabiel droge stof 

gehalte. Als de granenmix “rekent”, wordt deze ook opgenomen.” 

“Ik leg mijn biggen vanaf 18-19 kg op. Dat creëert ruimte op mijn 

zeugenbedrijf. Ze komen goed op gang en de opname is goed. 

Het startvoer wordt natuurlijk wel aangepast in verband met 

de jonge oplegleeftijd. Door de lage ziektedruk (gesloten 

bedrijf midden in polder) is het antibioticagebruik laag.” 

Inweektijden verlengd

“De brijvoerinstallaties en voeders controleren we natuurlijk 

regelmatig,” vertelt Wouter. “Doordat we de droge stof 

controleerden in de tank én vooraan én achteraan in het 

circuit, werden de grote verschillen zichtbaar. De roer- en 

inweektijden hebben we daarom verlengd, waardoor alle 

zeugen weer hetzelfde homogene mengsel krijgen.”

Houd vast aan de basis

“Als de basis eenmaal goed is, moet je niet te veel willen sturen. 

Stabiliteit is belangrijk. Mijn doel is om een gezond vleesvarken 

af te leveren. Het draait nu prima naar mijn zin. Ik heb alles 

onder controle en geniet van mijn vrije avonden,” besluit Marco.
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Spekdikte 
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Door het meten van 

spekdiktes in oktober bleek 

dat de zeugen “te ruim” 

waren. Na het bijstellen van 
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bevinden de spekdiktes van 

de zeugen zich in februari 
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Nederlands kalkoenvlees

Kalkoenvlees moet weer terug op de (menu)kaart in 
Nederland! In 2004 werd er nog twee kilo van dit 
product per hoofd van de bevolking geconsumeerd. 
Inmiddels is dat gedaald naar één kilo. Daarin moet 
een ommekeer teweeg gebracht worden, aldus de 
stuurgroep ‘Kalkoen vaker doen’.

“De daling van de afgelopen jaren is jammer,” aldus 

Peter van de Pas, “vooral omdat kalkoenvlees één van 

de lekkerste, gezondste en magerste vleessoorten is.” 

Peter, kalkoenhouder te Kessel (L), maakt deel uit van de 

stuurgroep die zich ervoor in zet om de consumptie van 

kalkoenvlees te verhogen. De stuurgroep, die voornamelijk 

bestaat uit kalkoenhouders, heeft hiervoor twee 

acties opgezet.

De Slanke Bourgondiër

Er wordt een promotiecampagne opgestart onder de naam 

‘De Slanke Bourgondiër’. Deze term verwijst naar de Bour-

gondische uitstraling die kalkoenvlees heeft, in combinatie 

met het lage vetgehalte van het product. Medio april wordt 

de consumenten website www.deslankebourgondier.nl 

gelanceerd, waarop informatie te vinden is over kalkoenvlees.

Verkrijgbaarheid verbeteren

Daarnaast werkt de stuurgroep aan de uitbreiding van het 

aantal afzetpunten en de opzet van een keten voor het 

vermarkten van kalkoenvlees. Om kennis op te doen, starten 

enkele kalkoenhouders binnenkort met de huisverkoop van 

kalkoenvlees. In een later stadium worden slagers, cateraars 

en hopelijk ook supermarkten betrokken in de keten.

Financiering

De BAV (Coöperatieve Vereniging ter Bevordering van Afzet 

van Vleeskalkoenen) stelt middelen beschikbaar, waarmee 

de marketing en opzet van de keten op poten gezet wordt. 

De deelnemende kalkoenhouders investeren zelf in het 

inrichten van hun hun eigen verkooppunten.

  Coppens wenst de stuurgroep en alle deelnemende 

kalkoenhouders veel succes toe bij dit mooie initiatief dat 

is opgezet door én voor de Nederlandse kalkoenhouderij!


