
Resultaten leghennen nog beter 
dankzij vernieuwd assortiment
Op 29 januari j.l. introduceerde 

Reudink het vernieuwde assortiment 

voor biologische leghennen met een 

nieuw start legvoer en een aantal 

verbeteringen in de bestaande voer-

reeksen. Resultaat is een soepelere 

overgang van opfok naar legfase én 

betere prestaties van uw leghennen.

Van onze biologische leghennen 

verwachten we een steeds hogere 

productie en een langere levensduur. 

Dit vraagt om voeders die naadloos 

aansluiten op de behoeften van de 

hennen in de verschillende fasen. We 

hebben ons assortiment onder de 

loep genomen, aangepast én uitge-

breid met Eko Start Legmeel Maxima.
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eko Start Legmeel Maxima

Het voer is speciaal ontwikkeld om in 

de eerste fase van de legperiode tot 

aan het bereiken van het gewenste 

ei-gewicht de hen maximaal te on-

dersteunen bij de ontwikkeling naar 

een robuuste, volwassen hen met een 

hoge productie en lange levensduur. 

Het voer bevat een hoger aandeel 

essentiële aminozuren (eiwit) en is zo 

samengesteld dat het perfect aansluit 

bij de voeders in de opfokperiode en 

het prelegvoer. Op deze manier on-

dersteunt het zowel de hen als ook de 

ontwikkeling van het ei-gewicht. 

Maximale duur piekproductie, 

langere legperiode

Afhankelijk van uw bedrijfsdoelstel-

lingen kiest u na de startfase één van 

onze Fase 1-voeders uit de Maxima-, 

Optima- of Prima-reeks. Deze voeders 

zorgen voor een stabilisering van het 

ei-gewicht en een maximale duur van 

de piekproductie. Onze aansluitende 

en tevens aangepaste Fase 2-voeders 

stimuleren het behoud van de schaal-

kwaliteit en de persistentie van de 

legperiode. In al onze legvoeders heb-

ben we het calcium- en fosforgehalte 

goed afgestemd op de veranderende 

behoeften van de leghennen in de 

verschillende fasen. 

Bespreek de assortimentsaanpas-

sing met uw pluimveespecialist zodat 

u optimaal kunt sturen op de door u 

gewenste resultaten.
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Uit recente CBS-cijfers blijkt dat 
de oppervlakte landbouwgrond 
voor biologische landbouw in 
Nederland de afgelopen vijf jaar 
met bijna 10% is toegenomen. 
Het aantal biologische bedrijven 
nam met 2% licht toe. De veesta-
pel daarentegen is veel harder 
gegroeid, waarbij de biologische 
pluimveestapel (+65%) en het aan-
tal biologisch gehouden melkvee 
(+54 %) de sterkste groei lieten 
zien. In Duitsland zien we een 
vergelijkbaar beeld. 
Conclusie is dat de groei van de 
oppervlakte landbouwgrond niet 
in lijn ligt met de groei van de 
veestapel. Vertalen we dit naar de 
voerbehoefte van onze dieren, en 
de mogelijkheid om dat regionaal 
te telen, dan zien we een onba-
lans. De kringloop is niet gesloten. 
Oei ik groei!

De oplossing hiervoor wordt 
vooral gezocht in de aanvoer van 
biologische grondstoffen uit derde 
landen, het verhogen van produc-
tiviteit van de grond en verbeteren 
van de efficiëntie van de voerbe-
nutting. Dat zijn goede initiatieven, 
maar deze kunnen de groei van 
de sector als het gaat om dierlijke 
productie niet bijbenen en zijn niet 
altijd even duurzaam. We moe-
ten sterk focussen op een betere 
beschikbaarheid van grondstoffen 
voor de biologische veehouderij. 
Dus is het voor de biologische 
sector van belang dat er meer 
landbouwgrond in Nederland en 
Duitsland beschikbaar komt voor 
de teelt van deze grondstoffen. 
Daarnaast kunnen we nieuwe 
markten ontwikkelen en restpro-
ducten uit de biologische voe-
dingsmiddelenindustrie meer en 
efficiënter benutten.

De uitdaging is om dit als sector te 
managen. Wie is hierin de keten-
regisseur?  Welke ‘Leaders in or-
ganic farming’ hebben we nodig? 
We kunnen dit niet alleen en gaan 
graag met u de dialoog aan. Indien 
we niet in staat zijn om de bakens 
te verzetten gaan we van ‘oei ik 
groei’ naar ‘oei ik krimp’. 

Wilfred Jonkman
Directeur 
Reudink bv
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‘Oei ik groei’

Zo’n tweeëntwintig jaar geleden startten 

de ouders van Willem Groeneveld een 

zorgboerderij met honderd geiten aan de 

Kleine Steeg in Rhenoy bij Geldermalsen. 

Inmiddels melken ze daar vijfhonderd 

biologische geiten en is er vijf jaar gele-

den een tweede locatie bijgekomen waar 

ze nu zestienhonderd geiten melken. De 

twee locaties hebben ieder een eigen 

insteek.

Toen zijn ouders in 1995 de zorgboerde-

rij begonnen, molken ze het eerste jaar 

voor de reguliere markt. Er waren echter 

nogal wat problemen met de geiten en 

de afnemer. Toen de afnemer failliet ging 

maakte de familie een bewuste keuze om 

zelf kaas te gaan maken en om te schake-

len naar de biologische houderij. Willem 

vertelt enthousiast: “De kaasmakerij bood 

vele mogelijkheden voor de dagbesteding 

van de cliënten en er bleek veel vraag 

naar biologische melk en kaas. We kon-

den de kaas zelf gaan vermarkten. Voor 

ons was de keus toen snel gemaakt.”

Handmatig versus machinaal

Op de locatie aan de Kleine Steeg gebeurt 

veel nog met de hand. Een dankbare taak 

voor de inmiddels zeventien mensen met 

een zorgvraag die hier hun dagbesteding 

hebben. “Het opstrooien van de stal, 

het voeren van de geiten, het inpakken 

en bestickeren van de kaas; allemaal 

arbeidsintensieve werkzaamheden”, weet 

Willem. Heel anders gaat het er aan toe 

op de tweede locatie aan de Tiendweg 

die ze in 2012 erbij gekocht hebben. “We 

hebben de oude koeienstal afgebroken en 

een nieuwe geitenstal gebouwd voor zes-

tienhonderd geiten. Daarnaast is er een 

appartementencomplex waar tien mensen 

met een zorgbehoefte begeleid wonen. 

Op deze locatie gaat alles machinaal. We 

voeren natte en droge bijproducten met 

een automatisch voersysteem.”

behoefte aan advies en netwerk

Sinds de start van de nieuwe locatie voert 

De Lingehof van Reudink. “Voorheen 

voerden we van een kleine biologische 

voerleverancier. Maar met de vervier-

voudiging van het aantal geiten hadden 

we behoefte aan goed advies en profes-

sionele begeleiding. De geitensector was 

inmiddels ook een stuk groter geworden 

en dealer Ko van der Heijden heeft daarin 

een uitgebreid netwerk, wat voor ons van 

toegevoegde waarde is”, aldus Willem. 

Geitenspecialist Jelle van de Mortel re-

kent de rantsoenen door en zorgt voor de 

technische begeleiding. “We nemen hele 

Productie en zorg gaan hand in 
hand op De Lingehof

Fotografie: Ans Ketelaars



maïs- en tarwekorrels af van Reudink. 

Deze pletten we op ons eigen bedrijf. 

Verder voeren we Okara, een rest-

stroom uit de sojamelkindustrie. Jelle 

bekijkt welke bijproducten interessant 

zijn voor ons rantsoen en vult het aan 

met een maatwerkbrok. Prettig is dat 

we alles van één betrouwbare leve-

rancier af kunnen nemen. Zo sturen 

we op maximale vet- en eiwitpercen-

tages van 7% in het voorjaar en 8% 

in het najaar en streven we naar een 

melkgift van 1000 liter per geit. Op 

het oude bedrijf realiseren we dat al”, 

vertelt Willem trots. “En op het nieuwe 

bedrijf gaan we daar dit jaar overheen. 

We melken pas een kleine drie jaar op 

deze locatie en hebben nog veel jonge 

geiten, vorig jaar nog twaalfhonderd 

eerstejaars.” Komende periode staat 

weer een drukke tijd voor de boeg. 

“Alle zestienhonderd geiten zijn nu 

drachtig en lammeren medio februari 

af. Dat wordt weer een mooi gezicht in 

de wei”, besluit hij zijn verhaal.

Mijn naam is Henk van der Vegt. 

Samen met mijn vrouw en drie kin-

deren woon ik in Den Ham (Ov). 

In januari ben ik begonnen als 

sales- en marketingmanager bij 

Reudink. 

In vorige functies heb ik ervaring 

op gedaan in sales en manage-

ment binnen varkenshouderij, 

melkveehouderij, agrarisch onder-

wijs, akkerbouw en ruwvoerteelt. 

Ik verwacht met deze ervaring 

en een flinke dosis ambitie een 

belangrijke bijdrage te kunnen 

leveren aan een verdere gezonde 

groei en ontwikkeling van Reudink.

Mijn eerste ervaringen in de bio-

logische sector zijn zeer positief. 

Mijn beeld is dat deze sector zich 

ontwikkelt tot een volwassen, 

zelfstandige branche. Biologi-

sche boeren zoeken naar balans 

in wat de consument belangrijk 

vindt, de biologische principes en 

het economisch resultaat. Deze 

manier van denken en doen ervaar 

ik als uitdagend en verfrissend. Ik 

heb zin om in de biologische sector 

aan het werk te gaan en vertrouw 

op een prettige en waardevolle 

samenwerking.

Even voorstellen

Fotografie: Ans Ketelaars

Bedrijfsprofiel
De Lingehof ligt in het Gelderse Rhenoy 

tussen Geldermalsen en Leerdam en be-

staat uit twee locaties die door de familie 

Groeneveld worden gerund. Met de roots 

in de zorg startten vader en moeder 

Kees en Astrid Groeneveld in 1995 een 

zorgboerderij op locatie De Kleine Steeg. 

Deze locatie is inmiddels uitgegroeid tot 

een volwassen biologische geitenboer-

derij met 500 geiten waar dagelijks zo’n 

zeventien mensen met een zorgbehoefte 

een zinvolle dagbesteding hebben. 

Op korte afstand aan de Tiendweg is 

de tweede locatie met 1600 biologische 

geiten. Sinds februari 2015 staat er te-

vens een schitterend wooncomplex waar 

mensen met een zorgvraag permanent 

kunnen verblijven. 

Zoon Willem runt samen met zijn vader 

de geitenhouderij op beide locaties. 

Dochter Jobke Blaauw en haar man 

Martijn verzorgen het begeleid wonen 

op de Tiendweg. In 2016 is er op deze 

locatie een werkplaats gerealiseerd 

waar tal van (creatieve) werkzaamheden 

plaatsvinden. Zo is er op De Lingehof 

voor iedereen passend werk.

Op locatie De Kleine Steeg krijgen 

de geiten een rantsoen van kuilgras 

aangevuld met een maatwerkbrok. Op 

de Tiendweg voert de familie Groene-

veld een rantsoen van droge- en natte 

bijproducten, gecombineerd met een 

maatwerkbrok. De familie betrekt alle 

producten van Reudink.
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Alleen een goede grasmat kan voor 

een goede kwaliteit gras en een 

optimale opbrengst zorgen. Op tijd 

aandacht hiervoor geeft de mogelijk-

heid om maatregelen te nemen.

bemesting

De gehaltes aan voedingsstoffen in de 

bodem bepalen voor een groot deel 

de opbrengst en kwaliteit van het 

geteelde product. In tegenstelling tot 

wat wel eens gedacht wordt, zijn er 

ook op biologische bedrijven diverse 

mogelijkheden  om eventuele 

tekorten aan te vullen.

1. Bodem- en mestmonsters nemen 

Analyse van een bodemmonster 

maakt duidelijk waar de tekorten 

zitten. Met een investering van 

ongeveer vijfentwintig euro per 

hectare heeft u een goed vertrek-

punt voor een correcte bemesting. 

Dierlijke mest geeft een goede 

start aan het gewas. De gehaltes 

van de mest zijn echter vaak niet 

bekend en kunnen sterk uiteen 

lopen (mede afhankelijk van het 

gevoerde rantsoen). Het is daarom 

aan te raden tijdig een mestonder-

zoek uit te voeren.  

2. Tekorten aanvullen 

Op elk biologisch bedrijf mogen 

tekorten aan kalk, kali, zwavel, 

natrium, magnesium, kobalt, koper 

en selenium aangevuld worden via 

toegelaten meststoffen. Een aantal 

van deze elementen zorgt voor een 

hogere gewasopbrengst, terwijl 

andere elementen de gezondheid, 

vruchtbaarheid of voeropname van 

de dieren verbeteren. Een hoger 

natriumgehalte in weidegras zorgt 

bijvoorbeeld voor een duidelijk 

hogere grasopname door de 

dieren.

Graslandverbetering

Met de juiste bewerking zorgt u voor 

een betere kwaliteit van het grasland. 

Denk aan de volgende bewerkingen.

1. Scheuren en/of doorzaaien 

Een grasmat met schade en/of een 

open structuur zaait u door met 

raaigrassen en klaver. Dit kan met 

speciale doorzaaimachines, maar 

ook na het eggen. Van belang 

daarbij is dat de bodem voldoende 

vochtig is en dat u de oude 

vegetatie kort houdt door een 

vroege beweiding of uitmaaien/

bloten. Scheur een écht slechte 

grasmat bij voorkeur in de 

nazomer of in het vroege najaar en 

zaai deze opnieuw in. Als tussen-

gewas geeft zomergraan geoogst 

Graslandverzorging: begin op tijd!
als GPS (Gehele Plant Silage) een 

goede start voor een nieuw gras- of 

klaverperceel. 

2. Weide slepen 

Hierbij vermindert u het risico op 

verontreiniging met grond of 

mestresten in het kuilvoer. 

3. Onkruid eggen 

Dit is van belang voor een betere 

beluchting van de grasmat en het 

lostrekken van mossen en oude 

grassen. De grasmat moet voldoen-

de droog zijn, zodat het uitgetrokken 

materiaal ook afsterft. Bij intensief 

eggen is doorzaaien een must, 

omdat anders de zode te open blijft 

en slechtere grassen en onkruiden 

een kans krijgen.

Een optimale grasmat geeft beter 

ruwvoer, daardoor meer melk en 

gezondere dieren. Laat u tijdig door 

onze specialisten informeren over de 

mogelijkheden.

Sinds eind 2016 zijn de Klantenservice 

van Reudink en de activiteiten van 

ForFarmers DML samengevoegd. Hier-

door is er nu één loket waar u als klant 

terecht kunt voor voerbestellingen en 

vragen. Waarom deze aanpassing?

Reudink biedt agrarische ondernemers 

een totaaloplossing: een optimale mix 

van mengvoer, grondstoffen, speciali-

teiten, vochtrijke en vloeibare voeders, 

maar ook meststoffen en zaaizaden. 

Exact afgestemd op wat u voor uw 

bedrijfsvoering nodig hebt.Voorheen 

werkten we met verschillende loketten. 

Nu zijn alle onderdelen – en daarmee 

ook alle kennis – bij elkaar gebracht. 

Het voordeel is duidelijk: er is nu één 

aanspreekpunt voor het totale pakket 

aan producten en voor alle vragen. 

bereikbaarheid Klantenservice:

De Klantenservice is bereikbaar op 

maandag tot en met vrijdag van 8.00 

uur tot 17.00 uur.

Telefoonnummer: +31 (0)88 024 8165

E-mail: info@reudink-bio.eu

Buiten kantoortijden zijn we voor 

spoedbestellingen bereikbaar onder 

hetzelfde telefoonnummer.

Eén loket voor al uw bestellingen


