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De familie Bakker wint de Reudink Agroscoopbokaal 2020. V.l.n.r.
Johannes, Evert, Marit en Lisa Bakker

Gedrevenheid en ambitie brengt Agroscoopwinnaar verder
In 2017 stapten Evert en Lisa

per week mee in het bedrijf. Tijdens

middagvoer”, legt Jos uit. “Het principe

Bakker redelijk ‘groen’ in het

die dagen werkt Evert als zelfstandig

is gestoeld op de cyclus van de ei-

pluimveebedrijf van Everts oom en

hovenier. Reudink pluimveespecialist

ontwikkeling, waarbij de hen vooral ’s

tante. Zij emigreerden naar Canada

Jos Fransen is samen met

nachts bezig is met de aanmaak van de

en zochten een opvolger voor hun

dierenarts Roland Bronneberg en

eischaal. Doordat het nutriëntenaanbod

leghennenbedrijf in het Friese It

hennenleverancier Broederij ter

beter aansluit bij deze cyclus, neemt

Heidenskip. Na enkele maanden

Heerdt de steun en toeverlaat van

de eischaalkwaliteit en voerefficiëntie

proefdraaien namen de jonge

Evert. Van hen leerde hij het vak. In een

toe en dalen de voerkosten en

ondernemers het bedrijf definitief

gezamenlijke WhatsApp-groep delen ze

mestproductie. Je voert immers geen

over en lieten er hun eigen visie op

de resultaten en zitten ze er bovenop

overbodige nutriënten meer.”

los. In mei dit jaar wonnen ze de

om waar nodig bij te sturen. “Evert

Reudink Agroscoopbokaal voor hun

is altijd op zoek naar manieren om

Dat de eischaalkwaliteit beter is merkt

goede prestaties.

technisch en financieel te verbeteren”,

Lisa meteen bij het rapen: “Eieren

weet Jos Fransen. De afgelopen ronde

gaan minder snel stuk en hebben een

‘De Utrín’ is een echt familiebedrijf.

zijn ze gestart met Split-Feeding. “Dit

mooiere kleur.” Evert vult aan: “Aan

Naast Evert en Lisa werken ook Everts

voerconcept gaat uit van een energie-

het einde van de ronde werd slechts

ouders Johannes en Ymkje vier dagen

en eiwitrijk ochtendvoer en een kalkrijk

2% tweede soort eieren uitgesorteerd
Lees verder op pagina 2 >>
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en de breuksterkte was met 40

managementprogramma Lay-Insight

punten zeer goed”. De toepassing

om nóg korter op de resultaten te

van Split-Feeding is ook positief

zitten”, vertelt Evert. “Ook verbeteren

voor de legprestatie en levensduur.

we de kwaliteit van de uitloop door

“De recent afgesloten koppel heeft

drainage, ophoging met zand en

Dachten we in maart dit jaar

een topprestatie geleverd met 404,7

houtsnippers. En wellicht dat we

nog zeker te zijn van een nieuwe

eieren per opgezette hen op 85

notenbomen plaatsen als beschutting

EU-verordening per 1 januari

weken (norm 385 eieren) en 50 weken

voor de hennen en verkoop van

2021. Inmiddels lijkt dit al weer

lang een legpercentage boven de

noten.” “Duurzaamheid, gezondheid,

achterhaald. Met de onzekerheden

90%. Een topprestatie voor de bruine

dierenwelzijn, management,

op de korte termijn, is het goed om

Lohman leghennen”, vindt Jos.

voeding en techniek stemmen we

Green Deal

ook de lange termijn voor ogen te

zo goed op elkaar af. Met recht een

houden en een spreekwoordelijke

De ondernemende pluimveehouders

pluimveehouder van de toekomst

stip op de horizon te plaatsen.

kijken al weer vooruit. “Sinds

dus”, vat Jos samen.

kort zijn we gestart met
In dat opzicht is de door de EU
gepresenteerde Green Deal Farm
to Fork-strategie een belangrijk
moment voor de biologische sector.
Hierin geeft de EU opdracht tot
de realisatie van gemiddeld 25%
bio-areaal in Europa in 2030. Een
duidelijke koers én een heldere stip
op de horizon.
Wat mij betreft is de sector nu
aan zet. Laten we in dialoog
met de samenleving en in
nauwe samenwerking met de
landsoverheden deze richting
omzetten naar realistische en
haalbare doelen. Alleen dán kan de
Geen Deal de motor zijn voor een
succesvolle doorontwikkeling en
groei van de biologische landbouw.
Van ons kunt u verwachten dat we
waar mogelijk gesprekspartner
zijn, om de ontwikkelingen te
ondersteunen. Maar vooral dat we,
ook in deze moeilijke tijd, continue
blijven werken aan de beste Green
(voer-)Deal voor uw bedrijf.

Wilfred Jonkman

Jos Fransen: “De recent afgesloten koppel heeft een topprestatie geleverd met 404,7

Directeur

eieren per opgezette hen op 85 weken.”
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“Bij ons krijgt elk varken frisse lucht”

De gebroeders Heimann bouwen
in het Duitse Recklinghausen een
nieuwe zeugenstal voor 246 zeugen
en 1000 biggen. Voorheen hadden
ze naast hun akkerbouwtak een
conventionele varkensstal in een
gesloten systeem, maar nu kiezen
ze voor een volledig biologische
bedrijfsvoering en combineren ze
dit met een biogasinstallatie. Hoe
hebben ze dit aangepakt?
Christoph vertelt waarom ze zijn
omgeschakeld naar bio: “Onze oude,
conventionele stal voldeed niet meer.
Deze was te arbeidsintensief, de
vleesvarkensstal voldeed niet aan de

Christoph Heimann: “Alle varkens liggen straks op stro en hebben een buitenuitloop.”

eisen van deze tijd en voor uitbreiding
hadden we meer oppervlakte nodig.”

Groepshuisvesting op stro

bedrijf kunnen bezichtigen en er is

Christoph en zijn broer Elmar

In de varkenshouderij is het grootste

een zichtplek op de dragende zeugen.

overwogen een omschakeling naar

verschil de ruimte en beweging

Ook in de kraam-, dek- en biggenstal

bio. Er volgden vele gesprekken

die de dieren krijgen. Trots licht

liggen de dieren op stro en hebben

met biologische varkenshouders

Christoph dit toe: “De 150 dragende

een buitenuitloop. Bij ons krijgt elk

en bedrijfsbezoeken in Nederland,

zeugen liggen in één groep op stro,

varken te allen tijde frisse lucht.”

Zwitserland en Denemarken.

hebben een buitenuitloop en worden

Lees verder op:

gevoerd via een voerstation. Er zijn

www.reudink-bio.eu/Heimann

In 2018 schakelden ze eerst hun

vier kraamafdelingen met elk twintig

100 hectare akkerbouw naar bio

kraamhokken. We hebben er bewust

om. “Het grote verschil is dat

voor gekozen om alle kraamhokken

je in de biologische sector geen

volgens het PigPort-systeem aan één

gewasbeschermingsmiddelen

zijde van de voergang te plaatsen.

mag gebruiken, dus dat vergt veel

Zo hebben we minder invloed van de

meer kennis van en samenwerking

wind. We hebben geen roostervloeren,

met de natuur. Het is lastiger

alleen dichte vloer en alle

om plantenziekten en onkruid te

voersystemen zijn geautomatiseerd.

bedwingen. En het kan voorkomen
dat een oogst tegenvalt. Dat moet je

Rondom het bedrijf wordt een pad

incalculeren in de winst.”

aangelegd vanaf waar bezoekers het

Kom vanaf oktober 2020 kijken aan de Bergstrasse 59 in Recklinghausen (Dld)!
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Aanzuren drinkwater verbetert vertering
Jonge varkens en leghennen

nog niet ‘af’ is, stijgt het risico op

en het water conditioneert, zodat de

doorlopen een aantal kritische

dunne mest of ziekten bij stressvolle

werking van de zuren optimaal benut

periodes in hun leven waarin

overgangsfases.

wordt.

niet volledig ontwikkeld is en

U helpt uw biggen en kuikens in deze

Wilt u weten hoe u organische

verteringsproblemen op de loer

periodes door het drinkwater aan

zuren op uw bedrijf kunt inzetten

liggen. Door het drinkwater

te zuren met een organisch zuur.

en welke zuren geschikt zijn in de

in deze fase aan te zuren,

Door het zure drinkwater daalt de

biologische veehouderij? Neem dan

ondersteunt u de voorvertering en

pH in de maag sneller en verbetert

contact op met uw pluimvee- of

maagdarmgezondheid én verbetert u

de eiwitvertering. Daarnaast werken

varkensspecialist van Reudink.

de waterkwaliteit.

de zuren ook antibacterieel, zowel

het maagdarmstelsel nog

in het dier als in het watersysteem.
Pluimvee- en varkenshouders

Het remt de groei van ziektekiemen

herkennen het vast: de lastige fase

in het drinkwater en ondersteunt het

direct na het spenen van biggen,

microbiële evenwicht op darmniveau.

de opstart van vleesvarkens, de

Het toepassen van zuren via

opfokperiode en de eerste weken na

drinkwater vergt een goed

opzet van leghennen. Doordat het

watermanagement. Belangrijk is dat

verteringsstelsel van jonge dieren

u de drinkwaterkwaliteit monitort

Saldostijging Reudink-klanten 2019
Klinkende cijfers van onze melkvee-

vet- en eiwitgehaltes. Omgerekend €

uitval. Dat levert hen een hoger saldo

en vleesvarkensklanten! De

55 meer voersaldo per koe per jaar.

van € 3,60 per varken op. Op onze

resultaten van het afgelopen jaar

Op de varkensbedrijven groeiden de

website leest u meer details én hoe

laten bij de melkveehouders een

vleesvarkens per dag 40 gram harder

zij dat voor mekaar kregen. Kijk op

stijging zien van 150 kg melk bij

dan het jaar ervoor. Met een iets

www.reudink-bio.eu/melkvee en

gelijkblijvende krachtvoergift én

scherpere voerconversie en lagere

www.reudink-bio.eu/vleesvarkens.

Volgtip:
Maron wordt
boerin
Maron laat in leuke vlogs zien hoe
zij en haar man hun varkenshouderij
ombouwen naar bio en hoe zij bioboerin wordt. Volg ‘Maron wordt
boerin’ op YouTube!
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