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BIOINFO
KemperKip: krachtig concept voor boer en consument
Zijn integraties de toekomst?
Koopt u weleens biologische kip bij uw

besloot Herman echter om het roer

Mais-Scharrelkip (niet bio). Beiden

lokale, biologische poelier of boerde-

om te gooien. Gedreven om ‘ouder-

voldoen aan strenge concepteisen en

rijwinkel? Grote kans dat u een

wets’ lekkere producten in de markt te

de biologische Landhoenen krijgen

KemperKip in handen heeft. Een rui-

zetten ontstond het concept Kemper-

bijna allemaal Reudink-voer. “Een

me meerderheid van de Nederlandse

Kip. “Door het gebruik van hetzelfde

belangrijk argument voor vleeskui-

bio-kipproductie is aangesloten bij dit

uitgangsmateriaal en dezelfde voersa-

kenhouders om in te stappen is de

concept. Wat houdt het concept in en

menstelling krijg je een uniform eind-

minimaal gegarandeerde voerwinst”,

is dit een goed voorbeeld voor andere

product met een constante kwaliteit en

legt Herman uit. “De boeren ontvangen

diersectoren? We vragen het Herman

smaak. En daar is de consument – en

een vaste opbrengstprijs, die geba-

Kemper.

dus ook de retailer – naar op zoek”, zo

seerd is op de voerprijs en de eendags-

verklaart Herman zijn idee.

kuikenprijs. De ondernemer betaalt

De roots van Herman liggen in de

daarnaast gas, licht, water, strooisel

Achterhoek waar zijn opa in 1923

Vaste voerwinst

en overige huisvestingskosten. Kosten

startte met een veevoerbedrijf. Na het

KemperKip levert twee eindproduc-

voor veearts, controles en onderzoeken

doorlopen van de Molenaarsschool

ten: de biologische Landhoen en een

zijn voor onze rekening. Als de voerLees verder op pagina 2 >>

Integratie
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Integraties zijn er in verschillende

prijs stijgt, dan ga ik om tafel met de

soorten en maten. In deze Bio-Info

retailers om een hogere opbrengst-

belichten we de vleespluimvee-

prijs te bespreken. De prikkel voor de

integratie KemperKip en proberen

ondernemers om het beter te doen

we het recept van het succes te

zit vooral in het verbeteren van de

achterhalen. Het hebben van be-

voederconversie, beperken van uitval

trouwbare partners, die excelleren

en huisvestingskosten. Ondanks ons

in hun eigen rol en nauw samen-

reeds hoge marktaandeel zit er nog

werken is één van de ingrediënten.

volop groeipotentie in de afzetmarkt.”

Maar ook een strakke ketenregie op
de juiste balans in vraag en aanbod

Blauwdruk andere sectoren

blijkt onontbeerlijk.

Op de vraag of een dergelijk concept
ook in andere sectoren werkt ant-

Die ingrediënten passen we ook

woordt Herman: “Een sterk concept

toe bij de integratie van klanten,

valt of staat met goede ketenregie

medewerkers, assortiment en pro-

en betrouwbare afspraken. Vraag

ductiefaciliteiten van Van Gorp Bio-

en aanbod moeten in balans zijn. De

logische Voeders in Reudink. Een

kracht van ons concept is de con-

uitdagend proces waarbij we ieders

stante kwaliteit, de strakke ketenre-

rol respecteren, elkaars kwaliteiten

gie en de gegarandeerde voerwinst

benutten en vraag en aanbod in

voor de boer”, denkt Herman. “Zorg

balans brengen. Het besluit om de

dat er geen overproductie is, zodat

fabriek in Schalkwijk te sluiten en

de verkoopprijs op peil blijft. En doe

Herman Kemper is de grondlegger en

de volumes over te brengen naar

geen concessies in bijvoorbeeld de

directeur van KemperKip.

de productielocatie van Reudink

voersamenstelling bij een stijgende

in Lochem is daar een voorbeeld

grondstoffenprijs. De kwaliteit en

Op onze website www.reudink-bio.eu

van. Maar ook het samenwerken in

constantheid van het eindproduct

leest u de uitgebreide versie van dit

nieuwe teams, het integreren van

moet je te allen tijde kunnen garan-

interview.

het assortiment én verwelkomen

deren.”

van de nieuwe klanten binnen onze
organisatie. Mooie voorbeelden van
hoe de markt zich verder ontwikkelt.
Reudink ziet ketenintegratie op basis van kennis- en informatiedeling
als één van de belangrijke trends
om de transparantie en betrouwbaarheid van de producten verder
te verbeteren. Dit doen we graag
samen met u.
Wilfred Jonkman
Directeur
Reudink bv

Een groot deel van het Nederlandse bio-kippenvlees wordt verkocht onder de merknaam KemperKip.
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De varkens krijgen rustig de tijd om te wennen aan de mobiele
slachtvoorziening.

Innovatie: mobiel slachten op eigen bedrijf
Het Naturland-bedrijf Land.Luft in

om met voer te sturen op vlees- kwa-

Meer welzijn

het Beierse Roßbach is één van de

liteit. Sinds eind 2017 slachten en

Samen met de universiteit in München

eersten: zij slachten de vleesvarkens

verwerken ze de dieren op het eigen

hebben ze onderzoek gedaan naar het

in een mobiele slachtvoorziening op

bedrijf. Het vlees verkopen ze in de

effect van deze slachtmethode. Ze on-

het eigen bedrijf. Geen diertransport,

(web)winkel én in hun restaurant.

derzochten speeksel, bloed, spieren,

minder stress voor de varkens en

weefsel, longen en levers in het lab.

een betere vleeskwaliteit. Is dit de

Minder stress

De uitkomst: de methode voldoet aan

toekomst?

In de zoektocht naar verbetering van

alle eisen op het gebied van dieren-

dierwelzijn en vleeskwaliteit stuitte de

welzijn, voedselveiligheid, vlees-

Het varkensbedrijf van bedrijfsleider

Lindner Group op dit nieuwe slacht-

hygiëne en vleeskwaliteit. Graag ma-

Josef Straubinger is onderdeel van

concept. Enkele dagen vóór de slacht-

ken ze andere boeren ook enthousiast

de Lindner Group; een Europees

datum plaatst Josef de aanhanger in

voor dit concept om zo diertransport

bedrijf in familiehanden én klant van

de varkenswei en zet hun voerbakken

te reduceren en dierwelzijn en vlees-

Reudink. De varkens lopen hier jaar-

hierin. Zo wennen de varkens rustig

kwaliteit te verbeteren. Kijk op

rond buiten. CEO Hans Lindner kiest

aan de ruimte. Op de slachtdag lok-

www.landluft.bio voor meer info.

bewust voor de samenwerking met

ken ze de varkens met voer naar de

Reudink vanwege haar kennis van

aanhanger, waarna ze verdoofd en

outdoor varkenshouderij en de kennis

vervolgens geslacht worden.

Bio-Schweine-Tagung
Op 20, 21 en 22 november organiseert de Duitse
Lantwirtschaftskammer in samenwerking met
De Groene Weg en Reudink de Bio-SchweineTagung. En dit keer in Nederland. Drie dagen vol
excursies, interessante presentaties en lezingen
rondom biologische varkenshouderij. U bent van
harte welkom om deel te nemen. De voertaal is
Duits.
Kijk op www.reudink-bio.eu/agenda/bio_schweine_tagung voor meer info.
De varkens ervaren minder stress door deze slachtmethode.
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Hoe bevalt de Kalvermix
Compleet?
Op het bedrijf van Heinz Bernd

“De voeropname was meteen goed en

Schmidt in het Duitse Brilon voeren

we zagen een duidelijke afname van

ze sinds deze zomer de Kalvermix

het aantal kalveren met diarree in de

Compleet aan de kalveren. Aanlei-

overgangsfase. De kalveren ogen nu

ding om met de mix te starten was

vitaler, gezonder en beginnen sneller

de incidentele kalverdiarree in de

met de opname van vast voer. Een

overgangsfase van melk naar vast

bijkomend voordeel is de schone trog

voer. In het verleden probeerden va-

zonder voerrestjes na het voeren van

der en zoon Stefan Schmidt dit al te

de kalvermix”, zegt Stefan lachend.

verbeteren door het toevoegen van
gehakseld stro en krachtvoer.

Ook proberen?
De Kalvermix Compleet is verkrijg-

“Toen we begonnen met de kalvermix

baar in een handige BigBox of als

Stefan Schmidt is erg enthousiast over de

viel direct op hoe lekker de kalveren

zakgoed en bestelt u via onze Klan-

Kalvermix: “De voeropname is direct goed.”

het vonden”, herinnert Stefan zich.

tenservice op 088 – 024 81 65.

Vijf tips bij het opstallen van jongvee
Buiten wordt het kouder en natter en
de graskwaliteit neemt af. Tijd om
stil te staan bij het opstallen van uw
jongvee. Biologisch melkveespecialist Stef Oude Lansink geeft enkele
jongveetips. Lees de toelichting op
onze website www.reudink-bio.eu.
1.

Ontwormen: check wekelijks of
uw jongvee hoest. Hoesten meerdere pinken? Bel de dierenarts!

2.

Voeding: zorg voor voldoende
energie, eiwit en mineralen in het
rantsoen, maar voorkóm vervet-

3.

4.

Droog ligbed: zorg voor een

5.

Kalverbodywarmer: een kalver-

ting. Raadpleeg uw melkveespe-

droog en dik ingestrooid ligbed.

bodywarmer helpt het kalf zijn

cialist voor een rantsoenbereke-

Zo blijft het kalf warmer (goed

warmte vast te houden. Het kalf

ning.

voor de weerstand) en is de kans

voelt zich fitter en vreet beter. Dit

Scheren: scheer uw kalveren bij

op ziekteverspreiding kleiner.

resulteert dan in meer groei en

het opstallen tegen het zweten.

Kies voor een vochtopnemende

weerstand voor het kalf.

Twee baantjes over de rug en/

onderlaag (bv. zaagsel, kort

of de hals scheren helpt om

gehakseld stro, zand of vlas) en

Kijk voor de uitgebreide versie van

een klamme vacht ’s nachts te

daar bovenop een dikke laag lang

deze tips op www.reudink-bio.eu.

voorkomen.

stro.
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