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Leaders in organic production
Als specialist in de productie

Bij de productie van pluimveevoeders

spreiding in deeltjesgrootte. Als

van biologische mengvoeders

verwerkt Reudink een grote

pluimveehouder ziet u deze verbetering

streeft Reudink altijd naar de

verscheidenheid aan biologische

terug in betere loopeigenschappen

beste voerkwaliteit. Met als doel

grondstoffen. “Door onze fabriek in

van het voer en een verminderd risico

de pluimveevoeders en daarmee

Lochem uit te rusten met nieuwe zeven

op ontmenging waardoor selectieve

de resultaten van biologische

zijn we minder afhankelijk van de

opname van de voeders wordt

pluimveehouders verder te

natuurlijke variatie in eigenschappen

voorkomen.

optimaliseren, heeft Reudink recent

van grondstoffen, en zijn we nóg beter

op de productielocatie Lochem als

in staat een homogeen pluimveemeel

Verschillende bewerkingsstappen

extra processtap nieuwe zeven

te produceren”, vertelt Corine Walvoort,

In het productieproces zijn

geïnstalleerd. De extra zeeftechniek

Productmanager Pluimvee bij Reudink.

verschillende stappen mogelijk om

resulteert in verbeterde uniformiteit

Deze zeven zorgen voor het nauwkeurig

de grondstoffen te bewerken tot de

en kwaliteit van de pluimveevoeders

afzeven van (bewerkte) grondstoffen

gewenste structuur. Onder andere

wat ten goede komt aan de

en gekruimelde halffabricaten, die

walsen, malen en kruimelen. De

prestaties van de kip. Hoe werkt dit

onderdeel vormen van de meelvoeders.

nieuw geïntroduceerde zeven hebben

precies en hoe ziet u dit terug als

Dit resulteert in verbeterde uniformiteit

specifieke technieken, zoals meerdere

pluimveehouder?

van het pluimveevoer met een beperkte

zeefdekken of een roterende zeef, die
Lees verder op pagina 2 >>
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zijn afgestemd op de eigenschappen

verder afneemt”, licht Corine toe.

van het product dat afgezeefd wordt.

Dit gebeurt door deze producten

Daarmee zijn we in staat om bij elke

te verhitten d.m.v. persen en te

bewerkingsstap de ongewenste delen

kruimelen tot halffabricaat. Het

uit te zeven, met als resultaat een

productieproces van Reudink is hierin

uniform eindproduct.

uniek.

komende 5 jaar te bepalen. Reudink

Reductie salmonellarisico

Voortdurende ontwikkeling

staat voor ‘leaders in organic

“Bij het koud-persen van sojabonen

De biologische markt is altijd

farming’, met de kernwaarden:

of zonnebloemzaad ontstaan olie-

in ontwikkeling. Daarom blijven

Ambitie, Duurzaamheid en

en schilferproducten, en komt

wij continu investeren in het

Partnerschap.

er geen hitte aan te pas die een

productieproces om stabiele en

risico op salmonella reduceert.

voorspelbare voeders te produceren

Basaal voor het ontwikkelen

Uniek in het proces van Reudink

met de beste technische resultaten

van onze nieuwe strategie was

is de hittebehandeling van deze

voor alle biologische veehouders.

om goed te luisteren naar wat

grondstoffen die van origine een

Met gericht onderzoek en ervaringen

U van ons verwacht. Zo hebben

hoger salmonellarisico hebben, zodat

uit de praktijk blijft Reudink

we heldere doelen geformuleerd

de kans op salmonellabesmetting

optimaliseren.

Heldere doelen
De afgelopen periode hebben we
benut om de strategie voor de

die voortborduren op ons sterke
fundament, maar die ook
ambitie laten zien. Bijvoorbeeld
verdere groei, ook in landen
waar we nu (nog) niet actief zijn.
Daarnaast gaan we voor extra
waarde creëren in de keten. Dat
betekent het centraal stellen van
de klantbehoefte en het leveren
van zowel specifieke kennis als
onderscheidende producten.
Uitgangspunt is daarbij ook om
zo min mogelijk waardevolle
grondstoffen te verspillen en
energieverbruik te reduceren.
Heldere doelen die richting geven
en waar we mee aan de slag gaan.
In deze Bio-info een paar mooie
voorbeelden die dit aantonen.
Wellicht voor u ook een moment om
aan de slag te gaan met uw doelen.
Onze specialisten helpen u er graag
bij!
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Wilfred Jonkman

Een schematisch overzicht van de stappen in de fabriek en de plaats van de nieuwe

Directeur Reudink

zeven – pluimveevoeders

De biosector groeit in België,
deze varkenshouder ziet kansen voor omschakelaars
is hij in staat om varkenshouders te

huisvesting, de voeders, de mestafzet

ondersteunen in het kiezen van de

en het management in de stal.

juiste genetica en voeders. Ook kan hij

Uitdagingen omvatten volgens Wim

de klant beleveren met deze biggen

de beperkte aanwezige kennis over

en voeders. Zo kan er een maximaal

bio binnen de gangbare veehouderij

resultaat in de keten gehaald worden.

en het verbeteren van de perceptie
van de biologische varkenshouderij in

BioVar.be

België. Daarnaast zijn het managen

Waar Hapro eerst alleen gericht was

van de diergezondheid en beheersing

op de conventionele varkenshouderij,

van de kostprijs belangrijk voor

is Wim Haeck in samenwerking

succes. Vanwege de vraaggestuurde

met retailer Colruyt Group en

markt moet de afzet voor

vleesverwerker Delavi de uitdaging

omschakeling goed geregeld zijn.

aangegaan om de biologische
varkenshouderij in België meer

Groei in België

inhoud en omvang te geven. Daarom

De Belgische biologische

heeft Wim in 2018 een conventionele

varkenshouderij groeit. De vraag

locatie in Ruiselede omgeschakeld

naar biologisch varkensvlees neemt

Wim Haeck van Hapro en BioVar.be uit

naar een biologische onder de naam

toe en er is momenteel onvoldoende

Wingene (België).

BioVar.be. Hier is plaats voor 100-

aanbod. Hier liggen kansen. Wim

120 zeugen en 900 vleesvarkens

krijgt meer vragen vanuit de markt

In Wingene, West-Vlaanderen staat

met de mogelijkheid om te groeien

en merkt dat meer varkenshouders

het bedrijf van Wim Haeck. Hij is

naar 400 zeugen middels een

de omschakeling naar bio overwegen.

samen met zijn neef de 3e generatie

flexibel stalsysteem. Zijn kennis en

Men wil niet langer de druk voelen om

in het familiebedrijf Haeck dat sinds

ervaringen deelt hij met mogelijke

sneller en efficiënter te produceren.

de jaren 50 is uitgegroeid tot een

omschakelaars.

Daarnaast is er de behoefte om meer

gevestigde naam in onder meer de

voldoening uit het werk te halen en

Belgische varkenshouderij middels

Omschakelen naar bio

tegelijkertijd een goede boterham te

hun bedrijf Hapro.

Omschakelen is uitdagend en niet

verdienen.

eenvoudig. “Het is een mindset”,
“Wij zijn een soort ketenregisseur”

aldus Wim. Waar begin je als je wilt

Wim ziet de toekomst

legt Wim uit. “We hebben als

omschakelen? Onderzoek of deze

positief. “Uiteraard blijven er

doel het ontzorgen van zowel

vorm van veehouderij bij je past en

aandachtspunten, maar er is sprake

de varkenshouder als andere

wat mogelijk is binnen je bedrijf. Laat

van gezonde groei. De sleutel is goed

partners in de keten. Dit doen we

je vervolgens informeren door externe

communiceren en samenwerken.

door kennis, advies en service te

partijen. Hier kan Reudink een rol

Daar willen we vanuit Hapro

bieden. Ook hebben we zelf enkele

spelen. Matty van Tilburg is specialist

met BioVar.be een betrouwbare,

varkensbedrijven”. Wim heeft de

biologische varkenshouderij Reudink

onafhankelijke partner in zijn”

contacten met de afnemers en

en thuis in de Belgische markt.

verklaart Wim.

verwerkers van het vlees waardoor

De grootste verschillen tussen

hij goed weet wat er in de markt

de conventionele en biologische

gevraagd wordt. Door deze kennis

varkenshouderij zitten in de
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Succesvol inkuilmiddel voor de biologische veehouderij
Er zijn nieuwe kansen voor

ontstaan hogere niveaus aan gewenst

Zowel eigen geteelde producten

fermentatie bij het inkuilen van

melkzuur, met een pH-verlagende en

als producten uit de regio kunnen

enkelvoudige grondstoffen in de

conserverende werking.

hierdoor goed geconserveerd en

biologische veehouderij. Reudink

gebruikt worden wat regionaliteit

komt met een biologisch toegelaten

en kringloop bevordert. Ook komt

inkuilmiddel.

het de gezondheid van uw dieren
ten goede: het gefermenteerde

Dit middel is toe te passen op

product is zuur en smakelijk wat

zowel droge als natte producten en

de opname bevordert, de in het

is geschikt voor alle diersoorten.

eindproduct aanwezige bacteriën

Voorbeelden zijn CCM en tarwe, maar

hebben een probiotisch effect, en

ook het inkuilen van mengteelten.

het aanwezige melkzuur beïnvloedt

In tegenstelling tot spontane

de maagdarmgezondheid. Door de

fermentatie bij het inkuilen, zorgt

inwerking van de bacteriën op de

het gebruik van dit inkuilmiddel

grondstoffen, worden eiwit en fosfor

voor een voorspelbaarder en

Nu ook een biologische toegelaten inkuil-

zekerder resultaat. Door de inzet

middel.

van specifiek geselecteerde

beter verteerbaar.
Bij Reudink geven we u graag advies

bacteriën worden nutriënten beter

De voordelen omvatten een betere

over de aanleg van de kuil. Daarnaast

beschikbaar. Daarnaast verloopt

houdbaarheid en verhoogde

leveren we enkelvoudige producten en

het fermentatieproces sneller en

kwaliteit van het product in de kuil.

de bijpassende bacterie mengsels.

Nieuwe zakgoedinstallatie
Reudink is continue bezig met

stabielere stapeling op een pallet.

optimaliseren en verbeteren,

De installatie resulteert in een

zo ook van de processen in de

kleine wijziging van het uiterlijk

fabriek. Daarom is onlangs de

van het zakgoed. Waar eerder

zakgoedinstallatie vervangen.

gebruik werd gemaakt van gestikte
openmondzakken, worden nu

In de week van 19 t/m 23 oktober

ventielzakken uitgeleverd. Wat betreft

is er een nieuwe zakgoedinstallatie

de lay-out zien de zakken er vrijwel

op de productielocatie van Reudink

hetzelfde uit. Nog altijd herkenbaar

in Lochem geïnstalleerd. Door

aan het ‘Reudink-groen’. Ook blijft de

de nieuwe installatie kan er nog

inhoud van de zak met 20kg gelijk.

efficiënter en hygiënischer gewerkt
worden. Ook zorgt de installatie

Heeft u nog vragen over de

voor arbeidsverlichting onder onze

wijzigingen of wenst u een nadere

productiemedewerkers. Er komen

toelichting? Neem dan contact op

andere pallets van 1,0x1,2m en

met uw voeradviseur óf met onze

nieuwe zakken. Een voordeel van het

Klantenservice.

nieuwe ontwerp van de zakken is een

De nieuwe ‘Reudink-groene’ ventielzak.
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