
Reudink deelnemer convenant Solidair met soja
Reudink heeft recent het certificaat 

ontvangen behorend bij het conve-

nant Solidair met soja. 

In het convenant worden aanvullende 

eisen gesteld aan soja die verwerkt 

wordt tot biologisch pluimveevoer 

voor de Nederlandse markt.

Het convenant Solidair met soja is 

een initiatief van ketenpartijen uit de 

biologische pluimveesector, Solida-

ridad en Bionext. De aanleiding voor 

het convenant was de wens van de 

ketenpartijen om aanvullende eisen 

te stellen aan onder meer goede 

werkomstandigheden voor sojatelers 

en bescherming van het milieu. Deze 
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eisen vormen een aanvulling op de 

biologische regels.

Met de aansluiting van Reudink is 

een belangrijke stap gezet richting de 

verdere verduurzaming van de Neder-

landse biologische pluimveesector, 

aldus projectleider Bionext. 

Studiedag voor 
melkveehouders: 

‘Meer Melk uit Gras’

Op donderdag 23 juni 
a.s. wordt deze studiedag 
gehouden op het bedrijf 
‘Weidevol’ van Hermen en 
Leanne Spans in Zwart-
sluis.

Aanmelden kan via 
www.reudink-bio.eu



De consumptie van biologische 
producten blijft zich positief 
ontwikkelen. De omzet in bio komt 
naar verwachting in Nederland 
over 2015 boven de 1 miljard euro 
uit en in Duitsland boven de 8 mil-
jard. Bio is hot en de consument die 
in het verleden bio kocht op basis 
van principes heeft zich uitgebreid 
met de ‘Hipster’ die op zoek is naar 
gezond en duurzaam geprodu-
ceerd voedsel. Dat onderscheid is 
belangrijk om deze laatste groep 
trendgevoelige consumenten ook in 
de toekomst te kunnen bedienen. 
Dit vraagt om een verdere veran-
kering van de biologische principes 
in de manier van produceren, maar 
ook de instelling voortdurend te 
willen verbeteren en onderschei-
dend te blijven. Als we op basis 
van de huidige rendementen in de 
sector achteroverleunen, lopen we 
een grote  kans  links en rechts 
ingehaald te worden. Om een 
impuls te geven aan vernieuwingen 
en innovaties heeft ForFarmers 
al langere tijd een innovatiefonds. 
Een fonds waarin boeren uitge-
daagd worden om innovaties te 
ontwikkelen. Wanneer komt de 
eerste bio-boer in aanmerking voor 
de hoofdprijs? Zie verderop in deze 
Bio-info meer informatie hierover.

Aan de andere kant wachten we 
deze maand juni gespannen af of 
de EU een besluit zal nemen over 
de EU-verordening bio. Zoals het 
nu lijkt zijn de tegenstellingen niet 
al te groot meer en hoop ik, dat ze 
in staat zijn om onder voorzitter-
schap van Nederland bruggen te 
bouwen en goede keuzes te ma-
ken. Niet afgerekend worden op 
onvermijdbare zaken, maar con-
structief bouwen aan duurzame 
groei van de biologische sector.
Ik wens u een goede zomer.

Wilfred Jonkman
Directeur 
Reudink bv

Familie Kieft maakte in februari 

2015 iets verschrikkelijks mee. Hun 

pluimveestal met 24.000 legkippen 

brandde op klaarlichte dag volledig af. 

Kortsluiting in het midden van de stal 

bleek de boosdoener. “Op dat moment 

voel je zoveel onmacht. We zagen hoe 

de hele stal in vlammen opging”, ver-

telt pluimveehouder Bertus Kieft met 

emotie in zijn stem. Dankzij volledige 

medewerking van de gemeente kreeg 

de familie binnen twee maanden een 

vergunning om hun pluimveetak weer 

nieuw leven in te blazen. April 2015 

startte de nieuwbouw.

“Nog voor de brand hadden we ons al 

verdiept in de biologische legpluim-

veehouderij. De 24.000 scharrelkippen 

brachten onvoldoende rendement. We 

zochten naar verbetering en zijn ook 

met de mogelijkheid van omschakelen 

naar biologisch aan het rekenen ge-

gaan.” Arja vult aan: “Biologisch heeft 

de hoogste toegevoegde waarde, vanuit 

de consument gezien. Ook voor de kip 

is dit het meest diervriendelijke sys-

teem, de kippen hebben meer ruimte 

en lopen veel buiten. En het past goed 

op ons bedrijf, op onze huiskavel.”

inpassing op bestaande erf

De ondernemers hebben de nieuwbouw 

op de rand van hun bouwblok gezet. 

Het werden twee stallen voor elk 15.000 

biologische legkippen in een L-vorm 

om de bestaande gebouwen heen. Voor 

een goede oriëntatie heeft de familie 

diverse open dagen en biologische be-

drijven bezocht. Ze vergeleken de prijs 

en kwaliteit van verschillende syste-

men. Het werd het VIKE volièresysteem 

van Farmer Nederland. Dit systeem is 

niet al te hoog, hierdoor zijn voor Arja, 

de kleinste van de familie, ook de bo-

venste buitennesteieren bereikbaar.

 

De eerste stal is gebouwd in de periode 

april – augustus 2015. Meteen nadat 

deze stal klaar was kwamen er 15.000 

biologische legkippen in. In het najaar 

van 2015 werd gestart met de bouw 

van de tweede stal. Op 19 februari 2016 

organiseerde de familie een geslaagde 

open dag. Daarna werd ook de tweede 

stal met legkippen bevolkt. “Het is 

2

Duurzaam 
onderscheid

“De biologische pluimveehouderij 
geeft ons veel voldoending

Bertus, zoon Jordy en Arja Kieft



vooralsnog de bedoeling dat we twee 

leeftijden houden. Dit betekent wel een 

hoger gezondheidsrisico, maar dat is 

dan ook het enige nadeel. Als voordeel 

hebben we nu jaarrond een stabiele 

productie van eieren en minder pieken 

in de financieringslast.” Om zo min mo-

gelijk ziektekiemen over te brengen van 

het ene, naar het andere koppel, werkt 

Kieft met materialen en kleding per 

stal. Zo heeft de ene stal rode laarzen/

overalls, de andere stal geel.   

juiste advies en goede voerkwaliteit

Advies over bedrijfsontwikkeling 

en voeding wint Bertus in bij Peter 

Schermers van Midland Voeders en de 

specialisten van Reudink. Bertus en 

Peter kennen elkaar ruim dertig jaar, 

dat maakt de relatie heel vertrouwd. 

“Het is prettig om een sparringpart-

ner te hebben, bijvoorbeeld over (ver)

lease en koop van pluimvee-eenheden. 

Ook bij de omschakeling van gangbaar 

naar biologisch hebben we veel aan het 

advies van Peter en Henk Jan Schuur-

man, de biologische pluimveespecialist 

van Reudink, gehad. Er komen toch 

nieuwe aspecten van pluimveehouderij 

op ons af: welke regels gelden er in de 

biologische houderij, wat hebben de 

kippen extra nodig aan ruimte, voeding 

en afleiding om pikkerij te voorkomen. 

Over deze zaken zijn we door Midland 

en Reudink goed geïnformeerd. Boven-

dien viel ons de kwaliteit van het voer 

op. We hebben er een goed gevoel bij. 

Het draait goed. Stal één produceerde 

op een leeftijd van 60 weken 13,8 eieren 

boven de norm. De eiproductie in de 

tweede stal is nog maar net gestart 

en loopt naar tevredenheid. We vinden 

onze pluimveetak nu heel fijn werken. 

Én de biologische pluimveehouderij 

geeft ons extra uitdaging.”

Toekomstige ontwikkelingen 

Als belangrijke toekomstige ontwikke-

lingen noemt Kieft dat ze het belang-

rijk vinden om meerwaarde te blijven 

houden ten opzichte van gangbaar. “We 

zorgen voor een goede uitstraling van 

ons bedrijf en willen bij de top van het 

segment horen. Verder wil zoon Jordy 

het bedrijf overnemen, dus we gaan 

ons daarop richten. We gaan als ouders 

nu niet op de rem trappen, maar op de 

bijrijdersstoel zitten. In mijn ogen is 

ondernemerschap ook de kunst, om 

je bedrijf op een goede manier door te 

geven. Jordy krijgt de mogelijkheid om 

zich binnen ons bedrijf te ontwikkelen, 

zelf doen we een stapje terug. En dat 

voelt best lekker!” 
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Bedrijfsprofiel
In Voorthuizen, Gelderse Vallei, een regio 

met veel gemengde bedrijven ligt het melk-

vee- en pluimveebedrijf van familie Kieft. 

Vader Bertus (55), moeder Arja (51) en de 

zonen Jordy (20) en Haico wonen op het 

bedrijf. Beide dochters zijn uitwonend. 

Bertus en Arja gaan met Jordy in maat-

schap, omdat Jordy het bedrijf over wil 

nemen. Zoon Haico is accountant en 

verzorgt de administratie en helpt bij het 

uitzoeken van subsidies en vergunningen. 

Op het bedrijf worden 85 melkkoeien met 

bijbehorend jongvee en 30.000 biologische 

legkippen gehouden op 40 hectare gras-

land, waarvan 12 ha wordt gebruikt voor de 

legkippen. Kieft koopt 11 ha snijmais aan. 

De legkippen krijgen Eko Legmeel uit 

de Maxima-reeks van Reudink. Door het 

unieke productieproces is Reudink in staat 

constant goed structuurrijk voer te maken. 

Dit geeft bij de hennen een constante 

voeropname, goede vertering en minder 

selectie. Hierdoor presteren de kippen 

uitstekend.



Reudink B.V. 
Postbus 46, 7240 AA Lochem, T +31 (0)88 0248165, info@reudink-bio.eu, www.reudink-bio.eu

Ook droogstaande koeien en jongvee 

lijden onder hittestress. Hittestress bij 

droogstaande koeien leidt tot een lagere 

productie in de volgende lactatie 

(minder uierweefsel) en slechtere 

biestkwaliteit. Tijdens een hittestres-

speriode daalt de droge stof opname, 

hierdoor stijgt het risico op pensverzu-

ring en stofwisselingsziektes rond het 

afkalven.

Bij jongvee kan hittestress zorgen voor 

groeivertraging. 

Enkele praktische tips

•  Een koe voert warmte af via huid en 

ademhaling. Zorg in de stal voor 

voldoende ventilatie,  eventueel via 

extra ventilatoren en/of het openen 

van zijwanden of gordijnen.

• Zorg voor schoon drinkwater. De 

vochtbehoefte van de koe neemt in 

een hittestressperiode toe van 100 

naar 200 liter. Toegankelijke, schone 

drinkbakken met fris water verbete-

ren de vochtopname.

•  Stimuleer de ruwvoeropname. Voer 

vaker per dag of ga ’s avonds voeren; 

accepteer meer restvoer en verwijder 

dit dagelijks. 

•  Voorkom broei aan het voerhek. Broei 

betekent een sterke afname van 

voederwaarde en smakelijkheid. 

• Werk proactief en verhoog de 

buffercapaciteit van uw koeien door 

het voeren van buffers (bijv. natrium-

bicarbonaat) gedurende de zomerpe-

riode. Dit stabiliseert de pens-pH. 

Verhoog de dosering in geval van 

Onderschat hittestress niet
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Bij een buitentemperatuur van 23°C en 

een hoge luchtvochtigheid (70%) heeft 

een koe al last van hittestress. 

Hittestress heeft invloed op de 

activiteit, melkproductie en gezondheid 

van koeien. 

Tijdens hittestress vreten de koeien 

minder. Dit kan leiden tot energietekort 

en pensverzuring, verminderde 

weerstand en vruchtbaarheid en 

problemen met klauwen en 

uiergezondheid. 

 

innovatiefonds Farmers for Farmers
Heeft u ook wel eens zo’n goed idee? Eentje waarvan u denkt: “Dit is het!” Een idee 

waar niet alleen u, maar de gehele sector profijt van kan hebben?

Het Innovatiefonds Farmers For 

Farmers (IFFF) stimuleert agrarische 

ondernemers om hun ideeën uit te 

voeren en hun kennis te delen. Hoe? 

Door tweemaal per jaar twee innovaties 

financieel te ondersteunen, zodat de 

innovaties verder ontwikkeld kunnen 

worden.

Jaarlijks wordt maximaal € 20.000,- 

voor innovaties beschikbaar gesteld. De 

beoordelingscommissie kan een innova-

tie in drie categorieën indelen.

• Categorie 1: een baanbrekend idee; 

wordt beloond met € 5.000,-

• Categorie 2: de prestigeprijs; wordt 

beloond met € 2.500,-

hittestress, en houdt de verhoogde 

dosis aan tot één week na de hit-

testressperiode. 

•  Voer consequent mineralen (Reudink 

Vitaspor Balans) voor ondersteuning 

van de weerstand en extra verhoging 

van de buffercapaciteit.

•  Weid de koeien bij warm weer bij 

voorkeur ’s morgens vroeg of ’s 

avonds na het melken. Op hele warme 

dagen is het verstandig de koeien ’s 

nachts te weiden. Houd regelmaat in 

het voeren en beweiden, zorg voor 

vaste tijden.

Overleg met uw specialist welke 

maat regelen het beste op uw bedrijf 

passen en vraag naar de Hittestress-

stalkaart.

• Categorie 3: de aanmoedigingsprijs; 

wordt beloond met € 1.000,-

Meer informatie over het innovatiefonds 

en aanmelden op:

www.forfarmersinnovatiefonds.nl


