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Voorwoord
De kritische eierprijs ligt bij veel pluimveehouders boven de ontvangen eierprijs. Dit 
betekent dat veel pluimveehouders hard interen op hun beperkte opgebouwde re-
serves. Ook zijn er veel pluimveehouders die nu verplichtingen hebben die moeilijk 
na te komen zijn door enerzijds de eierprijs, positieve prognoses en anderzijds door 
verplichte ombouw. Dit heeft enorme consequenties voor de liquiditeitspositie van 
de pluimveehouder. Een investering in een nieuw koppel was doorgaans iets wat 
via de bank of uit de opgebouwde afschrijving van het zittende koppel redelijk goed 
gefi nancierd kon worden. Dit is echter steeds minder het geval. Elk dubbeltje moet 
meerdere keren worden omgedraaid en elke kostenpost wordt stevig afgewogen. 

We zien een tendens dat koppels steeds langer aangehouden kunnen worden. Kop-
pels zitten gemiddeld een week extra per jaar. Het vervangingspercentage wordt 
lager. De vitaliteit van de koppels, met name productie en betere eikwaliteit, dragen 
daar aan bij. In de Verbeek aanpak houden we hier ook rekening mee. Het gaat onze 
klanten om saldo per m2 staloppervlak. Veel factoren spelen een rol. Voorop staat 
dat de hen het qua vitaliteit, leefbaarheid, gedrag, productie en met name sorteer-
baarheid van de eieren moet kunnen volhouden. De mogelijkheid om te ruien past 
daarbij in het verlengstuk van de eerste legperiode, afhankelijk van eierprijs  en de 
vitaliteit. Op die manier wordt de legperiode verlengd.
 
Het is schrijnend dat het ei in de supermarkt even duur is als voorheen, maar de marge 
niet eerlijk wordt verdeeld. Niet alleen de eierhandelaar en de pluimveehouders heb-
ben hier direct last van, maar ook binnen Verbeek wordt de pijn gevoeld. 
In Engeland zijn de technische resultaten van de koppels lager dan in Nederland. 
Oorzaak is de zekerheid die de Lion-code geeft (meer hierover artikel pag. 8). Deze 
marktbescherming biedt veel zekerheid tegen overproductie en vreemde import. De 
Engelse eierprijs zit daarmee vrijwel altijd boven de kritische eierprijs. Nederland is 
een exportland en marktbescherming werkt wellicht zelfs averechts. 

Wij staan voor de nodige uitdagingen rondom de concurrentiepositie van de pluim-
veesector naar aanleiding van het komende snavelbehandelverbod. Dit vraagt van ons 
samen nog meer ondernemerschap. Dit ondernemerschap heeft inmiddels al geleid 
tot een aantal maatregelen, waardoor de negatieve effecten van het komende snavel-
behandelverbod geminimaliseerd kunnen worden. Gedrag van de hen en het saldo 
gaan hand in hand. Na het snavelbehandelverbod wordt dat alleen maar belangrij-
ker. De kwaliteit van de productie is van steeds groter belang. Het Verbeekconcept, 
met de keuze voor een toekomstgerichte hen, zorgt dat de kans op een positief saldo 
voor onze klanten het grootste is. In deze EIGEN-
WIJS en op de komende relatiedagen willen wij 
graag verder toelichten hoe gedrag en saldo van 
elkaar afhankelijk zijn.

Veel leesplezier!

Pieter Kruit, Algemeen Directeur Verbeek
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Eikwaliteit Novogen vooruitstrevend
Een beurse appel, tomaten met een plekje: 

de consument laat ze liggen. Als door de con-

sument afwijkende, voorverpakte producten 

worden gevonden, dan is de kans op een her-

halingsaankoop minder groot. Dat is precies 

de reden dat eikwaliteit voor de eierhandela-

ren zeer belangrijk is. 

Om consumenten tot een herhalingsaankoop te verleiden, 
moet de eerste indruk van de eieren goed zijn. Uniform van 
kleur en gewicht en, uiteraard, allemaal hele eieren. Daar-
naast moet het ei vers zijn en natuurlijk goed smaken. Als 
er gebroken of gebarsten eieren in het doosje zitten, knapt 
de consument af. Door de eierhandelaren zijn deze consu-
menteisen omgezet in kwaliteitseisen. Het eigewicht, de 
dooierkleur, breuksterkte, Haugh units, luchtkamerhoogte, 

vuilschaligheid en haarscheuren worden door de eierhan-
delaar gemeten. Veel van deze factoren hebben te maken 
met het management van de pluimveehouder, de leeftijd 
van het koppel, methode van opfok of de versheid van de ei-
eren. Diverse factoren zijn echter ook genetisch beïnvloed-
baar. Binnen het Verbeekconcept wordt niet alleen in de 
opfok extra aandacht besteed aan eikwaliteit, maar juist 
ook bij de keuze voor het genetisch materiaal. 

Bij een terugkoppeling van de kwaliteitsrapportage van 
verschillende koppels Novogen is gebleken dat de focus 
op eikwaliteit van de fokker juist ook blijkt in de praktijk. 
Vanuit de praktijk zijn verschillende eikwaliteitsrappor-
tages tegenover elkaar weggezet. Er zijn op dit moment 
nog slechts resultaten van de NOVOgen Brown Light en 
de NOVOgen White. De eerste resultaten van de NOVO-
gen Brown Classic  (opgezet vanaf maart) zijn goed, maar 
juist de eikwaliteit aan het einde van de koppel bepaalt 
voor de pluimveehouder het verschil. 
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Door de eierhandel wordt een breuksterkte tussen de 60 
en 70 weken van minder dan 35 Newton als slecht en 36 
als matig gemarkeerd. Uit de resultaten van de ontvan-
gen gemiddelde koppels blijkt dat alle koppels NOVOgen 
Brown Classic binnen de scope van een goede breuksterk-
te vallen. Dat betekent voor de pluimveehouder dat de ei-
eren van de NOVOgen Brown op basis van de kwaliteit 
langer sorteerbaar zijn. 

De NOVOgen White presteert op breuksterkte prima. Op 
85 weken schiet het eerste koppel pas onder de 36 New-
ton. De NOVOgen White blijkt prima geschikt om lang 
en veel goed sorteerbare eerste soort eieren van te ver-
zamelen. 

Hoeveel eieren een hen produceert is van ondergeschikt 
belang ten aanzien van het aantal eerste soort eieren 
dat wordt geproduceerd. Tweede soort eieren zijn on-
gewenst! Gedrag heeft daardoor ook een grote invloed 
op de eikwaliteit: hoe is het nestgedrag, zijn de hennen 
stressgevoelig, hoe is de bevedering? Bij Novogen is niet 
alleen op aantal eieren geselecteerd, maar juist op het 
aantal eerste soort eieren. Factoren die dit beïnvloeden 

zijn door selectie op aanpassingsvermogen geoptimali-
seerd. Dat is ook wat we in de praktijk terug zien. 
Hoe gedrag niet alleen eikwaliteit, maar juist ook het saldo 
beïnvloed wordt op de relatiedagen van 8, 9 en 10 oktober 
verder toegelicht. Kwaliteitsdata en overige aspecten van 
de Novogen die invloed hebben op het saldo worden op de 
relatiedagen gepresenteerd. Eikwaliteit vormt de basis voor 
een goed en lang renderend koppel en blijkt in de praktijk 
aan te sluiten bij de focus van zowel Verbeek als de fokker. 

Fig 1. Breuksterkte NOVOgen Brown Light koppels gerelateerd aan de leeftijd.

Fig. 2. Breuksterkte NOVOgen White koppels gerelateerd aan de leeftijd

Kwetters speelt een eenvoudige, maar belang-

rijke rol in de eiermarkt. Kwetters haalt de eie-

ren op bij haar toeleveranciers, haalt de slechte 

eieren eruit, sorteert ze op gewicht en stopt ze 

in een doosje. Vervolgens verkoopt Kwetters de 

doosjes aan klanten in Noordwest-Europa. “Dat 

is in het kort wat we doen”, aldus Jan van Esch. 

Als hoofd kwaliteit is Van Esch per 1 november 

a.s. 12,5 jaar werkzaam voor Kwetters. Van kip tot 

consument en alles wat binnen deze kaders met 

kwaliteit en voedselveiligheid te maken heeft, 

valt onder zijn verantwoordelijkheid. Vanwege 

zijn functie en zijn visie op de beste eikwaliteit 

hebben we hem een aantal vragen voorgelegd.

Vanuit de visie van de eierhandel: waar moet een goed 
legkoppel aan voldoen? 
“Dat is heel erg leuk, daar begint het al, een pluimveehou-
der en een broederij bekijken graag het koppel. Voor Kwet-
ters is het vooralsnog veel belangrijker hoe de eikwaliteit 
is. Of een pluimveehouder nu 10 of 12 pallets produceert, 
dat is voor Kwetters iets minder belangrijk. Wat heb je aan 
veel eieren met veel tweede soort? Bij Kwetters gaat het 
om het ei. Het ei moet van het juiste gewicht zijn, een 
goede schaalkleur, een keurige print en een goede breuk-
sterkte hebben, oftewel goed vermarktbaar zijn. Dus een 
minimale uitsortering door bijvoorbeeld vuilschaligheid, 
breuksterkte en dergelijke. Kortom, niet het koppel, maar 
de eieren zijn belangrijk. We merken overigens wel in de 
praktijk dat er enorme verschillen in saldo’s zijn die niet 
alleen door een verschil in het aantal eieren wordt veroor-
zaakt. Pluimveehouders die in staat zijn om de hennen 

tot het einde toe vitaal te houden, weinig uitval hebben 
en de hennen goed in de veren houden, zijn ook vaker in 
staat om een betere eikwaliteit te leveren. Vaak klopt het 
totaalplaatje bij zulke pluimveehouders. Je kunt vaak aan 
het ei zien, hoe de boer is voor zijn kippen!”

Kortom, een mooi, vitaal koppel is toch ook belangrijk?
“Dat klopt, er is een verandering aanstaande. Hoe het kop-
pel eruitziet wordt steeds belangrijker. De kippen moeten 
voor het Beter Leven Keurmerk en straks na het snavelbe-
handelverbod tot het einde toe goed in de veren blijven 
zitten. De buitenkant – niet alleen van het ei en de hen, 
maar ook de plek en de manier waarop het ei geprodu-
ceerd wordt – is steeds belangrijker.” 

Welke factoren zijn van invloed op een goede eischaal-
kwaliteit?
“Het allerbelangrijkste is genetica! Met goede genen 
maakt een hen, ook al is zij nog zo ziek, vaak betere ei-

Interview met Jan van Esch, kwaliteitsmanager Kwetters

Je kunt vaak aan het ei zien hoe 
de boer is voor zijn kippen
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eren dan gezonde hennen met de foute genetica. Dus 
een goed stel genen is het belangrijkste, daarna komt de 
opfok. Hebben de hennen niet alleen het gewicht, maar 
heeft ook het karkas/ de botten de mogelijkheid om zich 
goed te kunnen ontwikkelen? Kunnen ze goed springen, 
hebben ze voldoende ruimte gehad in de opfok, en krijgen 
ze de goede immuniteit mee? Dat zijn allemaal zaken die 
uiteindelijk voor de eikwaliteit van groot belang zijn. Een 
ander punt is ook wel voer. Voer heeft dan wel heel weinig 
invloed op een betere eikwaliteit, maar kan, als het voer 
niet goed is, wel een negatieve invloed hebben. Samen-
gevat: slechte genetica kun je met voer en opfok niet be-
ter maken. Je kunt er overigens wel goede genetica mee 
verpesten.” 

Wat kan een pluimveehouder zelf doen om zijn eikwali-
teit te verbeteren? 
“De pluimveehouder heeft zelf heel veel invloed! Het be-
gint bij een goede raskeuze: dat was vroeger alleen maar 
Lohmann Brown en Dekalb, maar inmiddels is daar ook 
Novogen bijgekomen. De spreiding en de concurrentie op 
gebied van eikwaliteit is groter geworden en daar zijn we 
als Kwetters heel blij mee. Nu gaat het dus meer om de 
kwaliteit van de opfok die het concurrentieverschil maakt. 
Vroeger had je dat niet, dan kon je een hen met goede 
eikwaliteit maar bij één fokkerijorganisatie bestellen. Er is 
nu meer concurrentiekracht op schaalsterkte, concurren-
tiekracht op doorlegvermogen en dus op aantal eieren.”  

“Na genetica kiest de pluimveehouder vervolgens voor 
de opfok waar de hennen komen te zitten. Worden alle 
voer- en lichtschema’s en lichtintensiteit afgestemd aan 
de hand van de gewenste doelen? Snel veel eieren, of juist 
later en gelijk iets grotere eieren? Dit hoort kortgesloten 
te worden met de opfokintegratie en opfokker. Dat is iets 
voor die pluimveehouder waar hij geen specialist in is. 
Slechts een keer per jaar komt dit immers voor, maar hij 
heeft er dus wel degelijk veel invloed op. Het gaat dus om 
vertrouwen in de manier waarop de vertegenwoordiger 

van de broederij zijn wensen weet om te zetten in de op-
fok. In Engeland zeggen ze ‘the Dutch try to mirrorize the 
rearing’, wij spiegelen in Nederland zo goed mogelijk de 
leg aan de opfok.” Jan van Esch vindt dat een pluimvee-
houder wel altijd moet gaan kijken in de opfok, om zo te 
borgen dat de leg ook naadloos aansluit op de opfok. 

Hoe doet de Novogen het op gebied van eikwaliteit?
“Ja, daar waren wij tot december afgelopen jaar en met 
name ikzelf, erg sceptisch over. Een nieuw ras dat pas 5 
jaar op de markt is- meedoen op het hoogste eikwali-
teitsniveau, nee, dat kon ik niet geloven. Tot mijn grote 
verbazing zijn ze een zeer geduchte concurrent van de 
traditionele rassen gebleken. Zoals het nu lijkt, loopt de 
Novogen mee voorop waar het gaat om breuksterkte. Ui-
teraard zouden we daar nog meer data voor moeten heb-
ben, maar de signalen zijn ontzettend goed.” 
“Belangrijkste is natuurlijk de breuksterkte in verhouding 
tot de uitschouw. Juist op dit punt scoren zowel de NOVO-
gen White als de Brown zeer goed. De eieren zijn mooi van 
vorm, de uniformiteit van de breuksterkte van de eieren 
is goed, de kleur is goed en er zit een goede glans over de 
eieren. Prima dus.” 

Wat zijn de ambities van Kwetters? 
“Wij willen altijd een toonaangevende speler zijn in de 
markt. We hoeven niet de grootste te zijn, maar we wil-
len onze klanten altijd de beste kwaliteit leveren die voor-
handen is. Kwaliteit is echter iets dynamisch, dat kan het 
ene moment breuksterkte zijn en het volgende moment 

weer printkwaliteit. Wat we steeds vaker zien is dat het 
verenpak en leefomstandigheden van de hen door onze 
klanten als echte kwaliteit wordt gezien. Kwaliteit blijft 
de ambitie van Kwetters. De perceptie van kwaliteit wordt 
door de markt bepaald.”

Wat zijn uw vooruitzichten op de markt?
“We zitten momenteel in een moeilijke periode, maar we 
zien wel dat degene die gekozen hebben voor het alter-
natieve systeem (bio, scharrel, freiland), in deze moeilijke 
markt nog redelijk goed zitten. Dat zie je in Europa meer, 
wie vroeg de beslissing voor alternatief heeft genomen, 
zit daar nu relatief het beste mee. Er komt overigens nog 
een harde periode aan. Die win je door als pluimveehou-
der naar de markt te blijven kijken. Overleg eventueel voor 
opzet met de eierhandel en broederij welke kippen er 
moeten worden opgezet en of het mogelijk is om ergens 
meerwaarde te kunnen creëren. Er zullen in de toekomst, 
mede door het snavelbehandelverbod, wel meer nieuwe 
kansen komen, als er nu al op wordt geanticipeerd. Een 
pluimveehouder moet juist rekening houden met de 
markt bij de keuze voor de kleur, het ras en het opzetmo-
ment. De voorlopers in de sector hebben in het verleden 
hun voordeel kunnen pakken.” 

“De Nederlandse eierindustrie is een zeer professionele 
sector. Het is daarom heel jammer dat op grond van de 
huidige markt de kwaliteit snel op de achtergrond komt 
en er niet beter voor wordt betaald. We lopen in Europa 
voorop op het gebied van o.a. broncodering, we waren het 
eerste met het alternatieve systeem. Over een paar jaar 
lukt het ons zeker met de huidige focus van de fokkerij 
om kippen ongekapt op te zetten. Ik ben daarom trots 
op de Nederlandse sector; hoe we zijn georganiseerd. 
Samenwerken om dit te valoriseren in de markt mis ik 
nog,” aldus Jan van Esch. “Wellicht zou je Europees gezien 
moeten werken met een soort quoteringssysteem, waar-
bij voorkomen wordt dat er teveel hennen zitten die een 
overschot aan eieren produceren. Zo’n invoering van een  
quoteringssysteem is alleen lastig omdat een quotering 
alleen voor exporterende landen interessant is. Dit initia-
tief zal zich dus moeten richten op bijvoorbeeld Freiland 
en/of Bio, waarbij deze eieren zich wellicht via een keur-
merk verzekeren van meerwaarde. Overproductie leidt tot 
wellicht lagere kosten, maar gaat ten koste van de marge.”
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meer klimaat en licht gebeurt handmatig, en is het extra 
goed opletten en daarop anticiperen. De Engelsen zijn erg 
nauwkeurig wat betreft hygiëne. Bij alle stallen moet het 
bezoek een overall aan, handen moeten worden ontsmet 
en schoeisel door de ontsmettingsbak.

Novogen eikwaliteit 
In het gesprek met de leidinggevenden van J. Rainfort & 
Sons LTD komt naar voren dat zij erg tevreden zijn over de 
Novogen en de geproduceerde eieren. In een paar stallen 
heeft het bedrijf pech gehad met het aanbod licht en wa-
ter, waardoor de kippen het enige tijd moesten ontzien. 
Het koppel heeft zich hierna goed hersteld en kwam weer 
terug op het oude legpercentage. In de getoonde curve is 
duidelijk te zien dat dit een drietal keren is gebeurd, maar 
iedere keer herstelden de kippen zich weer. Het paksta-
tion is heel enthousiast over de Novogen en schakelen in 
alle stallen over naar de NOVOgen Brown Classic. Tevens 
geven zij hun overige eierleveranciers, een aantal pluim-

veehouders uit de omgeving, het advies om ook over te 
schakelen naar de Novogen. 
Verder geeft het management aan dat ook met name het 
percentage buitennesteieren bijzonder laag is. “In eerste 
instantie waren wij hier bang voor, de Novogen vonden 
we wel erg kalm en rustig. Hierdoor schepte dat de ver-
wachting dat wij veel werk zouden hebben in het oprek-
ken van de kippen en vervolgens het oprapen van de bui-
tennesteieren. Maar in vergelijking met andere koppels 
van een ander ras bleek het tegendeel waar. Wij hebben 
er weinig werk aan”, zegt de bedrijfsleider bij het Engelse 
bedrijf. 

Terugblikkend was het bezoek aan Engeland zeer positief 
om de ‘Engelse’ manier van kippen houden te zien en te 
ervaren, en de positieve houding te zien bij mensen uit de 
praktijk, die als ambassadeurs voor de Novogen optreden.

Het Engelse J.Rainford & Sons LTD 
schakelt voor 100% naar Novogen

Een afvaardiging van Verbeek bezocht dit 

voorjaar J.Rainford & Sons LTD, een paksta-

tion in Engeland. Doel van het bezoek was 

om te horen en te zien wat de Engelse bevin-

dingen zijn over het Novogen ei. 
 
Achtergrond Britse eiermarkt
De markt voor tafeleieren in Groot Brittannië bestaat voor 
98% uit bruine eieren.
De Britse eiermarkt staat voor 85% onder controle van de 
BRC. Bedrijven moeten voldoen aan het hygiëne-protocol, 
ook wel de Lions Code genoemd. De deelnemende bedrij-
ven zijn gecertifi ceerd en bestaan uit voerfabrikanten tot 
en met de verkopende partijen aan de consument. Het 
hygiëneprotocol is in 1998 ingesteld om de consument 

tegen Salmonella Interitidis te beschermen. De Engelse 
consumenten weten door de Lions Code dat zij een voed-
selveilig ei kopen.
Een klein deel van de markt verkoopt de eieren in shops 
‘around the corner’, dit is tevens een vrije markt waarbij 
de eierprijzen lager zijn. 

Bezoek J. Rainford & Sons LTD
In het eierpakstation verwerkt het bedrijf zo’n 1,75 miljoen 
eieren per week. De eieren zijn grotendeels afkomstig van 
eigen hennen en van een aantal pluimveehouders uit de 
omgeving. 

De stallen op het terrein hebben vrije uitloop (free range) 
en kooi (cage) -huisvestiging. Opvallend verschil met de 
Nederlandse pluimveehouderij is het ontbreken van com-
putergestuurde apparatuur. Het aansturen van onder 

Verbeek bezoekt Brits eierpakstation in Lancashire

Foto’s: Hans Bijleveld.
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De NOVOgen White geeft vader en zoon Zoer het juiste gevoel

‘Deze hen past in ons beleid’

De familie Zoer heeft een opfok - en legbedrijf in Drenthe. Vader en moeder Zoer runnen de 

opfoklocatie in Zuidveld, nabij Westerbork. Neef Marc en zoon Gert zijn pluimveehouders op 

de leglocaties in het naastgelegen Brutinge. 

Op een prachtige zomerdag zitten we achter op het ter-
ras bij opfokkers Wim en Janny Zoer uit Zuidveld aan het 
Oranjekanaal, onderwijl uitkijkend over dit kanaal. Ooit 
aangelegd om werkgelegenheid te verschaffen in de ja-
ren vijftig tijdens de wederopbouw, zo legt Wim uit. Zoon 
en legpluimveehouder Gert is ook aangeschoven. Kort 
wordt de huidige economische crisis besproken, ook de 
slechte tijd in de legsector. “Het is jammer dat de inves-
teringen die gedaan zijn, niet terugverdiend worden met 
de huidige eierprijzen,” zegt vader Wim.
 
Koloniehuisvesting 
De twee legbedrijven van de familie in Brutinge zijn in 
2010 en 2011 van kooi naar koloniehuisvesting omge-
bouwd. Een grote investering. De keuze voor kolonie 
werd om een aantal redenen gedaan: het aantal te 
houden dieren, zeer lage ziektedruk, voedselveilig-
heid, arbeidsgemak en overzichtelijkheid, zo leg-
gen vader en zoon Zoer uit. Vader Wim: “Wij zijn 
niet afhankelijk van de vraag vanuit Duitsland, 
maar onze eieren worden wereldwijd afgezet. 
Op dit moment gaan ze veel naar China en 
Japan.” Gert: “sinds het melkpoederschandaal 
in China neemt ook de vraag naar eieren uit 
voedselveilige systemen daar toe.”  >>>

v.l.n.r. neef Marc, zoon Gert en Vader Wim. Rechts in het ei de heren met opa Zoer.                                                            .
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NOVOgen White toekomstgericht
In de leg zit de LSL naast de NOVOgen White. In de op-
fok zit alleen de NOVOgen White en dat is ook het ras 
waarvoor de familie Zoer kiest. “Dat heeft met een stuk 
gevoel te maken. Het zijn rustige hennen, opvallend voor 
een witte kip”, zegt Wim. “We hebben heel weinig uitval, 
het opfokkoppel is 2 weken oud en we zitten op een halve 
procent uitval. Maar dat heeft niet alleen met het ras te 
maken, de broederij verdient in deze ook een pluim.” Zoon 
Gert vult zijn vader aan met ervaringen uit de legstal: “De 
kip heeft een sociaal karakter en is robuust. En ondanks 
dat de kip wat forser is, heeft ze opvallend genoeg een iets 
lagere voeropname.” 

Last van pikkerij heeft Gert met de NOVOgen White niet. 
Met het oog op toekomst is dit van groot belang, aldus 

Gert; “Je kunt nu wel een hele goede kip hebben, maar 
als ze de neiging hebben om te pikken, dan heb je straks 
als het snavelbehandelverbod ingaat echt een probleem.” 
Gert is tevreden over de productie van het NOVOgen kop-
pel op 52 weken leeftijd, ook de schaalkwaliteit van de ei-
eren is prima. “Op dit moment heb ik heel weinig tweede 
soort eieren, ongeveer 2 procent.” Gert heeft het koppel 
liever wat later in productie. “Eerst goed volgroeien, ik heb 
liever dat ze later in productie komen en het langer vol-
houden.” Gert wil naar de 100 weken productie en denkt 
dat dit haalbaar is met de robuuste Novogenhen. “Deze 
hen past in ons beleid. Je verdient het uiteindelijk toch op 
de laatste 15 tot 20 weken.”

Bedrijfsprofiel

De geschiedenis met pluimvee van de familie Zoer begint 
bij opa Zoer die in de jaren zestig begon met 8000 schar-
relkippen bij het dorp Westerbork. Uiteindelijk groeide de 
capaciteit uit tot 170 000 legkippen, totdat het bedrijf 
daar moest sluiten vanwege strengere milieu eisen die het 
groeiende dorp met haar toenemende nieuwbouw met 
zich meebracht. In 1994 werd de leglocatie overgeheveld zich meebracht. In 1994 werd de leglocatie overgeheveld 
naar de huidige plek in Brutinge. 

Inmiddels was er aan het oranjekanaal in Zuidveld al gestart Inmiddels was er aan het oranjekanaal in Zuidveld al gestart Inmiddels was er aan het oranjekanaal in Zuidveld al gestart 
met de opfok. Op die locatie wonen vader Wim en moeder 
Janny Zoer waar ze het opfokbedrijf Maatschap Zoer sinds Janny Zoer waar ze het opfokbedrijf Maatschap Zoer sinds 
veertig jaar runnen. Ze fokken kuikens op in de kooi, door veertig jaar runnen. Ze fokken kuikens op in de kooi, door 
de jaren heen is het bedrijf uitgebouwd tot 90.000 opfok-de jaren heen is het bedrijf uitgebouwd tot 90.000 opfok-
henplaatsen. Twee rondes per jaar voor ‘eigen’ leglocaties henplaatsen. Twee rondes per jaar voor ‘eigen’ leglocaties 
met koloniehuisvesting in Brutinge aan de Stukkendiek en met koloniehuisvesting in Brutinge aan de Stukkendiek en 
de Hoogeveenseweg en waar mogelijk één opfokronde per 
jaar voor Verbeek. De leglocatie aan de Hoogeveenseweg jaar voor Verbeek. De leglocatie aan de Hoogeveenseweg 
werd lange tijd gerund door een zwager van Wim. Toen hij 
daar mee stopte nam neef Marc het daar over. 
Het was tweede zoon Gert die in 2001 aangaf de uitdaging 
als legpluimveehouder aan de Stukkendiek wel aan te wil-
len gaan, als opvolger van de broer van Wim. “Dat was een 
complete verrassing voor ons. Gert heeft zich in zijn jeugd-
jaren niet echt geïnteresseerd hier in de kippen. Het was jaren niet echt geïnteresseerd hier in de kippen. Het was 
onze eerste zoon die dat wel deed. En die zit nou in de con-
sultancy, moet je nagaan”, legt Wim uit. Maar het gebrek 
aan interesse in de jeugdjaren is uitgegroeid tot een passie 
voor pluimvee. “Gert heeft er echt feeling voor! Dat moet in 
je zitten. Hij overziet het koppel en is veel bezig met voer en je zitten. Hij overziet het koppel en is veel bezig met voer en 
management”, vertelt vader Wim trots. 
Spijt heeft Gert nooit gehad van zijn keuze; “Zo’n kans krijg 
je nooit weer. Het eigen baas zijn, de vrijheid en het bezig je nooit weer. Het eigen baas zijn, de vrijheid en het bezig 
zijn met dieren vind ik het mooie aan dit vak.” 
De leglocatie aan de Hoogeveenseweg heeft 70 000 hen-De leglocatie aan de Hoogeveenseweg heeft 70 000 hen-De leglocatie aan de Hoogeveenseweg heeft 70 000 hen-
plaatsen, aan de Stukkendiek zijn dat er 105 000. Er zitten plaatsen, aan de Stukkendiek zijn dat er 105 000. Er zitten plaatsen, aan de Stukkendiek zijn dat er 105 000. Er zitten 
twee leeftijden hennen op de legbedrijven.
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Kippen voor de Hartenberg

Nieuws

Sinds 12 april scharrelen er veertig leghennen 

op De Hartenberg in Wekerom. Deze instelling 

van ’s Heeren Loo biedt ondersteuning aan 

mensen van alle leeftijden met een lichte tot 

ernstige verstandelijke beperking. 

Tevoren hadden cliënten en begeleiders van de kinder-
boerderij een mooi onderkomen voor de kippen gemaakt. 
Dat de kippen zich hier thuis voelen, bleek al snel uit de 
hoeveelheid eieren die ze leggen. Dagelijks worden deze 
geraapt door cliënten. Ook het voeren van de dieren en 
schoonhouden van het kippenhok behoren tot de activi-
teiten van de boerderijgroep.

Eieren te koop
De bewoners van De Hartenberg hebben de Novogen-
hennen in hun hart gesloten. Eieren van de kippen wor-
den dan ook met liefde verkocht in theehuis De Roek.

Verbeek steunt BIG Challenge
Alpe d’ HuZes - Pluimveeteam

BIG Challenge staat voor veehouderij tegen kanker. Men-
sen uit de veehouderij, waaronder het pluimveeteam dat 
mede door Verbeek is gesponsord, fi etsten tijdens het 
sponsorevenement Alpe d‘ HuZes op 5 en 6 juni 2013 voor 
het goede doel. In totaal beklommen 216 fi etsers en run-
ners uit de veehouderij zo vaak mogelijk de Alpe d’ Huez 

met als doel zo veel mogelijk geld in te zamelen voor het 
onderzoek naar kanker. De BIG Challenge-fi etsers / run-
ners maakten deel uit van 8.000 fi etsers die deze dagen 
deelnamen aan Alpe d’ HuZes. BIG Challenge haalde totaal 
€ 1.370.087 aan sponsorgeld op. 

Hennen met hele snavels 
regulier opgezet

In 2018 mogen snavels niet meer behandeld 

worden. Vanuit het opfokconcept van Verbeek 

worden nu onbehandelde Novogenhennen 

opgefokt die regulier worden opgezet.

Doel is om aan te tonen dat het opfokconcept en de ge-
netica bepalend is voor hoe een hen met een hele snavel 
zich gedraagt. De witte en bruine koppels zitten op dit 
moment in opfok en worden in januari opgezet. Begin 
volgend jaar  kunt u op de website van Verbeek via twee 
webcams volgen hoe de koppels NOVOgen White en 
NOVOgen Brown Classic  zich in de stal gedragen.

14 15



Nieuwe opzet DAP

De veterinaire begeleiding van een aantal legbedrijven werd verzorgd door de dierenartsenprak-

tijk van Verbeek (DAP-Verbeek). Dit is per 1 augustus 2013 veranderd. 

 
De huidige tijd vraagt, of beter gezegd eist, transparantie: 
alles moet duidelijk en helder zijn. Juist bij het eventueel 
gebruik van antibiotica, het werken met bedrijfsgezond-
heids- en behandelplannen is dit een vereiste. De dieren-
arts op uw bedrijf moet een onafhankelijk advies kunnen 
uitbrengen. Om die transparantie te waarborgen is be-
sloten dat DAP - Verbeek stopt met de eerstelijnsactivi-
teiten voor legpluimveebedrijven. Wel blijft DAP Verbeek 
beschikbaar voor vragen over entschema’s, diergezond-
heid, enzovoorts. Ook blijft de DAP Verbeek de dierenarts-
praktijk op de opfokbedrijven.

Met dit besluit is per 1 augustus ook de samenstelling 
van onze DAP gewijzigd. Collega drs. Frank Westerbeek 
heeft Verbeek per die datum verlaten om zijn werkzaam-
heden als pluimveedierenarts voort te zetten bij DAP 
Ysselsteyn. DAP Ysselsteyn heeft een grote pluimveetak 

waarin vijf ervaren dierenartsen fulltime in de pluim-
veewereld werkzaam zijn. Daar heeft de opfok van leg-
hennen en het begeleiden van legpluimveebedrijven al 
jarenlang de aandacht.

Voor de bedrijven waar Frank Westerbeek de begeleiden-
de dierenarts was zal er weinig veranderen, deze samen-
werking blijft bestaan. Voor de bedrijven waar één van 
de andere Verbeekdierenartsen de begeleiding deed, is er 
wel iets veranderd. Volgens de huidige IKB regelgeving is 
een pluimveehouder verplicht om een één op één relatie 
met een dierenarts aan te gaan. U als pluimveehouder 
bent daarbij vrij in uw keuze een praktijk te kiezen waar-
mee u een overeenkomst afsluit. 

Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact 
op te nemen met Bert van Nijhuis. Telefoon: 0318 -578250.

Nieuwe website

De website van Verbeek 

is geüpdate! 

Benieuwd? 

Surf naar verbeek.nl.

Uitleg NCD enting
NCD vaccinaties

Sinds 1 mei 2013 worden de levende vaccinaties tegen 
NCD niet meer door de dierenarts uitgevoerd. Deze doet 
de opfokker zelf.

Op grond van de NCD-verordening is Verbeek verplicht 
om rond 9 weken leeftijd via bloedonderzoek aan te to-
nen dat er bescherming is opgebouwd tegen NCD.

Als er voldoende bescherming is opgebouwd, wat met 
een goed uitgevoerde enting altijd het geval is, vervalt 
de enting die op 10 weken wordt uitgevoerd. U zult deze 
enting daarom in het vervolg niet meer in het entschema 
terugvinden.

Verbeek als gastheer
Novogen Distributors Meeting

Half april vond de derde Novogen distributors 

meeting plaats. Deze keer was Verbeek gastheer. 

Van over heel de wereld kwamen Novogen-hennenleve-
ranciers naar de Veluwe om ervaringen uit te wisselen en 
met eigen ogen te zien en te horen hoe de Verbeekaanpak 
in onze markten werkt. Tijdens dit tweedaagse seminair 

werden de broederij in Zeewolde en een aantal NOVO-
gen Brown Light en NOVOgen White koppels bezocht. 
Het is verheugend om wereldwijd de terugkoppeling 
te krijgen dat de kippen het zeer goed doen. Dit wordt 
ook bevestigd door een forse wereldwijde positieverbe-
tering met de Novogenhennen. Kortom, een zeer posi-
tieve gebeurtenis.
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werpen) of micro-organismen (bacteriën, parasieten) die 
het lichaam niet goed kan verwerken. Vaak zijn er behalve 
macrofagen ook andere type witte bloedcellen te vinden 
door middel van microscopisch onderzoek, zoals lymfocy-
ten en plasmacellen. Een aantal andere kenmerken kun-
nen aanwezig zijn:
•  Soms zijn er ook meerkernige ‘reuscellen’, die ontstaan 

door het vervloeien van een aantal macrofagen. Er ont-
staat dan een grote cel met meerdere celkernen. (reus-
cellen)

•  Soms is er verkazing (weefselverval of necrose) centraal 
in het granuloom. Dit gebeurt onder andere bij (aviaire) 
tuberculose.

•  Soms is er verval van bindweefsel door de ontstekings-
reactie (necrobiose). 

Oorzaken 
Meest voorkomende veroorzakers van dergelijke granulo-
men bij pluimvee zijn Marek, Aviaire Leucose, Aviaire Tu-
berculose, en Aspergillose (schimmelinfectie). Deze vier 
mogelijkheden werden in dit geval door onderzoek bij de 
GD uitgesloten.
In het verleden zijn enkele gevallen van granulomen bij 
witte hennen beschreven, daarbij zou ook een E.coli een 
mogelijke rol spelen. In de literatuur worden deze aan-
geduid als ‘Coligranulomen’ en in verband gebracht met 
de ziekte van Hjarre. In alle beschreven gevallen is nooit 
bewezen dat de gevonden E. coli ook daadwerkelijk de ver-
oorzaker was van het ontstaan van de granulomen. Ook 
bij de huidige gevallen wordt een E.coli gevonden, maar 
ook hier is geen bewijs gevonden dat hierdoor de granu-
lomen zijn veroorzaakt.

In eerste instantie werden de granulomen bij de NOVO-
gen White gevonden, daarom werd onderzocht of het 
zou gaan om een genetische afwijking. Inmiddels zijn de 
granulomen ook gevonden in andere rassen. Om te ach-
terhalen welke factoren een rol spelen bij het ontstaan 
van deze granulomen is er direct een tracering gestart om 
zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Daarnaast zijn 
er op verschillende momenten extra dieren ingezonden 
voor aanvullend onderzoek. Tevens zijn er Specifi c Patho-
gen Free (Spf) dieren in één van de koppels bijgeplaatst. 
De eerste drie onderzochte Spf dieren, die na enkele dagen 
al dood werden gevonden, gaven een negatief resultaat 
m.b.t. de overdraagbaarheid. Er werden geen verschijnse-
len aangetroffen die in verband konden worden gebracht 
met de granulomen.

Recent zijn er opnieuw dieren onderzocht van één van de 
bedrijven. Hierbij zaten ook de zeven overgebleven Spf 
hennen. Opvallend resultaat is dat er nu bij de Spf dieren 
wel letsels werden aangetroffen die passen bij de diagno-
se ‘granulomen’. De letsels waren klein en werden voorna-
melijk gezien in of aan het einde van de blinde darm. Deze 
bevinding geeft aan dat de veroorzaker infectieus kan zijn 
en dat zeker is geweest op moment van plaatsing van de 
Spf dieren. Gezien het tijdspad van plaatsing van de Spf 
dieren en deze bevinding van granulomen, ruim 6 weken 
later, heeft het zichtbaar worden van verschijnselen ken-
nelijk enige tijd nodig. 

Vermoedelijk zijn de granulomen terug te herleiden tot 
één opfoklocatie en in een later stadium nog besmettelijk 
geweest, maar niet dusdanig dat er tussen stallen over-
dracht heeft plaatsgevonden. 

Deze resultaten roepen weer nieuwe vragen op die verder 
moeten worden onderzocht en/of uitgewerkt. Aanvullend 
onderzoek van de bijgeplaatste opfokhennen en monitoring 
van afgeleverde en nieuwe koppels zijn daar onderdeel van. 

Verbeek wil met deze update van het lopende onderzoek 
pluimveehouders informeren, echter het onderzoek naar 
dit fenomeen bevindt zich nog in een pril stadium. We 
blijven de betrokken pluimveehouders informeren over 
de voortgang. Mocht u vragen hebben dan kunt u terecht 
bij uw voorlichter van Verbeek of bij onze veterinair advi-
seur Marcel Berendsen (info@verbeek.nl) of contact op-
nemen met de Gezondheidsdienst. 

Granulomen

Afgelopen zomer is naar aanleiding van de 

vondst van granulomen bij twee legpluim-

veebedrijven een onderzoek ingesteld. Dit 

gebeurde in samenwerking met betrokken 

dierenartsen en de gezondheidsdienst voor 

dieren. 
 
De legkoppels begonnen de legperiode in een goede con-
ditie, met een mooi aangesloten verenkleed, een voer-
opname van 115-120 g/dag. De productie ging naar ver-
wachting wel te langzaam omhoog of viel terug. Tijdens 
de rondgang door de stal werden met moeite hennen 
gevonden die een echt slechte conditie hadden. Dit werd 
wel gezien bij enkele dode hennen. 

Onderzoek
Het koppelbeeld veranderde naarmate de weken vorder-
den, zodanig dat de uitval progressief opliep en de condi-
tie van de hennen sterk achteruit ging. Aanleiding om die-

ren in te sturen voor onderzoek was dan ook de plotseling 
verhoogde uitval. Er werden knobbelvormige structuren 
gevonden in de lever en in of op het einde van de blinde 
darm (zie foto rechter ei pag. 19). Na uitgebreid onderzoek 
van deze knobbels door de GD werden deze aangeduid 
met de pathologische term ‘granulomen’.
De hennen waren allemaal afkomstig van één opfokbe-
drijf. Vervolgens is proactief onderzocht of ook andere 
legkoppels met deze aandoening konden worden gevon-
den. Dit bleek op vier legbedrijven zo te zijn. Ook hier kon 
de link worden gelegd naar het opfokbedrijf. Bij de twee 
meest recente gevallen hiervan bleek de ontwikkeling van 
de aandoening trager te verlopen, maar ook hier werden 
de negatieve effecten van de aandoening gevonden. De 
uitval liep op, en de productie daalde fors. Inmiddels zijn 
er twee koppels vervroegd geruimd. 

Een granuloom is een type ontstekingsreactie. Het is een 
afgebakende opeenhoping van witte bloedcellen cellen, 
voornamelijk macrofagen (monocyten). Granulomen ont-
staan als een opruimreactie, bij deeltjes (vreemde voor-

Overzicht lever- en darmkanaal             
           

         
        

       
   .

▼ Geopende lichaamsholte.

▲  Detail einde van de 
 blinde darm.
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al 50 jaar vernieuwend

Agenda
LIV Hardenberg 

Verbeek Broederij en Opfok is aanwezig op de 

LIV Hardenberg. U bent van harte welkom!

Data en Locaties:

Op onze stand (standnummer 579) kunt u zich laten in-

formeren over de Verbeekhen. Onze medewerkers staan 

u graag te woord over onze hennen én uiteraard over de 

aanpak van Verbeek. Want het onderscheid zit niet alleen 

in onze kip, maar juist ook in onze aanpak. De LIV Harden-

berg is van dinsdag 22 oktober tot en met donderdag 24 

oktober. De openingstijden zijn van 13.00 tot 22.00 uur en 

het adres is Energieweg 2 te Hardenberg.

Voor meer informatie kijk op: 

www.evenementenhal.nl/hardenberg

Relatiedagen
Precies 1 jaar na het opzetten van de eerste koppels No-
vogen willen we u een update geven van de technische 
resultaten. 

Aanmelden?
Dat kan via relatiedagen@verbeek.nl. Geef daarbij aan op 
welke dag we u mogen verwachten. Graag vernemen wij 
dan ook van u het aantal bezoeker(s).

•  Midden dinsdagavond 8 oktober – Buitenlust – Voort-
huizen (Hoofdstraat 89, 3781 AC Voorthuizen)

•  Zuid woensdagavond 9 oktober – Roelanzia – Ysselsteyn 
(Lovinckplein 2, 5813 CC Ysselsteyn)

•  Noord donderdagavond 10 oktober – Van der Valk – 
Assen (Balkenweg 1, 9405 CC Assen)

Programma
19.00 uur: Ontvangst
19.30 uur:   Opening – Eisen uit de markt – 
 Menno Verbrugge, teamleider sales Benelux
19.40 uur:   Gedrag wetenschappelijk benaderd – 
 Rick van Emous
20.10 uur:   Fokkerij update – Thierry Burlot, geneticus No-

vogen
20.30 uur:  Pauze

20.45 uur:   Eikwaliteit van week 18 tot week 90 – 
 Jan van Esch, Kwetters
21.10 uur:   Gedrag en Saldo – Hand in hand – 
 Johan Verhoek, productmanager Verbeek
21.25 uur:  Afsluiting
21.30 uur:   Napraten met een hapje en een drankje


