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Opfokker en nu
ook bestuurder
Opfokker Eddy Janssen is sinds 1 januari de nieuwe voorzitter van
ZLTO Uden. Zo treedt hij in de voetsporen van schoonvader Jan Wijnen, die jarenlang bestuurlijk actief was in ZLTO en NOP.

O

ndernemen doen we samen, is een
van de eerste uitspraken van Eddy.
Hij woont met zijn vrouw Anneke
en hun vier kinderen, Rens (11), Eline (9),
Linsey (7) en Senne (6) bij het opfokbedrijf
in Odiliapeel. Het woonhuis bij het tweede
bedrijf verhuren ze als vakantiehuis. „We
willen baas blijven naast onze eigen stal en
tegelijkertijd is het een mooie manier om
de sector te promoten.”
Van huis uit was Eddy varkenshouder.
Hij ging na de Middelbare Agrarische
School in maatschap met zijn ouders in
Venhorst. „Achteraf gezien een te makkelij
ke opleiding. Ik ging daarnaast kippen la
den en tien jaar later had ik spijt dat ik niet
de HAS had gedaan.” Hun bedrijf werd als
eerste preventief geruimd met de varkens
pest. „Ik wilde uitbreiden, maar mijn ou
ders niet. Dus ben ik uit de maatschap ge
stapt en naast mijn werk als hoefsmid in
loondienst gegaan bij Jan Wijnen. Anneke
en ik waren al een paar jaar getrouwd.”

Slechte tijd voor opfokkers
Jan Wijnen bouwde een stal om tot vleeskui
kenstal en Eddy ging de kuikens verzorgen,
naast het opfokbedrijf leg in Odiliapeel. „Een
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half jaar later kochten we het bedrijf in Elsen
dorp en daar hebben we nog vijf jaar 52.000
vleeskuikens gehouden.” Ombouwen paste
hygiënetechnisch beter en het bouwblok van
1 hectare gaf de doorslag. „We konden daar
100.000 vleeskuikens houden of 100.000 op
fokleghennen op Nivo Varia. In 2007 zijn we
omgeschakeld naar leg. In alle stallen hebben
we de Nivo Varia geplaatst en een opfokstal
tussen twee andere stallen gebouwd. We zit
ten hier in een landbouwontwikkelingsge
bied en in 2009 vroeg de gemeente of we de
grond naast ons wilden kopen. Met een
bouwblok daarop wilden we dat natuurlijk
wel.” In 2010 bouwde Janssen een stal voor
60.000 opfokleghennen. In Odiliapeel fokt
Janssen leghennen op de kooi op. Deze hen
nen gaan naar legbedrijven met koloniehuis
vesting of verrijkte kooien. „We hebben daar
een vergunning voor 160.000 volièredieren
opfok leg. De stallen kunnen nog een paar
jaar mee, maar Anneke en ik weten nog niet
wat we daar gaan doen. Nederland heeft vol
doende opfok leg en opfok slacht. Vleeskui
kens is ook nog een alternatief.”
Eddy is lid van de stuurgroep opfokkers
van Verbeek. „Het is nu een slechte tijd voor
opfokkers en opfokorganisaties. In 2013

hebben we vier maanden leegstand gehad.
We werken gelukkig goed samen en vangen
het samen op. Het is niet zo dat één man in
de keten rijk wordt. Ik heb bewondering
voor de keuze voor Novogen van Verbeek.
Dat was zeker niet de makkelijkste weg,
maar voor de sector wel de beste. Zo houdt
de legpluimveehouder keuzemogelijkheden
en blijft iedereen scherp.” Over de opfok van
Novogen vertelt Eddy dat het duidelijk een
Opfok met intacte
snavels bevalt. „We
zetten de kuikens
volop in het licht.
Dan zien ze de
buurvrouw. Kippen
gaan niet pikken
door te veel licht.
En laat ze wennen
aan herrie, zet de
radio aan. Tot 8 à
10 weken zijn ze
schrikachtiger.
Maar hoe voorzichtiger je doet, hoe
slechter het gaat”
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Rond de leeftijd van 10 dagen plaatst
Eddy Janssen de opfokkuikens met de
hand op het Nivo Varia-systeem. De kuikens komen op schone roosters. De plaatsing van de dieren op het systeem is een
extra selectiemoment omdat alle opfokkuikens door de hand komen

Monique van Loon-van Duijnhoven

je die goed opvangt, gebeurt er niets.” De uit
val in de eerste week is 0,2 procent ten op
zichte van normaal 1 procent. Het gewicht op
7 dagen is hoger en de uniformiteit is beter.
Regelmatig komen dezelfde legpluim
veehouders terug. „Dat is een goed teken.
Als ze zeggen hoe ze het willen, kan ik er
iets mee. Het is wel hun boterham die ik
aflever. Ik heb een eigen mening, maar dat
wil ik altijd met hen overleggen.”

andere hen is met een andere groeilijn,
voeropname en gedrag: „Een rustige kip.”
Legpluimveehouders keren terug
Janssen vangt de legkuikens in de Nivo Varia
op als vleeskuikens. Alle roosters worden
rechtgezet en onder de Nivo Varia op de
vloer met houtkrullen worden de kuikens
gelost. „Opvang op papier geeft veel geluid.
Daar schrikken de kuikens van en ze rennen

continu op en neer. Op houtkrullen zitten de
kuikens veel rustiger en het natuurlijk pik
gedrag wordt vanaf dag 1 bevorderd. Het
scheelt ook veel arbeid om geen papier uit te
rollen. De invloed van de ventilatoren is min
der; rondom de kuikens is een beter micro
klimaat. De kuikens eten uit de voerketting.”
Janssen heeft nu twee stallen met onbe
handelde snavels. „We hebben al twee kop
pels met onbehandelde snavels opgefokt. Als
Een speerpunt is
hygiëne. Beide bedrijven hebben een
ruime hygiënesluis
met douches. „We
douchen zelf ook
altijd voordat we de
stallen binnengaan.
De hele ent- of
vangploeg gaat
onder de douche.
Dat weten ze en ze
regelen dat ze gespreid arriveren.
Ook is roken in de
stallen verboden”
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Zin in besturen
Eddy is al jaren lid van ZLTO Uden. „Ik deed
er weinig mee. Schoonvader Jan Wijnen was
bestuurlijk veel weg. Dat kon want Jos Wij
nen en ik deden thuis het werk. Het nieuws
hoorden we wel van Jan.” Begin 2013 werd
Eddy gebeld door de vertrouwenscommissie
van ZLTO Uden die zocht naar nieuwe be
stuursleden. „Ik ging erheen met de gedachte
dat het eenmalig zou zijn. Ik wou wat zaken
aan de orde stellen waar ik het niet mee eens
ben. Maar als je hard roept, is het ook tijd om
het met je grote mond maar eens zelf te gaan
doen.” Eddy draaide een paar bestuursverga
deringen mee en al snel werd hij gevraagd als
voorzitter. „Een portefeuille of project ligt
me niet zo. Ik regel en organiseer liever.”
De jonge bestuurder heeft er zin in. „Ik wil
leden meer betrekken bij de organisatie.
ZLTO heeft een flinke slag gemaakt en werkt
nu met een plattere organisatie. Leden heb
ben niet in de gaten hoe hard er achter de
schermen gewerkt wordt. Als belangenbehar
tigers moeten we met alle partijen in gesprek
blijven. Dat moeten we onze leden ook dui
delijk maken. De tijd is voorbij dat je als boer
geheimzinnig kunt doen over de vergunning
die je aangevraagd hebt. Op bestuurdersbij
eenkomsten in Den Bosch valt het mij op dat
er veel oudere ondernemers zijn. Het is tijd
dat er ook jongere bestuurders mee gaan pra
ten. Het is een bewuste keuze van Anneke en
mij dat ik bestuurswerk ga doen. We werken
met personeel, dus dat is makkelijker. Maar
de generatie tussen 25 en 45 jaar moet het de
komende jaren gaan maken. Zij moeten in
gesprek met hun omgeving en zich niet op
sluiten op het bedrijf. Ik wil ervoor zorgen
dat jonge ondernemers betrokken zijn en
blijven. Verdeeldheid is de grootste vijand.
We moeten samen ondernemen!”
Monique van Loon-van Duijnhoven AgriContent
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