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Alles in
eigen hand
Het bedrijf van Peter en Carolien Vermeulen huisvest niet alleen leghennen,
maar is ook pakstation en brekerij.

A

an de Schellebaan in Riel, bij Tilburg, staat een niet-alledaags legpluimveebedrijf. Het bord ‘Eieren
van de boerderij’ toont de handel al aan.
Geen eierautomaat maar een winkel die elke
middag open is. Familie Vermeulen heeft
naast leghennen een eierhandel en eierbrekerij voor de productie van vloeibaar ei. Peter en Carolien bouwden een nieuwe stal om
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Bedrijf: Carolien (42) en
Peter (47)
Vermeulen
Plaats:
Riel (N-B)
Bedrijf:
62.000 leghennen: twee
volièrestallen
samen goed
voor 18.000 leghennen en een nieuwe stal
met twee afdelingen met koloniehuisvesting voor 44.000 leghennen. Verder een
pakstation en een eierbrekerij. Er is een vaste medewerker voor twee dagen per week.
16

met het aantal kippen uit te kunnen breiden
en zelfvoorzienend te zijn voor de afzet van
eieren en eiproducten. Peter: „We hebben
nooit de insteek gehad om heel veel kippen
te houden. Het leuke van ons bedrijf is de diversiteit: we produceren, sorteren, breken,
pasteuriseren, verpakken, transporteren en
verhandelen de eieren.”
Het gemengde bedrijf van vader en moeder Vermeulen moest in 1972 wijken voor industrie. Aan de Rielseweg in Tilburg bouwden ze een legpluimveebedrijf. Peter: „Mijn
vader ventte altijd al met eieren. Toen ik van
school kwam, ben ik mee in het bedrijf gestapt en bloeide de handel op.” Weer moest
het bedrijf wijken voor industrie. Aan de
Schellebaan bouwden Peter en Carolien een
pakstation, stal en woonhuis. Peter: „Met een
verbindingsgang tussen pakstation en huis.
Een tip van mijn moeder: dan hoef je niet
door weer en wind als er klanten komen!”
In 1996 startte het bedrijf met 32.000 hennen op de batterij. Peter: „Altijd twee leeftijden en witte en bruine hennen om alle courante eieren en gewichten te kunnen leveren.
Vanwege de bezettingsnormen konden we
later 28.000 hennen houden. In 2001 zijn we

gestart met vloeibaar ei. De vraag naar vloeibaar ei nam toe en dan sta je voor de keuze:
inkoop of eigen productie. Vloeibaar ei maken is een mooie manier om onrendabele eieren te verwerken. Ons doel is hoge kwaliteit,
een compleet assortiment en extra service.”
Nieuwe stal: kolonie
De batterijstallen werden omgebouwd naar
volière: „We gingen in januari 2012 terug
naar 18.000 hennen in twee stallen met de
Big Dutchman Natura 70 met plafondventilatie. Dit was te weinig om onze afzet met eigen productie te beleveren.” Peter bouwde
een stal van 85 bij 20 meter. Een tussenwand
scheidt de twee afdelingen. In elke afdeling
staan drie rijen Big Dutchman-koloniesys
teem van zes hoog. Op driehoog is een verbindingsroostervloer. „We gaan hier werken
met twee lagen Novogen White en vier lagen
Novogen Brown en per afdeling één leeftijd.”
De keus voor kolonie is overtuigd: „Het perfecte systeem om voedselveiligheid te waarborgen. Qua hygiëne en arbeid het beste.
Het werkt in de stal prettiger. Klanten vragen
ook om code 3-eieren, want in prijs zijn die
interessanter.” De Big Dutchman-kleinvolièPluim v e e houde r ij 44e j a a rga n g - 2 8 fe b ru a ri 2 0 1 4
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Het Vitelia-voer komt op een centrale plaats
binnen. Er kunnen drie verschillende componenten toegevoegd worden en voor elke
stal een aparte kern. Peter: „We hebben tussenbunkers en kunnen dagporties klaarzetten. Ik wil per dag het voer kunnen aanpassen met bijvoorbeeld extra kalksteentjes.”

De ruim opgezette eiersorteerruimte is
ingericht met een Moba 2500-eiersorteermachine met schouwkast én crackdetector
(‘Kwaliteit is ons handelsmerk’). De eieren
komen via de aanvoerband uit de stal en
worden direct volgens de wensen van de
klant gesorteerd en ingepakt

re, zoals het koloniesysteem ook genoemd
wordt, bestaat uit secties voor 60 hennen.
Daarin zitten een legnestdeel, scharrelmat,
zitstokken en nagelgarnituur. De mest komt
op mestbanden en gaat via automatische
dagontmesting naar de droogtunnel. Peter:
„Daar hebben we een uniek systeem: de
lucht uit de stal wordt opgevangen in de
mesttunnel zodat de warmte hergebruikt
wordt. De warmte wordt vervolgens via twee
warmtewisselaars van Plettenburg opnieuw
benut om de verse inkomende lucht voor te
verwarmen. Dat was een idee van Versleijen
Oirlo, Big Dutchman-dealer.”
Eerste week januari is een afdeling met
Novogen White en Brown bevolkt. „De eerste indruk is goed. In een scharrelstal zitten
Novogen Brown-hennen van april 2013.
Een fijne, rustige kip met mooie eieren.”
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Pakstation en eierverwerking
De inpakruimte oogt fors ruimer dan op een
gangbaar legbedrijf. Er staat een Moba 2500
met een crackdetector. Carolien: „Met geluidsgolven wordt het ei op negen punten
gescand. Voor ons brengt elk tweede soort ei
ook geld op, dus we schouwen heel streng.
Voor de crackdetector hebben we nog een
schouwkast met spiegel dus dubbele schouw.
Kwaliteit is ons handelsmerk.”
De eieren gaan in allerlei verpakkingen
naar groothandels, kleine handelaren, supermarkten, verzorgingshuizen, Turkse winkels,
bakkers en slagers in een straal van 30 kilometer rond Tilburg. Peter: „Elke ochtend
brengen mijn vader (73) en onze medewerker de eieren en eiproducten naar klanten.”
Carolien: „’s Middags rapen en sorteren we,
ikzelf doe de boekhouding en de bestellingen.” Peter en zijn vader verzorgen de dieren.
Peter: „Elke woensdag van 7 tot 22 uur maak
ik eiproducten. Net wat de klant vraagt.” Eén
keer per twee weken op maandag maakt Peter vloeibaar eiwit en eigeel. Carolien: „Sommige periodes, zoals Kerstmis en Pasen, vaker. Het is een klein fabriekje, heel technisch,
waar Peter 100 procent van op de hoogte is.”
Constante en hogere opbrengst
Peter: „Het is mooi om zowel kippen te houden als je eigen afzet te regelen. Ook finan
cieel: we kunnen zo meerwaarde halen en
een constante en hogere opbrengstprijs behalen.” Carolien: „Het is fijn contact met
klanten te hebben via bestellingen en de eigen winkel. Er zijn ook nadelen. Het is altijd
druk, met alleen kippen heb je meer structuur, wij zijn meer gebonden.” Ze zijn qua
afzet meer richting groothandel gaan werken: „De supermarkten zijn gebonden. Onze
handel loopt veel via via of via onze site
www.eiproducten.nl. De afzet houden we
regionaal vanwege de transportkosten.”
Op 8 maart is het open dag voor pluimveehouders en klanten. „Voor onze klanten
mooi om onze houderij te zien. Vooral de
kolonie. Een geweldig systeem, absoluut
geen batterij. Het diergedrag is totaal anders.
Schone, prachtige eieren, die economisch
benadeeld worden omdat code 3-eieren niet
in de winkel mogen liggen en door import
van batterijeieren uit derde landen die goedkoper geproduceerd kunnen worden.”
Monique van Loon-van Duijnhoven AgriContent

Bedrijfsaanzicht (v.l.n.r.): het huis, de sorteerruimte, de scharrelstallen en de nieuwe koloniestal

De stal met koloniehuisvesting telt twee afdelingen. De ene afdeling is al bevolkt met kippen

Op woensdag is Peter altijd te vinden in de eierbrekerij. Dat is de vaste eierbreekdag

Eieren in diverse doosjes, kartonnen of plastic
trays of zelfs geseald. Alles naar wens van de klant
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