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Voorwoord
Pasen: tijd voor goed gedrag!
Onder het motto ‘een witte kerst’ was onze vorige uitgave 
van de Eigenwijs in december volledig gewijd aan de NO-
VOgen White. Letterlijk kwam er uiteindelijk weinig terecht 
van een witte kerst. De fi guurlijke boodschap was wel dui-
delijk in dit themanummer: tevreden ervaringen van pluim-
veehouders door persistente legproducties, veel eerste 
soort eieren, een concurrerende voeropname en met name 
een onderscheidend positief karakter.

Laatstgenoemde positieve karaktertrek, het rustige gedrag 
van de hen in de stal, zien we binnen de huidige markt een 
onmisbare eigenschap worden. Denk daarbij aan de veran-
deringen die voor de deur staan als het ingrepenbesluit en 
het verbod op stroomdraden in de stal. 

Op de meeste pluimveebedrijven moeten alle zeilen mo-
menteel worden bijgezet om lage bedrijfsresultaten als 
gevolg van de combinatie ei/voerprijs te kunnen opvangen. 
Kostenreductie door besparingen en het spreiden van be-
drijfsrisico’s kunnen niet meer nagelaten worden. Een be-
drijfszekere, robuuste hen die makkelijk te managen is, niet 
snel gestrest raakt en u het nodige rendement oplevert is 
dan een vereiste. Wellicht kan de Novogenhen voor u het 
antwoord zijn op de uitdagingen waar u als pluimveehou-
der voor staat. Om dit kracht bij te zetten willen we in dit 
nummer enkele praktijkervaringen van de NOVOgen Brown 
Light en Classic met u delen. Daarbij komen de pluimvee-
houders zelf ruimschoots aan het woord. U als pluimvee-
houder bent immers degene die andere pluimveehouders 
en ons als hennenleverancier het beste kan vertellen wat de 
Novogen-ervaringen zijn in het veld. 

Rest mij nog om u, namens alle medewerkers en partners 
van Verbeek, fi jne paasdagen toe te wensen, veel leesplezier 
en bovenal een goed gedrag van uw hennen!

Herman Brus
Algemeen Directeur
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De NOVOgen Brown 
Twee jaar geleden introduceerde Verbeek 

Broederij en Opfok de Novogenhen. Hoe gaat 

het anno 2014 met de Novogen en wat zijn 

de ervaringen tot nu toe? In deze Eigenwijs 

een overzicht en update van de NOVOgen 

Brown resultaten.

Menno Verbrugge, verkoopleider voor Nederland en België, 
vertelt dat in eerste instantie een aantal klanten een af-
wachtende houding had aangenomen; “Eerst zien dan ge-
loven. Nu de eerste resultaten bekend zijn en de positieve 
ervaringen en verhalen de ronde doen neemt de interesse 
sterk toe in binnen –en buitenland’’. Dat is zeker ook een 
verdienste van de aanpak van de fokkerijorganisatie: No-
vogen. Zij fokken praktijkgericht en luisteren goed naar de 
ervaringen en reacties van hun klanten, die staan immers 
in direct contact met de eindgebruikers van hun product, 
de legpluimveehouders. ‘’De nauwe samenwerking en 
afstemming die wij hebben met Novogen draagt ten po-
sitieve bij aan tijdige maatregelen, mocht dat nodig zijn. 
Korte lijnen zorgen voor snelle acties. Zo is de tweede ge-

neratie afgeleverde Novogenkoppels nog beter aangepast 
aan de praktijksituatie in de Nederlandse pluimveesector 
dan de eerste generatie. Inmiddels hebben wij in de opfok 
de paracoxenting standaard ingevoerd tegen coccidiose. 
Dat werpt zijn vruchten af,” aldus Menno.

Achterover leunen is er niet bij, benadrukt Verbrugge. “We 
houden de vinger aan de pols en blijven gespitst op nieuwe 
ervaringen en data van klanten. Ook voor onze sector geldt: 
behaalde resultaten uit het verleden bieden geen garantie 
voor de toekomst. We hebben de laatste periode als sector 
– en nog steeds - te maken gehad met lage opbrengsten: dit 
door lage eierprijzen en hoge voerkosten. In een tijd waar 
kostenbesparing en een hoog rendement noodzakelijk zijn, 
is het de pluimveehouder aan alles gelegen om zwarte cij-
fers te behalen met een legkoppel. Een grote uitdaging in 
een stugge markt die zo tegenzit. Je hebt daarom een kip 
nodig die het lang volhoudt met een zuinige voeropname 
én die een persistente legperiode kent. Kortom, een kip die 
voor langere tijd veel en goede eieren legt. Dat zijn juist 
kenmerken waardoor de Novogen wordt getypeerd. Niet 
alleen op papier, maar ook uit ervaring.’’ 
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Resultaten
Om dit te bevestigen kunnen inmiddels de gemiddelde pro-
ductiedata van 42 koppels NOVOgen Brown Light, die ge-
huisvest worden op alternatieve systemen (volière, scharrel, 
Freiland) worden getoond. De gemiddelde koppelgrootte 
bedraagt 20.000 stuks, in totaal dus meer dan 1 miljoen 
NOVOgen Brown Light hennen (zie fi guur en tabel). 

Legpercentage en eikwaliteit
Met name het legpercentage en aantal eieren p.o.h na 72 
weken onderscheidt zich bijzonder positief t.o.v. de norm. 
Dit laat zien dat de opfokstrategie en het genetisch poten-
tieel gericht zijn op legpersistentie, een lange termijnvisie.
Petro Boon van eierhandel Gebroeders Van Beek kijkt met 
name naar het percentage breuk en voor de vergelijking 
ook naar de breuksterkte van eieren. “Net als vele anderen 
in de sector was ik erg benieuwd naar de prestaties van de 
Novogen leghennen. En als eierhandelaar speciaal naar 
de eikwaliteit, natuurlijk. Daarin spelen zoveel factoren 
een rol. Het merk kip is daar slechts één van. Inmiddels 
ontvangen we de eieren van tientallen Novogen koppels, 
de meeste bruin. Op grond van wat we tot op heden zien 
durf ik te stellen dat wij tevreden zijn over de eikwaliteit 
van de NOVOgen White en Brown.”

De NOVOgen Brown Classic is later geïntroduceerd dan de 
Light versie, daarom kunnen op dit moment betrouwbare 
gemiddelde productiedata getoond worden van de Classic 
tot en met 50 weken. Tot deze leeftijd hebben we 10 bedrij-
ven in de database met gemiddeld 28.000 dieren. In totaal 
dus bijna 300.000 stuks. De eerste trend van de Classic 
productieresultaten wijkt niet af t.o.v de Light versie, be-
halve uiteraard de eigewichten. 
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Figuur: voorbeeld hennenpaspoort voor dataverzameling

Pluimveehouder Type bedrijf Aantal dieren Leeftijd koppel
Aantal weken 
boven de 90%

Aantal eieren 
p.o.h.

Gem. voerver-
bruik (gr)

Cum. uitval 
(%)

Ben Janssen in Boven Leeuwen Biologisch 12.000 NB light
80 weken 
(afgesloten)

39 370 125 6,9

Piet Bouw in Voorthuizen Kolonie 31.475 NB light 84 weken 37 377 110 5,3
Van den Berg in Vaassen Volière 15.350 NB light 73 weken 38 332 119 4,5

Van Gestel in Diessen* Volière 54.000 NB light
77 weken 
(afgesloten)

42 352 114 8,6

Geens in Hoogstraten Voliere Freiland 28.000 NB light
75 weken 
(afgesloten)

38 337 110 6,2

Frenken in Sterksel Voliere 36.500 NB light 72 weken 38 324 110 5,3

Naast deze gemiddelde productiedata hebben we een 
overzicht gemaakt van enkele NOVOgen Brown koppels 
die goed gepresteerd hebben. Een aantal wordt tijdens de 
interviews verderop in deze Eigenwijs nader belicht. Goed 
om nu alvast de technische resultaten te laten zien:

*hennen met 
onbehandelde snavels

Classic en Light 
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Leeftijd 25 30 40 50 60 72 82
Norm Leg percentage 93 94,3 93,6 91,1 87 81 70,8
Gemiddeld NOVOgen Brownn Light 94,6 95,1 94,5 91,7 87,3 83,6 80
Gemiddeld NOVOgen Brownn Classic 92,7 94,1 94 91,6 - - -
Norm aantal eieren p.o.h. 27 60 125 188 248 315 361
Gemiddeld NOVOgen Brown Light 26,4 61 127 189 251 321 373
Gemiddeld NOVOgen Brown Classic 25,9 60,5 126 188,3 - - -

Pluimveehouder Type bedrijf Aantal dieren Leeftijd koppel
Aantal weken 
boven de 90%

Aantal eieren 
p.o.h.

Gem. voerver-
bruik (gr)

Cum. uitval 
(%)

Ben Janssen in Boven Leeuwen Biologisch 12.000 NB light
80 weken 
(afgesloten)

39 370 125 6,9

Piet Bouw in Voorthuizen Kolonie 31.475 NB light 84 weken 37 377 110 5,3
Van den Berg in Vaassen Volière 15.350 NB light 73 weken 38 332 119 4,5

Van Gestel in Diessen* Volière 54.000 NB light
77 weken 
(afgesloten)

42 352 114 8,6

Geens in Hoogstraten Voliere Freiland 28.000 NB light
75 weken 
(afgesloten)

38 337 110 6,2

Frenken in Sterksel Voliere 36.500 NB light 72 weken 38 324 110 5,3

Figuur: gemiddelde productie 
resultaten alternatief gehuisveste 
NOVOgen Brown Light

Tabel: gemiddelde productiedata 
NOVOgen Brown

Figuur: gemiddelde productie 
resultaten alternatief gehuisveste 
NOVOgen Brown Classic



NOVOgen Brown Light geweldige bio hen
In het Gelderse Boven Leeuwen aan de rivier 

de Waal houdt Ben Janssen 12.000 bioleg-

hennen. “Mijn eerste koppel NOVOgen Brown 

heb ik pas afgesloten. Een geweldige kip, zo-

iets heb ik nog nooit meegemaakt. Het hele 

koppel werkte ik met veel plezier, makkelijke 

kippen met prima resultaten.”
 
Ben heeft in het verleden kooi- en daarna Freiland hennen 
gehad. Ben: “Ik was het prijzengevecht en de drang naar 
steeds meer en groter beu. Ik wilde meer beleving bij het 
houden van kippen, zowel voor mijzelf als voor anderen en 
koos daarom in 2006 voor bio leghennen.” Ben heeft drie 
stallen ingericht met het traditionele Farmer Automatic 
systeem. Hij maakte een uitloop en plaatste een picknick-
tafel bij de eierverkoop. “Mensen vinden het helemaal ge-

weldig. Ze brengen koffi e mee en gaan kippen kijken. Het is 
ook prachtig om te zien, de hennen in de uitloop.”

Opfokker Janssen in Haghorst fokte Ben’s koppel NOVO-
gen Brown Light op in een Nivo Varia systeem. “Ik ga altijd 
naar de opfokker voordat de kuikens opgezet worden. Ik 
wil weten op wat voor bedrijf mijn kippen opgefokt wor-
den.” Ben koos voor de NOVOgen Brown Light voor de lich-
tere eieren. Tijdens de opfok ging Ben nog drie keer kijken. 
“Ik wil weten wat er gebeurt, want ik heb de hennen 14 
maanden op mijn bedrijf. Ik heb het volste vertrouwen 
in Verbeek. Ze denken met mij mee. Tijn Somers is mijn 
sparring-partner. Er zijn altijd verbeterpunten en ik wil 
niet bedrijfsblind worden. Als Tijn iets ziet, zegt hij het en 
kan ik er iets mee doen. Dat bevalt heel goed.”

Goede start
Op 27 december 2012 kwamen de Novogens naar Boven 
Leeuwen. “De ontvangst was super. Alle hennen gingen 
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direct op stok, dat heb ik nog nooit meegemaakt,” vertelt 
Ben enthousiast en laat foto’s op zijn telefoon zien. Ook 
één met zijn zoon die een kip op de schouder heeft. “Dat 
zie je toch nooit; een kip die de eerste dag al rustig op een 
schouder zit!” De eerste maand is Ben dag en nacht in zijn 
pluimveestallen te vinden. “Ik wil ’s nachts geen kip op de 
grond en op het systeem.  Ze moeten allemaal op stok.” Het 
Farmer Automatic systeem heeft hangende zitstokken. 
“Ideaal tegen bloedluizen. Alle kippen zitten op stok en de 
luizen kunnen er dus niet meer bij komen. Vanaf 2006 heb 
ik geen bloedluis meer hoeven te bestrijden. Dat scheelt 
veel stress voor de kippen, voor mij en kosten.” Het gedrag 
van de NOVOgen Brown vindt Ben geweldig. “Ze gingen 
goed omhoog en zijn zo rustig.” Hij laat een fi lmpje zien 
van het water geven van de bomen in de uitloop, de hen-
nen zitten op de tractorstoel en op het spatbord. “Ik moest 
uitkijken dat ik er geen overreed, dat had ik nog nooit mee-
gemaakt. Gewoon geweldig om mee te werken.”

Prima productie en gedrag
Het koppel kwam goed in productie. “In een week gingen 
ze van 10 naar 90% productie. Tot en met 80 weken en 
4 dagen legde het koppel 370 eieren, waarvan 367,5 ver-
koopbare eieren. De productie was 39 weken hoger dan 
90%. Als de voerfabriek op ruim 50 weken leeftijd geen 
fout had gemaakt, waren dat meer dan 40 weken ge-
weest. De kippen verloren daardoor lichaamsgewicht dus 
dat kost eieren.” Janssen heeft in de uitloop bijzondere 
bomen: de vleugelnoot. Deze hebben een 10 meter brede 

kruin. Hij laat weer mooie foto’s zien: “Die hennen gaan 
massaal in die bomen zitten. Een prachtig gezicht.” De 
NOVOgen Brown heeft weinig broedse hennen en goed 
nestgedrag. “In het begin hadden ze wat troepgedrag in 
de nesten vanwege de snelle stijging van het legpercen-
tage. Ze wilden allemaal tegelijk de nesten in.” Buitennest 
eieren heeft Janssen weinig hoeven te rapen. “Ik stopte ze 
in mijn overal.” De hennen wilden graag naar buiten. “Het 
voerverbruik is gemiddeld 125 gram per hen per dag. Dat 
is goed voor buitenlopende kippen.”
Over de bevedering is Janssen ook prima te spreken. “Het 
was net of we jonge hennen aan het laden waren.” 

Sterke hen
“Tot 55 weken had ik maar enkele dode hennen per week. 
Dat is niets. Tot 70 weken was de uitval 3,8 %, op 80 weken 
en 4 dagen leeftijd 6,9%. In het verleden hadden mijn kip-
pen regelmatig coliproblemen. Vaak steeg de uitval na 40 
weken als het stalvaccin uitgewerkt was. Dit koppel heeft 
geen coliproblemen gehad.” 
Ben Janssen sluit af: “Ik heb een heel goed jaar gehad ter-
wijl de markt helemaal niet goed was. Mijn eerste erva-
ringen met de Novogen kip zijn prima. Ik heb dan ook niet 
lang na moeten denken welke kip ik zou bestellen. Het is 
niet uit te leggen hoe fi jn het is als je met een gerust hart 
naar de stal kunt lopen. Het werk is zo een feestje. Voor mij 
is de NOVOgen Brown Light een prima kip om bio eieren 
te produceren!”
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Ben Janssen zet in juli zijn nieuwe koppel op. Nu een mooie 
tijd om gras in te zaaien in de uitloop. Ben heeft vleugelnoten, 
fruitbomen en eiken in de uitloop. De vleugelnoot met zijn 
10 meter brede kruin is geliefd bij de NOVOgen Brown hennen, 
de takken zitten vaak vol met kippen.



‘Ik heb de andere kant opgekeken en zag daar mogelijkheden’

Onderscheidend, onafhankelijk en 
durven ondernemen

Tegen de rand van het dorp Voorthuizen, naast Barneveld, ligt Drie P BV. Een bedrijf van Pieter Bouw 

met 240 000 opfok- en leghennen. Pieter heeft 4 werknemers in dienst. Op het bedrijf zijn 60 000 

opfok - en 180 000 leghennen in koloniehuisvesting gehuisvest: bruine hennen, in drie leeftijden. 

Pieter Bouw; “Door het langer leggen van leghennen kunnen we alle hennen voor eigen leglocatie 

opfokken. Daarmee hebben we een gesloten bedrijf: de kip zit hier van kuiken tot slacht.”
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De naam Drie P is niet zomaar gekozen. Het bedrijf aan de 
Appelseweg in Voorthuizen ging over van opa Pieter, naar 
vader Piet en sinds de jaren ’90 op zoon Pieter: de drie P’s. 
Opa Pieter begon met melkkoeien net na de oorlog. Daar 
kwamen vleesvarkens en legkippen in scharrel – en kolo-
nieschuren bij. Door de jaren heen groeide het agrarische 
bedrijf van de familie Bouw. Niet alleen in aantal, ook werd 
de zeugentak toegevoegd aan het bedrijf. Inmiddels is deze 
tak afgestoten. Vader Piet helpt vandaag de dag nog mee op 
het bedrijf, met name op de opfoklocatie. “Hij is inmiddels 
72, maar aan stoppen denkt hij niet,“ zegt zijn zoon Pieter. 

Ondernemen
Begin jaren ’90 was het niet vanzelfsprekend dat de derde P, 
Pieter, en huidige bedrijfsleider zou worden toegevoegd aan 
het familierijtje van naamgenoten opa Pieter en vader Piet. 
Pieter studeerde aan de HAS en werd gevraagd mee te 
komen helpen op het ouderlijk bedrijf op de Veluwe. 
“Om die reden ben ik gestopt met school. Maar niet 
voordat ik wist dat het bedrijf toekomstperspectief 
had en dus kon doorgroeien.” Tekenend voor Pieter, zo 
blijkt wel tijdens het interview. Een ondernemer in 
hart en nieren, staand voor zijn bedrijf en product 
van bruine eieren uit koloniehuisvesting. “Je moet 
jezelf onderscheiden van de rest. Durf te onder-
nemen en ga niet mee met de meute, want dan 
mis je net dat onderscheidende vermogen wat 
juist zo nodig is in slechte tijden. Durf te kijken 
naar anderen, durf je strategie aan te blijven 
passen”, vertelt Pieter enthousiast. Hij houdt 
zichzelf regelmatig een spiegel voor; “Ik stel 
mezelf de vraag: hoe kan ik mezelf blijven 
ontwikkelen? Waar liggen nog kansen?”
 
Onderscheidend 
Doorgevraagd naar het onderscheidend 
vermogen van Drie P beschrijft Pieter de 
keuze voor bruine hennen op kolonie. “Ik 
had in 2007 een vergunning voor een vo-
lièrestal, maar ben toen eerst gaan kijken: 
wat kan ik met die eieren? Vaak wordt de 
keuze voor alternatief of biologisch ge-
maakt. Ik heb de andere kant opgekeken 
en zag daar mogelijkheden. Ik heb door de 
jaren heen een goede relatie opgebouwd 
met een aantal eierhandelaren. Wat zoeken 
mijn afnemers? De vraag naar goede bruine 
kooi-eieren was er, terwijl weinig legpluim-
veehouders die eieren aanbieden.“
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Pieter maakte vervolgens een afweging: vind ik het werk 
leuk? Weet ik mijn personeel te behouden en te motive-
ren? Is koloniehuisvesting toekomstbestendig? “Mijn con-
clusie was ‘ja’ en daarom werd het geen volière, maar een 
uitbreiding van 60 000 henplaatsen voor kolonie, naast 
de al bestaande 60 000 traditionele kooi henplaatsen. 
Op dat moment best een gok, maar achteraf een goede 
keuze. In 2012 is de bestaande traditionele kooistal omge-
bouwd naar kolonie en hebben we ons bedrijf nog eens 
uitgebreid met 60 000 leghennen op koloniehuisvesting. 
In dit systeem haal je hoge producties en het koppel is 
goed te sturen. Je kunt de kostprijs gigantisch laag hou-
den. Dat is nou net wat deze moeilijke tijd vraagt: je kos-
tenkant in bedwang kunnen houden.” 

Afzet eieren
Een deel van de eieren is voor export naar het buitenland. 
Die gaan grotendeels met zeecontainers naar het Mid-
den-Oosten. De rest van de eieren worden in Nederland 
afgezet. Die afzet groeit. “Ongeveer 60% is voor consump-
tie in Nederland. De eieren zijn bestemd voor hotels, ca-
fetaria’s en strandtenten. De vraag naar een voedselveilig 
ei neemt toe. Eieren uit koloniehuisvesting laten over het 
algemeen een constante kwaliteit zien.” 

Management
Zelf aan het roer staan aan geeft veel eigen verantwoor-
ding, legt Pieter uit. Naast het belang van onderscheidend 
zijn, profi leert Pieter zich ook als onafhankelijk. “Ik kies voor 
onafhankelijke begeleiding. DAP IJsselstein komt hier op 
het bedrijf voor de veterinaire begeleiding tijdens de opfok 
en de leg. Samen met Jan van Os van AgruniekRijnvallei 

stem ik zaken rondom het voer af. Mede doordat ik voor 
mijzelf opfok, kijk ik bij elke ronde wat mij het beste past 
qua broederij. Deze en de volgende ronde heb ik NOVOgen 
Brown van Verbeek, dus spreek ik zaken door met Verbeek. 
Een volgende ronde kan dat weer een andere broederij 
zijn, net wat mij op dat moment het beste past qua hen.”
 
Novogen
Op dit moment zitten er 30 000 NOVOgen Brown Light 
en 30 000 NOVOgen Brown Classic in de opfok, die bin-
nenkort aan de legperiode beginnen. “Dat loopt bijzonder 
goed. Onze opfokstrategie is op een hen gericht die alles 
aan kan. We zetten met name in op het gewicht aan het 
begin van de opfok, zodat je een goed karkas kan opbou-
wen. Dat doen we door te sturen met licht. De opfok deze 
ronde loopt super. De uitval in de 1e 9 weken was 0.2% 
Op dit moment loopt de Light qua ontwikkeling wat voor 
op de Classic. Belangrijk is het om de licht- en voerstrate-
gie aan te passen op wat de hen nodig heeft,” zegt Pie-
ter. “Het klinkt misschien wat vreemd uit mijn mond als 
pluimveehouder met koloniehuisvesting, maar het lijkt er 
op dat de NOVOgen Brown Light op dit moment ons net 
iets beter past dan de Classic. De Classic is doorgaans in 
koloniehuisvesting een wat veiligere keuze, maar niet al-
tijd de meest effi ciënte kip qua productie. Ik wil het liefst 
een koppel die zo lang mogelijk een gemiddeld eigewicht 
heeft van tussen de 62 en 64 gram.” Ook met de Brown 
Light op kolonie maakt Pieter een wat ongebruikelijke, 
maar voor hemzelf volkomen logische, keuze.

Tussen de dagelijkse bezigheden door blijft Pieter vooruit kij-
ken. Concreet zijn de plannen voor verdere uitbreiding nog 
niet, maar Pieter zit niet stil. “Dat is nou het mooie aan on-
dernemer zijn; het altijd blijven zoeken naar nieuwe kansen.”
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Roelof en Gerda van den Brandhof uit 

Renswoude hebben een biokoppel NOVOgen 

Brown Light zitten van 41 weken oud. Tot nu 

toe loopt het goed. Gerda; “Je moet niet te 

bang zijn om zo’n ander ras te proberen. En 

het vertrouwen was er.” 

Het is prachtig weer, het bedrijf van de familie Van den 
Brandhof aan de Ravenhorsterweg 4 te Renswoude ligt 
er mooi bij. De uitloop voor de biologische hennen strekt 
zich helemaal rondom het bedrijf en de woning uit. 
Overal waar je kijkt zie je kippen lopen. Bij de boerderij 
zit 8,4 hectare grond. Totaal zitten er 19.000 leghennen. 
De familie Van den Brandhof bestaat uit Roelof en Gerda 
van den Brandhof – Breeschoten en hun 3 zonen van 29, 
24 en 17 jaar. Gerda en Roelof verzorgen de hennen, de 
jongens springen bij waar nodig.

Keuze voor biologische hennen
In ’86 namen Gerda en Roelof het bedrijf over van de 
ouders van Roelof. Op het bedrijf zaten melkkoeien en 
vleesvarkens. “Op dat moment was het geen levensvat-
baar bedrijf om zo nog jaren door te gaan”, legt Gerda 

uit. Eind 2005 ging het echtpaar Van den Brandhof 
om zich heen kijken, op zoek naar een uitdagende en 
toekomstbestendige agrarische tak. “Al snel kwam de 
vraag: past biologisch niet bij jullie?”, vertelt Gerda. “We 
hebben toen alles naast elkaar gelegd. Ik wilde graag 
thuiswerken en met kippen kan dat heel goed. Het eer-
ste idee was om een stal te zetten voor 6000 hennen. 
Op aanraden hebben we dat verdubbeld naar 12 000, 
zo kun je meedoen in de markt. Uiteindelijk werden dat 
14 000 henplaatsen.” Knopen werden doorgehakt en in 
de bouwvak van 2007 ging de eerste schop in de grond 
voor de bouw van de stal. In november dat jaar gingen 
de eerste hennen de stal in. “Toen kon het feest begin-
nen. Op zo’n moment moet je alles kiezen: eierhandelaar, 
hennenleverancier en voerboer.” De eieren worden sinds 
het begin afgenomen door Eierhof Hennes uit Duitsland. 
E. J. Bos levert het voer en Verbeek de hennen. In 2011 
werd de melktak afgestoten en werd de  pluimveetak 
uitgebreid met 5000 hennen. 
Gerda blikt terug op de start als biologisch legpluimvee-
bedrijf; “Eigenlijk heel spannend die begintijd, want je 
weet nog heel weinig. Gelukkig hebben we veel begelei-
ding gehad. Het eerste jaar is alles anders en alles nieuw. 
Nu weet je meer en heb je oorzaak en gevolg van zaken 
eerder in de gaten. Elke ronde is nog anders geweest.” 
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Bij biopluimveehouder Van den Brandhof 
‘geeft de kip aan wat wij doen’



Eerste ronde Novogen
Deze ronde is dat voor het eerst de NOVOgen Brown 
Light. Gerda kenmerkt de hen als heel rustig. “Misschien 
bijna te rustig, want het gevaar ligt op de loer dat ze 
op elkaar gaan zitten. Elk koppel is anders, dus als je de 
Novogen een jaar hebt zitten, weet je ook hoe daar mee 
om te gaan. Al blijft elke koppel weer een uitdaging, je 
werkt met levend materiaal en hebt soms te maken met 
ziekte en andere factoren“, benadrukt Gerda. Rustig in 
gedrag, maar goed actief in eieren leggen - in de nesten, 
niet geheel onbelangrijk. “Het aantal buitennesteieren 
is minimaal en we hebben nagenoeg geen uitschouw.” 
Gerda is zeer te spreken over de eikwaliteit en legpercen-
tage tot nu toe. “Op dit moment leggen ze 96,5%, ze zit-
ten al een tijdje rond dit percentage. Nu gaat het er om 
dat ze het hoge legpercentage blijven vasthouden. De 
eieren zijn harder en ronder dan bij voorgaande koppels 
van andere rassen”, geeft Gerda aan. 
De hennen zitten redelijk in de veren, vindt Gerda. “Wij 
hebben de hennen bij het lossen nog een enting toege-
diend, ze zijn toen een week niet lekker geweest en begon-
nen aan elkaars verenkleed te pikken. Hierdoor zijn ze wat 
beschadigd, maar ze blijven nu van elkaar af en daarom is 
de beschadiging niet erger geworden. De hennen pikken 
elkaar niet en ze laten ook de veertjes op de grond liggen, 
zo laten ze zien dat het met de darmgezondheid goed zit.”
 
Genietend tussen de kippen
Gerda geniet van haar werk tussen de kippen. “In de kip-
penwereld moet je niet zitten slapen, maar er bovenop 
zitten.” Die benodigde 100% aan inzet is voor Gerda geen 
straf. “Het veel buiten en in de stal zijn, bij de kippen, daar 

geniet ik echt van. De uitdaging is om het maximale uit 
de hen te halen.” Ze is vaak te vinden bij de hennen. “Dat 
verschilt wel per leeftijd. Bij jonge hennen ga ik zo’n vier, 
vijf keer per dag door de stal, Later is het vaak drie keer 
per dag. De kip geeft aan wat wij doen! Als de kip er om 
vraagt lopen we een extra controleronde. Eén keer per vijf 
dagen draaien we mest af, en we zorgen dat de hennen 
elke dag voldoende luzerne hebben. ’s Morgens contro-
leer je met name of het alles goed draait zoals de voer – 
en waterlijnen en dan haal ik de buitennesteieren weg. ‘s 
Avonds is het met name de nestcontrole.” 

Frisse blik
Gerda is een voorstander van een andere, frisse blik op 
het bedrijf. “Een ander mee laten kijken vind ik wel pret-
tig. Als ik zaken niet vertrouw, dan geef ik dat direct aan 
bij de bedrijfsadviseurs. Vergelijk het met een doktersbe-
zoek. Je kunt dan zelf wel eerst gaan zitten tobben, maar 
de dokter is er voor om je te helpen.”
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‘We hebben een koppel Novogen opgezet om zelf te ervaren hoe dat zou lopen’

Pluimveehouders Jaco en Lina van den Berg

De familie Van den Berg uit Vaassen heeft NOVOgen Brown Light zitten op 73 weken. Twee net 

schoongepoten stallen zijn alweer gevuld met jonge NOVOgen Brown Classic hennen. De keuze 

voor Novogen maakten pluimveehouders Lina en Jaco van den Berg al vrij snel na de introductie van 

Novogen in Nederland. 
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“We hebben die introductie toen gevolgd. Daarnaast was 
er vertrouwen in Verbeek en hebben we een koppel opge-
zet om zelf te ervaren hoe dat zou lopen”, legt Jaco uit. Van 
die keuze hebben ze geen spijt. “De Novogen heeft het 
ontzettend goed gedaan. 38 weken boven de 90% legper-
centage. En op 72 weken zitten ze nog onder de 4% uitval. 
Ze zitten prachtig in de veren. De Novogen is rustiger in 
vergelijking met andere rassen.” 

Keuze voor de Classic
Vooruitkijkend op het snavelbehandelverbod denken Jaco 
en Lina dat de Novogen het karakter en het verenkleed al 
mee heeft. “Sturen door het donker te maken in de stal en 
te werken met rode lampen is bij het opstartende Novo-
genkoppel totaal niet aan de orde”, vertelt Jaco. Het kop-
pel NOVOgen Brown Light wordt binnenkort geruid. “Het 
is de bedoeling dat we ze nog een tijdje aan kunnen hou-
den en zoals ze er nu uitzien moet dat wel goed komen.” 
De NOVOgen Brown Light legt goede eieren en naar te-
vredenheid van de eierhandelaar, aldus Lina en Jaco. Toch 
maken de twee de keuze voor de NOVOgen Brown Classic, 
met de komst van het nieuwe koppel Brown Classic die er 
net zit. “De Classic legt een iets zwaarder eitje, het lijkt er 
op of daar iets meer vraag naar komt”, zegt Jaco. 

Erg op hygiëne 
Het Vaassense legpluimveebedrijf met scharrel en volière-
huisvesting ligt er netjes en aangeveegd bij. “We zijn erg 
op hygiëne, in elke stal trekken we een andere overal en 
laarzen aan.” Een blik achter de staldeur geeft een prachtig 
beeld van bijna 18-weekse NOVOgen Brown Classic hen-
nen in een net schoongespoten volièrestal. Nieuwsgierig 
komen de kippen dichterbij. “Je kunt ze zo oppakken. Het is 
een makkelijke kip in de omgang,” zegt Jaco. Op het bedrijf 
zitten hennen in drie leeftijden. “Dat is zo gegroeid en dat 
bevalt ons prima. Nu kun je kosten en opbrengsten mooi 
spreiden, anders heb je dat in één piek.” De aanvoer voor de 
eieren voor de huisverkoop blijft zo ook constant. 

Belang van goed communiceren
In 1995 kochten Jaco en Lina het pluimveebedrijf aan 
de Ganzenebbenweg. Ze wonen er nu met hun zoon 
(18 jaar) en twee dochters (15 en 9 jaar). Op het moment 
van aankoop zaten er 6000 hennen op de kooi en 7000 
hennen in scharrelhuisvesting. In 1998 kwam er schar-
relstal bij van 5000 hennen. 2004 volgde een volières-
tal voor 15.500 kippen en in 2006 werd de oude schar-
relstal omgebouwd naar volière voor 10.000 hennen. De 
kooistal werd afgebroken en in 2010 kwamen er 14.000 
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henplaatsen voor volière bij. Totaal zitten er nu 40.000 
leghennen op het bedrijf.

Wat voor geschiedenis heeft het stel met pluimvee? “Ik 
werkte bij de bedrijfsverzorging en in die hoedanigheid 
bezocht ik wel eens pluimvee”, zegt Jaco. Hij komt niet van 
de boerderij. Lina van origine wel, maar op het moment van 
aankoop hadden haar ouders al lang geen boerderij meer.
“Het zelfstandig ondernemen sprak ons aan”, zegt Jaco, die 
naast het werken op het eigen bedrijf nog als ZZP’er er bij 
werkt in de landbouw. Lina werkt ook een aantal uur bui-
ten de deur, zij werkt bij een groothandel in tuinplanten. 
Gecombineerd werkt het stel zo’n 30 uur buiten de deur. 
“Het is belangrijk dat je goed blijft communiceren samen. 
We zijn niet allebei tegelijk werkzaam buiten de deur”, ver-
telt Lina. De combinatie van een eigen bedrijf en werk bui-
ten de deur zorgt ervoor dat je minder tijd hebt om andere 
dingen te doen, maar gaat wel goed samen en zorgt voor 
de nodige afwisseling. “Je hoort, ziet en spreekt andere 
mensen”, zegt Lina. 
Het mooie aan het pluimveevak is dat je probeert zo goed 
mogelijk een kip te verzorgen, vindt Jaco. “Als je dat terug 
ziet in de resultaten is dat super. Of dat beslissingen en 
genomen maatregelen die je als ondernemer doorvoert 
zichtbaar bijdragen aan verbeteringen op het bedrijf. Dan 
weet je dat je op de goede weg zit.” Als voorbeeld beschrijft 
Jaco het probleem wat ze hadden met de ventilatie. “We 

hadden daar wat probleempjes mee in één stal. We heb-
ben toen zelf besloten er wat luchtinlaatventielen er bij te 
maken en nu gaat het beter in die stal.”

Kippen houden
’s Morgens lopen Jaco en Lina samen de controles door de 
stallen en verzamelen ze de eieren. Vanaf het begin had-
den de twee al een voorkeur voor scharrel en later volière. 
Jaco; “In de beginjaren vond ik scharrel al mooier en bij-
zonderder dan kooi. Je bent iets meer met de kippen bezig. 
De ombouw naar volière was een logische vervolgstap. 
Het loopt goed in dit systeem.” De afnemer van de eieren 
is Guliker en Roodbol en de eieren worden afgezet in de 
Nederlandse supermarkt, onder andere bij Albert Heijn. 
Uitbreidingsplannen heeft de familie Van den Berg op dit 
moment niet. “De laatste jaren is er niet zoveel verdiend. 
Ondanks dat blijven we positief denken. Investeringen 
proberen we zoveel mogelijk zelf te doen”, zegt Lina. 

Het echtpaar geniet van het werken met de kippen en 
houdt een extra vinger aan de pols nu het net gearriveerde 
NOVOgen Brown Classic koppel binnenkort gaat leggen. 
“Zorg dan dat je er als pluimveehouder bij bent. 3, 4 keer 
per ochtend gaan we dan door de stal. Je moet er bovenop 
zitten. We proberen de grondeieren weg te houden. Na de 
90% leg in de eerste weken, blijven we zuinig op onze kip-
pen, want het liefst halen we 40 weken boven de 90%.”
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Douwe de Jong heeft het Freilandbedrijf 

Energy Egg Farm in het Friese Parrega. Het 

geeft Douwe nog elke dag voldoening om tus-

sen de dieren te werken en daaruit het maxi-

male halen. In 1998 begon hij met 30.000 

Freiland in twee stallen. In 2000 is de eerste 

stal omgebouwd van 10. 000 naar 30.000 vo-

lière Big Dutchman. In 2010 is een andere stal 

van 20.000 naar 39.500 volière Specht sys-

teem omgebouwd. Beide stallen zijn in 2002 

uitgerust met beschermde uitlopen. Samen 

met zijn vrouw en wat losse krachten runt 

Douwe zijn bedrijf.

“Ik heb gekozen voor volière om zo de meeste dieren per 
meter stal oppervlakte te kunnen houden. Zo realiseer je 
een lagere kostprijs”, zegt Douwe. Voorlopig heeft Douwe 
geen concrete uitbreiding of vernieuwing voor ogen met 
zijn bedrijf. “Eerst deze krappe tijd door zien te komen. 
Vervolgens gaan we daarna weer eens nadenken over 
aanpassen en vervangen van de Big Dutchmanstal. Hierin 
begint al behoorlijk wat slijtage te komen. Daarnaast heb-
ben we nog andere plannen zat, maar alles op zijn tijd.”

Persistent, robuust gedrag
Het was nieuwsgierigheid en Friese nuchterheid die Dou-
we deden besluiten om de Novogen uit te proberen. “Slech-
te rassen bestaan niet meer en waarom zou dan Novogen 
slechter zijn dan de bestaande rassen?”, aldus Douwe. Het 

koppel NOVOgen Brown Classic is net een week geruimd. 
Douwe karakteriseert de Classic als een kip ‘die zich aan 
weinig stoort’, en persistenter en robuuster gedrag ver-
toont in vergelijking met andere rassen. Wat betreft de 
verdeling in de stal heeft Douwe weinig problemen on-
dervonden. Alleen tijdens de opstart heeft hij een aantal 
dieren verloren door nestdrukken. “Daartegenover staat 
dat we totaal geen last van drukkers op de grond hebben 
gehad. We hebben zelfs geen stroomdraden nodig gehad 
deze ronde. Het zijn hele tamme, eigenwijze kippen.” Over 
de voeropname is Douwe ook dik tevreden. “Ze hadden 
een hele keurige voeropname, niks buitensporigs. Wel op-
vallend is dat ze veel minder darmprobleempjes hebben 
gehad dan voorgaande koppels.” De eikwaliteit is goed. 
“We hebben vorig jaar een Prinzen Speedpak gekocht, dus 
met zuignappen. Dat betekent ook dat je zo weinig moge-
lijk breuk en zwakschaligheid moet hebben. Dat konden 
we met één persoon tot de laatste anderhalve week van 
het Novogenkoppel goed handelen. Wat betreft vorm, 
hardheid schalen en breukjes was dit beter dan bij voor-
gaande koppels.” 

Douwe heeft nog wel een tweetal tips voor andere pluim-
veehouders die ook de Classic willen opzetten; “Oordeel 
niet eerder dan aan het einde van de ronde over het kop-
pel, dan kun je goed de balans opmaken. En overleg over 
de opfok en de opfokker, past deze wel bij jou?”

De NOVOgen Classic is een kip ‘die zich aan weinig stoort’



17

Even voorstellen

Nieuws

Sinds januari is Flip de Groot in dienst bij Verbeek Broe-
derij en Opfok als één van de vertegenwoordigers. Flip is 
30 jaar en woont met zijn vrouw en dochter in het dorpje 
Grootegast, in de provincie Groningen. Vanaf 2005 runde 
hij samen met zijn vader een legpluimveebedrijf voor 
56.000 scharrelkippen. Flip koos er voor om het bedrijf 
van zijn vader niet over te nemen en ging voor een baan 
in de pluimveesector. Met deze nieuwe uitdaging bij Ver-
beek blijft hij werkzaam in de sector waar zijn passie ligt. 
Zijn praktijkkennis van en ervaring met het pluimveehou-
den komen hierbij goed van pas.

De prijswinnaars van de prijsvraag op de Agridagen in 
Geel (BEL) en de Landbouw Intensieve Veehouderijda-
gen ( LIV) Venray in februari zijn bekend. Uit alle deelne-
mers werden de volgende prijswinnaars getrokken:

Agridagen Geel: Koen Donckers uit Merksplas 
(zie foto onder)

LIV Venray: A.C. Nies uit Ospel

Verbeek feliciteert de prijswinnaars met deze handige 
Weber barbecue en wenst ze er veel plezier, gezelligheid 
en barbecueplezier mee!

In april is Carly de Bresser begonnen bij Verbeek als junior 
vertegenwoordiger voor Zuid-Nederland en België. De leg-
pluimveewereld is haar niet onbekend: haar ouders hebben 
een legpluimveebedrijf in Best. Carly volgde de opleiding 
Dier – en Veehouderij aan de HAS Hogeschool in Den Bosch 
waar ze is afgestudeerd. De eerste tijd zal ze een uitgebreid 
trainingprogramma volgen. Daarna zal ze door haar collega’s 
begeleid worden. Uiteindelijk zal Carly voor de technische 
begeleiding naast Jac Matijsen in het Zuiden worden inge-
zet. Tijn Somers, Frans Martens blijven eindverantwoordelijk 
op de bedrijven waar Carly en Jac komen.

Verbeek op de VIV Europe 
Utrecht

Op 20, 21 en 22 mei wordt de VIV Europe 

gehouden in de jaarbeurshallen in Utrecht. 

Ook Verbeek is aanwezig op deze beurs. 

Graag nodigen wij u uit in onze stand nr. A065, hal 
11 in de jaarbeurshallen in Utrecht (Jaarbeursplein 
6, 3521 AL Utrecht). Voor meer informatie verwijzen 
wij u naar de VIV website. U kunt zich daar ook kos-
teloos registreren en dan ontvangt u een toegangs-
bewijs. Kijk op Viv.net.

Prijswinnaars 
Agridagen Geel (BEL) 
en LIV Venray bekend



Tweedaags seminar Verbeek voor Poolse legpluimveehouders
In maart hield Verbeek Broederij en Opfok een tweedaags 
pluimveeseminar voor Poolse klanten. 25 bezoekers be-
zochten tijdens het praktijkdeel de broederij van Verbeek 
en opfokstallen. Het bezoek, bestaande uit eigenaren en 
personeel van opfok- en legbedrijven uit heel Polen, werd 
tijdens het theoriedeel uitgebreid bijgepraat over de op-
fok- en legstrategie van Verbeek, waaronder water- , voer 
en lichtmanagement.

Tijdens het theoretische deel werden presentaties gege-
ven over opvang kuikens, water- en lichtstrategie en werd 
er uitgebreid stilgestaan bij hygiënische maatregelen tij-
dens de opfok en voor bezoekers aan bedrijven. Ook het 
schema voor vaccinaties werd uitvoerig besproken.

Tijdens het praktijkdeel werd eerst de moderne broederij 
van Verbeek bezocht in Zeewolde. Wegens hygiënevoor-
schriften moest de hele groep onder de douche, voordat ze 
met eigen ogen konden zien hoe Verbeek haar broedstra-
tegie in de praktijk uitvoert. Ook werd er aandacht besteed 
aan het opvangen van eendagskuikens in de praktijk. Een 
bezoek aan een opfokbedrijf met volière - en kooi-opfok 
gaf openheid van zaken over de voer- , water- en lichtstra-
tegie van Verbeek - bij de boer in de stal.

Verbeek Managementgids 

Verbeek introduceert op de VIV Europe a.s. mei haar ei-
gen managementgids. In deze managementgids vindt u 
informatie over wat u mag verwachten van de Verbeek- 
Novogenhen en hoe u de resultaten van uw koppel kunt 
optimaliseren. Op basis van onderzoek aangevuld met 
ervaringen uit de praktijk geeft deze gids voor zowel 
pluimveehouder als voorlichter een goede leidraad om 
het beste technische resultaat met uw koppel te kun-
nen behalen. Mocht u op de VIV aanwezig zijn dan kunt 
u de gids op onze stand afhalen. Aanvragen kan ook via 
klantenservice@verbeek.nl.
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Relatieavond Verbeek in Duitsland
4 februari hield Verbeek Broederij en Opfok een relatie-avond 

in Nordhorn, Duitsland. 

Na het welkom en ontvangst van directeur Herman Brus, waarin hij 
Verbeekinformatie afwisselde met uitleg over de strategische keuzes 
van Verbeek, ging het programma verder de diepte in met teamleider 
Duitsland Hans van Leeuwen over de Duitse markt en teamleider Opfok 
Rob Boomstra over de Novogenresulaten. Pluimveehouder Theo Veddern 
vertelde over zijn praktijkervaringen met de Novogen. Afsluitend was er 
tijd voor ontspanning en gesprek tijdens het buffet. De opkomst was 
groot en Verbeek kijkt terug op een geslaagde avond.

De offi ciële opening van het Mini-

Rondeel op de Zuidas in Amsterdam vond 

13 maart plaats. De Novogenhennen 

van Verbeek kwamen al een paar dagen 

eerder aan en namen hun intrek in hun 

nieuwe Rondeelwoning in deze stede-

lijke omgeving.

Opening van het 
mini-Rondeel in 
Amsterdam
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Pieter Kruit in gesprek met Jort Kelder bij de 
offi ciële opening.



verbeek broederij en opfok  Postbus 11, 6740 AA Lunteren · Kauwenhoven 3, 6741 PW Lunteren 
Telefoon 0318 57 82 50 · Fax  0318 48 24 11 · info@verbeek.nl                                                          www.verbeek.nl

Voor resultaten Novogen 
zie www.verbeek.nl

“Het onderscheid zit niet alleen in onze 
aanpak, maar ook in onze kip.”

verbeek broederij en opfok
Telefoon 0318 57 82 50 · Fax  0318 48 24 11 · info@verbeek.nl 
verbeek broederij en opfok
Telefoon 0318 57 82 50 · Fax  0318 48 24 11 · info@verbeek.nl 

Fijne  

paasdagen!

VBO0017_AD_pluimveehouderij_215x285_W.indd   1 18-03-13   14:42

Agenda
2e paasdag open dag pluimveebedrijven
Maandag 21 april 2014
Kijk voor deelnemende pluimveebedrijven op blijmeteenei.nl

VIV Europe, Internationale, agrarische beurs
Verbeekstand HAL 11, A065,
20 t/m 22 mei van 10.00 tot 18.00 uur. 
Gratis registreren voor toegang op viv.net


