
lftien jaar nadat het reductieplan Velu-

I *" ías vastgesteld, kon Dik Verbeek
I in Vaassen beginnen met de bouw

van een nieuw pluimveebedrijf. Inmiddels
is het eerste koppel kippen in productie en

is zijn voormalige bedrijf in Nieuw-Millin-
gen (nabij Uddel) gesloopt. Omdat het

nieuwe woonhuis nog in aanbouw is, rijdt
Verbeek dagelijks, soms twee keer daags, op
en neer. Na de zomer wil hij zich metzijn
gezin vestigen in Vaassen.

niet uitbreidenl'Mede daarom haakte hij
aan bij de verplaatsingsregeling van het re-
constructieplan Veluwe. Voorwaarde was

verplaatsing naar een LOG-gebied. Een op-
tie was LOG Beemte-Vaassen, bedoeid voor
nieuwvestiging, hervestiging en uitbreiding
van (intensieve) veehouderij. Mede door
bezwaarmakers tegen dit LOG volgden vele

en lange procedures, tot aan de Raad van
State aan toe. ,,Die verplaatsingsregeling
kwam af in 2005, maar de verplaatsing werd
pas in 2015 definitief. Nadat de provincie na
allerlei procedures en tegenwerkingen in
2013 ging bemiddelen kwam er eindelijk
schot in. De provincie deed een gecombi-
neerde aanvraag voor omgevingsvergun-
ning en bestemmingsplanwijziging en pas-
seerde daarbij de gemeente." Verbeek is de

enige, tot nu toe, die zich vestigde in dit
LOG.

Kippen en witvleeskalveren
Verbeek groeide op in Renswoude (U), op
een bedrijf met melkvee en kippen. Ver-
beeks jongere broer Johan nam het ouder-
lijk bedrijf over. Dik ging op z'n23ein
maatschap met z'n pa naar een bedrijf in
Nieuw-Millingen met 30.000 batterijkippen
en 500 witvleeskalveren. Na vijf jaar zette
Dik dit bedrijf zelßtandig voort. Het aantal
kalveren groeide geleidelijk naar l 100

stuks, de kooikippen werden na een brand
in 2008 vervangen door 3.000 bio-hennen.
Met het oog op de mogelijke bedrijfsver-
plaatsing bouwde hij voor de bio-hennen
een demonteerbare stal die te herbouwen
was. In Vaassen wordt deze stal een loods
waarin een ontvangstruimte voor bezoe-
kers komt en de koutkachel een plek krijgt.

Verbeeks bedrijf in Nieuw-Millin geî zat

in een extensiveringsgebied. ,,Ik kon dus

Veranderde bedrijfsopzet
Gedurende alle procedures zijn Verbeeks
plannen voor de opzet van een nieuw bedrijf
enkele keren gewrjzígd.,,Ik wilde eerst met
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Dik Verbeek
(48)
Vaassen (61d.)
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ln januari nam
6.000 hennen

Dik de vierde Rondeel-stal i.n ge,br.uìk.
Varb:eek

Met
dan in de drie eerdere Rond,elen.

verplaatste haal<te aan bij Rondeel, o,Ífld:ÍIt hii het een
er in gelooft.moor co h¡j



De Rondeelstal van Verbeek in het LOG'gebied

in Vaassen staat op een 5 ha grote kavel. De

stal is net zo groot als de drie eerdere Ronde-

len, maar doordat de nachtverbliiven tot aan de

buitenrand doorlopen, kunnen er 6.000 hennen

meer in

dezelfde takken doorgaan, met 12.000 biolo-
gische kippen en rond de 1.000 witvleeskal-

veren. Maar dit plan ketste af bij de Raad

van State door bezwaren vanuit de buurt te-
gen het bestemmingsplan het LOG."

In de tussentijd zag Verbeek witvleeskal-
veren steeds minder zitten. ,,Kalvermesters
kwamen steeds meer in een keurslijfvan de

keten, er mocht steeds minder, eisen wer-
den alsmaar strenger, bijvoorbeeld voor an-

tibioticagebruik." Daarom stapte Verbeek
in20l2 over op een ander plan: hennenop-
fok. Toen hij in20l3 met de provincie mee-

ging - als enige, de andere boeren waren
afgevallen - toen die de leiding nam, waren
de vooruitzichten voor hennenopfok al

minder rooskleurig dan een jaar eerder.

Daarom veranderde Verbeekweer: hij ging
om tafel met Peter Koelewijn van Rondeel,

dat kandidaten zocht voor dit concept. Ver-

beek ,,Ikvind Rondeel een mooi concept.
Er is goed over nagedacht en het is goed in
de markt gezet. Ik denk dat het de keiharde
toekomst is om iets onderscheidends te

hebbenl'

Een iets andere Rondeel
De Rondeel van Verbeek is geen kopie van
de drie voorgaande. Een belangrijk verschil
is dat er bij hem 36.000 kippen in zitten,
6.000 meer dan in de eerdere Rondelen.
Deze'intensivering' (doorgevoerd na over-

leg met de Dierenbescherming) werd mo-
gelijk door de nachwerblijven en het voliè-
resysteem wat te verlengen en door de zo-

genoemde Bosrand niet als een schil rond-
om het hele Rondeel te laten lopen, maar

alleen als buitenste gedeelte van elk dagver-

bli;f 1= ou".¿.kte uitloop). Doordat alle vijf
dag- en vijfnachtverblijven, die als taart-
punten rondom de zogenoemde midden-
kern liggen, in de lengte in tweeën zijnge-
splitst, zijn tien afdelingen van een half
dagverblijf en een half nachtverblijf ont-
staan. De bezetling6,2 hennen per m2.

Een ander verschil is de toegankelijkheid
van het publiek. Dat mag de Rondeelstal
niet in. Ook ontbreken vergaderruimten.
Verbeek zag daarvan afmede vanwege de

strenge brandveiligheidseisen. ,,Als je pu-
bliek wilt ontvangen, moet vrijwel alles aan

brandklasse A voldoen. Wanden bijvoor-
beeld worden dan een stuk duurderl' Ver-
beek gaat publiek ontvangen in een aparte

loods. ,,Mensen kunnen hier om het Ron-
deel heen lopen en van buiten naar binnen
kijken. Maar ze kunnen er niet inl'

Verbeek heeft de Rondeelstal door een

aannemer' gekozen uit drie offertes die hij
had laten uitbrengen, laten bouwen volgens

een staaltekening van Rondeel bv. De bouw
verliep'superfantastischl Net na de zomer
werd met het grondwerk begonnen en in
januari werden de hennen geplaatst: Novo-
gen Brown Light, ongekapt, opgefokt op

een Nivo Varia-systeem. Die had Verbeek

besteld toen de stal nog moest worden ge-

bouwd. ,,De jonge hennen hadden een goe-

de conditie en gingen direct goed het sy-

steem in."

Natuurlijke omgev¡nt
Verbeek is goed te spreken over hoe de

Rondeel functioneert en hoe de kippen het
doen. ,,Ik zie aan de kippen dat ze het hier
naar hun zin hebben. De natuurlijke omge-

ving wordt nagebootst, kippen kunnen kie-
zen of ze binnen of buiten willen zijn, ge-

bruik maken van de Bosrand ofhun veren

schoonmaken in de zandbakken. Mooi om
dat te zien."

Hans Bijleveld
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De Novogen Brown Light-hennen maken volop gebruik

van de dagverblijven die vanaf 7.30 uur toegankeliik zijn

Rondom de middenkern voeren mestbanden de voorge-

droogde mest uit het Bolegg Terrace'volièresysteem af

De'13 x 48 m grote voormalige bio-stal wordt bezoekers-

ruimte en opslagloods. Ook de houtkachel komt er in

ln de middenkern staat een Prinzen Smartpack met een

bruto capaciteit van 36.000 eieren per uur
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