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eteen vanaf het CITAVERDE Col-
lege Horst ging Stefan Frenken
(29) uit Sterks elin2007 in maat-

toekomst te biedenl'In 2008 kocht de fami_
Iie Frenken vier stallen in Budel met in to-
taal52 dúzend hennen. Daarna besloot de
familie in 201 I om vergunningen aan te
gaan vragen voor een nieuwe stal op de
thuislocatie in Sterksel. ,,De oude sàilen
waren te klein en daarom hebben we voor
een nieuwe 2-etagestal gekozen," aldus
Frenken. Dit had ook te maken met de erva_
ringen met de kleinere stallen in Budel. Het
nieuwe volièresysteem van Vencomatic pas_
te er maar net in. Door aanpassingen in kli_
maat en licht draait het nu naar wens.

Verder kunje bij dit systeem vanafhet
gangpad de systeemeieren makkelijk zien
liggeni'De nokhoogte van de nieuwe stal is
10,30 meter. De stal is 24xII5 meter (inclu_
siefeierlokaal) en er zitten 71.2g0 hennen
in. In het eierlokaal staat een waterbehande_
lingssysteem waarmee het bronwater ont-
ijzerd wordt. Verder een doseersvsteem om
te kunnen ontwormen of voor zúur- of mi-
neralentoevoegingen. In de stal hangen ver-
der hoogfrequente tlJampen. ,,fn dãt;e het
licht van deze tl-lampen kunt dimmen, is
zeker nuttig in dit geval'l zegt Evert Bos,
pluimveespecialist bij ABZ Diervoeding.
,,De NOVOgen White-hennen van Verbeek
Broederij en Opfok uit Lunteren die sinds 5
januari 2016 zijn opgezet, zijn namelijk on-
behandeld. Dit is een van de eerste stallen in
Nederland met een dergelijk groot aantal
onbehandelde hennen." Toch heeft Frenken
de lichtsterke van 20 lux (op de meest scha_
duwrijke plekken) nog niet terug hoeven te

schap met zijn ouders. ,,Ik zat als kind veel
tussen de koeien, omdat we een gemengd
bedrijf hadden. Uiteindelijkkoos mijn va-
der toch voor pluimvee, omdat hij wist dat
ik het bedrijf op termijn over wilde nemen.
Pluimvee leek hem op dat moment de beste

2-etagestal
In de nieuwe 2-etagestal op de thuislocatie
staat het volièresysteem van fansen poultry
Equipement. Frenken: ,,Een van de redenen
dat we hiervoor gekozen hebben, is dat je bij
dit systeem geen zelfdragende tussenvloer
hoeft te bouwen. Een andere reden is dat de
roosters voor de legnesten mooi breed zijn.
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Stefan (29) Frenl<en van
Mts Frenl<en de Louw
Sterksel (N.-Br.)

ln 201 -i werd op thuisloc¿tic een njeuwe
2-r:lagcst.rl ¡lebouwd voot 71 280 lcg_
ht'nnen f rr Budt,l \l,L,ln J t¡!hr.,uìetì.
sl.rllerr rlct 52 00O lt'ehennen De VC is
gcrn. .? 0 ern hr,t cunlulaticvc voerrver_
brrrik van¿l opzct 1 10 g, (op 55 weken).
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De NOVOgen White hennen hebben duidelijk
geen snavelbehandeling ondergaan, deson-

danks zit de koppel er nog puik bij.

schroeven. Dat komt vooral door de vele
managementmaatregelen die hij genomen
heeft.

Speciaal voermanagement
De stap om alle hennen onbehandeld op te
zetten nam Frenken in overleg met zijn ei-

erhandelaar.,,Eierhandel Gebr. Van Beek
heeft ons enorm geholpen om ons als be-
drijf op deze nieuwe fase voor te bereiden."
In eerste instantie was het de bedoeling om
één etage onbehandeld te laten. Na inmid-
dels 55 weken is wel duidelijk dat de keuze
om alle hennen onbehandeld te laten, de
juiste keuze is geweest. Er zijn een aantal
maatregelen die hebben bijgedragen aan het
slagen van deze nieuwe aanpak. Bos: ,,Fren-
ken zit, vergeleken met collega's, op flink
wat luxer voer. Dat draagt sowieso bij. Hij
mengt ook zelf de grondstoffen die hij gro-
tendeels aankoopt met ons kernvoer, aange-

r,uld met CCM van eigen akkers. Dit bete-
kent altijd vers voer van zeer constante lcr¡¡a-

liteit. Doordat elke keer een dagvoorraad
voer aangemaakt wordt, heb je ook minder
ontmenging. Vooral de factor constant voer
is belangrijkbij onbehandelde hennen, we-
ten wij als mengvoerbedrijf uit ervaringi'
De leghennenhouder werkt met een sleep-

kettingvoersysteem. Het cumulatieve voer-
verbruikvanafopzet (nu 55 weken) is 110 g.

De voerconversie bedraagt gemiddeld 2.0.

Frenken:,,Superlaag voor onbehandelde
scharrel leghennen die veel bewegen."

Een groot risico bij onbehandelde hen-
nen is dat het verenkleed snel slechter
wordt. Dat kan zowel door verenpikkerij als

door minder luxe voer komen. Bos: ,,]e
moet de darmgezondheid van de hennen in
dit kader op een goed peil houden. Dat be-
reikje door alleen goede grondstoffen te ge-

bruiken en zoveel mogelijkverteerbaar ruw
eiwit (VRE) te voeren en zo min mogelijk

onverteerbaar ruw eiwit (ORE)I' In het voer
van Frenken zit 143,48 g/kg VRE en

23,s0 g/kg ORE.

Synchroniseren met opfokker
Nog een maatregel die er voor gezorgd heeft
dat er minder problemen ontstaan met de

onbehandelde hennen, is het apart zetten
van de hennen die moeilijk drinken. Fren-
ken: ,,Deze hennen hebben we eruit gehaald

enze zitlen in een apart gedeelte achter in
de stal. Deze hennen gaven stress bij de an-
dere hennen die wel goed dronkenl' Van
deze 'probleemhennen ging na verloop van
tijd nog zoh 95% goed leggen. Volgens
Frenken zijn het soms kleine aanpassingen
die hetverschil maken. ,,Zo hebben we de

waterlijnen iets laten zaken, zodat ze er be-
ter bij kunnen. En hebben we voor allerlei
afleidingsmaterialen gezorgdl' Zo zlt er een
automatisch gerstvoersysteem door de vol-
ledige stal dat automatisch zes keer per dag

gerst strooit. Verder liggen er op de grond
gasbetonblokken waar de hennen lustig op
los pikken en krabben.

Nog een maatregel die zorgt voor minder
problemen, is dat Frenken voordat de hen-
nen opgefokt gingen worden al een aantal
keren overleg had met de opfokker waar ze

opgefokt zouden worden. Frenken: ,,Matcht
je stalsysteem met het stalsysteem van de

opfokker? Overleg om ook het management
zo goed mogelijk te synchroniseren. Colle-
ga's moeten beseffen dat deze zaken belang-
rijker zijn dan dat de hen minimaal 1.700 g

weegt." Frenken wil zijn huidige koppel hen-
nen houden tot92 à93 weken, net als de vo-
rige behandelde koppel hennen. Als de hen-
nen er op deze leeftijd nog goed uitzien en

het legpercentage nog goed is, dan houdt de

leghennenhouder ze wellicht nog langer aan.

Dick van Doorn
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Er is een automatisch gerstvoersysteem door de volledige stal geinstal-

leerd, dat automatisch zes keer per dag gerst sttooit.
Frenken mengt zelf de grondstoffen die hij grotendeels aankoopt met

kernvoer. CCM komt van eigen land.
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