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Sinds 1997 hebben wij ons leghennenbedrijf aan de Kilderseweg in Doetinchem. Mijn ouders hebben
daar, na een bedrijfsverplaatsing , vanaf de Bosstraat een bedrijf opgezet voor 80.000 hennen in
legbatterijen.
In 2000, ben ik na mijn studie met mijn ouders in maatschap gegaan.
In 2006 hebben we, onze eerste stal voor 40.000 scharrelkippen gebouwd. De Nederlandse
supermarkten stonden destijds op het punt om kooieieren in de ban te doen en deze te vervangen
voor welzijnsvriendelijkere scharreleieren.
In 2009 hebben we in de “nieuwe” scharrelstal een tweede verdieping gemaakt voor 30.000 extra
kippen en zijn we de kooistallen gaan leegdraaien om te verbouwen. Vanaf 2011 hadden we aan de
Kilderseweg een bedrijf voor 120.000 scharrelkippen.
Echter tijden veranderen en zo ook het consumptiepatroon van eieren.
De consument van vandaag vraag om meer dierenwelzijn. De meeste supermarken zijn het afgelopen
jaar gestopt met de verkoop van scharreleieren en verkopen alleen nog maar eieren met een
“BeterLeven keurmerk” van de dierenbescherming!
Omdat wij het als bedrijf belangrijk vinden dat onze eieren in de Nederlandse supermarkten kunnen
worden verkocht zijn we medio 2018 de haalbaarheid gaan onderzoeken van de verbouw van de
”twee verdiepingen” stal.
Omdat voor het Beterleven keurmerk een overdekte uitloop een voorwaarde is, en we deze niet
konden aanbouwen ivm ligging tov snelweg hebben we deze inpandig gerealiseerd, hierdoor is ook
de zijgevel aan de snelwegzijde aangepast.
Op de bovenste verdieping houden we nu 25.000 BLK 1-ster kippen en op de onderste etage 5.000
BLK 1-ster en 20.000 BLK 2-ster kippen. Na de verbouw van de stal zijn we in totaal van 120.000
leghennen op het bedrijf terug gegaan naar 100.000 leghennen.
Naast de welzijnsslag voor onze kippen hebben we ook gelijktijdig een duurzaamheidsslag
gerealiseerd. De daken van onze stallen hebben we volgelegd met zonnepanelen en ipv consument
van energie zijn we inmiddels energieproducent!
Als boer zijn we van mening dat we rekening moeten houden met de wensen van de consument, we
zijn daarom ook trots dat we zijn geselecteerd om onze BLK eieren te mogen leveren binnen de
gesloten eierketen van Albert Heijn.
Omdat wij willen boeren met respect voor Mens Dier en Milieu hebben we ons aangesloten bij
Caring Farmers!
Wij gaan als bedrijf op weg naar een ‘natuur inclusieve” kringlooplandbouw en zien deze
bestemmingsplan wijziging als een belangrijke grote stap daarin.

