
PoultryPlus begeeft zich in een klein 
segment van de pluimveesector, want 
het bedrijf is een van de vier opfokor-
ganisaties voor vleeskuikenouderdieren 
in Nederland. Bij PoultryPlus zijn circa 
35 Nederlandse opfokkers aangesloten. 
Nederland telt zo'n 80 vleeskuikenou-
derdieropfokbedrijven. De grootte van 
de vermeerderingsbedrijven waar het 
bedrijf aan levert, varieert van 5.000 

Opfokorganisatie wil een perfect 20-weeks ouderdier

Het leveren van uniforme en vitale 20-weekse vleeskuikenouderdieren voor 

vermeerderaars is het doel van opfokorganisatie PoultryPlus. De begeleiding 

van de opfokkers is intensief en de lijnen zijn kort. „Een goed opfokbedrijf 

ben je niet zomaar. Wij willen namelijk een perfect 20-weeks ouderdier”, stelt 

manager Tom van Rooij. 

Sterke focus op ontwikkeling 
van skelet en organen 

tot 100.000 dieren. „PoultryPlus levert 
opfokdieren waarmee vermeerderaars 
beter presteren. We zorgen voor kuikens, 
goed voer, veterinaire zorg en goede, 
specialistische begeleiding. Daar komt 
veel vakmanschap van onze opfokkers bij 
kijken. De lat ligt hoog”, licht opfokspe-
cialist Gerwin van Ginkel toe. „Per ronde  
bezoeken we onze opfokkers minimaal 
vijf keer. Met geselecteerde dierenartsen 

die de opfokbedrijven en ons goed ken-
nen, is periodiek overleg. De lijnen zijn 
kort. Het is essentieel dat we weten wat 
speelt op de bedrijven en waar opfok-
kers tegenaan lopen. Een hoge kwaliteit 
ouderdieren produceren die optimaal 
renderen, daar gaat het om.” 
PoultryPlus is een dochteronderneming 
van ForFarmers en heeft  meerder kan-
toren in het land, waaronder Delden en 
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In de rubriek De volgende schakel komen bedrijven aan bod die producten 
van pluimveehouders afnemen. Er wordt verteld wat die bedrijven met de 
producten doen, wat de condities zijn voor in- en verkoop en hoe de afzetmarkt 
van deze bedrijven zich ontwikkelt. Pluimveehouders krijgen zo meer inzicht in 
‘de volgende schakel van de keten’ en hoe ze daar beter op kunnen inspelen.

Heijen. Het bedrijf ontstond in 2013 door 
het samenvoegen van Hendrix Broilers en 
Opfok de KuikenaeR.

Intensieve begeleiding
Volgens manager Tom van Rooij ver-
klaart het gezamenlijke doel van het 
bedrijf en de opfokkers het succes van 
PoultryPlus. „Onze opfokkers beseffen 
goed dat er een kwalitatief goed koppel 
geproduceerd moet worden in twintig 
weken tijd. Er is veel aandacht voor dier-
gezondheid, hygiëne en stalklimaat. Hier 
komt ook een bepaald gevoel voor de 
kippen bij kijken. De begeleiding en sa-
menwerking is intensief, want alleen dan 
is het leveren van maatwerk mogelijk. Zo 
wordt het entschema afgestemd op de 
specifieke wensen van vermeerderaars.”
Een goed opfokbedrijf ben je in de 
ogen van PoultryPlus niet zomaar. Van 
de opfokkers vraagt het bedrijf een 
continue en nauwgezette beoordeling 
van het koppel op gedrag. Van Rooij: 
„Observeren van het gedrag in de stal is 
essentieel. Tijdig selecteren en ingrijpen, 
spelen ook een grote rol. Ook houdt de 
pluimveehouder de gewichtscurve en het 
rantsoen nauwkeurig bij. We sturen hier 
samen met de pluimveehouder heel strak 
op. Doel is een uniform koppel afleve-
ren.”

Goede opstart
De eendagskuikens komen met een ge-
wicht van 45 gram op de opfokbedrijven. 
Gemiddeld groeien ze na twintig weken 
tot een gewicht van ruim 2 kilo. Een 
bekend probleem bij veel opfokkers is de 
hoge uitval in de eerste week. Van Gin-
kel: „Onze opfokkers zijn sterk gefocust 
op de opvang van eendagskuikens. Het is 
belangrijk dat de kuikens goed opstar-
ten; een goed begin is het halve werk. 
Al in de eerste week worden de kuikens 
geënt. Wij zitten er bovenop, hoe we 
de kuikens goed die eerste week door 
krijgen?” Ook zijn de bevedering en het 

Ö Opfokker Patrick Jannink (l) 
en specialist Gerwin van Ginkel 
nemen de hoklijst door van 
de stal waarin de hennen een 
week later geleverd worden 
aan de vermeerderaar. 

gedrag van de kippen een punt van aan-
dacht. „Een goede bevedering zegt veel 
over de gezondheid van het dier. In twin-
tig weken moet het verendek dicht zijn. 
Op de flank groeien de veren het laatst 
en dit is het moeilijkste gedeelte. Als hier 
het verendek mooi dicht en dik is, is dat 
een goed teken. Ook kijken we naar de 
staart. Als de staart namelijk mooi vol is, 
is dat een positief teken. Dit geeft aan 
dat er geen onrust in de stal is”, verklaart 
de opfokspecialist.
Na de eerste cruciale week krijgen de 
kippen minstens iedere week een enting. 
Hiervoor wordt in overleg met de afne-
mer per koppel vleeskuikenouderdier 
een strak entschema gehanteerd.

Skelet en organen 
Naast de goede opstart van de eendags-
kuikens, komt ook het voeren van de 
koppels nauw. Van Ginkel: „De eerste 
vier weken krijgen de kippen onbeperkt 
voer. Tussen de acht en veertien weken 
vlakt dat enorm af en de laatste weken 
voor levering bouwen we dat weer wat 
op om ze klaar te maken voor het produ-
ceren van eieren. Tijdens een ronde is de 
voer- en watergift op gezette tijden. Op 
een opfokbedrijf doet een kip er twintig 
weken over om tot het gewenste ge-
wicht te komen, maar datzelfde gewicht 
zou het dier ook in vijf weken kunnen 
bereiken. De ontwikkeling van skelet en 
organen is erg belangrijk, want de dieren 
moeten nog een hele legperiode preste-
ren. Wij hebben niets aan de dikke filets. 
Met een eiwitarm dieetvoer behalen 
we dat doel. Wij bepalen met een strikt 
regime hoe de kippen groeien.”
Het voer nemen de bedrijven af bij For-
Farmers waarbij nauw wordt samenge-
werkt met een nutritionist van het voer-
bedrijf. Van Rooij: „Voersamenstelling en 
hygiënestandaard vormen het geheim 
van de smid. Onze concurrenten krijgen 
dezelfde kuikens, we onderscheiden ons 
met ons voer. Kwaliteit is stabiliteit. Wij 
durven te zeggen dat bij ons de kans op 

een goed koppel groot is. Opfokvoer is 
daar een heel belangrijk onderdeel van.”

Mooi verendek
Een van de aan PoultyPlus verbonden 
opfokbedrijven is het bedrijf van Patrick 
Jannink in Bentelo (OV). Al sinds 1973 is 
het bedrijf opfokker van vleeskuikenou-
derdieren. 
Op de locatie aan de Slaghekkenweg 
werden drie locaties samengevoegd 

en werden in 2013 twee nieuwe op-
fokstallen voor vleeskuikenouderdieren 
gebouwd. 
Tijdens een bezoek aan het bedrijf laat 
Jannink een stal zien met 18.000 hennen 
van 19 weken. Als de deur opengaat, 
verschijnt al snel een glimlach op het ge-
zicht van de PoultryPlus-medewerkers 

Op de flank van de kip groeien de veren het laatst. Een dicht 
en dik verendek zegt veel over de gezondheid van het dier.

De concurrent krijgt zelfde 
kuikens; we onderscheiden 
ons met opfokvoer
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Van Ginkel en Van Rooij. Hun ogen gaan 
direct richting de baan van veren die in 
een hoek van de stal ligt. 
Van Rooij: „Ze ruien goed, zitten goed in 
de veren en ik zie mooie staartjes. Geen 
onrust dus. Een mooi koppel zo.”
De voerbaklengte, drinkgelegenheid en 
springgelegenheid zijn ruim aanwezig 
in de stal. Van Ginkel wijst naar de twee 
springtafels die over de volle lengte 
van de stal staan. „Hiermee laten we de 
dieren al wennen aan de te verwachten 
hoogteverschillen in de productiestallen 
van de vermeerderaars." Bij het oppak-
ken van enkele kippen bestudeert de 
specialist de veren van de kip, met name 
in de flank. Ook wordt in de krop de 
voer- en wateropname gecheckt. Samen 
met Jannink bespreekt hij de verwachte 
leverdata van de koppels. De hoklijst, 
waarop wekelijks de voeropname en 
gewichtstoename worden bijgewerkt, 
nemen ze samen door. 
Over de samenwerking met PoultryPlus is 
Jannink dik tevreden. „We kennen elkaar 
goed en we weten wat we aan elkaar 
hebben. Bij ieder koppel dat in de stal 
komt, is het weer een uitdaging om tot 
een goed eindresultaat te komen. Dat 
maakt dit werk telkens weer afwisse-
lend.”

Afzet
PoultryPlus kan elk gewenst ras vlees-
kuikenouderdieren leveren met daarbij 
elk gewenst entschema. Grotendeels 
zijn dat de bekende vleesrassen Cobb, 
Hubbard en Ross. Van Rooij: „We zien op 
de Noordwest-Europese markt de vraag 
groeien naar de langzamer groeiende 
vleesrassen. Wij zijn daarin marktleider; 
we hebben veel ervaring met de beschik-
bare langzaam groeiende ouderdieren." 
De afzet vindt plaats in Nederland, Duits-
land, België, Zwitserland, Denemarken 
en Oostenrijk. Jaarlijks worden ongeveer 
2,8 miljoen dieren afgezet. „Er wordt bij 

onze opfokbedrijven geen kip opgezet 
voordat deze verkocht is”, aldus Van 
Ginkel. „Dat risico nemen we niet.”
Ondanks dat er meer vraag is naar 
langzaam groeiende vleesrassen, bestaat 
het merendeel van de vleeskuikenouder-
dieren uit de meest efficiënte vleesras-
sen uit het traditionele segment. Van 
Ginkel: „Deze dieren worden nog volop 
gehouden in Nederland. De nakomelin-
gen ervan worden voor het merendeel 
geslacht bij de slachterijen die het vlees 
afzetten bij poeliers, handelsbedrijven en 
foodprocessors. Of ze exporteren ze naar 
andere landen.”

Conventionele haan
Het verse vlees dat in de Nederlandse 
supermarkten ligt, is veelal afkomstig 
van een van de langzaam groeiende con-
cepten zoals de Kip van Morgen, Nieuwe 
Standaard Kip, Beter Leven-kip of andere 
kleinere conceptnamen. „In onze opfok-
bedrijven zijn dit de langzaam groeiende 
moederdieren waar een conventionele 
haan op gaat. De haan zorgt voor de 
groei en de vleesaanzet”, legt Van Ginkel 
uit. 
De specialist voelt zich zichtbaar thuis 
in de sector van de opfok van vleeskui-
kenouderdieren en is trots op wat hij en 
PoultryPlus doen. „Het blijft een mooie 
gedachte als je je realiseert voor hoeveel 
kilo’s vlees deze dieren straks gaan zor-
gen. Dat is gigantisch. Het is een kleine 
sector met een grote impact. Dat maakt 
dit vak en deze schakel in de keten zo 
mooi.”

Opfokspecialist Gerwin van Ginkel (l) en manager Tom van 
Rooij bij het kantoor van PoultryPlus in Delden.

Het grootste deel van de vleeskuikenouderdieren bestaat uit 
de meest efficiënte vleesrassen uit het traditionele segment. 

Met de springtafels wennen de dieren al aan de te verwachten 
hoogteverschillen in de stallen van vermeerderaars. 

De stal van Jannink heeft genoeg voerbaklengte en is ruim 
voorzien van drink- en springgelegenheid.
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