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VOORWOORD
Voor u ligt het kersverse Ter Heerdt Magazine, met als 

 centraal thema ‘Biologisch’. Als ik heel eerlijk ben, voelt dit 

 enigszins dubbel, want het is bij uitstek de biologische  sector 

die het momenteel moeilijk heeft ten gevolge van de  oorlog 

in Oekraïne. Voerprijzen zijn extreem hoog, door de hoge 

prijsinflatie nemen consumenten hun toevlucht tot niet- 

biologische eieren en daarmee staan verdienmodellen voor 

de bio pluimveehouders onder druk. Een bijzonder moment 

om deze special de wereld in te zenden? Wellicht. De keer-

zijde hiervan is dat – ook al kampt de sector met uit  dagingen  

op het moment – biologisch een concept is waar wij als Ter 

Heerdt sterk in geloven. Wij geloven dat biologisch op de 

lange termijn de toekomst heeft. En dat willen we in deze 

bio-special van ons magazine met u delen.  

Als Ter Heerdt hebben we keuzes gemaakt die bij onze visie 

op biologisch passen. Zo kozen we voor extra biologische op-

fokkers en worden alle moederdieren biologisch  ge houden.  

We hebben stappen gezet om de kwaliteit die u van ons 

 gewend bent te kunnen blijven leveren. In deze kwaliteit  

blijven we investeren. Genetisch gezien blijven we onze 

 kippen doorontwikkelen zodat u een optimaal rendement 

met onze kippen kunt realiseren. Neem de aangepaste LSL 

Lite, de perfecte witte hen voor de biomarkt. U leest hier 

meer over in deze editie. Plantegg geslachtsbepaling in 

het ei is een andere mooie ontwikkeling waar we u graag 

in meenemen en waar we inmiddels zeer goede resultaten 

mee  bereiken. We weten niet wat de Nederlandse politiek 

gaat doen, maar het zou ons niet verbazen als dezelfde 

 be weging wordt gemaakt als op Duitse bodem. We volgen 

deze  ontwikkelingen nauwgezet en sorteren hierop voor. Zo 

zijn we klaar voor de toekomst.  

Bij Ter Heerdt blijven we investeren in kwaliteit en innovatie. 

En in het persoonlijke contact met onze klanten. Ook in de 

moeilijke marktsituatie waarin we ons nu bevinden blijven 

wij naast onze klanten staan en denken we mee waar mo -

gelijk .  We hopen dat u dit gevoel zult terugvinden in deze 

editie van het Ter Heerdt Magazine.  

Veel leesplezier, 

Jos Eringfeld
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SWITCH NAAR 
BIOLOGISCHE BROEDERIJ
Hoe broederij Janssen biologisch werd

Tiny Janssen vloog de hele wereld over. Als consultant deelt hij sinds midden jaren tachtig zijn 

 kennis en expertise met pluimveehouders, broedei-exporteurs, technische bedrijven, fok-

bedrijven  en diverse andere toeleveranciers aan broederijen. Maar zijn thuis ligt in het Brabantse 

Elsendorp, waar hij al die jaren een broederij runde. Die broederij maakte onlangs – als onder-

deel van Ter Heerdt – de switch naar biologisch. Tiny Janssen en Will de Brouwer vertellen over dit 

 enerverende traject.

 “In die tientallen jaren reizen als consultant heb ik grote verschuivingen gezien binnen de 

 branche”, vertelt Tiny Janssen. “Misschien heeft dat ervoor gezorgd dat onze eigen broederij er 

nog altijd is. Ik zag ontwikkelingen al vroegtijdig aankomen. Vijftig jaar geleden telde Nederland 

nog  honderden  broederijen, dat is nu wel anders.” Zelf is Tiny al derde generatie pluim veehouder. 

“Aan mijn moeders kant werden er voor 1920 al kuikens gebroed. Op bescheiden schaal, maar 

toch.” Eind jaren zestig werd het familiebedrijf contractbroeder en werkte het voor diverse 

 internationale fokbedrijven. 

Samenwerking Ter Heerdt
We maken een sprongetje naar 2008. Tijdens de VIV beurs in 

Hannover bezocht Tiny een aantal fokbedrijven. In een paar 

gesprekken had hij zijn twijfels geuit over de toekomst van 

zijn bedrijf. “ ‘Zie ik er nog wel toekomst in voor onze kin-

deren?  Hoe lang willen we de airliners nog laten bepalen 

wanneer wij ons bed uit moeten om kuikens aan te leveren 

voor de juiste vluchten, en hoe lang willen we dit gestress 

nog?’, vroegen mijn vrouw en ik ons al een tijdje af. Onderweg 

naar huis ging Tiny’s telefoon. Het was Ter Heerdt, die aangaf 

een broederij nodig te hebben op korte termijn en voorstelde 

om een afspraak te maken. Binnen een week zaten Tiny en Ter 

Heerdt bij elkaar aan tafel. “Het zou Ter Heerdt passen als wij 

een broederij voor hen zouden willen runnen. Voor ons was 

dit een aanlokkelijk vooruitzicht. Meer structuur en ritme in 

het leven. Een leven waarin tweemaal per week kuikens uit-

komen en waarbij we niet meer waren overgeleverd aan de 

schema’s van onze internationale partners.” Tiny besloot op 

het voorstel in te gaan, in eerste instantie voor twee jaar, maar 

de samenwerking beviel goed en werd langer voortgezet. Ter 

Heerdt huurt nu de broederij van Janssen. “Ook onze mede-

werkers zijn mee overgenomen door Ter Heerdt. We kunnen 

maximaal 10 miljoen eieren per jaar inleggen, wat betekent 

dat we 3,5 miljoen hennen kunnen maken.” Hij vervolgt: “Toen 

we met Ter Heerdt startten wisten we al dat ze bekend staan 

als een goede opfokorganisatie. Een familiebedrijf dat al zo-

veel decennia bezig is, kan niet anders dan een betrouwbare 

partner zijn, redeneerde ik”, vertelt Tiny. “Andere reden om ja 

te zeggen is het feit dat we ouder worden. We hebben er heel 

wat tropenjaren op zitten en op contract voor Ter Heerdt de 

broederij runnen beviel goed. Er is veel aan de hand in de sec-

tor. Denk aan in-ovo seksen, wat in de praktijk betekent dat na 

9 dagen veertig procent broed plaats vrijkomt in de  broederij. 

Vanaf 2024 moet dit al na 6 dagen.” Ter Heerdt en Janssen 

Hatchery Service passen goed bij elkaar. “Boven en onder 

de rivieren heerst een verschillende cultuur. En toch past de 

 cultuur van Ter Heerdt wonderwel bij die van ons  bedrijf. Dat 

familiaire, de gezelligheid en het bourgondische. Die zuide-

lijke kwaliteiten zien we duidelijk terug bij Ter Heerdt en dat 

maakt het contact heel vanzelfsprekend en gemakkelijk. Die 

klik, die is er en dat werkt.”
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Biologisch
Op het moment dat het eerste samenwerkingscontract 

met Janssen aan vernieuwing toe was, maakte Ter Heerdt 

 nieuwe plannen. Per 1 januari 2020 veranderde de  Duitse 

wetgeving en moest de biologische cirkel rond zijn in de 

biologische pluimveeketen. Biologische eieren  moeten 

komen van hennen die in een biologische opfok zijn groot-

gebracht en in een biologische broederij zijn uit gebroed. 

Ook de eieren moeten afkomstig zijn van bio logische 

 ouderdieren. “Voor onze Duitse klanten speelde dit al 

 l anger, maar sinds begin dit jaar moet de cirkel  volgens de 

Europese wet rond zijn en geldt dit dus ook voor Neder-

landse klanten”, vertelt Will van Ter Heerdt. “Daarom heb-

ben we onze biologische moederdieren bestand  verder 

opgeschaald en hebben we meer bio logische broed-

capaciteit nodig. Ter Heerdt werkte met één Duitse biologi-

sche broederij, maar aan slechts één  biologische broederij 

hebben kleven natuurlijk risico’s. Stel dat deze zich precies 

in een AI-gebied bevindt of door  corona aan beperkingen 

vast zit? Tel daarbij op dat in Duitsland geen eendagshaan-

tjes meer mogen worden gedood en dat de ontwikkelin-

gen in Nederland ook die kant op gaan en je begrijpt waar-

om we besloten om met Janssen voor een biostatus te 

gaan. Voor Duitse collega’s die koppels hebben waar geen 

KAT-hanen mogen en ook voor Nederlandse broederijen, 

kunnen we broeden als er geen hanen bij hoeven.” Tiny 

vult aan: “De consument vraagt om biolo gische eieren en 

om  tran s parantie. Ter Heerdt is hier voorloper in. Het was 

tijd om ook de strategie van onze broederij aan te passen 

en op biologisch in te gaan zetten.” 

Certificeringstraject
Het omturnen van Janssen als reguliere broederij naar 

biologisch gecertificeerde broederij was een behoor lijke 

 happening. Voor toelating moet je een kwaliteitsplan 

schrijven waarin exact wordt omschreven hoe je de bio-

logische keten op broederijgebied gaat borgen. “Het uit-

werken hiervan is het meeste werk”, zegt Will. “Veel punten 

deden we al, maar alles moet worden vastgelegd.” De ver-

schillen liggen voornamelijk op administratief gebied. Er 

gelden extra controles en bij binnenkomst van de eieren 

en vertrek van de kuikens moeten gegevens worden vast-

gelegd. Biologische eieren moeten apart staan in en ge-

markeerd deel van de opslag. “Alles moet visueel gemaakt 

worden. Track en tracing in de broederij zelf moet volledig 

op orde zijn, zodat altijd clip en klaar is in welke kasten de 

bio eieren liggen”, vertelt Will. “Op de uitkomstdag moeten 

biologische kuikens als eerste op de dag worden verwerkt 

en uit het pand worden afgevoerd. Vóórdat we met de 

andere kuikens aan de slag gaan. Alles om verwarring en 

vermenging te voorkomen. Ook in de kuikenopslag moet 

visueel onderscheid worden gemaakt tussen biologische 

en reguliere kuikens.” 

De processen zelf wijken niet af, maar in een biologische 

broederij gelden wel extra handelingen, zoals extra con-

troles en administratieve verwerking hiervan. SKAL, het 

controleorgaan, vereist dat we bijhouden hoe laat we 

starten en hoe laat we klaar zijn. De documentenstroom 

van de eieren is vrij omvangrijk. Overal moet op vermeld 

staan dat het om biologische eieren gaat. Hetzelfde geldt 

voor de kuikenbonnen. De maanden voorbereidingen 

en uitwerkingen om de gewilde biostatus te be mach-

tigen  waren niet voor niets. “We hebben het biologische 

 certificaat toegekend gekregen”, vertelt Tiny trots. Jaarlijks 

wordt er een aangekondigde audit uitgevoerd en ook on-

aangekondigd kunnen controles zich aandienen. 

Toekomst
Op de broederij werkt een klein team met hart voor de zaak. 

“Juist dat kleinschalige past goed bij de biosector”, vindt 

Will. “De sfeer is goed. Tiny is een kuikenboer in hart en 

 nieren. Hij heeft wereldwijd broederijen helpen op starten   

en overal kennis gedeeld. Ook nu zijn pensioenleeftijd 

 nadert is hij niet van plan om het runnen van het bedrijf los 

te laten.” Tiny ziet zichzelf de komende jaren nog wel af en 

toe inspringen op de broederij. “Ik word bijna 68, maar ik 

werk nog graag. Ik weet niet anders dan kuikens en eieren 

en  geniet ervan zolang ik de gezondheid heb.” 

“De verwachtingen voor de toekomst?”. “Vooral in 

 Duitsland is biologisch een flinke groeimarkt,” vertelt Will. 

“In  Nederland komen er weinig biopluimveehouders bij, de 

markt blijft hier stabiel. Janssen is een belangrijke reserve 

bio logische broederij. De reguliere broedeieren lopen altijd 

door en mochten we biologische broedeieren bij Janssen 

willen wegzetten vanwege capaciteitsproblemen of AI-uit-

dagingen, dan kan Janssen dit nu opvangen. Groei in bio-

logisch, dat past bij Ter Heerdt. We hebben echt onze nek 

uitgestoken om een biologische broederij te hebben en 

daarmee onze klanten altijd van het gevraagde product te 

kunnen voorzien. Voor ons is het belangrijk om een breed 

aanbod te hebben. Niet alleen in rassenkeuze, maar ook 

wat broederhanen, in ovo selectie en eigen bio ouderdieren 

betreft. We hebben er zelfs shirts van laten maken”, grinnikt 

Will. “Ter Heerdt, een hen voor elke wens.”  
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MAATSCHAPPELIJK 
VERANTWOORD EN 
BIOLOGISCH
Een kijkje achter de schermen van Tok Tok de Dobbelaere

samenwerkende partijen zijn nauw. “Ter Heerdt is erg betrok-

ken”, stelt Carlos tevreden. “Met onze begeleider vanuit Ter 

Heerdt - Jan de Klein – heb ik veel contact. We zitten zelfs met 

een voerleverancier en de dierenarts in een Whatsapp-groep. 

Dat maakt schakelen en overleggen nog gemakkelijker. Ter 

Heerdt is echt een betrokken partij, dat werkt goed.”

Maatschappij
Tok Tok de Dobbelaere staat middenin de maatschappij. Zo 

werd de uitloopweide op het bedrijf ontwikkeld samen met 

Stichting het Zeeuwse Landschap en worden moeilijk  lerende  

kinderen met open armen ontvangen om af en toe mee te 

draaien op het bedrijf. “Een bewuste keuze”, aldus Carlos. Zijn 

oudste zoon heeft het syndroom van down. Carlos zag van 

dichtbij dat het voor sommige kinderen lastiger kan zijn om 

een stage- of werkplek te bemachtigen. “We steken tijd in de 

kinderen zonder er iets aan te verdienen, maar we willen dat 

anderen dat ook voor onze zoon doen.” Overigens is zoon 

Stan zelf ook een graag geziene hulp op het bedrijf. “Hij ver-

richt allerlei hand en spandiensten, zoals eieren inpakken.”  

Zeeuws Vlaanderen bevalt Carlos maar al te goed. “Ver weg 

zitten heeft zijn voordelen”, meent hij. “Met maar vier bio-

logische pluimveebedrijven in een redelijk groot gebied is er 

voldoende afstand. Vogelgriep gerelateerde problemen zoals 

preventief ruimen binnen een bepaalde straal spelen bij ons 

niet. Dat is als pluimveehouder een behoorlijk geruststellen-

de  gedachte.” 

Aan de rand van het Zeeuws-Vlaamse dorp IJzen dijke  

ligt de biologische leghennenboerderij van Carlos 

en Marga de Dobbelaere, met de toepasselijke naam 

‘Tok Tok de Dobbelaere’. Carlos: “We willen transparant 

en maatschappelijk verantwoord werken, middenin 

de  samenleving. Biologisch leghennen houden sluit 

 perfect aan bij deze visie.”

Het gemengde bedrijf van familie De Dobbelaere 

huisvest 21.000 biologische leghennen en bewerkt 85 

 hectare akkerbouwland waar tarwe, aardappelen, uien, 

bieten, graszaad, bruine bonen en wortelen groeien. 

De hennen worden gehouden in een volièresysteem 

met wintertuin. Toen de familie De Dobbelaere in 2005 

begon met 9000 biohennen, toonde de omgeving zich 

aanvankelijk niet onverdeeld enthousiast. “Men wist 

niet wat ze konden verwachten”, begrijpt Carlos. “Toen 

we in 2010 opschaalden naar 12.000 hennen was er 

geen enkel bezwaar.” 

Toekomstplannen
Inmiddels zijn er nieuwe plannen. De bouwvergunning 

is goedgekeurd en de milieuvergunning aan gepast. 

“We kochten het aan ons land grenzende bedrijf van 

mijn oom”, vertelt Carlos. “Gezien het bouwblok en het 

oog op de toekomst. Onze 17-jarige zoon heeft belang-

stelling om het bedrijf over te nemen”, vervolgt de 

58- jarige Carlos. Hij wijst op de forse investering. “Het is 

allemaal behoorlijk duur geworden hè. Maar we moe-

ten vooruit en uitbreiden is een mooie manier om het 

 bedrijf toekomstbestendiger te maken. Ik ben ervan 

overtuigd dat dit ook in de biologische leghennen mo-

gelijk is.” De pluimveehouders zinnen op een nieuwe 

stal met een uitloop aan twee kanten, waar 18.000 hen-

nen een plek zullen krijgen, waardoor het totale aantal 

hennen op 39.000 uitkomt. 

In Zeeland is biologische pluimveehouderij de  enige  

houderijvorm waarvoor vergunningen worden 

 verstrekt.  Dit past Carlos en zijn familie goed. “We willen 

transparant en maatschappelijk verantwoord werken, 

middenin de samenleving. Biologisch leghennen hou-

den sluit perfect aan bij deze visie”, zegt Carlos.

“Het plan is om de hennen in de beide stallen op twee 

leeftijden te houden. Met het oog op een stukje werk-

verspreiding en ook om de liquiditeit stabiel te houden. 

Nu zijn het op papier twee bedrijven – voorheen de één 

van mijn vader en de andere van mijn oom – en dat hou-

den we zo.” Een droom van Carlos is om de kringloop 

helemaal rond te maken op zijn eigen bedrijf.  “Eigen 

voeding telen en de mest van het bedrijf op  eigen land 

uitrijden. Zover zijn we nog niet, maar in de toekomst 

willen we biologisch tarwezaad gaan telen en dan komt 

het kringloopbedrijf dichtbij. Maar goed, we focussen 

eerst op de stal en dan kijken we verder”, besluit hij nuch-

ter. “Als mijn zoon zijn opleiding afrondt, dan lijkt het mij 

een mooi moment om op biologische akkerbouw in te 

zetten. Uiteraard afhankelijk van zijn wensen.” Carlos 

vindt het ontzettend belangrijk dat het bedrijf straks he-

lemaal naar de zin van zijn zoon is. “Hoe we het bedrijf 

ook ontwikkelen, het moet zijn keuze zijn, niet de mijne. 

Voor ons is het leuk om opgevolgd te worden, maar dan 

wel op een manier dat het bedrijf toekomstbestendig is.” 

Lohmann Lite
De familie De Dobbelaere is tevreden over de Lohmann 

Lite die ze al een decennium hebben. “Op vorig jaar na – 

domme pech, we wisten niet wat het precies was – heb-

ben we altijd goede koppels gehad. Ook dit jaar doen de 

hennen het weer hartstikke goed.” 

“Wat het werk mooi maakt? Dat iedere week anders is”, 

vindt Carlos. “Bij ons is de variatie uiteraard extra groot, 

omdat we naast onze biologische leghennen een akker-

bouwbedrijf hebben. Twee totaal verschillende takken 

en dat maakt het leuk. Ik probeer een koppel zo lang 

mogelijk aan te houden. Met 94% op een lange tijd ben 

ik gelukkiger dan met 97% in een korte piek. Wij zitten 

rond de 94% en daar ben ik tevreden mee. Het is een 

prachtig koppel en de uitval is nihil.”  

Strakke planning
Carlos houdt er wel een strakke planning op na. “Ik 

koop mijn hennen altijd vroeg, overleg bijtijds met de 

eierhandel en plan tijdig een slachtdatum. Dit moet 

ook wel, want twee bedrijfstakken runnen maakt een 

strakke planning nog belangrijker.” De contacten met 
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Hoe gaat PLANTegg in zijn werk? 

Stap 1: Gaatje in broedei
Een robot maakt met behulp van een laserstraal een 

piepklein gaatje in het broedei. 

Stap 2: Vloeistof met DNA
Een pipet haalt enkele druppels allantoïsvloeistof 

uit het ei. In deze vloeistof bevindt zich genetisch 

materiaal.

Stap 3: DNA-onderzoek
Er wordt een reactiemedium aan de allantoïs vloeistof 

toegevoegd en vervolgens in een PCR-machine 

geplaatst. Hier wordt het DNA van de geslachts-

chromosomen gerepliceerd. Zo kan precies worden 

vastgesteld welke broedeieren een mannelijk en 

welke een vrouwelijk kuiken bevatten. 

Stap 4: Scheiden
De vrouwelijke eieren gaan weer de broedmachine 

in. De mannelijke broedeieren krijgen een ander 

doel, zij worden bijvoorbeeld verwerkt in diervoe-

der. Of de schalen worden gebruikt om bijvoorbeeld 

pikstenen van te maken. 

11

Vanaf 1 januari 2022 geldt in Duitsland een verbod 

op het doden van eendagskuikens. Ook andere 

 Europese landen broeden op soortgelijke toekom-

stige  wetgeving. Het team van Ter Heerdt boog zich 

direct over de verschillende mogelijkheden en koos 

voor geslachtsbepaling in het ei met behulp van het 

innovatieve proces van PLANTegg. 

“In de praktijk betekent de wet dat alle eieren die naar 

Duitsland gaan ‘ohne kükentöten’ moeten zijn”, steekt 

Karin de Zeeuw van wal. Karins rol binnen Ter Heerdt 

als Projectleider OKT is om het hele project en alle ont-

wikkelingen in goede banen te leiden en om te zorgen 

dat het geslachtsbepalingsproces zo goed en efficiënt 

 mogelijk verloopt. “Zodra bekend werd dat deze wets-

wijziging eraan kwam, werden in de pluimveesector 

diverse concepten uit de grond gestampt. Voorbeelden 

hiervan zijn geslachtsbepaling in het ei (zoals PLAN-

Tegg, Seleggt, Cheggy en In ovo) en het afmesten van 

broeder hanen. Binnen Ter Heerdt viel de keuze op de in 

ovo geslachtsbepalingtechniek PLANTegg.” 

PLANTegg
Het PLANTegg-proces in het kort: op dag 9 wordt een 

gaatje van 0,3 mm in de schaal gelaserd waarna met 

een pipet een paar druppels allantoïs vloeistof uit het ei 

wordt gehaald. Vervolgens analyseert een PCR-machine 

het DNA in de vloeistof. De mannelijke eieren worden 

van de vrouwelijke eieren gescheiden. De vrouwelijke 

eieren worden verder uitgebroed, de mannelijke wor-

den uit het broedproces gehaald, en worden duurzaam 

verwerkt. Helemaal foutloos verloopt dit proces nog 

niet, maar het gebeurt wel heel nauwkeurig. “Het sekse-

foutpercentage ligt tussen de 0,5 en 1,5 procent”, weet 

Karin. “Dit hangt af van de kwaliteit van de broedeieren 

en het tijdstip waarop de geslachtsbepaling wordt uit-

gevoerd. Ons doel is om op 0,5 procent te komen.” Uit-

gebroede haantjes gaan naar de opfok, waar ze in een 

apart gedeelte opgroeien. Op het moment dat ze het 

slachtgewicht hebben bereikt gaan ze naar de slacht. 

“We seksen nu op de uitkomstdag nog handmatig, om-

dat er nog wat variatie in zit.”

DNA
De keuze voor PLANTegg was een heel bewuste. “De 

broederhanenopfok past niet binnen onze visie op 

duurzaamheid”, legt Karin uit. “De genetica van deze 

hanen zijn immers puur gericht op het leggen van 

 eieren. Om dezelfde hoeveelheid vlees aan te zetten als 

vleeskuikens is vaak wel twee keer zo veel voer nodig. 

Deze hanen opfokken voor de vleesindustrie zonder 

dat de genetica erbij past is vanuit duurzaamheids-

oogpunt   alles behalve ideaal. Bovendien kunnen  hanen 

wat agressiever naar elkaar zijn en dat past niet bij hoe 

wij bij Ter Heerdt naar dierwelzijn kijken.” Toch worden 

broederhanen in de markt nog wel gemest  omdat er 

nog onvoldoende capaciteit beschikbaar is om al-

les met  geslachtsbepaling in het ei te doen.  Andere 

techno logieën voor geslachtsbepaling in het ei zijn 

op  andere markers, zoals hormonen, gebaseerd. Nu 

gebeurt de geslachts bepaling in het ei plaats op dag 

9, maar in 2023 wordt dit naar alle waarschijnlijkheid 

terug gebracht naar dag 6. “Als je dat in het achterhoofd 

houdt, dan begrijp je waarom we selectie op basis van 

DNA de beste optie vinden”, verklaart Karin. “Hormonen 

komen pas later in het broedproces op gang. DNA is de 

beginsteen van leven, alles in het embryo is gebaseerd 

op DNA en dat maakt DNA een betrouwbaardere, beter 

voorspelbare marker dan hormonen.”

Het innovatieve karakter van PLANTegg past uitstekend 

bij Ter Heerdt als organisatie, vindt Karin, die zelf sinds 

2021 onderdeel uitmaakt van de organisatie. “Ik heb Ter 

Heerdt leren kennen als vooruitstrevende organisatie 

waarin men altijd zoekt naar kwaliteit en verbetering. 

Intern zijn de mogelijkheden direct onderzocht en be-

sloot men actief mee te werken aan de ontwikkelingen. 

Niet alleen medewerkers, ook Ter Heerdts vermeerde-

raars, opfokkers en klanten hebben die instelling: kennis 

en ervaring delen en door de keten heen verbindend te 

werk gaan om zo tot de beste oplossing te komen.”

Wereldwijd
Wereldwijd wordt met belangstelling naar de ont-

wikkelingen op Duitse bodem gekeken. “Ook in de 

 Nederlandse politiek is het doden van eendagskuikens 

controversieel. In de toekomst is het waarschijnlijk dat 

ook in Nederland een verbod gaat gelden.” Is er nu al vol-

doende capaciteit om alle consumptie-eieren te  maken 

zonder kuikendoden? Dat niet. “Dat heeft groei en tijd 

nodig”, stelt Karin. “Er zijn meerdere methodes nodig 

om de hele markt te verzadigen, dat beseffen wij goed. 

Waar het zwaartepunt uiteindelijk zal komen te liggen, 

zal afhangen van de voorkeuren van de supermarkten.” 

Kwaliteit
Ook vanuit de sector worden de ontwikkelingen nauw-

lettend in de gaten gehouden. “Bij Ter Heerdt kijken we 

goed naar data. We hebben steeds beter in de vingers 

wat werkt en wat niet. Zo weten we dat de kwaliteit 

van de leghennen die we afleveren na het PLANTegg- 

proces niet verschilt van de kwaliteit van de leghennen 

uit het reguliere proces. De hennen produceren goed 

en zijn van goede kwaliteit en de uitvalpercentages zijn 

ook niet afwijkend.” Ze vervolgt: “We onderschatten de 

veerkracht van zo’n klein, pril leventje. Door een gaatje 

in de schaal te laseren verander je iets in het natuur-

lijke broedproces, maar het embryo blijkt het goed te 

 kunnen hebben. Van de eieren die worden ingelegd 

is 40 tot 45 procent vrouwelijk. Uiteindelijk wordt 36 

procent van de ingelegd eieren ook echt henkuiken. 

Je mist dus een klein deel. Uitkomsten variëren van 

87 tot 94 procent. We optimaliseren doorlopend. Zo 

onderzoeken we bijvoorbeeld hoe we het gaatje in de 

schaal dicht kunnen maken om nalekken en bacteriële 

besmetting tegen te gaan.” Als de kosten in de uiteinde-

lijke eierprijs worden doorberekend, betaalt de consu-

ment 2 tot 3 cent meer per ei. 

Ethisch?
In hoeverre deze aanpak ethischer is dan het laten insla-

pen  van haantjes na uitkomst?. “Een professor heeft ge-

steld dat de embryo’s in het ei pas vanaf dag 16  bewust 

pijn registreren. Nu we het onderscheid tussen haan-

tjes en hennetjes op dag 9 en straks op dag 6  maken, 

lijkt dit dus een extreem veilige marge te bevatten. 

Het alternatief broedhanen opfokken is ethisch  gezien 

ook vrij discutabel vanwege de neiging tot  vechten.” 

Ze zwijgt even en vervolgt: “Hoe je het ook bekijkt, het 

heeft altijd een keerzijde. Met het wegvallen van de 

haantjes als voedsel voor de dierenindustrie, hebben 

dierentuinen en andere partijen een tekort opgelopen. 

Ter compensatie is nu muizenkweek voor dit doel in het 

leven geroepen. Dit is het tegenstrijdige in dit verhaal: 

doordat het ene wordt afgeschaft, wordt iets anders in 

het leven geroepen.”

Karin verwacht dat voor PLANTegg een mooie toe-

komst in het verschiet ligt. “Dit is nog het begin stadium. 

Voor lang niet alle hennen die wij leveren wordt PLAN-

Tegg ingezet. In de sector is men nog zoekende.  Andere 

 broederijen doen het een beetje of nog niet. Ik verwacht 

dat naarmate de ontwikkelingen toenemen de aan-

dacht voor deze innovatieve manier van sekse bepaling 

ook groeit. Maar zowel de reacties als de vooruit zichten 

 zijn positief.” 

PLANTEGG
Ter Heerdts keuze voor geslachtsbepaling in het ei
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De Ter Heerdt groep levert en begeleidt al jaren 

kwali teitshennen van de Lohmann Breeders-merk-

producten. Dit doen wij niet alleen met het Neder-

landse   Ter Heerdt NV, maar ook met een tweetal 

dochterbedrijven: het Duitse Geflügelzucht Ter 

Heerdt en het Belgische Premium Pouljen België 

(PPB). In dit artikel nemen wij u mee in de ontwik-

kelingen en activiteiten van onze Duitse tak. 

Geflügelzucht Ter Heerdt 
In 2007 ontstond binnen Ter Heerdt de wens om zich 

stabiel en structureel in Duitsland te vestigen. Mede 

door de behoefte aan certificeringsmogelijkheden en 

Duitse broedcapaciteit werd een joint venture aan-

gegaan met Broederij Siemers in het Duitse Lohne/

Vechte. “We startten  de eerste kernactiviteiten - de ver-

koop van 17-weekse leghennen - in Duitsland onder 

de naam Geflügelzucht Siemers”, vertelt Alwin Janssen, 

verkoopleider Duitsland bij Ter Heerdt. Tijdens deze 

fase was er al veel vraag naar en behoefte aan begelei-

ding en advies bij ontwikkel plannen, met name voor 

bio- en Freiland-stallen. “Aandacht en bege leiding wa-

ren in die tijd de sleutel voor succes”, aldus Alwin. “Door 

de kernwaarden van Ter Heerdt consequent uit te dra-

gen en onze kwaliteit te bewijzen maakte Ter Heerdt 

een opmars. Het aantal klanten van Ter Heerdt groeide 

op Duitse bodem.”

Eigen koers
Toen Siemers en Ter Heerdt rond 2011 een eigen koers 

besloten te varen op de Duitse markt kon Ter Heerdt 

flinke stappen maken en een groter marktaandeel 

bemachtigen. “We contracteerden Duitse opfokkers 

en versterkten het verkoop- en adviesteam met René 

Rambags. Door de professionalisering van kennis bin-

nen  het team breidde het klantenbestand al snel uit 

naar circa 65 klanten.” De organisatie werd omgedoopt 

naar Geflügelzucht Ter Heerdt, gevestigd in Emmerich 

NRW en was daarmee een compleet Duitse entiteit. René 

en Alwin spendeerden destijds wekelijks een dag of twee 

in Duitsland om klanten daar van de benodigde kennis 

over het houden van hennen te voorzien. 

Team
Tijd bleek in 2019 een beperkende factor. René en Alwin 

brachten immers 60 procent van hun tijd in Nederland 

door om Nederlandse klanten te bedienen. “Dat jaar 

werd ons team versterkt door Julian Tieben”, deelt Alwin. 

“Julian is met name verantwoordelijk voor acquisitie, 

naast het bedienen van bestaande klanten. Hij komt uit 

Haren en kent de markt goed vanuit zijn Ems Vechte tijd. 

Dankzij Julians komst en de efficiëntere rolverdeling met 

René en mij breidde het klantenbestand uit naar 90 klan-

ten, verdeeld over met name Emsland en de Grafschaft 

Bentheim. Ook de opfokcapaciteit nam toe om de groei 

van de laatste jaren te kunnen volgen en om de kwaliteit 

en transport vanuit de regio te kunnen waarborgen.” In 

2021 voegde Joël Berling zich als verkoopadviseur bij het 

team. De 21-jarige Joël is afkomstig uit het Duitse Wiet-

marschen. “Met de Fachschule Geflügel en werkervaring 

met legpluimvee als achtergrond is Joël een welkome 

aanvulling op ons team”, vindt Alwin. “Met de komst van 

Julian en Joël is de wens vervuld om onze klanten van 

dichtbij van tips en adviezen te kunnen voorzien.” De 

verhouding is nu 2 FTE Duitse arbeidskracht, aangevuld 

met 0,8 FTE ondersteuning vanuit René en Alwin vanuit 

 Nederland. “Zo komen we op 2,8 FTE op 90 klanten”, vat 

Alwin samen. “Met de wekelijkse ondersteuning van René 

en mijzelf is extra ervaring indien nodig altijd voor han-

den. En dat maakt ons klaar voor de toekomst. Klaar om 

een significante speler te worden in de Duitse markt. Dit 

zal de Ter Heerdt groep en de Ter Heerdt opfokkers ten 

goede komen, met stabiliteit en een goede benutting 

van onze moederdieren en opfokcapaciteiten tot gevolg.”

 

GEFLÜGELZUCHT TER HEERDT 
groeit verder op Duitse bodem

V.l.n.r. Alwin Jansen, Julian Tieben, Joël Berling, René Rambags 

“We contracteerden Duitse opfokkers en versterkten het 
verkoop- en adviesteam met René Rambags. Door de 
professionalisering van kennis binnen het team breidde het 
klantenbestand al snel uit naar circa 65 klanten.”
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Selectie op vitaliteit
Doordat speciaal is geselecteerd op vitaliteit is het ge-

drag van de hen in volièrestallen verbeterd. Dit maakt 

het werken met de LSL-Lite nog prettiger. Lohmann 

houdt zijn zuivere foklijnen al meer dan 15 jaar in 

grondhokken. Dit is zeer belangrijk. Een hen gedraagt 

zich in een kooi immers anders dan in een systeem 

waar ze zich in grote groepen vrij kan bewegen. Het 

houderijsysteem heeft uiteraard zijn weerklank in de 

productiekenmerken. 

Techniek
De techniek heeft niet stilgestaan. Lohmann maakt 

gebruik van zogenaamde transpondertechniek. Hier 

krijgt elke hen zijn eigen sensor. Deze wordt herkend 

als ze het nest in gaat om een ei te leggen. Heeft ze haar 

ei gelegd, dan wordt dit automatisch geregistreerd. Via 

de valnestcontrole wordt uiteindelijk op eiproductie 

geselecteerd. 

Gedragsafwijkingen, kwaliteit van bevedering, nest-

gedrag en vitaliteit kunnen in grotere groepen in 

grondhokken nauwkeuriger worden gemeten. Ook 

gevoeligheid voor bepaalde ziekten - met name E.Coli 

bacteriën - wordt in deze huisvesting per familie 

 vastgelegd.

De informatie in de alternatieve systemen wordt 

in gezet om de beste families voor productie- en 

vitaliteits kenmerken te selecteren.

LSL LITE AANGEPAST 
Meer eerste soort eieren!

Samengevat: de LSL Lite levert 
meer rendement en werkplezier.

De LSL Lite onderscheidt zich met:

+ een hoger totaal aantal eieren per hen

+ meer M-eieren (53-63 gram)

+ minder L-eieren (63-73 gram)

+ een langere productiecyclus (standaard tot 100 weken)

+ sterkere schalen (minder breuk en kneus)

+ een betere vitaliteit

+ een hoger saldo van 40 eurocent per hen

scharrelsystemen goed gepresteerd. Pluimveehouders 

waarderen het rustige gedrag van de hen, het gemak 

waarmee de hen zich laat managen en uiteraard de 

hoge eierproductie die per stuk worden verkocht. Tel 

daarbij op dat ze goed nestgedrag heeft, met weinig 

grond- en systeemeieren. Zoals de meeste witte hen-

nen beweegt de LSL zich goed in de verschillende 

 systemen. 

Lohmann past eigewichtsprofiel aan
Op verzoek van de eierhandel en de supermarkten 

heeft Lohmann de eigewichtscurve vlakker gemaakt. 

De levensmiddelenhandel vraagt vooral om M- eieren 

(53-63 gram). Door aanpassing van het eigewicht legt 

de LSL Lite niet noemenswaardig meer S (onder 53 

gram) eieren dan voorheen. Met name het aantal L- 

 eieren (63-73 gram) is verschoven naar meer M-eieren.

De LSL-Lite hennen die vanaf herfst 2021  worden 

 geleverd, hebben een hogere eiproductie en een 

 vlakkere eigewichtscurve. Ook zijn ze robuuster dan in 

het  verleden, met een betere vitaliteit en  bevedering. 

 Verder heeft de hen haar goede  eigenschappen 

 behouden en vraagt ze geen aanpassingen in 

 management  of voer vergeleken met de vorige 

 generaties. 

Lohmann heeft het eigewichtsprofiel van de 

LSL Lite aan de marktverwachtingen aangepast. 

 Bovendien legt de LSL Lite nu nog meer eieren dan 

voorheen en houdt ze het ook langer vol. Een vlak-

kere eigewichts ontwikkeling zorgt voor  minder  

kneus en breuk tot het einde van de legperiode. 

 Intensieve selectie op vitaliteit en robuustheid 

 resulteert in minder slijters tegen het einde van de 

leg. Kortom: u behaalt een beter rendement!

De LSL kuikens en jonge hennen bewijzen hun  succes  

al vele jaren in de Benelux en Duitsland. In alle houderij-

systemen doet de LSL het goed en levert de hen de 

pluimveehouder een goed inkomen. De LSL Classic 

onderscheidt zich door een hoge kilogram eiproductie 

met de beste voerconversie. Haar zusje, de Lite versie, 

legt iets kleinere eieren. Beide hennen verschillen van 

andere witte leghennen door een uitstekende schaal-

sterkte, een goed doorlegvermogen en een betere 

 vitaliteit.

 

LSL hen
De LSL hen is speciaal geschikt voor Freiland en de bio-

logische houderij, waar veelal op aantal eieren wordt 

betaald. Inmiddels hebben ook talloze koppels in 

De aanpassingen in een notendop
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“Ik ben geen op en top bioman, maar 
het bevalt me goed”

Het oorspronkelijk plan van de familie Korf-Pohl-

meyer was om een nieuwe stal te bouwen en vlees-

kuikens te houden. De vergunning was al rond, maar 

de plannen werden gewijzigd; het werd geen stal 

voor het mesten van vleeskuikens, maar voor de op-

fok van bio hennen. 

   

Een stal met 24.000 leghennen hadden Jutta en Olaf 

Korf-Pohlmeyer al. Het echtpaar woont samen met hun 

twee kinderen net over de grens in het Duitse district 

Grafschaft Bentheim. “Hier houden we sinds 2010 vrije 

uitloopleghennen en runt mijn vrouw een winkeltje met 

eieren en streekproducten”, vertelt Olaf. 

Opfok
Zoon Luca volgt momenteel een opleiding tot monteur 

van landbouwvoertuigen. “Ik heb hem gestimuleerd 

om eerst een ander vak te leren voordat hij in het bedrijf 

stapt, zodat dit bedrijf niet zijn enige optie is. Luca wil 

graag in het bedrijf werken. We laten hem vrij om zijn 

eigen keuzes te maken. Betekent dit dat hij ons opvolgt 

in dit bedrijf, dan is het goed. Besluit hij een ander pad 

te volgen, dan is het ook goed.” Maar, vooruitlopend op 

het scenario dat het bedrijf twee families moet  kunnen  

onderhouden, besloot de familie Korf Pohlmeyer uit te 

breiden. De keuze viel aanvankelijk op het houden van 

vleeskuikens, maar kwam op losse schroeven te staan 

toen de markt voor vleeskuikens een minder  gunstig  

toekomstperspectief bleek te bieden. “Bovendien 

 kwamen we in contact met Ter Heerdt”, vertelt Olaf. Er 

ontstond al snel een klik tussen de pluimveehouder 

en Ter Heerdt, die op zoek was naar biologische op-

fokkers in de grensstreek. De familie Korf-Pohlmeyer 

besloot de vleeskuikenplannen te verruilen voor een 

leven als  opfokker van biologische kuikens. “Bio logische 

eieren zullen naar verwachting op de lange termijn 

een  stabiele of zelfs groeiende afzet laten zien. In de 

 emissiewet wordt geen onderscheid gemaakt tussen 

vleeskuikens en leghennen en de afmetingen van de 

reeds goedgekeurde stal waren ook geschikt voor onze 

opfokplannen. De omschakeling kon daarom snel wor-

den gemaakt. Alleen voor het interieur moest uiteraard 

een nieuw plan komen.”

Innovatieve stal
Inmiddels prijkt sinds 2020 een 120 meter lange stal op 

het terrein. Aan de lange zijde van de stal bevindt zich 

een 11 meter brede wintertuin en uitloop naar buiten. 

Zowel de stal als de wintertuin zijn in 7 strikt gescheiden 

groepen opgedeeld. De volièrestal die de circa 30.000 

kuikens herbergt is voorzien van de laatste snufjes op 

het gebied van biologische opfok. Voor Duitse begrip-

pen is de aanblik van buiten rondscharrelende kuikens 

vrij bijzonder. Opfok met vrije uitloop komt in Duitsland 

nog niet veel voor. 

VAN VLEESKUIKENS NAAR 
BIOLOGISCHE OPFOK 

Biologisch
Voordat Olaf de sprong in het biologische waagde 

verdiepte hij zich goed in de materie. “Biologisch 

dierhouden kent diverse stromingen. Ik zag het niet 

zitten om alles handmatig te doen en niets te mogen 

spuiten. Een op en top bioman ben ik niet, maar het 

bevalt me zeer goed”, beweert Olaf. 

Een doorgewinterde opfokker, zo beschouwt Olaf 

zich nog niet. “Ik doe dit net een paar jaar. Ter Heerdt 

zorgt voor goede begeleiding. Ik neem graag wat van 

hen aan. Rick van Orden komt hier regelmatig over 

de vloer en je kunt hem er goed bij hebben. Geen stijf 

gedoe, bij Ter Heerdt zijn de mensen lekker normaal. 

Ze kunnen bij wijze van spreken zo aan tafel aan-

schuiven bij onze medewerkers zonder op te vallen.”

Toekomst
“Een doorkijkje geven in de toekomst? Dat doe ik 

niet”, glimlacht Olaf. “Alle ontwikkelingen maken de 

toekomst zo ondoorzichtig. Het is lastig om te  zeggen  

waar we over een aantal jaar in zullen  investeren. 

Soms krijg je een ingeving en dat blijkt dan goed te 

werken. Neem de regiowinkel vol streekproducten 

en handgemaakte artikelen. Dat loopt erg goed. En 

ook onze keuze om voor opfok te gaan bleek een 

goede.” Hij vervolgt: “Het werk op dit bedrijf biedt 

 arbeidsvreugde en dat is mijn grootste motivatie. Ik 

geniet ervan dat ik dit bedrijf samen met mijn gezin 

run. Mijn vrouw is actief, mijn zoon Luca draait mee, 

mijn dochter Laura – die in een kinderdagverblijf 

werkt – is betrokken en komt weleens met de kin-

deren langs op het bedrijf en zelfs haar vriend zet zich 

in wanneer het nodig is. Hoe mooi is dat?” 
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COLLEGA FRANK
VERBATEN AAN HET 
WOORD… 
Functie Assistent Bedrijfsleider
Hoe ben je bij Ter Heerdt begonnen? En kun je iets vertellen 
over jouw loopbaan?
Ik ben op maandag 20 september 2021 in dienst gekomen. Sindsdien ben ik ingewerkt door 

 iedereen in de broederij en ik leer nog iedere dag bij. Mooi om te ervaren dat iedereen een eigen 

werkstijl heeft met eigen maniertjes, tips en trucs. 

Wat maakt werken bij Ter Heerdt voor jou bijzonder?
Werken in een totaal andere branche dan ik was gewend. De uitdaging hiervan. Daarnaast zijn 

de ontwikkelingen die de broederij ondergaat bijzonder, en natuurlijk de ontwikkelingen die nog 

gaan komen. Het werken met levende have terwijl ik daarvoor nog nooit 1 kuikentje in de hand 

heb gehad.

Ook de mensen die bij Ter Heerdt werken en de informele sfeer zijn bijzonder aangenaam.

Agenda 

14 September 2022  Ter Heerdt opvolgersdag

Oktober 2022   opfokkersdag

17 & 24 november 2022  klantendagen Duitsland

14 & 15 februari   Dutch Poultry 

   Expo Brabanthallen Den Bosch

Voorjaar 2023   klantendag Nederland  

 
 

Ter Heerdt draagt duurzaamheid hoog in het vaandel. 

Duurzaamheid – van de impact op economie en 

milieu tot op de mensen om ons heen – wordt steeds 

belangrijker binnen organisaties. Lisa Veldkamp is 

binnen Ter Heerdt een duurzaamheidsproject gestart 

om inzichtelijk te maken wat de impact van Ter Heerdt is 

op deze factoren. 

Vanuit de EW Groep ontstond behoefte aan een 

gestandaar diseerd systeem waarin GRI rapportage over 

impacts tot de standaardwerk zaamheden  gaat behoren. 

“GRI staat voor  ‘Global Responsibility Index’ en wordt 

wereldwijd gebruikt om eco nomische, omgevings 

(milieu) en sociale impact publiekelijk te rapporteren”, 

Kun je een leuke anekdote vertellen die je hebt 
meegemaakt bij Ter Heerdt?  
Ik werk nog kort bij Ter Heerdt en zou zo gauw geen anekdote kunnen benoe-

men maar er zal er ongetwijfeld een zijn en zeker komen.

Wat vind je het allerleukst aan je werk?
De kuikendagen. Dat zijn de dagen waarop iedereen aanwezig is en voor mijn 

gevoel de broederij helemaal op de kop staat. De eensgezindheid en saam-

horigheid om met elkaar de verwerking van duizenden kuikens goed te laten 

verlopen. En er is vaak wel iemand die een goede reden heeft bedacht om in de 

pauze tijdens een drukke kuikendag te trakteren op gebak of saucijsjes..

En waar heb je een enorme hekel aan? 
Ik heb een enorme hekel aan mensen die niet hygiënisch zijn. Die mensen zijn 

er in de broederij gelukkig niet.

Hoe besteed je je vrije tijd het liefst?
Ik spendeer mijn tijd het liefst met mijn gezin. Wat we dan gaan doen maakt 

niet zoveel uit. Een wandeling in het bos of tijdens een fietstocht een kleedje 

neergooien op het gras voor een lunch in de zon. Het gaat om het samenzijn. 

Daarnaast ben ik graag in de sportschool om de boel een klein beetje in vorm 

te houden.

Hoe zie jij de toekomst voor Ter Heerdt? 
Ambitieus en realistisch, Ter Heerdt heeft zijn sterke en zwakke kanten, maar 

met de juiste beslissingen creëren we onze eigen kansen. Zolang we voorop 

lopen, is niemand ons voorbij gelopen. 

NIEUWS
legt Lisa uit. “Duurzaamheidsrapportage vergroot de 

transparantie en verantwoordelijkheid over de impact 

van de organisatie. Ook maakt het inzichtelijk waar een 

organisatie   goed gaat en waar eventuele verbeterpunten 

mogelijk zijn om doelstellingen te kunnen realiseren.”   

Het project bestaat uit drie onderdelen met verschillende 

vraagstukken die het rapportageproces ondersteunen: 

de universele standaarden van het GRI, die gelden voor 

alle organisaties; de sectorstandaarden van het GRI, die 

gelden voor specifieke sectoren; en de thematische 

standaarden van het GRI. Hierbij zijn de thematische 

standaarden van het GRI hoofdzakelijk gericht op CO2 

footprint en dierenwelzijn. Zo kunnen we benchmarken 

tussen broederijen binnen de EW groep. 

Duurzaamheid bij Ter Heerdt
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Onze missie
Wij zijn er voor onze klanten en leveren aan hen 

in combinatie met onze hoogwaardige opfok 

een kwalitatief gezond en sterk koppel Lohmann 

kuikens en hennen. Wij willen een betrouwbare en 

toonaangevende partij zijn in de pluimveemarkt op 

het gebied van kwaliteit, innovatie, dierenwelzijn 

en duurzaamheid. Dit zorgt bij onze klanten voor 

continuïteit, optimaal rendement en werkplezier.

 Onze visie
Door persoonlijke aandacht, transparantie en 

duurzame samenwerking, staan wij voor de 

hoogste kwaliteit. 
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