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Waarom wilde u graag
directeur van De Valk
Wekerom worden?
Ik heb altijd met heel veel plezier
bij BLGG en het huidige Eurofins

Van de (nieuwe) directie ������������������������������������������������������������������������� 2

Bedrijfsreportage: “Meelwormen zijn ideaal
voor ouderen en sporters” ��������������������������������������������������������������������� 4
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van spreken bij de boer aan tafel
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Wekerom; een kleine organisatie
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waar je snel kunt schakelen.
De nieuwe directeur Martin Vervoorn (l)

Wat is een goede en
een slechte eigenschap
van u?

en oud-directeur Michael Mackaay.

Coöperatie De Valk Wekerom heeft sinds 1 maart jl. een nieuwe directeur:
Martin Vervoorn. Aan de hand van enkele vragen stelt de opvolger van
Michael Mackaay zich op deze pagina nader aan u voor.

met uiteenlopende zaken te

Ik kan goed luisteren naar mensen en

maken, zoals rundveevoeding,

op basis van hun input een beslissing

bodemkunde en bemesting. Na

nemen. Slechte eigenschap? Ik ben

Wageningen ben ik bij BLGG

redelijk eigenwijs. Maar daarbij

Oosterbeek gaan werken dat zich

ben ik me ervan bewust dat ik een

werkte bij het Waterschap en had

onder andere op kuilonderzoek

team nodig heb. De coöperatie

veel met boeren te maken. In die

richtte. Daar heb ik diverse dingen

functioneert het beste als team.

is 50 jaar,

Hoe ziet het gezin
Vervoorn eruit?

woont in

We hebben vier eigen jongens en

tijd is mijn liefde voor de landbouw

gedaan, waaronder het aansturen

Barneveld en

drie pleegkinderen. Een vol huis,

ontstaan. En ik had vriendjes die

van de buitendienstmedewerkers.

is getrouwd

dus altijd gezellig.

thuis een boerderij hadden. Ik weet

Martin Vervoorn

met Linda.

Heeft u hobby’s?
We wonen in het buitengebied

nog dat ik - hoe klein ik ook was –

Ook heb ik verschillende projecten

Ik vind het leuk om sturing

moést en zoú leren melken.

gedraaid, zoals de introductie

aan mensen te geven en ze te

van de PDA en de integratie van

enthousiasmeren. Ik ben niet echt

de glastuinbouw. In 2012 ben

een baas-type, maar meer iemand

ik directeur bij BLGG geworden

die graag dingen samen doet.

ook een eigen vleeskoe. Die gaat

Hoe ziet uw loopbaan
er in het kort uit?

eens in de zoveel tijd naar de

Ik wilde na het atheneum

dat kort daarna Eurofins Agro

Veel overleggen dus, maar op een

plaatselijke slager en dan hebben

diergeneeskunde in Utrecht

werd. In 2017 werd ik er business

gegeven moment is het wel mijn taak

we de diepvries weer vol duurzaam

gaan studeren. Ik zag echter

development manager. In die

om een besluit te nemen.

vlees.

dat je in Wageningen heel veel

laatste functie was het mijn taak

U heeft uw hele loopbaan bij één

keuzemogelijkheden had en dat

om onze kennis en ervaring in

bedrijf gewerkt. Blijft u De Valk

veel studenten op buitenlandse

het buitenland te exploiteren.

Wekerom ook zo lang trouw?

en hebben paarden. We houden

Heeft u een agrarische
achtergrond?

2

Wat bent u voor type
directeur?

stages gingen. Daarom besloot ik

Met dat doel heb ik een jaar een

Ja, dat denk ik wel. Zolang er

Ik ben geboren in Woerden in het

in Wageningen te gaan studeren.

laboratorium aangestuurd in het

voldoende uitdaging is, kan ik het

veenweide gebied. Mijn vader

Tijdens mijn studie kreeg ik

Duitse Jena.

ergens lang uithouden.
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BEDRIJFSREPORTAGE: INSECTENKWEKERIJ BATTERINK IN NIJKERK

“Meelwormen zijn ideaal voor ouderen en sporters”
Op de biologische boerderij Het Witte Water van de familie Batterink in
Nijkerk worden vleesvarkens en opfokhennen gehouden. En er worden
biologische groenten geteeld. Vorig jaar is daar het kweken van insecten
bijgekomen. Rowin Batterink zette de kwekerij op. “Ik leer nog elke dag.”

vijfdaagse kennismakingscursus

Sprinkhanen vielen uit praktisch

gaan kweken. “Je hebt dan alles in

eigen zeggen nog elke dag. “En

gevolgd”, vertelt Rowin Batterink

oogpunt af. Batterink: “Die

eigen hand en de lijnen zijn kort”,

dat zal de komende 15 jaar nog

die sinds 2015 met zijn ouders

moeten elke dag vers gras hebben.

zegt hij.

wel zo blijven”, klink het lachend.

in een maatschap zit. Met het

Dat is lastig en erg arbeidsintensief.

kweken van insecten wilde hij

Het voordeel van meelwormen is

Wortels

als beoogd opvolger een extra

dat daar een veel bredere markt

In de kweekcellen heerst een

gehakselde wortels. Dat is vooral

“Een voorbeeld? Meelwormen
krijgen driemaal per week

“Prima jongen, ga het maar

te gaan kweken”, vertelt Batterink,

inkomstenbron aanboren om de

voor bestaat. Meelwormen gaan

klimaat waarin de krioelende

voor het vocht dat daarin zit. Maar

uitzoeken”, aldus zijn vader toen

die ook een tijdje als zelfstandig

toekomst van de bio-boerderij

vooral naar de diervoedingssector

beestjes optimaal gedijen. In 5.000

die wortels zijn niet altijd hetzelfde

Rowin Batterink hem vertelde

hovenier werkte. Informatie

veilig te stellen.

en als levend voer naar vissers.”

gestapelde kratten groeien de

qua samenstelling. Te veel vocht

dat hij insecten wilde gaan

vergaren viel echter nog niet mee.

minuscule wormpjes in acht weken

kan schimmel veroorzaken in de

kweken. “Tijdens mijn studie

Een speciale opleiding bestaat niet.

Vissers

Hij bouwde een nieuwe hal met
speciale kweekcellen en ging in

tijd uit tot circa twee centimeter

kratten met meelwormen. En dat

gezondheidsmanagement had ik

En andere kwekerijen stonden

Nadat hij zich in de materie had

april 2020 van start. De eerste

lange meelwormen. Klaar om de

moet je absoluut niet hebben.”

al eens iets gelezen over insecten

niet te popelen om hem wijzer te

verdiept, besloot hij om zich toe te

glaswormpjes werden ingekocht.

handel in te gaan. En ze gaan de

Dat voeren van het wortelpulp

en hun hoge eiwitgehalte. Ik liep

maken dan hij al was. “Dus ben ik

gaan leggen op meelwormen, de

Maar al snel besloot Batterink om

hele wereld over. Batterink is nu

gebeurt met de hand; 5000

al langer met het idee rond om ze

wat gaan googlen en heb ik een

larven van de meeltor.

zelf de torren, de moederdieren, te

een jaar bezig, maar leert naar

kratten, driemaal per week.
Ook krijgen ze eenmaal per

In de kweekcellen
heerst een
klimaat waarin
de krioelende
beestjes optimaal
gedijen.

week meel. Al met al een flinke
klus. “We zijn op zoek naar
een oplossing om het voeren te
automatiseren. Dat moet binnen
een paar jaar wel gelukt zijn”, zegt
Batterink.

Buitendienstmedewerker Jan van Hoef (r)
bezoekt regelmatig de insectenkwekerij.

Rowin Batterink kweekt zelf zijn moederdieren.

Met name voor het vocht krijgen de
meelwormen wortelpulp.

4

5

MAART 2021

DE VALKENIER

ONTWIKKELINGEN OP DE GRONDSTOFFENMARKT

het volgens de insectenkweker

Het speciale insectenmeel wordt

mogelijk zijn wekelijks zo’n 1.000

geleverd door De Valk Wekerom.

kilo te produceren. Daarmee

De coöperatie heeft al ruim 25

schaart hij zich in ons land

jaar ervaring met insectenvoer.

onder de vijf à tien kwekerijen

Buitendienstmedewerker Jan van

die wekelijks 1.000 kilo of meer

Op de grondstoffenmarkt gaat het er zelden rustig aan toe. Dat is ook
op het moment van schrijven niet anders. Een en ander leidt ertoe dat de
mengvoederprijzen de komende tijd verder door zullen stijgen.

De oogst in Brazilië loopt
vertraging op door de hevige
regenval. De aankomende tijd

produceren. Batterink ziet de

zullen we sterk fluctuerende

toekomst positief in. In delen

prijzen blijven zien in een nerveuze

van Azië, Afrika en Australië

Mais

op een hoog niveau liggen. Echt

markt. Ook hier is China een

staan meelwormen al langer

De maisprijs noteert op dit

lagere prijzen verwachten we niet

belangrijke speler. We hebben

op het menu voor menselijke

moment € 24,50 per 100 kg

eerder dan in juli/augustus, richting

eerst weer een goede oogst in de

consumptie. En ook in Europa

franco put in Lunteren. China blijft

de nieuwe oogst.

USA nodig voor structureel lagere

gaat de ontwikkeling voorzichtig

nog steeds grote hoeveelheden

die kant op. Zo heeft de Europese

mais kopen in de USA. Het

Gerst

Autoriteit voor Voedselveiligheid

aanbod is in Europa niet ruim.

De gerstprijzen zijn in sympathie

Aan de voorkant noteert de prijs Є

onlangs meelwormen als eerste

Echt lagere prijzen verwachten

met de andere granen ook

€ 32,50 franco put. De prijzen

insect goedgekeurd als voedsel

we niet eerder dan in september,

gestegen. Op dit moment noteert

op de nieuwe oogst liggen op

voor mensen. Een belangrijke

wanneer de Braziliaanse en

gerst € 22,70 franco put.

€ 24,- franco put. Zonnepitschroot,

stap in het toelatingsproces.

Oekraïense mais weer op de

Het is nu aan de commissie en

markt komt. Voorlopige schatting

Eiwitten

prijzen.De prijzen van raapschroot
liggen waarschijnlijk aan de top.

een belangrijke grondstof in
legvoeders, blijft ook fors geprijsd.

de lidstaten om te beslissen over

van de Oekraïense mais voor dit

Op dit moment noteert hypro

Feiten en cijfers

Hoef: “Aan het meel voor insecten

de definitieve toelating op de

jaar is 40,3 miljoen ton tegen

sojaschroot franco put € 47,-.

Mengvoeder

worden heel andere eisen gesteld

Europese markt.

30,3 miljoen ton in 2020 en

De prijzen zijn de laatste weken

De verwachting is dat de

35,9 miljoen ton in 2019. De

wel wat gedaald. De trend blijft

mengvoederprijzen de

•	Meelwormen zitten vol goede

dan aan meel voor bijvoorbeeld
pluimvee. Insecten leven namelijk

Nootachtige smaak

aankomende tijd kunnen we grote

vast door de historisch extreem

aankomende tijd verder zullen

voedingsstoffen en bevatten veel

in het voer. Dat is een heel andere

Wat Batterink betreft kan

schommelingen gaan zien bij de

kleine eindvoorraad in de USA.

doorstijgen.

aminozuren, eiwitten (60 à 70 %),

omgeving dan meel dat in een bak

het niet snel genoeg gaan.

koersen in Chicago. We gaan

vezels en vitamine B12.

wordt aangeboden. Zo mogen er

Hij ziet namelijk interessante

een weermarkt in en de fondsen

•	Het kweken van meelwormen vergt

absoluut geen harde bestanddelen,

toepassingsmogelijkheden. “Uit

hebben een grote openstaande

veel minder ruimte dan het houden van

zoals grit in zitten.” Batterink vult

onderzoeken blijkt dat het eiwit in

speculatieve longpositie, waardoor

koeien, kippen of varkens.

aan: “Als dat namelijk in het voer

meelwormen voor een snel herstel

tijdelijke lagere prijzen mogelijk

voor huisdieren terechtkomt, heb

van spieren zorgt. Dat maakt de

zijn. Ook is het afwachten of

voedsel nodig. Insecten zijn namelijk

je als insectenkweker een heel

meelwormen bijvoorbeeld ideaal

China aan de koperskant blijft.

koudbloedig en hebben geen voedsel

groot probleem.” Van Hoef: “Ik

voor ouderen en sporters. Waar

Hiernaast komen er berichten

nodig om hun lichaam warm te houden.

zeg wel eens gekscherend dat

ik naartoe wil is een product

over varkenspest en vogelgriep in

aan voer voor huisdieren hogere

met meelwormen te maken

China.

eisen worden gesteld dan aan het

voor menselijke consumptie.

voedsel voor mensen.”

Meelwormen verwerkt in een soort

Tarwe

poeder of pasta. Wanneer ik zelf

Tarwe noteert momenteel € 24,-.

voor het laatst een meelworm

Tarwe uit Rusland wordt belast

•	Meelwormen hebben relatief weinig

•	Insecten stoten minder broeikasgassen
uit dan koeien en varkens.
•	Ons land telt circa 50 insectenkwekerijen,
groot en klein. Daaronder zijn vijf à tien
kwekerijen die wekelijks van 1.000 tot

Menselijke consumptie

2.000 kilo produceren.

Vanwege de corona zag Batterink

heb gegeten? Ik heb er pas nog

met exportheffing van € 25,- /

zich genoodzaakt de productie te

een levend opgegeten. Dat was

€ 50,- per ton. Op het huidige

insecten, met name in Azië, Afrika en

halveren. Op moment van schrijven

voor een filmpje. Ze hebben een

prijsniveau rekent tarwe (hoger

Australië.

verlaat wekelijks circa 300 kilo

nootachtige smaak.”

eiwitgehalte dan mais) beter in de

•	Wereldwijd eten ruim 2 miljard mensen

6
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Prijzen zijn verder gestegen
de afgelopen maanden

aan insecten de kwekerij. Zodra

samenstellingen doordat de prijzen

het virus de kop is ingedrukt moet

van de eiwitrijke grondstoffen
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Uitstekende resultaten vleespluimveesector
Ook het afgelopen jaar waren de technische resultaten in de vleeskuikensector uitstekend,
met een scherpe voederconversie en goede financiële resultaten.

Topresultaten vleeskuikenouderdieren 2020
MEER DAN 140 KUIKENS POH OP 60 WEKEN
RAS

AANTAL
UITKOMST
AANTAL
UITVAL
BE
KUIKENS
179.3
88.0
157.8
7.2

V.O.F. Schimmel

Ross 308

V.O.F. van Soest

Ross 308

168.5

86.8

146.3

8.9

V.O.F. van de Glind

Ross 308

172.1

84.1

144.7

7.5

Mts J.E. van Kampen P.R. van Kampen Stomphorst

Ross 308

176.2

85.9

151.4

7.0

Mts P. Roseboom - van Luttikhuizen

Ross 308

174.1

87.9

153.0

8.0

Gemiddelde topprestaties pluimveevermeerdering

2020

174.0

86.5

150.6

7.7

2019

173.7

86.9

151.0

10.0

2018

174.4

86.2

150.4

9.3

Voor Hubbard JA 87 staat de norm voor een taart op 165 kuikens POH
G. van Omme

Hubbard
JA 87

204.7

88.9

182.0

4.9

RESULTATEN VLEESKUIKENS 2020
VC N
1500

VC
NETTO

N. DAG G. NETTO
GROEI
GEWICHT

MEST
GV/KGDAGEN VLS
N 1500

V.WINST %
N PROD %
/AFG.
UITVAL GETAL TARWE
KUIK

KGVL
/M2

%
AFGEKEURD

Topresultaten legpluimvee
Een groot aantal legpluimveehouders heeft in de afgelopen periode een taart verdiend.
Zij wisten met hun koppel kippen meer dan 35 weken (bruine leghennen) of meer dan
45 weken (witte leghennen) een legpercentage te halen van meer dan 90%.
Een vermeldenswaardig topresultaat!
Pluimveebedrijf Hotting

Biologisch

Dekalb White

61

Happy Chicken Farm

Scharrel

Dekalb White

46

Happy Chicken Farm

Scharrel

Dekalb White

46

Happy Chicken Farm

Freiland

Dekalb White

46

N.H.J.M. van Erp

Freiland

Dekalb White

54

Mts. H. en E. Brink

Freiland

Lohmann Brown Lite

40

Mts. K.P. Kok-J.J. Kok-Slagter

Freiland

Dekalb White

49

Mts. G. Nap - van Doorn

Scharrel

Lohmann Brown Classic

40

VOF Bouwhuis Agrarische Onderneming

Freiland

Dekalb White

59

Mts. van Elten-Jansen

Freiland

Dekalb White

57

Mts. L.L. Boes en A.H. Boes - Schelhaas

Scharrel

NOVOgen Brown Light

42

Pluimveehouderij De Maten VOF

Biologisch

Dekalb White

51

Pluimveebedrijf Scholing

Freiland

Dekalb White

55

Slagharen Pluimveebedrijf BV

Scharrel

Bovans Brown

42

VOF Bouwhuis Agrarische Onderneming

Scharrel

Dekalb White

66

Egg-cellence farm C.V.

Freiland

Dekalb White

58

Mts. Vlastuin-Leusink

Biologisch

Lohmann LSL Lite

47

Mts. Vlastuin-Leusink

Biologisch

Lohmann LSL Lite

51

Pluimveebedrijf Scholing

Scharrel

Bovans Brown

38

VOF van den Ham - van Veluw

Scharrel

NOVOgen White Classic

49

C. van Oosterom

Biologisch

Dekalb White

56

Lagerwey BV

Freiland

Dekalb White

53

Lagerwey BV

Scharrel

Dekalb White

59

Annahof BV

Scharrel

Dekalb White

58

TOP 25%

0.987

1.526

69.7

2847

40.8

33.5

65.1

6.6

427

20.1

52.5

0.82

Mts. De Wie-Len

Freiland

Bovans Brown

37

TOTAAL

1.125

1.578

64.6

2632

40.8

37.3

53.8

4.7

395

20.5

49.1

0.93

N.H.J.M. van Erp

Scharrel

Lohmann Brown Lite

42

Mts. J. Otten en S.H. Otten - van Luttikhuizen

Biologisch

Brown Nick

44

VOF R. & H. Doppenberg

Biologisch

NOVOgen Brown Light

47

Rondeel Barneveld BV

Scharrel

Lohmann Brown Classic

37

Mts. Veldhuizen - van de Glind

Freiland

NOVOgen Brown Light

38

VOF Maasse van Omme

Biologisch

NOVOgen Brown Light

43

A.J. Vaarkamp

Freiland

NOVOgen Brown Light

40

J.H. van Middendorp

Freiland

Brown Nick

41

TOPRESULTATEN DOOR DE JAREN HEEN

Veehouderij R.S. Termaat

Freiland

Dekalb White

56

De topresultaten (voederconversie en daggroei) in de
afgelopen jaren laten een duidelijke stijgende lijn zien.

Mts. E. de Vries & J.G. de Vries - Spies

Biologisch

Lohmann Brown Classic

36

Van Heerd VOF

Scharrel

Brown Nick

39

E. Borgers - van de Lagemaat

Biologisch

Lohmann Brown Classic

38

RESULTATEN STERKUIKENS 2020
VC N
1500
TOTAAL

1.629

VC
NETTO
1.997

N.DAG
GROEI
42.5

G.NETTO
GEWICHT

MEST
GV/KG- V.WINST %
N.PROD %
KG VL %
DAGEN VLS
/AFG.
UITVAL GETAL
TARWE / M2
AFGEN 1500 KUIK
KEURD
2419
57.0
55.6
103.3
2.8
209
16.5
23.5
0.13

Daggroei

8

VC (1500)

VC netto (1500)

2018

64.5

1.087

1.566

2019

65.2

1.075

1.527

2020

69.7

0.987

1.526
9
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BEDRIJFSREPORTAGE: AKKERBOUW- EN LEGPLUIMVEEBEDRIJF FAMILIE BLOEMING

“Geen seconde spijt van onze beslissing”
Ze hadden in het Drentse Odoornerveen al een akkerbouwbedrijf.
Anderhalf jaar geleden besloten Roelof en Jolanda Bloeming om ook
legpluimvee te gaan houden. En dat gaat ze goed af. “Het is ons eerste
koppel en we hebben een legpercentage van 95 procent.”

verbeteren.” In de stal zijn daar
meerdere voorbeelden van te
zien. De spanten zijn bijvoorbeeld
zo afgetimmerd dat er geen
hoekjes ontstaan waar kippen hun
eieren in zouden kunnen leggen.

Champignons kweken, een

stalinrichting.” Van meet af aan

De lichtplaten heeft hij op een

camping beginnen. Allerlei

was duidelijk dat de stal in eigen

slimme manier geïntegreerd in de

mogelijkheden om iets naast

beheer zou worden gebouwd.

zijwanden. En op de vloer werden

de akkerbouw te gaan doen

Samen met familie en vrienden

geen houten, maar kunststof

passeerden de revue. Het waren

werd de klus geklaard. De handen

balkjes geplaatst die niet kunnen

uiteindelijk hun veearts en vrienden

gingen gedurende de gehele (hete)

verrotten. Om te voorkomen dat

uit het dorp die ze op het idee

zomer flink uit de mouwen. Roelof

de leghennen in de verdrukking

brachten. Waarom geen legkippen

Bloeming: “Dagen van zestien

komen bij de toegangsdeuren,

houden? De aanleiding was echter

uur waren geen uitzondering. De

bedacht hij een ingenieus

niet zo leuk. Jolanda Bloeming

rest van het bedrijf ging immers

luchtdruksysteem. Af en toe wordt

kwam na 20 jaar in de zorg te

gewoon door.”

er eventjes wat lucht geperst door

hebben gewerkt met een burn-out

de gaatjes van een slang onderaan

thuis te zitten. Terugkeren naar

Ingenieus

haar oude werkgever zag ze niet

Bloeming: “Ik ben een doener,

terugdeinzen.

zitten. Het idee om legkippen te

maar vind het ook leuk om na

Ook werd zijn idee uitgevoerd

gaan houden, viel met name bij

te denken hoe ik dingen kan

om in de voorruimte een systeem

de deur waardoor de kippen

Ik ben een doener, maar
vind het ook leuk om na te
denken hoe ik dingen kan
verbeteren.

haar in goede aarde. Nadat ze
samen een kijkje hadden genomen

Het bedrijf

bij andere pluimveebedrijven
wisten ze het zeker.

Het akkerbouwbedrijf is 70 hectare groot. Bij

Mazzel

de bedrijfsvoering staat duurzaamheid voorop.

Om hun plannen uit te voeren

Zo gebeurt de gewasteelt op basis van een

moesten er eerst tal van juridische

zogeheten niet-kerende grondbewerking.

en bestuurlijke hobbels worden

Voordeel daarvan is dat er minder meststoffen

genomen. Het feit dat hun

verloren gaan. De benodigde elektriciteit

woonhuis in de gemeente

wordt opgewekt met zonnepanelen. Voor de

Borgen-Odoorn staat en de

warmtevoorziening wordt gebruik gemaakt van

stal 50 meter verderop in de

warmtepompen en een zonneboiler zorgt ervoor

gemeente Coevorden zou komen

dat er warm water uit de kraan komt.

te staan, maakte het er niet
gemakkelijker op. Ze besloten om

De pluimveestal herbergt 24.000 leghennen, type

het adviesbureau van Wim Hoeve

Lohman Brown. Die hebben de beschikking over

uit Staphorst in te schakelen.

een overdekte wintergarden en een uitloop van

Roelof: “Hij heeft echt alles voor

10 ha. De eieren worden geproduceerd volgens

ons geregeld en uitgezocht.

het Beter Leven twee sterren concept.

De benodigde vergunningen, de

Jolanda Bloeming staat elke dag met veel plezier aan de sorteerband.

natuurbeschermingswet en ook de
10
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UW SUCCES…. ONS DOEL!

Gezamenlijk op weg
Het gezin

naar kwaliteit- en
resultaatverbetering

Het gezin Bloeming bestaat
uit Roelof (48), Jolanda (43)
en hun twee kinderen Ella
(11) en Thijs (14). Ella zit in de
laatste klas van de basisschool
en gaat hierna naar de Terra-

Diervoeders vormen een belangrijke invloedsfactor op de bedrijfsresultaten,
zowel in technisch als in financieel opzicht. De sleutel tot succes is een
juist en passend voerassortiment. Dat is de inzet van de afstemming tussen
u als gebruiker, uw vertegenwoordiger en de afdeling nutritie van De Valk
Wekerom.

Dat is de basis voor een
succesvolle samenwerking.

Kan altijd beter
Een mooi voorbeeld voor een

school in Emmen. Thijs gaat

succesvolle inzet speelde zich

naar de praktijkschool Pro-

rond de feestdagen af. Dankzij

Emmen. Hij is vastbesloten om

Naast de prijs-/

Beter worden

boer te worden en zijn vader

kwaliteitsverhouding zien wij

Verbeterpunten maken we met

bestellingen hebben we zowel de

uw vroegtijdige geplaatste

op te volgen. Daarmee zou hij

kwaliteit als een breed begrip. Niet

elkaar zichtbaar en bespreekbaar

productie als ook de bezorging

Het gezin Bloeming. Thijs (linksachter) wil

de vierde generatie Bloeming

alleen de verschijningsvorm van

als wij uw opmerkingen,

bijzonder prettig kunnen laten

in de toekomst het bedrijf overnemen.

op de boerderij worden.

het voer, maar ook uw beleving

bevindingen, maar ook klachten

verlopen. Die medewerking wordt

bij het doen van bestellingen, het

serieus nemen. En dat doen we

erg gewaardeerd en dan blijkt

contact met medewerkers, de

zeker. Zo houden we continu

dat aandacht, communicatie en

bulkleverantie, afleverbonnen en

aandacht voor een gezamenlijke

inzet loont en eenieder tevreden

aan te leggen dat voor een lichte

kippen staan erom bekend dat

Spijt?

onderdruk zorgt. Daardoor kan

ze erg rustig en nieuwsgierig

Jolanda Bloeming is, al dan niet

facturatie vallen onder de totale

inzet op kwaliteit en uitvoering.

kan stellen. En daar doen we

er geen stof binnenkomen vanuit

zijn.” Nieuwsgierig waren Jolanda

samen met haar man, elke dag in

kwaliteitsbeleving. Continu

Vanaf de inkoop van de

het voor, met elkaar. Ventileer

de stal. Op 4 september 2020

en Roelof Bloeming zelf ook de

de stal te vinden. Haar dag begint

werken aan het nog beter worden.

grondstoffen tot aan de aflevering

daarom ook gerust uw mening

werd de hagelnieuwe pluimveestal

eerste dagen nadat de leghennen

standaard met een ronde door de

Dat is het doel.

van uw diervoeders.

bij uw vertegenwoordiger,

officieel geopend met een corona-

waren afgeleverd. Wanneer zou de

stal om te zien of alles goed is.

afdeling kwaliteit of bij een ander

proof open dag. In totaal kwamen

productie op gang komen? “Na

“Dan herken ik sommige kippen

contactmoment met De Valk

er bijna 200 belangstellenden

een week was het eerste ei er. Het

ook. Zo staat er eentje altijd op de

Wekerom. We proberen het zo

verspreid over twee sessies een

lag vóór het nest en de kip keek

trommel. ‘Aha, de dirigent is er

goed mogelijk te doen, maar het

kijkje nemen.

ons aan met een blik van ‘Heb ik

ook weer’, zeg ik dan. Een andere

kan altijd beter! Daar continu

dat gedaan?’”, lacht Jolanda. Begin

kip, herkenbaar aan een paar

gezamenlijk naar streven en aan

Eerste eieren

november kwam de productie

donkere zijstrepen, springt altijd op

werken brengt ons verder in de

Eerder waren ze al via, via

echt op stoom en sindsdien ligt

mijn rug. Prachtig toch!”

totale kwaliteitsbeleving. Uiteraard

in contact gekomen met

de dagelijkse productie rond de

‘s Middags staat ze aan de lopende

mag u van ons verwachten dat

Gert Jan Bruinenberg,

22.000 eieren. Jolanda Bloeming:

band de eieren te sorteren. Spijt

we ons voortdurend inzetten voor

buitendienstmedewerker bij De

“Daarmee zitten we op een

van de overstap van de zorg naar

een optimale dienstverlening.

Valk Wekerom. Roelof en Jolanda

legpercentage van 95 procent. En

het pluimvee heeft ze geenszins.

Dat neemt niet weg dat ook uw

Bloeming maakten (en maken nog

dat voor ons eerste koppel.”

“Absoluut niet! Ik heb het werk

positieve bevindingen met De Valk

nog geen dag gemist. Ik spreek

Wekerom van harte welkom zijn.

steeds) dankbaar gebruik van zijn

12

adviezen. Op 25 september vorig

“Dat komt door de

nog wel eens oud-collega’s. Ze

jaar was het dan eindelijk zover:

omstandigheden in de stal en

snappen de switch die ik heb

het eerste koppel leghennen werd

het voer van De Valk Wekerom,

gemaakt helemaal. En een collega

Ventileer ook gerust uw

afgeleverd. Gekozen was voor

maar zeker ook door de goede

die mij op de boerderij bezig zag,

mening bij uw vertegenwoordiger.

24.000 leghennen, type Lohman

begeleiding die we van Gert Jan

zei dat ze me zag stralen.”

Brown. Jolanda Bloeming: “Die

Bruinenberg krijgen.”
13
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MANAGEMENT VOOR LEGHENNEN VAN WEEK 17 TOT WEEK 30

Zo haalt u het maximale
rendement uit uw leghennen
Iedere legpluimveehouder heeft zijn eigen doelstellingen. Bovendien is de
combinatie stal, ras en klimaat bij elk bedrijf weer anders. Dat alles maakt
dat elk legpluimveebedrijf uniek is. Maar ze hebben allemaal één doel: een
maximaal rendement. Een belangrijke factor daarbij is het voermanagement
voor uw koppel leghennen van week 17 tot week 30.

namelijk standaard CCM, vismeel

te komen en ze gedurende de

beter, omdat op deze manier de

hele legperiode in productie te

leghennen ook de fijnere delen van

houden. Ook is het zeker in het

het voer opeten. Ervan uitgaande

begin belangrijk om voldoende

dat op een gemiddeld bedrijf

lichtsterkte te hebben in de buurt

een hen per voerbeurt ongeveer

van de voer- en waterlijnen,

30 gram eet, betekent dit dat

zodat de hennen die goed

u drie voerbeurten nodig heeft

kunnen vinden. Gemiddeld is het

wanneer een hen 90 gram eet.

verstandig om er in het begin één

Meer voerbeurten heeft geen

uur licht per week bij te geven.

zin, omdat u hierdoor de hennen

U zult zien dat uw hennen dan ook

eerder lui maakt dan stimuleert

meer beginnen te eten. Het licht

om voer te eten. Belangrijk is om

is er ook voor om de hennen in de

te voeren naar de behoefte van

avond in het systeem te krijgen.

het koppel hennen. Niet ieder

Het is belangrijk dat dit goed

koppel is hetzelfde. Daarom is het

gaat, want hoe meer hennen in

van belang om vooral in de eerste

het systeem zitten, hoe kleiner de

weken goed te overleggen met uw

kans is op grondeieren. Uiteindelijk

adviseur. Als de hennen beginnen

dient u maximaal 16 uur licht te

te leggen en meer behoefte krijgen

geven, inclusief op- en afdimmen.

om voer te pakken om hun ei te

Bij bio- en vrije uitloopstallen

produceren, kan er een voerbeurt

is het van belang dat u er op

bijgezet worden.

let dat de hennen niet te vroeg
wakker worden. Anders krijgt u

en andere additieven. Deze

Lichtmanagement

grondstoffen zijn van belang voor

Tot slot willen we ingaan op het

met het aantal lichturen. Heeft

de darmgezondheid en om de

lichtmanagement in de eerste

u vragen over het voer- en/

voeropname van uw leghennen

weken van een nieuwe koppel

of lichtmanagement neem dan

te stimuleren. Als de hennen met

leghennen. Het belangrijkste doel

contact op met uw adviseur van

ongeveer 17 weken in de stal

om licht te creëren in uw stal is om

De Valk Wekerom.

dan aan het voermanagement,

komen, is het de vraag hoe het

hennen te stimuleren in productie

maar ook licht speelt een grote rol.

beste de voerbeurten ingesteld

Beide zaken zijn erg belangrijk in

kunnen worden. Belangrijk is om

uw management om te veel kleine

de hennen graag op het voer te

eieren te voorkomen.

houden. Als de leghennen net

Voeropname

14

mee te verdienen. Dit voer bevat

benutten ze dan alle grondstoffen

namelijk in de zomer problemen

Aanbieding: bedrijfseigen bulkslangen

in de stal zitten, kunnen we niet

Helaas hebben we niet overal invloed op. Zo is de situatie omtrent

verwachten dat ze hetzelfde eten

vogelgriep bij het schrijven van dit artikel nog zeer zorgelijk. De

Een maximale voeropname is

als in de opfok. Ze moeten het

discussies of het nog wel acceptabel is om pluimvee te houden in

Als leghennenhouder heeft u één

te beseffen dat de opfok niet

van belang. U dient derhalve

voer en water namelijk nog gaan

waterrijke gebieden en of deze hennen dan wel of niet ingeënt

doel: het maximale rendement

ophoudt bij 17 weken, maar dat

het eiwit, energie en calcium

vinden.

moeten worden tegen vogelgriep is erg actueel. Om het juiste

uit uw leghennen halen. Het

deze doorloopt tot 30 weken.

goed op elkaar af te stemmen.

aantal kleine eieren dient tot een

Als u als leghennenhouder extra

Daarom is het belangrijk om

Voerbeurt

minimum beperkt te worden,

scherp bent van week 17 tot week

met de komst van de hennen te

Waar u op moet letten is of de

bedrijfseigen bulkslangen. Met deze slangen is de kans op insleep

omdat dit uiteindelijk meer

30, en het juiste management

beginnen met opfokvoer, preleg

voergoot eenmaal per dag zeker

van vogelgriep via de bulkwagen minimaal. Heeft u interesse,

oplevert voor uw portemonnee.

toepast, haalt u meer rendement

en startvoer. Als u hierin investeert

leeg komt. Hierdoor houdt u de

raadpleeg dan uw adviseur van De Valk Wekerom.

Het is dan ook van belang om

uit de leghennen. We denken hier

en het juist toepast is hier geld

hennen graag op het voer. Ook

management door te voeren met betrekking tot vogelgriep is
hygiëne van groot belang. We hebben daarom een leuke aanbieding:
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KORT NIEUWS

KWALITEIT IS MEER DAN VOER

Werken aan voerkwaliteit
gaat door bij veehouder

NIEUWE SOFTWARE
VOOR DE PERSERIJ
In de fabriek in Lunteren stonden op woensdag

Of het nu gaat om de voederwaardes, salmonella, aflatoxines of pesticiden.
Onze grondstoffen en mengvoeders worden continu gemonitord op
kwaliteit. We doen er alles aan om veilig en betrouwbaar diervoeder te
maken. Maar er zijn meer zaken die van invloed zijn op de voerkwaliteit.

ongewilde incidenten, zoals het

In het kader van bedrijfshygiëne en

17 februari jl. de persen stil. Dat was in verband met

omvallen van de voersilo. Voor

bio-security is dat een belangrijk

de vervanging van de software voor de aansturing van

silo’s zijn er feitelijk nog geen

aandachtspunt. Vogelgriep en AVP

de perserij. Daarbij werden ook alle aansturingen en

wettelijke normen of keuringen

vormen zowel een aandachts- als

instellingen van de vier perslijnen overgezet naar het

die de veiligheid garanderen. Dat

een zorgpunt. Hiervan ondervindt

automatiseringssysteem van Actemium.

is bijzonder, aangezien we dit wel

u direct al de financiële weerslag.

Bij De Valk Wekerom borgen we

Werkengelegenheid), voorheen

normaal vinden voor onze auto’s,

Voorkom dus problemen en

Een behoorlijke klus voor de medewerkers van Van

veel zaken middels analyses en

de Arbodienst, neemt meer en

elektra, gereedschappen, machines

zorg ervoor dat ongedierte niet

Mourik, Actemium en een aantal medewerkers van

processen binnen een bepaald

meer de agrarische sector onder

en andere gebruiksvoorwerpen.

naar uw bedrijf gelokt wordt

De Valk Wekerom. Zaterdagavond 20 februari rond

keurmerk. Werken aan kwaliteit

de loep. Een dodelijk ongeval met

Willen we ook de veiligheid op het

door achtergelaten voerresten of

20.00 uur zat het werk er voor het grootste deel op.

houdt echter niet op bij de

een omgevallen voersilo heeft

boerenerf meer borgen dan hoort

schuilmogelijkheden.

Na nog een aantal kleine aanpassingen konden de persen

diervoederproducent, maar gaat

mede geleid tot deze verscherpte

daar ook aandacht bij voor de

Ook om te voorkomen dat u ineens

weer volop draaien. Medio april van dit jaar wordt de

verder bij de veehouder. Daarbij

aandacht.

omstandigheid van onder andere

een wild zwijn of een koppel wilde

laatste fase van het ombouwproject opgepakt. Dan

de voersilo’s en losplaatsen.

ganzen onder de silo op uw bedrijf

zal ook de verlading overgaan op Actemium. Dan is de

aantreft. Dit moeten we met ons

gehele fabriek in Lunteren volledig over op Actemium.

kunt u denken aan de opslag,
de opstelling en conditie van silo’s,

Silo-losplaats

de bereikbaarheid, afscherming

Een overzichtelijke, schone,

Hygiëne en ongedierte

en veiligheid. Wat dat betreft

hygiënische losplaats/opslag

De regelgeving omtrent de

komt het steeds meer aan op

voor de diervoeders is niet alleen

ongediertebestrijding is de

de eigen verantwoordelijkheid

wenselijk maar feitelijk ook een

laatste jaren ook steeds meer

van de veehouders zelf. Via

verplichting. De inspectie SZW

aangescherpt. Bestrijding

de zogenaamde RIE (Risico

ziet het liefst vangrails rondom

wordt steeds moeilijker door

Tips

Inventarisatie en Evaluatie) bent

silo’s. Dit om te voorkomen dat

het inperken van de chemische

Bespreek gerust met één van onze

u als veehouder gehouden aan

bij aanrijdingen direct of op

bestrijding. Ongedierte komt af

buitendienstmedewerkers wat de

wet- en regelgeving rondom arbeid

langere termijn schades ontstaan

op voer- en schuilmogelijkheden.

aandachts- of verbeterpunten zijn.

en veiligheid. Niet alleen als u

die kunnen leiden tot letsel voor

Een opgeruimd erf en een

Een gezamenlijke inzet leidt tot een

medewerkers heeft, maar ook als u

wie dan ook. Bij het vullen van

schone siloplaats dragen bij

gezamenlijke kwaliteitsverbetering.

een zelfstandige bent. De Inspectie

een silo ontstaan trillingen die bij

aan preventie van ongedierte.

SZW (Ministerie Sociale Zaken en

‘oude schade’ kunnen leiden tot

Daarnaast werkt het prettiger

Hieronder alvast een paar tips.

en oogt het erf strakker en

1	Laat de chauffeur weten waar hij de stofzak

verzorgd. Ruim stofzakken
op! Geef het ongedierte geen
vreetmogelijkheden. Opruimen

neer mag zetten, bijvoorbeeld in een
kruiwagen.
2	Zorg voor een schone plaat onder de silo.
Uitglijden kan letsel veroorzaken met alle

bovendien vervuiling, gladheid en

gevolgen van dien.
3	Controleer ook regelmatig uw silo op onder

rondom het siloplaats. Ongedierte

andere lekkage/kapotte vulpijp. Als onze

vormt een bron van ziekte-insleep

chauffeurs dit zien, zullen zij dat ook bij u

en dus een groter risico daarop.

melden.

Buiten de zaak opgeruimd en

16

zien te voorkomen.

van de stofzakken voorkomt
verspreiding van rommel op en

Zorg voor een schone plaat onder de silo.

allen niet willen en moeten we dus

4	Wanneer u gebruikmaakt van een

schoon houden voorkomt veelal

ongediertebestrijder laat die dan ook een box

ongewenste indringers in de

bij de silo plaatsen.

stallen of bedrijfsgebouwen.
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KRINGLOOPWIJZER EEN UNIEK INSTRUMENT BINNEN DE MELKVEESECTOR

Melkproductie en rantsoen zorgen samen voor efficiëntie
Het lijkt nog een eind weg, maar voor een goed resultaat begint de
Kringloopwijzer nu al. Met het rantsoen kunnen namelijk veel keuzes
worden gemaakt om te sturen op stikstof, fosfaat en CO2 efficiëntie.
Iedereen heeft zijn eigen belang bij een goede Kringloopwijzer. De een
doet mee met PlanetProof en heeft daarmee direct voordeel in zijn
melkgeld. De ander kijkt vooral naar het besparen van mestafvoerkosten.

Hierbij moet vooral gekeken

over gesproken wordt als het om

van grondstoffen komt namelijk

melkproductie is veel melk, met

worden naar het lactatie stadium.

duurzaamheid gaat (maar voor

CO2 vrij, dat erg verschillend is

een vet- en eiwitpercentage die zo

Verse koeien die veel melk geven

de individuele melkveehouder

per grondstof. Zo zorgt met name

dicht mogelijk bij elkaar liggen.

moeten voldoende fosfor krijgen.

wellicht minder interessant is) is de

soja voor veel CO2. Wilt u de CO2

Later in de lactatie kan het fosfor

CO2 footprint. Toch wordt deze

footprint van uw melk omlaag

in het rantsoen behoorlijk zakken.

belangrijk en zijn er concepten

brengen? Bespreek dit dan met uw

Een rantsoenberekening met

zoals PlanetProof waarin dit

voorlichter. Per voersoort hebben

Daarnaast kan natuurlijk ook aan

geanalyseerde kuilen op fosfor zijn

wordt meegenomen. De CO2

wij de CO2 footprint in beeld

de inputkant gestuurd worden.

daarbij onmisbaar om dit goed in

footprint is deels afhankelijk van

en we kunnen er ook op sturen.

Aan de inputkant is de vuistregel

kaart te kunnen brengen.

het energiegebruik op uw bedrijf.

Belangrijk is wel om dit nu al op

Maar voor een groot deel ook

te pakken, omdat het hele jaar

afhankelijk van het type krachtvoer

meetelt.

Zetmeel voor
extra benutting

De Kringloopwijzer brengt alle

Melk met veel eiwit

mineraalstromen van uw bedrijf

De Kringloopwijzer kijkt terug naar

om zo veel mogelijk VEM te

in beeld. Een uniek instrument

het afgelopen jaar. Dat betekent

voeren, met zo weinig mogelijk

Voer met laag CO2

binnen de melkveesector.

dat de keuzes die u nu maakt

eiwit en fosfor. Van VEM kan de

Een ander element waar veel

invloed hebben op het resultaat

koe immers melk maken. Dat

van de Kringloopwijzer straks.

lijkt heel makkelijk, maar is het

Welke keuze moet u maken?

niet. Eiwit en fosfor zijn essentiële

Heel simpel begint dit bij het basis

elementen voor de koe en kunnen

principe van de kringloop:

niet zomaar weggelaten worden.

Een rantsoenberekening met
geanalyseerde
kuilen op fosfor
zijn daarbij onmisbaar om dit
goed in kaart te
kunnen brengen.
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Samenvattend, de optimale

dat u aankoopt. Bij het verbouwen

Besparen kan alleen door heel
Efficiëntie = output / input

gericht te kijken waar de verliezen
zijn.

Er kan dus aan twee kanten

Eiwit voeren we te veel als het

gestuurd worden. Wat gaat

ureum in de melk te hoog is. Een

eruit (output)? En wat gaat erin

ureum rond de 20 geldt als een

(input)? De hoogste efficiëntie

streefwaarde waarbij het eiwit

haalt u bij de hoogste output

goed benut wordt, maar de koe

van stikstof en fosfor. Een hoge

niet tekort komt. Als het ureum

melkproductie is daarbij van

hoger wordt, zijn er verliezen. Het

belang. Immers elke kg melk die

gevoerde eiwit wordt dan door

u aflevert, zorgt voor een gram

de koe niet gebruikt. Zeker als

fosfor die u aflevert. Uw exacte

er een kuil met veel onbestendig

Je moet immers eerst weten welke

fosforgehalte in de melk wordt op

eiwit of vers gras gevoerd wordt,

mineraalstromen er zijn en waar de

uw melkleverantie weergegeven.

kan dit worden voorkomen. In

verliezen zijn om aan vooruitgang

Het stikstofgehalte is een

deze situaties kan de benutting

te kunnen werken.

combinatie van eiwitpercentage en

verhoogd worden door veel

kg melk. Een hoog vetpercentage

rustig zetmeel te voeren, zoals

Het efficiënt omgaan met

levert u in de Kringloopwijzer

geplette gerst. Hiermee wordt de

mineralen moet ook niet enkel als

weinig voordeel op. Vet bevat

verhouding VEM en eiwit verbeterd

een verplichting worden gezien,

immers geen mineralen zoals

en kan de koe het gevoerde eiwit

maar als een middel om het

stikstof en fosfor, terwijl de koe

beter benutten.

bedrijfsresultaat te verbeteren.

wel extra voer moet vreten om al

Fosfor verlagen is kritisch.

Minder verliezen betekent namelijk

dat vet te produceren. Voer waar

Te weinig fosfor voeren is namelijk

dat er minder verloren gaat

stikstof en fosfor in zit. Een hoog

niet altijd direct zichtbaar, maar

vanuit de mineralenkringloop op

vetpercentage is daarom niet

kan op de langere termijn wel

uw bedrijf .

gunstig voor de Kringloopwijzer.

gezondheidsproblemen opleveren.
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Alle prijswinnaars op een rijtje

KORT NIEUWS

In De Valkenier van afgelopen december stonden weer een puzzel en een kleurplaat. We hebben een
flinke stapel fraai ingekleurde platen ontvangen. En er zijn blijkbaar veel fanatieke puzzelaars onder de
lezers van De Valkenier. Het aantal inzendingen was namelijk enorm. Daarom hebben we besloten om
deze keer meerdere prijzen uit te reiken. De winnaars hebben allemaal een cadeaubon of een cadeautje
van een plaatselijke ondernemer gekregen.

Tante Door kipproducten
uit de muur
Willem en Elsbeth van Meijeren hebben sinds vorig jaar

moment om nu te beginnen met de automaat. De locatie is

november een unicum bij hun boerderij in Haastrecht staan. Een

ideaal om de auto te parkeren en een keuze te maken uit de 21

automaat met verse Tante Door kipproducten, variërend van

vers vlees kipproducten. Sinds de start op 20 november is het

kipfilet, kipburgers tot rollades en complete gourmetpakketten.

hier een komen en gaan. We stonden er zelf van te kijken.”

Het echtpaar runt een gemengd boerenbedrijf met 110
melkkoeien, jongvee en 14.000 vleeskuikens.

De Valk Wekerom

Voorbijgangers kunnen na betaling met een pinpas het

Het voer voor hun Tante Door vleeskuikens betrekt de familie Van

gewenste stukje kipvlees eenvoudig uit de automaat trekken.

Meijeren van De Valk Wekerom. In een volgende Valkenier gaan

Willem van Meijeren: ,,We hadden de opening van dit

we een kijkje nemen op de boerderij om te zien hoe het gaat met

verkooppunt al een tijdje in ons hoofd. Het leek ons het juiste

de verkoop van kip uit de muur.

PUZZEL - 1E PRIJS:

KLEURPLAAT - 1E PRIJS:

Mevrouw B. v.d. Brink uit Ede.

Marlize Kampert uit Wekerom.

Gedeelde 2e prijs

Gedeelde 2e prijs

Gerda Nap uit Lunteren.

Rosanne Veen uit Wijk bij Duurstede.

Bertha Kok uit Stoutenburg-Noord.

Stijntje Vos uit Emst.

Wijnand van Ee uit Lunteren.

EVEN VOORSTELLEN
Mijn naam is Susanne van de Lagemaat. Ik ben 22 jaar en werk
sinds 1 februari jl. op het kantoor van De Valk Wekerom in

J. van den Brink uit Lunteren.

PRIJSWINNAARS MINIATUUR BULKWAGEN:
Om het gebruik van onze nieuwe bestel app te stimuleren, hadden we een speciale actie. Elke tiende klant die de bestel app op
zijn of haar mobiel had geïnstalleerd, kreeg een miniatuur De Valk Wekerom bulkwagen. Deze keer gingen de prijzen naar:

Lunteren als medewerkster orderentry/verkoop binnendienst.
Ik woon ook in Lunteren, dus ver van huis hoef ik niet te gaan.
Ik heb geen specifieke hobby’s, maar ik ben graag buiten te
vinden. En ik spreek graag met vrienden af. Voordat ik bij De Valk
Wekerom kwam, heb ik in de kappersbranche gewerkt. Maar
ik wilde graag een baan met meer uitdaging. Het kappersvak is
totaal wat anders dan wat ik nu bij de Valk Wekerom ga doen.
Maar ik ben erg leergierig en enthousiast en heb er veel zin in om
deze nieuwe uitdaging aan te gaan. In de korte tijd dat ik bij De
Valk Wekerom werk, heb ik gemerkt dat het een collegiaal bedrijf
is met een prettige werksfeer. Met name het sociale aspect van
mijn nieuwe baan, waaronder het contact met klanten, past goed
bij mij. Ik kijk er dan ook naar uit om nader kennis met u te maken,
u vakkundig te helpen en samen succesvol te zijn.

Melwin v.d. Weide

Manfred Lammers

en Erwin Brink uit Zwiggelte

uit Hilkenbrook - Duitsland.

Tim Ellens en
Marloes Groenwold

Mts. H. en E. Brink

Mts. Groenwold Pluimvee

ontvangen de miniatuur bulkwagen uit

uit Bunne.

handen van Gert-Jan Bruinenberg.
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Vervang uw oude bestel app!

Mijlpaal biologische
voerproductie
De Valk Wekerom en AR

Het gaat goed met de nieuwe bestel app van De Valk Wekerom.
Steeds meer klanten installeren de bestel app die eind 2019
werd gelanceerd. De bestel app werkt hetzelfde als de app
die u van ons gewend bent. De nieuwe app kunt u echter niet
downloaden via de Appstore. Maakt u nog gebruik van onze
‘oude’ bestel app? Vervang deze dan door de nieuwe versie.

Zo werkt het
• Ga naar webapp.dvw.nl/login.
•	Log in met uw (bestaande) gebruikersnaam en wachtwoord.
•	Kies eerst de juiste relatie en klik daarna op de knop ‘bestellen’.

Tweeëneenhalf jaar na de start van de
samenwerking hebben De Valk Wekerom
en AgruniekRijnvallei (AR) de biologische
voeromzet flink zien stijgen. In 2020 is
gezamenlijk meer dan 100.000 ton biologisch
voer geproduceerd. Om deze mijlpaal te vieren
ontvingen al onze bio-klanten een klok.

•	Zet de pagina vast op uw startscherm.

De voordelen
•	U kunt gemakkelijk bestellen via uw mobiele telefoon.
•	U kunt vorige bestellingen ophalen.
•	Altijd online, dus altijd actueel.
•	U kunt alleen de codes bestellen die voor u zijn geselecteerd.
•	Minder kans op fouten.
•	Altijd een bevestiging van uw bestelling via de mail.

Biologische voerproductie is een vak

•	Snellere verwerking bij orderinname en planning.

apart en verschilt wezenlijk van de
productie van gangbare voeders. De

Heeft u nog geen inloggegevens of wilt u meer informatie over de bestel app?

inkoop, beschikbaarheid en kwaliteit

Neem dan contact op met Lisa van Essen, info@dvw.nl of bel (0318) 461141.

U kunt de bestel app
openen via internet:
webapp.dvw.nl/login

van grondstoffen vereisen specialistische kennis. Productielocaties
moeten gescheiden zijn en bewerkingen moeten worden afgestemd
op de biologische grondstoffen. AR
en De Valk Wekerom hebben samen

Colofon

de beschikking over twee biologische productielocaties. Eén in Barneveld, het biologisch pluimveehart
van Nederland. De productielocatie
in Meppel is één van de noordelijkste

De Valkenier is een uitgave van coöperatie De Valk Wekerom UA.

biologische fabrieken.  

Het blad wordt verspreid onder de zakelijke contacten van de coöperatie.
te waarborgen worden alle biologische

bedrijven met hun eigen nutritionele

voeders binnen Bio-NL (samenwerking

kennis voer maken en in de markt

Adres

Hoge Valkseweg 58, 6741 GN Lunteren

Druk

De variëteit aan biologische

tussen De Valk Wekerom en AR)

zetten. Zo worden belangrijke zaken als

		

Postbus 3, 6740 AA Lunteren

Opzegging 	Wilt u de Valkenier niet meer

grondstoffen is gigantisch. Door de

geproduceerd onder het keurmerk

dichtbij de klant en efficiënt produceren

Telefoon

(0318) 46 11 41

gespecialiseerde productielocaties

VoederWaarde.nl.

gecombineerd. De ontwikkelingen in het

E-mail

info@dvw.nl

biologische voer gaan in hoog tempo

Website

www.dvw.nl

verder. Een voorbeeld hiervan is de

Redactie

Lisa van Essen

Kwaliteit voorop

kan de bewerking van de

Drukkerij Perfect - Barneveld
ontvangen, stuur dan een e-mail

		

naar info@dvw.nl

grondstoffen afgestemd worden

Dichtbij de klant

op de diersoort. Zeker bij dure en

Beide coöperaties hechten veel

nieuwe biologische verordening in 2022,

schaarse biologische grondstoffen is

waarde aan hun eigen voeders,

de toenemende vraag naar duurzame

Tekstproductie en eindredactie

aan de inhoud van De Valkenier alle mogelijke zorg

dit essentieel. De unieke

advisering en klantbenadering. De

grondstoffen en een betere benutting van

		

Gosselink Tekst - Vierakker

wordt besteed, is de redactie niet aansprakelijk voor

bewerking komt zowel de kwaliteit

samenwerking vindt daarom alleen op

schaarse grondstoffen. Samenwerken wordt

Opmaak

Appeltje S - Lochem

eventuele onjuistheden of onvolledigheden.

als de kostprijs ten goede. Om dit

productieniveau plaats, waarbij beide

hierdoor steeds belangrijker.  
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Aansprakelijkheid	Overname van artikelen is alleen toegestaan na
schriftelijke toestemming van de redactie. Hoewel
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