
Rondeel® realiseert innovaties 

 

‘Breaking nieuws : het Rondeel® ei voor de toekomst is uitgekomen !’ 

 

Deze week zijn de eerste legkuikens in de stal uit het ei gekomen op de Rondeel-opfokboerderij bij 
van Maanen in Barneveld. 

Rondeel, het innovatieve, ronde stalconcept voor pluimvee heeft zich 12.5 jaar na oprichting 
absoluut bewezen als de stal waarin de kip centraal staat. Duurzaamheid rondom Rondeel stopt niet 
bij de stal, maar is zichtbaar door de gehele keten tot aan de ronde biologisch afbreekbare doosjes in 
de supermarkt.  

We nemen nu de volgende innovatieve stap in legpluimveeland: on-farm hatching, het kuikentje uit 
het broedei laten komen in de pluimveestal. De eerste Rondeel kuikens lopen inmiddels rond nadat 
ze in de stal van de familie van Maanen, uit het ei zijn gekomen. 

 

Verbetering dierwelzijn, minder milieubelasting en ketenverkorting 

Uit diverse studies en onderzoeken met vleeskuikens, o.a. het bekende X-Treck-systeem van 
Vencomatic bleek dat uitkomst in de stal bijdraagt bij vleeskippen tot minder sterfte van kuikens, 
betere ontwikkeling van organen, vitaliteit, robuustere en gezondere kippen. Dat leidt tot 
weerbaardere kippen en betere prestaties. 

In de legpluimvee verwacht Rondeel dit effect ook. Tot nu toe kon dit nog niet worden toegepast 
vanwege het scheiden van hanen en hennen, omdat immers alleen leghennen eieren produceren. Op 
19 januari in 2021 paste Rondeel al voor het eerst ‘in het ei’ geslachtsbepaling toe. Ontwikkelingen 
blijven hierin gaande en worden er momenteel er al diverse geslachtsbepaling technieken toegepast. 
De nieuwste innovatie van broederij Ter Heerdt is hierbij dat de benodigde vaccinatie eveneens in 
het ei plaats kan vinden. Dit samen creëert nu een nieuwe situatie: bij 95% van de eieren of meer 
komen alleen leghennen uit het ei. 

Dit maakt het nu mogelijk voor Rondeel om de volgende stap te realiseren. De broedeieren bij een 
vast opfokbedrijf in de stal te laten uitkomen en alle geboren kuikens daarna in te zetten op het 
Rondeel. Hiermee biedt Rondeel alle kuikens de ruimte om op hun individuele natuurlijke moment 



uit het ei te komen. Door deze innovaties zijn we nu kunnen starten met de eerste 7200 kippen. 
Hierdoor wordt de Rondeel keten verder verkort en het volgende gerealiseerd: 

- Hoger niveau dierwelzijn (ei behandeling in plaats van handelingen met eendagskuikens) 
- Gezondere omgeving met hygiënischere omstandigheden voor de net geboren kuikens 
- Directe vrije toegang tot voeding en water 
- Geen kuikentransporten meer nodig  
- Natuurlijke inpassing van alle geboren kuikens in de Rondeel. 

Deze op initiatief van Rondeel gestarte aanpak met ‘uitkomst kuikens in de stal’ is in samenwerking 
met Ter Heerdt en Vencomatic en wordt gesteund door onze handelspartners (o.a. Albert Heijn) om 
echte innovatiestappen te maken in de transitie naar een gezonde, diergerichte en integraal 
duurzame pluimveehouderij. 
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Rondeel: 

Rondeel is een wijze van maatschappeli jk verantwoord pluimveehouden en produceren 
onder de hoogste diervriendelijkheidsnormen en milieunormen. Veilige en 
verantwoorde productie die de consument zelf kan zien, een vanzelfsprekende 
openheid, wordt steeds meer gevraagd. 

Wie wil niet weten waar zijn eten vandaan komt? 

In het Rondeel worden kippen met veel zorg voor dierenwelzijn en milieu gehouden, 
gebaseerd op alle natuurlijke behoeften van de kip en met aandacht voor lage milieu-
impact. Naast een geheel nieuwe manier van kippen houden is Rondeel een 
transparant pluimveebedrijf waar je te allen t ijde welkom bent om een kijkje te nemen 
tussen de kippen en achter de schermen. (door wettelijke belemmeringen i.v.m. 
vogelgriep helaas nu even niet, maar de via de webcam kun je een kijkje nemen) 

 

Rondeel Pluimvee opfok stal familie van Maanen: 

De V.O.F. van Maanen is in 2008 begonnen als opfokspecialist voor biologische leghennen in een 
daarvoor ontworpen stalinrichting (Jump Start systeem) en buitenloop. Na 14 jaar ervaring met 
biologische opfok en na eerder al eens een ronde leghennen te hebben opgefokt voor Rondeel, is nu 
besloten tot een samenwerking binnen de Rondeel-keten. De volgende stap wordt genomen door 
verder te ontwikkelen met de innovatieve aanpak en toepassing van uitkomst van de broedeieren in 
de stal, in plaats van aangeleverde eendagskuikens. Een nieuwe stap waarmee de vaktechnische 
kennis en ervaring met pluimveehouden verder toegepast en uitgebouwd wordt. De uitkomst van 
kuikens in de stal geeft naast meer betrokkenheid bij de kuikens een extra stimulans en verschaft ons 
meer arbeidsvreugde als pluimveehouder. 



Ter Heerdt : 

Ter Heerdt Kuikens en Hennen is dé specialist en leverancier van Lohmann kuikens en jonge hennen 
voor de legpluimveesector, en biedt voor elke huisvesting een gespecialiseerde aanpak. De Lohmann 
hen is uitermate geschikt voor duurzaam ondernemen. We zijn een betrouwbare en toonaangevende 
partij in de pluimveemarkt op het gebied van kwaliteit, innovatie, dierenwelzijn en duurzaamheid. Dit 
zorgt bij onze klanten voor continuïteit, optimaal rendement en werkplezier. Binnen de sector is Ter 
Heerdt als innovator nauw betrokken bij projecten als geslachtsbepaling in het ei en in ovo enting. Ter 
Heerdt hecht waarde aan transparantie als basis van een goede relatie met klanten. Door data en 
feedback van klanten te verzamelen en deze terug te brengen in de organisatie haalt Ter Heerdt het 
maximale uit haar producten en mensen.  

Ter Heerdt werkt met bijna 50 full time medewerkers en is actief in Nederland, Duitsland en België. 

Vencomatic Group: 

Vencomatic Group is sinds 1983 pionier in de pluimveesector. De missie van ons familiebedrijf is om te 
bouwen aan een veelzijdige en duurzame pluimvee-industrie voor onze toekomstige generaties. We 
streven naar een balans tussen het runnen van een succesvol bedrijf, met een zo laag mogelijke impact 
op het milieu, terwijl we het hoogste niveau van dierenwelzijn willen bereiken. Al zo'n 40 jaar biedt de 
Vencomatic Group oplossingen op het gebied van stalinrichting, eierbehandeling en klimaatbeheersing 
voor elk type pluimveestal 
 
Met >500 betrokken medewerkers denkt Vencomatic Group vooruit met pluimveehouders. Samen met 
onze lokale vestigingen en dealers kunnen we optimaal voldoen aan de eisen van onze klanten in alle 
delen van de wereld. 
 


