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Jan en Thea zijn ooit gestart met vleeskui-
kenouderdieren. „Toen na de vogelpest 
het vervoersverbod hier opgeheven was, 

was een koppel leghennen beschikbaar, dus 
die hebben wij maar opgezet.” Jan maakte 
plateaus boven de legnesten en zo konden 
25.000 hennen de drie stallen in. In 2007 
bouwden ze tijdens de ronde een hogere stal 
over de oude heen zodat in 2008 55.000 

scharrelhennen opgezet konden worden. Die 
nieuwste stal heeft twee verdiepingen en een 
Farmer-volière met Van Gent-legnesten, 
hoogfrequente tl-verlichting, ledverlichting 
in het systeem en mestbanddroging. „In 
2011 veranderden we het ventilatiesysteem, 
want de binnenkomende lucht botste op de 
kippen. Eerst plaatsten we platen op het pla-
fond, maar dat werkte niet. Toen hebben we 
de temperatuurregeling veranderd in onder-
drukregeling. De onderste ventielen hebben 
we naar boven gezet en onderin nieuwe 
Flash-ventielen van Tulderhof geplaatst. Ook 
hebben we de zitstokken op de hoogte van de 
binnenkomende lucht verplaatst.” 

Chronische darmontsteking
Het zittende koppel Brown Nick is 77 weken 
oud. „Met dit koppel hebben we veel proble-
men gehad. Ze kwamen goed uit de opfok en 
gingen goed eten. Rond 30 weken aten de 
kippen veel veren op: in de strooiselruimte 
lag geen enkele veer. Dus toch chronische 
darmontsteking.” Jan pakte emmers van 30 
liter, boorde er acht gaten van 6,5 cm door-
snede in en vulde ze met een laag maagkiezel 
en gehakseld luzernestro. „Binnen twee à 

drie dagen is zo’n emmer leeg.” Ook veran-
derde Jan van voerleverancier. „Het geluid 
van de kippen veranderde direct. Het voer-
verbruik is wel hoog, vooral in de volièrestal. 
Het eigewicht is in de volièrestal ook 4 gram 
hoger. De kippen zijn erg kaal, de uitval is 
aan de hoge kant, omdat veel hennen hele-
maal op zijn. De eikwaliteit is matig: vuil-
schaligheid, dunne schalen.” Van Gestel heeft 
weinig last van bloedluizen. „Voor de bloed-
luizen heb ik één keer zonnebloemolie op de 
zitstokken gespoten. Ik heb wel contact met 
een professor uit België die elektromagneti-
sche straling meet en opheft via rollen alumi-
niumfolie. Die hangen we in de watertank. 
Het klinkt vreemd maar de kippen zijn na 
het drinken veel rustiger. Mijn vrouw Thea 
geloofde het eerst niet, maar merkte het ook 
toen we onze hond behandelden. En baat het 
niet, dan schaadt het niet.”

Deelnemer ‘Het nieuwe veehouden’
Voor de volgende ronde heeft Van Gestel No-
vogen Brown Light bij Verbeek besteld. „Ik 
koop al jaren kippen bij Verbeek en heb ver-
trouwen in hun opfokprogramma. Verbeek 
heeft vorige maand bij onze studieclub Mid-

Het aangaan van uitdagingen typeert legpluimveehouder Jan van Gestel. 
Op zijn bedrijf, met duurzaamheidsplannen, en in de maatschappij, met 
BIG Challenge, waarvoor hij volgend jaar de Alpe d’Huez beklimt.

Geen berg te hoog

Naam:  
Jan (51)  
van Gestel
Plaats: Dies-
sen (N-B)
Bedrijf: Jan 
en Thea (53) 
houden met 
zoon Tim (23) 
in maatschap 
55.000 leg-
kippen in drie stallen: twee traditionele 
grondstallen en een volièrestal met twee 
verdiepingen. Zittend koppel Brown Nick, 
volgend koppel Novogen Brown Light. Tim 
werkt ook als zzp’er in de stalinrichting.
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den-Brabant een presentatie gehouden over 
hun opfokconcept. Je kunt zelf kiezen hoe 
goedkoop of hoe duur je de kip wilt hebben. 
Beter is hoe duur: ik vind dat de kip goed 
moet zijn. Je kunt kiezen uit type opfok sys-
teem, bezetting in de opfok en hoeveelheid 
begeleiding. De Novogen Brown Light is rus-
tig, dus ik heb ongekapte dieren besteld. Bin-
nen enkele jaren wordt dat standaard, dus ik 
ga het vast proberen. Mooie uitdaging!” 

In 2011 deed Jan mee met Het nieuwe 
veehouden, een leertraject van LTO Neder-
land, Wageningen UR en Syntens. Veehou-
ders en hun adviseurs gingen in kleine groe-
pen en in relatief korte tijd op zoek naar ma-
nieren om op het eigen bedrijf een slag te 
maken in duurzaamheid. Ze zochten daarbij 
gezamenlijk naar oplossingen die goed zijn 
voor de veehouder, de dieren, de markt en de 

omgeving. En ze stelden plannen op hoe ze 
dit concreet gaan bereiken. Jan’s uitdaging is 
om Pure energy eggs te produceren: eieren 
met een unieke en aantoonbare toegevoegde 
waarde voor de consument door onder meer 
omgeving (parkeren/rustplaats voor bezoe-
kers op eigen erf), huisvesting (deel open-
stelling en speelruimte voor kippen op bo-
venverdieping stal), voeding (soja transgeen-
vrij) en water ioniseren via keramiek. 

Familie Van Gestel realiseerde al een aan-
tal punten. Ze verkopen steeds meer eieren 
rechtstreeks aan consumenten, hiervoor is 
het tuinhuisje ingericht. Er zijn plannen voor 
een fietsrustplaats met QR-code waarmee 
een bedrijfsfilm te bekijken is. Via de Belgi-
sche professor werkte Van Gestel met kera-
miek om het water te ioniseren, wat nu beter 
gaat met de rollen aluminiumfolie. Van 
 Gestel heeft eieren laten onderzoeken bij het 
Rikilt. Volgens hen is het opvallend dat de ei-
eren van Van Gestel hogere gehalten C18:2- 
en C18:3-vetzuren bevatten, en lagere gehal-
ten C18:1 ten opzichte van het gemiddelde 
vetzuurprofiel van biologische eieren en nog 
sterker ten opzichte van reguliere eieren. 
„Maar zie dat maar te verkopen! Wij leveren 
onze eieren al jaren aan Guliker & Roodbol. 
In de toekomst willen we leveren volgens een 
Beter Leven-kenmerk met 1 ster. Daarvoor 
zijn weer investeringen nodig: overdekte uit-
loop, lagere bezetting dus volièreplaatsen in 
de huidige grondstallen, aanpassingen aan de 
ventilatie. Via de meerprijs op de eieren 
moet dit terug te verdienen zijn.” 

Meefietsen met BIg Challenge
Een andere uitdaging van Jan is meefietsen 
met BIG Challenge, veehouderij tegen kan-
ker. „Op een studieclubavond kwam Wyno 
Zwanenburg, varkenshouder en bestuurslid 
van BIG Challenge, een inspirerende presen-
tatie houden. Mijn zus, die ook met deze 
ziekte te maken heeft gehad, heeft de Alpe 
d’HuZes vorig jaar gelopen en ze zei toen al 
dat dat iets voor mij zou zijn. Ik vind het een 
heel goed doel. Mijn eigen moeder heb ik 
nauwelijks gekend. Ze overleed aan kanker 
toen ik 5 was. Mijn stiefmoeder heeft borst-
kanker gehad. Sinds mijn 39e fiets ik twee 
keer per week op de mountainbike.” 

Het BIG Challenge-team Pluimvee is 
compleet. „Een mooie manier om de pluim-
veesector te promoten en geld op te halen 
voor KWF Kankerbestrijding. BIG Challen-
ge en Alpe d’HuZes werken met vrijwilligers 
en 100 procent antistrijkstok. Op www.
pluimveehouderij.nl/blogs houdt teamleider 
Bart Janssen iedereen op de hoogte. We gaan 
nu fanatiek aan het trainen zodat we op 6 
juni die berg kunnen beklimmen.”

Monique van Loon-van Duijnhoven  AgriContent
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Tegen pikkerij: emmer van 30 liter met acht gaten. 
Gevuld met maagkiezel en gehakseld luzernestro 

In de hoeken zijn plastic eiertrays opgehangen: 
het beweegt en voorkomt troepen in de hoeken

Jan van Gestel fietst in 2013 mee met BIG Chal-
lenge Alpe d’HuZes. Voor de kankerbestrijding

„We hopen dat veel pluimveehouders deze T-
shirts willen kopen om BIG Challenge te steunen”

Op de voorgrond de volièrestal van twee 
verdiepingen, ingericht met een Farmer-
volière met Van Gent-legnesten. Links en 
rechts de traditionele grondstallen. Fami-
lie Van  Gestel voert een 40%-kernvoer en 
voegt kalksteentjes (achterste silo), tarwe 
(middelste silo) en maïs toe
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