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Bedrijfsgegevens
Niek (51) en Lianne (43) van der 
Cruijsen houden 120.000 reguliere 
vleeskuikens aan de Kraanmeer in 
Erp. Oorspronkelijk boerde familie 
van der Cruijsen in Stevensbeek. 
Hier hadden ze 78.000 vleeskui-
kenplaatsen. Provincie Noord-
Brabant kocht het bedrijf in het 
kader van ‘VIV-regeling natuur’. In 
2008 kochten ze een bedrijf met 
90.000 vleeskuikenplaatsen in Erp 
en breidden ze uit naar 120.000 
kuikens in 2013. De kuikens zijn 
gehuisvest in zes stallen.
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Meedoen aan BIG Challenge en je bedrijf een week aan anderen overlaten is een cadeau voor het leven.

megastallen, maar met zes kleinere 
stallen heb ik veel meer werk om alles 
te verantwoorden”, zegt hij. Per jaar 
heeft hij met zes stallen 126 meetmo-
menten, twee keer uitladen en één 
keer wegladen en zeven rondes per 
jaar, die hij de overheid door moet 
geven. De norm per meetmoment is 
maximaal 42 kilo per vierkante me-
ter. „Je moet rekening houden met 
het slachtmoment, dat kan variëren. 
Een dag later wegladen scheelt 1,5 
kilo per vierkante meter. Dat probeer 
je dan met een NVWA-medewerker te 
bespreken. Die erkent het wel, maar 
het bereikt de top van de NVWA niet.”
Niek kan zich druk maken over deze 
tegenstrijdigheden. Ook met de ge-
zondheidsrapporten. „Ik lees de sa-
menvatting kritisch door en neem 
niet alles klakkeloos aan. Ik stoor me 
aan uitspraken zoals die hier in Bra-
bant door de politiek gedaan worden. 
Het gaat vaak over emotie en niet 
over feiten”, legt Niek uit.

Op naar de Alpe
Komende week staat hij aan de voet 
van de Alpe d’Huez. „Niek trainde 
vier à vijf keer per week om zoveel 
mogelijk kilometers in de benen te 
krijgen. Om acht keer de Alpe d’Huez 
op te kunnen fietsen moet hij ook ge-
luk hebben. „Ik ben op alles voorbe-
reid en opgeven is geen optie”, aldus 
Niek.
Zijn advies aan collega-boeren: „Pro-
beer mee te doen. Als ondernemer 
ben je gewend om iets te doen als het 
moet gebeuren. Tijd is dan ook geen 
excuus. Er is bijna altijd een oplos-
sing te vinden voor je bedrijf tijdens 
deze ene bijzondere week. De week 
van Alpe d’HuZes is een cadeau voor 
het leven.”

schap. Als pluimveehouder heb ik 
nog nooit longontsteking gehad. Wel 
word ik ziek van dat we continu te 
horen krijgen hoe slecht de lucht in 
de buurt van pluimveebedrijven is. Ik 
vind dat mensen meer na moeten le-
ren denken wat er werkelijk gezegd 
wordt. Gezondheid is niet alleen af-
hankelijk van de omgeving waar je 
woont, je moet ook zelf leren investe-
ren om gezond te blijven.”
Daarom traint Niek dit jaar extra; zijn 
doel is om acht keer de Alpe d’Huez 
op te fietsen. „Daar moet ik als fana-
tieke fietser flink voor trainen. Mijn 
boodschap is: door flink te trainen 
kun je hogere doelen halen.” 

Uitkomst in de stal
Niek en Lianne kiezen bewust voor 
het houden van reguliere kuikens. 
„Wij kunnen maximaal 85.000 trager 
groeiende kuikens, zogenoemde con-
ceptkuikens zoals het overgrote deel 
van de Nederlandse supermarkten in 
de winkelschappen heeft liggen,  hou-
den. Het saldo per vierkante meter 
ligt volgens mij zeker 10 euro lager. 
Met 5.000 vierkante meter stal is dat 
toch serieus geld. Wij staan zeker niet 
negatief ten opzichte van deze kui-
kens, maar het concept moet zichzelf 
wel betalen.”
Sinds twee jaar laten Niek en Lianne 
de vleeskuikens uitkomen in de stal. 
Ze lieten hiervoor rvs rekken maken 
die opgelierd kunnen worden. „Voor 
de gezondheid van de kuikens is uit-
komst in de stal beter. Ze maken als 
eendagskuiken geen transport mee 
en de uitkomst is hoger. De kuikens 
hebben direct water en voer.” 
Lianne vult aan: „De uitkomst blijft 
een wereldwonder, een gigantisch 
proces. Die kuikens hebben het 
zwaar; je ziet dat ze echt bij moeten 
komen als ze uit het ei zijn. Prachtig 
om te zien.”

Tegenstrijdigheden
Niek heeft moeite met sommige wet-
ten en regels. „De overheid wil geen 

ook niet opgeven.” Dat lukte en Niek 
fietste zes keer die berg omhoog.

Investeer in gezondheid
Dochters Lotte (17) en Femke (16) 
gingen ook mee naar de Alpe. Ieder-
een raakte zo enthousiast dat Lotte, 
Femke, Lianne en haar zus Mieke en 
haar gezin ook meedoen. Samen heb-
ben ze dit jaar weer acties opgezet: 
Hollandse sterrenavond, taarten bak-
ken,  oliebollenactie, boerenwinter-
fair met rondleidingen op het bedrijf 
en ook heel speciaal BIG Challenge 
gepromoot op een verwendag voor  
oncologiepatiënten in het ziekenhuis 
in Boxmeer. De tweede doelstelling 
van BIG Challenge is namelijk pro-
motie van de agrarische sector. 
„Zelf heb ik nu ook een extra bood-

Niek wil dit jaar acht keer 
de Alpe d’Huez  opfiet-
sen. Vorig jaar bedwong 
hij de berg zes keer.  
Waarom nu acht? „Ik 

wil laten zien  dat wonen en werken 
tussen de kippen je gezondheid niet 
belemmert en mensen bewust maken 
dat ze zelf veel aan hun eigen gezond-
heid kunnen doen in plaats van kla-
gen over de slechte invloed van de 
veehouderij.” Zelf is hij een fanatiek 
sporter en reed jarenlang wedstrij-
den.
Het hele gezin en dat van zijn schoon-
zus Mieke gaat dit jaar meedoen met 
BIG Challenge aan de Alpe d’HuZes. 
„Sowieso is onze eerste motivatie heel 
veel geld inzamelen voor de strijd te-
gen kanker. Ook wij hebben in onze 
familie te maken met kanker”, vertelt 
Niek aan de keukentafel in het Bra-
bantse Erp. BIG Challenge doet dit 
jaar voor de tiende keer mee en heeft 
de afgelopen jaren al ruim 7,6 miljoen 
euro  ingezameld voor KWF kanker-
bestrijding.

Kippenvel
Nieks eerste deelname in 2017 was zo 
indrukwekkend. „Ik krijg hier nu nog 
kippenvel als ik denk aan die dagen 
op de berg. Je bent daar zo één met 
elkaar, strijdend voor het goede doel.” 
Het was zijn vrouw Lianne die Niek 
over de streep trok om mee te doen. 
„Ik ben een fanatiek sporter en heb 
vroeger wedstrijden gefietst. Ik zag 
op tegen het verwerven van sponsor-
geld. Lianne nam dat stuk op zich zo-
dat ik mij kon richten op het trainen.”
De uitdaging bij BIG Challenge is 
5.000 euro, het dubbele van Alpe 
d’HuZes. Niek heeft veel ontzag ge-
kregen voor de gigantische organi-
satie bij BIG Challenge. De vrijwilli-
gers ondersteunen deelnemers bij het 
werven van sponsorgeld, trainingen, 
accommodatie en het promoten van 
de agrarische sector.  „Mijn vader is 
overleden aan acute leukemie. Hij 
heeft flink gestreden, maar niet ge-
wonnen. Hij klaagde nooit. Ik wilde 

Vleeskuikenhouder Niek van der Cruijsen doet voor de tweede keer mee met BIG 

Challenge. Acht keer wil hij de Alpe d’Huez opfietsen. Zijn motivatie? „Werk aan je 

eigen gezondheid in plaats van klagen over de slechte invloed van de veehouderij.” 

‘Werk aan gezondheid mens en dier’
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