
BIJZONDERE BOER IN BEELD
Wat kost een wintergarten?

Veel pluimveehouders hebben het afgelopen jaar

een wintergarten gebouwd aan of in hun stal voor

1 * BLK (Beter Leven Keurmerk). Opvallend

vaak door René Beek uit Wekerom. Tijd om na

der kennis te maken met deze bouwer, die daar

naast ook zelf leghennen heeft. René Beek heeft

al 3 jaar een scharrelstal met 100% wintergarten.

goed voor scharreleieren met 3* BLK.

II jaar geleden begon René als zelfstandig onder

nemer in de bouw. Inmiddels kent zijn bouwon

dememing 3 volwaardige BV’s. namelijk: Beek

Montage. Beek Deuren en Beek Agri. De kracht

van het bedrijfzit in de systematische preftib van

wanden, luiken en afscheidingen. Alles wordt in

modules in de eigen werkplaats gemaakt. waar

door het monteren op het pluimveebedrijfsnel en

eenvoudig gaat. Ook kunnen zij hierdoor sneller

schakelen omdat ze alles in eigen beheer hebben. thias Breen. werkt sinds een aantal jaren ook bij Stel uw vraag, zonder verplichting, aan Jan. Piet
De keuze voor welk materiaal en aftverking is René als calculator en verkoopadviseur. Samen of Marius.

KWALITEIT ON TOUR
Gezamenlijk proberen we de kwaliteit van de eie

ren zo lang en zo hoog mogelijk te houden. Iedere

pluimveehouder besteedt dagelijks veel zorg en

aandacht aan de hennen: gezonde hennen leggen

gezonde eieren. Omdat een pluimveehouder iedere

dag zijn eigen eieren ziet, kan een bepaalde bedrijfs

blindheid ontstaan. Om u, als pluimveehouders,

hierbij te ondersteuoen en u te wijzen op punten

waar op gelet moet worden, komen Kees van de

Velden en Mirck Sobota naar de pluimveehouder

toe. Dit is een extra service van Kwetrers, naast de

kwaliteitacheck tijdens de sortering.

Tijdens een kwaliteit on tour’ bezoek zijn os. de

volgende punten aan het licht gekomen:

bij een pluimveehouder met te hoge haarscheuren

voor de leeftijd van de kippen, rolden de eieren

te hard vanuit het nest op de eierband. Een over

brenging die hogere haarscheuren gaf, omdat de

inpakmachine niet correct was afgesteld.

Een ei is een prachtig maar kwetsbaar product;

gezamenlijk doen we er alles aan om de eieren heel

in het doosje af te leveren aan de consument.

Kwaliteit oo tour gaat door! Wilt u ook onze
kwaliteitsmedewerkers ontvangen of heeft u lcwa
liteitwragen? Vraag uw contactpersoon naar de
mogelijkheden. Kees en Mirek staan voor u klaar

met raad en advies.

‘T,

eenvoudig. Onder zijn werkplaats heeft René een

showopstelling van verschillende soorten Win
tergartens. Een bezoek aan zijn werkplaats werkt

hierin verhelderend. Omdat iedere stal anders is,

moet erbij iedere legpluimveehouder maaberk

geleverd worden. De systematische aanpak zorgt

dat Beek vaak de beste aanbieding heeft. Mat-

reizen ze door heel Nederland. België en Duits
land voor de beste maatwerk oplossing. Gezien

het aantal henplaatsen dat nog moet worden

omgebouwd, houden beide heren voorlopig nog

genoeg werk.

Wilt u meer informatie over een wintergarten?


