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STALBOUW STALBOUW

machine”, besluit Heusinkveld 

enthousiast. 

Al met al zijn de vijf daken 

op het bedrijf erg opgeknapt. 

Hoewel de renovatie het 

stalklimaat niet direct heeft 

veranderd, brengt het natuurlijke 

licht zowel voor de kippen als 

eigenaar veel goeds voor de 

beleving in de stal. “Zowel de 

kippen als ik ervaren de nieuwe 

situatie als prettiger door het 

daglicht. Het is heel anders 

werken in een stal met daglicht 

in plaats van kunstlicht.” 

Het laatste project op het bedrijf 

staat gepland voor aankomend 

najaar. De asbesthoudende 

platen van de opslagloods 

zullen worden vervangen voor 

sandwichpanelen. Daarmee zal 

het laatste stuk asbest van het 

bedrijf zijn verwijderd. “We 

hebben jaren tegen de renovaties 

aangehikt, maar zijn nu erg blij 

dat we het hebben gedaan. We 

zijn veel vrolijker, de kippen zijn 

blijer, het levert meer op én we 

hebben meer tijd en energie voor 

andere dingen. Zo nu en dan 

pak ik de fiets en maken mijn 

vrouw en ik een rondje”, blikt 

Heusinkveld opgewekt terug. 

Waar in de stallen van Bert 

Heusinkveld nu 72.000 Beter 

Leven 1 ster vleeskuiken 

rondlopen, waren dit er voor 

de dakrenovaties 155.000. 

De reguliere kippen maakten 

plaats voor de Gilderhoen en 

later Beter Leven 1 ster kip. “De 

kippen hebben nu meer ruimte 

en daglicht”, vertelt Heusinkveld, 

“We hebben vijf stallen met een 

oppervlak van ongeveer 72.000 

vierkante meter, die allemaal zijn 

aangepast. Twee daken zijn in de 

afgelopen twee jaar gerenoveerd, 

eentje afgelopen voorjaar en 

een het jaar ervoor. Twee daken 

komen uit 1995 en waren al 

asbestvrij. De lichtplaten hebben 

we begin dit jaar op alle vier 

de stallen gemaakt, behalve op 

degene die nog gesaneerd moest 

worden. Dat hebben we toen in 

één keer gedaan. Alle platen eraf, 

nieuwe platen erop en lichtplaten 

erin. Twee vliegen in één klap.”

BLIK OP DE TOEKOMST

De toenemende aandacht voor 

dierenwelzijn en kritiek op de 

huidige vlees(kippen)industrie 

zetten Heusinkveld aan tot 

nadenken. Bedrijfsvoortzetting 

in de vorm van zijn zoon is 

mogelijk, maar in hoeverre 

zou dat met reguliere kippen 

toekomstbestendig zijn? De 

knoop werd doorgehakt. 

Maart 2020 werd besloten 

dat Heusinkveld afgelopen 

augustus kon instappen met 

de Gilderhoen. Met deze 

verandering kwam er ook 

rust op het bedrijf, vertelt de 

pluimveehouder. “Het was echt 

een verademing. Ze hebben 

de ruimte in de stal, mankeren 

minder en het werk was een 

stuk minder arbeidsintensief. En 

niet onbelangrijk; het leverde 

drie keer zoveel op.” Na een 

proefperiode van drie rondes 

moest er daglicht in de stallen 

komen. Inmiddels was duidelijk 

dat terugkeer naar reguliere 

kippen was uitgesloten, dus werd 

de dakrenovatie gepland. 

Maar het daglicht was niet 

de enige reden om tot 

renovatie over te gaan. Het 

belastingtechnische aspect 

speelde ook mee. “De 

verzekering zou nog tot eind 

2021 het asbestdak verzekeren”, 

licht Heusinkveld toe, “Vanaf 

2022 verzekeren lukte gewoon 

niet, dus wilden we er graag van 

af.” De renovatie van de daken 

van de laatste twee schuren 

startte half maart 2021. Na enige 

voorwerk koos Heusinkveld 

ervoor om Middendorp Montage 

de klus uit te laten voeren. “Ik 

denk dat ik bij hen terecht kwam 

via een advertentie. Toen heb 

De verandering van reguliere kip naar beter leven kip vraagt om aanpassingen. Dat gold ook voor pluimveehouder Bert Heusinkveld uit het Overijsselse buurtschap 
Vinkenbuurt, nabij Zwolle. Hij moest meer daglicht in zijn stallen realiseren om te voldoen aan de gestelde eisen voor Beter Leven 1 ster kip. Met de daken in de 
oude situatie kon hij niet voldoen aan de voorwaarde dat drie procent van het vloeroppervlak daglicht ontvangt. Dat was de belangrijkste reden voor een grondige 
dakrenovatie. Dit voorjaar werden de laatste twee daken van zijn bedrijf vervangen. 

ik gebeld. Na de renovatie van 

de eerste stallen kwam ik het 

bedrijf weer tegen op de beurs in 

Hardenberg. Ter plekke hebben 

we een afspraak gemaakt voor 

de laatste twee schuren.”

EEN GEOLIEDE MACHINE

Ook bij de laatste twee daken 

koos Heusinkveld voor een 

golfplaten dak. “Aan de 

onderkant onder de gordingen 

zat isolatie en dat was allemaal 

nog goed”, vertelt Heusinkveld, 

“dus het was zonde om voor 

sandwichpanelen te kiezen. 

Wel heb ik ervoor gekozen 

om de gordingen uit te laten 

vlakken en nieuwe gordingen te 

plaatsen. Dubbele isolatie was 

niet nodig’. Omdat er voor de 

Beter Leven kip als voorwaarde 

wordt gesteld dat drie van het 

vloeroppervlak daglicht moet 

ontvangen, werden er lichtplaten 

bevestigd. “De lichtplaten in de 

bestaande stal zijn bevestigd 

met de kippen erin. Daar hebben 

de dieren geen last van gehad. 

Toen de kippen eruit waren, 

heeft Van Pijkeren de lichtbakken 

aan de binnenkant gebouwd.” 

De renovatie startte op maandag 

en vrijdag kon alles, inclusief 

sanering, nieuwe balken langs 

de gordingen en de lichtplaten, 

worden afgerond. “De renovatie 

is verlopen als een geoliede 
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