RONDEEL®
Integraal duurzame eierproductie

Een ei is een ei ?
Bulkprodukten met toegevoegde
waarde onzin?
Water? Melk?
Kleding? Wat koop/steun je?

Peter Koelewijn
General Manager Rondeel

Vencomatic Group

Situatie
legpluimveehouderij

Code op het ei
(wetgeving rekent niet met innovatie)

Nummer op het ei
vertelt waar het vandaan komt
Grondhuisvesting

Batterij kooien

3 – kooi ei

2 – NL - 4387301
Voliere systemen

Verrijkte kooien

2 – scharrel ei
1 – vrije uitloop ei
0 – biologisch ei

1

Aanleiding tot innovatie:
• Crisis dierziekten, wat is het antwoord ?
• Toekomst voor de pluimveehouderij,
familiebedrijven ?
• Alleen maar meer voor minder mogelijk?
• Export positie BV Nederland in het geding?
• Integraal duurzame ontwikkeling van de
keten, utopie?

Uniek onderzoek: de maatschappij
en de complete eier-keten incl
retailers betrokken!
[2004]

LNV

Ministerie van Landbouw

[2005]

ASG

Animal Science Group (houden van hennen)

[2005-2006] , 2 ontwerpen:

Het Rondeel®

de Plantage

Zijn er nieuwe antwoorden mogelijk?

Houden van Hennen

Van plaatje naar praktijk
• Beleving:
‘Plaatje onderzoek’ centraal, techniek implementeren
• De innovatie:
‘Gelukkige kippen, trotse boeren, tevreden burgers’
‘vele vragen en behoeften, één totaaloplossing’
• Slogan:
‘Burger, Boer, Beestje’

Het Rondeel
hoe communiceer je het
het?

Het Rondeel,
functioneel anders
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Nieuwe antwoorden !
•

Milieu: Agro Clima, Mest ds 85%, beluchting

•

Landschap: inpasbaar, heuvel, begroeiing

•

Burger: transparant, ‘altijd open’, ontvangst

•

Boer: inkomen, verbrede landbouw, contact

•

Dier: dag/nachtverblijf, klimaat, veiligheid,

Ontwikkeling naar 6 Rondelen
2010 Opening Rondeel Barneveld
2011 Rondeel Wintelre
2012 Rondeel Ewijk
2014 Mini-rondeel ‘t Eiland Amsterdam
2015 2 Rondeel projecten gepland

‘geen’ ophokplicht bij calamiteiten, maximaal
dierwelzijn op beperkt aantal m2 bereikt!

.. één totaaloplossing

Transparantie
Nieuwe marktsegmenten!!
Uitgelegde leghennen?
Eiproducten?
Ontwikkeling van transparante
ketens door investeren inspireert
en stimuleert hele sector

Integrated Value
Proposition Rondeel

Ref: Triple P Business Development, strategic innovation,
Ynnovate, Nyenrode University, Transforum.

Webcam 24 uur

De meeste innovatie loopt vast op :
• Overschot aan: Fantasten en houtskoolschetsen
• Tekort : Durf, Doen, Doorzettingsvermogen,
investeerders met visie,
overheidsambtenaren met lef,
subsidie met resultaat binding
(internationaal doorontwikkeling 2x afgewezen)
• Draagkracht in de keten en de maatschappij
• Vraag niet aan de gevestigde orde om advies;
dan hoor je dat het niet kan
• Wees overtuigd van je zaak, maar zorg wel voor
kennis van zaken.
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Breed gedragen
Wetenschappelijk bewezen

Met 7,9 als beste getest bij de
consumentenbond

Duurzaam toegevoegde
waarde:

innovatieve verpakking

- Zonnepanelen
- Gebruik van natuurprincipes voor
ventilatie van het Rondeel
- Mestkorrels voor natuurlijke
bemesting
- Ook: Wajong, sociale arbeid
7 stuks (M en L) eieren
Rond doosje van aardappelzetmeel

Kom gerust kijken …
Altijd open !

Nederland
wordt op ge
kaart gezet
door Rondeel:
World Poultry
bericht:

… en volg ons via facebook en twitter!
Bedankt voor de aandacht
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