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Veilig nest voor
kind en kuiken
Pluimvee en pleegzorg, het gaat prima samen op de Elzenhof in Uden.
Kuikens worden opgevoed tot vleeskuikenouderdieren en kinderen
krijgen een veilig thuis. „Wij vinden het geweldig!”

P

eter en Bianca van den Elzen en hun
vier kinderen, Shirley (27), Mariëlle
(25), Paul (22) en Kelly (21), moesten
in 1998 met hun vermeerderingsbedrijf wijken voor snelweg A50. Dat betekende meteen een omschakeling naar opfok. „Onze opfokorganisatie Pluvita vond 40.000 vleeskuikenouderdieren toen een maximale bedrijfsomvang. Met de kennis van nu had ik
groter gebouwd.” Bianca voegt toe: „Ik hielp
vaak mee in de stallen, maar ik had tijd over.
Ik heb toen eens een folder van pleegzorg gelezen. Dat leek ons mooi. Je bent nuttig bezig
en kunt kinderen met een bijzonder verhaal
en uit een ingewikkeld milieu weer een beetje normaal laten leven.” Iemand van pleegzorg kwam voor een kennismakingsgesprek
en Peter en Bianca werden steeds enthousiaster. Ze volgden de voorbereidende cursus
voor aspirant-pleegouders (STAP) bij Oosterpoort, de regionale instelling voor jeugden opvoedhulp in Zuidoost-Brabant: groepsbijeenkomsten, individuele gesprekken,
huisbezoeken. „Zeven weken lang gingen we
samen een avond per week naar de bijeenkomst. Je leert daar jezelf ook kennen, heel
interessant. Ondertussen observeren de medewerkers van pleegzorg natuurlijk ook of je
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Elzenhof met
40.000 opfokvleeskuikenouderdieren, verdeeld over drie stallen,
in totaal 3.600 m². Elzenhof fokt op voor
opfokorganisatie Pluvita. Peter en Bianca
combineren het bedrijf met pleegzorg. Momenteel hebben ze vijf pleegkinderen.
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geschikt bent.” Als je een stabiele leefsituatie
hebt en structuur, warmte en veiligheid kunt
bieden, kun je pleegouder worden. Peter en
Bianca meldden zich in 2000 aan als pleegouders voor kortdurende pleegzorg en crisisopvang. „Dat houdt in dat we op onverwachte momenten voor vier tot zes weken een
kind opvangen dat niet thuis kan wonen.”
Het eerste kind kwam in 2000. Peter: „En
dan hoor je dat die nog een broertje heeft in
een opvangtehuis. Laat die ook maar hier
komen, zeiden wij direct.” De foto’s bij de
trap tonen de kinderschare van 35 kinderen
die de afgelopen 12 jaar korter of langer bij
Peter en Bianca hebben gewoond. Nu zijn
er twee meisjes van 10 en een van 6, en een
jongetje van 3. Twee kinderen wonen al langere tijd bij de familie en blijven tot ze volwassen zijn. De ouders komen regelmatig.
„Gaat de vader naar huis, zegt ons pleegkind: ‘Papa gaat naar huis en ik blijf thuis bij
Bianca’. Je moet je realiseren dat je bij pleegzorg een hele familie erbij krijgt. Daarmee
heb je vaak mooie gesprekken. Dat is heel
interessant.” Bianca heeft een baby van 3
weken op haar arm. „Pleegzorg belde dat ze
opvang voor een pasgeboren baby zochten.
En dan zeg je toch ja, een baby kan er zo bij.

Daar heb je geen extra kamer voor nodig.”
Meerdere kinderen heeft ook voordelen:
„Het meisje van 10 dat al lang bij ons
woont, helpt nieuwe kinderen als ze het
moeilijk hebben en ze spelen samen.”
Een combinatie met voordelen
Pleegzorg is goed te combineren met een
pluimveebedrijf. „Je hebt je werk aan huis
en kunt zodoende gemakkelijker rekening
Pleegzorg is goed te
combineren met een
pluimveebedrijf. Pe
ter: „Je hebt je werk
aan huis en kunt
dus makkelijker re
kening houden met
de dagindeling van
de kinderen of bij
springen als het no
dig is. Ik heb deze
week voor het eerst
een schoonmaak
bedrijf ingeschakeld
om de stallen
schoon te spuiten”
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Een nadeel van pleegzorg kunnen Peter en
Bianca niet zo gauw noemen. „Je bent
meer gebonden, maar dat ben je met een
pluimveebedrijf ook.” Het contact met
pleegzorgorganisatie Oosterpoort is goed.
„Zeven dagen per week, 24 uur per dag is
er iemand beschikbaar als het nodig is”

Monique van Loon–van Duijnhoven en Koos Groenewold

houders enthousiast te maken voor pleegzorg. Wij vinden het geweldig en dit is voor
ons een prima combinatie!”

houden met de dagindeling van de kinderen of bijspringen als het nodig is. Ik heb
deze week voor het eerst een schoonmaakbedrijf ingeschakeld om de stallen schoon
te spuiten. Met de baby en om de dag bezoek van zijn ouders kwam ik nu tijd tekort.
En het is prima bevallen! Ik heb ervaren dat
de stallen prima schoon zijn en dat het zo
ook goed kan”, lacht Peter. Bianca voegt toe:
„Je moet de pleegzorg wel echt samen wil-

len. Nu bijvoorbeeld met de baby, haalt Peter de andere kinderen uit school.” De combinatie van pleegzorg met een agrarisch bedrijf levert alleen maar voordelen op volgens Peter en Bianca: „Je bent allebei thuis,
er is volop ruimte op het platteland en omgaan met dieren vinden kinderen leuk. Binnenkort krijgt de hond puppy’s, dus dat is
weer een mooie ervaring voor de kinderen.
We hopen met dit artikel meer pluimveeBianca helpt regel
matig mee op het
opfokbedrijf: kip
pen wegen, stallen
klaarmaken voor
enten, de boekhou
ding. En kuikens
lossen. „Bij elke
nieuwe ronde kui
kens hebben we
meestal ook nieuwe
kinderen. En kleine
kinderen en kuikens
gaat altijd prima sa
men. Het ijs is dan
meteen gebroken”
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Opfok perfectioneren
Als de kuikens aankomen, worden ze direct
over de stallen verdeeld. Vaak zijn er meerdere soorten of koppels die een ander entschema hebben. Peter: „We plaatsen dan
een afscheiding zodat we de koppels apart
kunnen houden.” De hanen worden altijd in
stal 2 opgefokt. Deze is in de lengte gesplitst
met een vaste afscheiding. Regelmatig komt
Pluvita-dierenarts René Bodet de kippen enten of Peter ent de kippen via het drinkwater.
Op zes en veertien weken leeftijd krijgt elke
kip afzonderlijk een injectie. Dit zijn ook de
grote selectiemomenten. Lichtere dieren
worden tijdelijk apart gezet en bijgevoerd.
Selectie is een continu proces; tijdens de dagelijkse controlerondes selecteren Peter en
Bianca ook seksfouten en lichte of slechte
dieren uit het koppel. De gewichtscontrole
wordt nauwlettend gevolgd door dieren continu te wegen met een automatische weegschaal in elke stal. Ter controle wegen Peter
en Bianca ’s woensdags om de week ook
handmatig een aantal dieren in elke stal. De
opfokorganisatie kan online de resultaten
volgen via Agrifirm Focus Vleespluimvee
waar de opfokker wekelijks de uitval, gewichten en bijzonderheden invoert. Twee jaar geleden heeft Elzenhof geïnvesteerd in meer
voerbaklengte per dier. In elke stal zijn twee
rijen voerpannen extra geïnstalleerd zodat er
voor elke twaalf hennen een voerpan beschikbaar is. „De kippen eten rustiger en er
zijn minder beschadigingen.” Als voormalig
vermeerderaar weet Peter hoe de hennen en
hanen het best afgeleverd kunnen worden en
hoe hij de opfok verder kan perfectioneren.
Het blijft leuk
Pleegouder zijn bevalt prima. „Het is fijn dat
de pleegkinderen jonger zijn dan onze eigen
kinderen. We staan zo al een jaar of 25 aan
de basisschool. Het blijft leuk. Je krijgt een
band met de kinderen én de ouders. Het is
prachtig als kinderen contact houden of
graag terug willen komen. Dat is hetzelfde
compliment als vermeerderaars die zeggen
dat ze graag kippen van Elzenhof willen!”
Monique van Loon-van Duijnhoven AgriContent
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