
Ontwikkeling  
Pluimveebedrijf Graat B.V. 



Ontwikkelingen 

• Vandaag! 

• Mijn ambities 

• Mijn plan 

• Ruimte 



Het bedrijf van vandaag! 

Pluimveebedrijf familie Graat 
• Pluimvee- en melkveebedrijf te De Mortel 
• Innovatie  

• Als 1e warmtewisselaars op gehele bedrijf (2007) 
• Antibioticavrij produceren vanaf 2011 (productschap) 
• Online-monitoring  
• Voerinnovaties (bv. hele tarwe bijvoeren) 
• Verlaging dierbezetting vanaf 2010 

• Economische topresultaten binnen de sector (dankzij deze 
innovaties!) 

• Alle dieren op één locatie nabij woning ten behoeve 
optimaal management 

• Eén leeftijd op het bedrijf (dus geen moederdieren!) 
 

 
 





 

Van vaardig en competent vleeskuikenhouder  

 

naar….  

 

Moderne maatschappelijk betrokken ondernemer 

 

De ondernemer van vandaag! 



Mijn ambities 

Transitie tot moderne maatschappelijk betrokken 
ondernemer met aandacht voor dier, mens en 
milieu! 
 
Resultaat: 
• Nieuwe inzichten, nieuwe ambities! 
• Ontwikkeling naar integraal en duurzaam 
bedrijfssysteem  
• Uitgangspunt: zorg voor dier, mens en milieu 
• Kuikenhouderij 2.0! 



Mijn ambities 

• Transitie naar zorgvuldige veehouderij 

• Dierenwelzijn en markt 

• Milieu 

• Verbinding en educatie 

• Inpassing 

 



Transitie naar zorgvuldige veehouderij 

• Eis Verordening ruimte 2014 

• Niet alleen technische innovaties, maar 
combinatie van innovaties op gebied van: 

– Volksgezondheid 

– Dierenwelzijn en –gezondheid 

– Natuur en milieu 

– Verbinding met omgeving  

 

 

 



Dierenwelzijn en markt 

• Aantal dieren op locatie blijft gelijk 

• Meer ruimte voor dieren (vraag vanuit markt) 

• Aangenaam stalklimaat voor de dieren 

• “de uitkomst-stal” 

 



Milieu 

Klimaatneutraal:  

• Opwekking duurzame energie (pv en biomassa) 

• Verhoging efficiëntie verbruikte energie (nieuwe 
verwarmingssystemen) 

• Slimmere isolatie 

 



Verbinding en educatie 

• Verweven van agrarische, educatieve en 
recreatieve functies -> breder maatschappelijk 
draagvlak 

• Specifieke invulling van beide elementen 
volledig in elkaar verweven 

• Toegankelijk, transparantie, betere integratie 
maar toch duidelijke scheiding van innovatief 
pilotproject van rest van bedrijf 

 



Inpassing 

• Overgang water-natuur-landbouw-
veehouderij 

• Innovatieve overgangen van natuur naar 
landbouw 

• Integratie bedrijf met ecologische 
verbindingszone Peelsche Loop 

 



Mijn plan 

• Realisatie nieuwe innovatieve stal -> 
pilotproject (zichtstal, hatching house, 
klimaatneutraal) 

• Alle functies/ambities vangen in nieuwbouw 

• Aanzet tot opwaardering gehele bedrijf 
binnen Kuikenhouderij 2.0 











Ruimte 

• Vergroting bouwvlak voor ruimte dieren 

• Innovatieve verbeterde landschappelijke 
inpassing van gehele bedrijf in samenhang 
met bestaande EVZ 

• Verbetering zichtgedeelte en implementatie 
educatieve elementen 

• Oprichting energieneutrale pluimveehouderij 
(isolatie, biomassa) 

 



Beperkingen huidig bouwvlak 
Bestaand bouwblok geeft te beperkte mogelijkheden voor verdere 
ontwikkelingen!  
 
Educatie: 
• Integratie educatieve voorzieningen past niet binnen bestaande 

gebouwen 
 
Landschappelijke inpassing: 
• Overgang van water-land-veehouderij 
• Niet verenigbaar met bestaande bebouwing 
 
Milieu: 
• Bestaande bebouwing niet voorbereid op milieu-neutrale doelstelling 
• Voorzieningen voor energie-opwekking heeft ruimte nodig! 

 
Dierenwelzijn: 
• Innovatief bedrijfsconcept geeft meer ruimte per dier -> geen ruimte 

binnen bestaand bouwvlak 
 

 



Waarom groter bouwvlak? 

Nieuwe ruimte geeft mogelijkheden innovatieve 
pluimveehouderij: 
• Hatching House in zichtstal-> eerst pilotproject, bij 

welslagen toepassing op gehele bedrijf 

• Energieneutraal  

• Verhoogd dierenwelzijn 

• Verbinding met de omgeving (educatie, dialoog 
met omgeving) 

• Landschappelijke inpassing  

 



Conclusie 


