
Het product ‘eend’ is nog niet
tot de meeste Nederlandse
huiskamers doorgedrongen.

De Chinees is nochtans in Nederland
de grootste afnemer van deze delica-
tesse. De goede banden tussen Duck-
to-Farm-grondlegger Tomassen sr.
en de Chinese horeca, nu 40 jaar
geleden, hebben het bedrijf grootge-
maakt. Begonnen als huis-aan-huis-
leverancier bij de landelijke China
Towns is de onderneming inmiddels
als eendenproducent internationaal
doorgebroken. De diepgevroren
pekingeenden vinden hun weg naar
alle uithoeken van Europa tot China
aan toe. Daar vinden ook eenden-
voetjes en -magen gretig aftrek.

Met de benoeming van Sjack Kasius
tot algemeen directeur van de Duck-

to-Farm holding (zie kader) waait er
een frisse wind door het bedrijf. De
voormalige directeur van Buitenhuis
Snacks en Vurense Snackindustrie
(VSI), ziet kansen voor zijn bedrijf
om nieuwe eendenspecialiteiten te
brengen. Het plan is om op korte ter-
mijn een productenlijn voor gemaks-
producten op poten te zetten die pri-
mair de buitenshuismarkt zal gaan
bedienen.

Van buiten- naar binneneend
Twintig jaar geleden was op luchtfo-
to’s langs de spoorweg Amersfoort-
Zwolle, ter hoogte van Harderwijk,
steevast een witte vlek te zien. De
pekingeenden van Duckto-Farm had-
den er hun natuurlijk ‘graasgebied’.
Totdat de mestwetgeving bepaalde
dat deze buitenbeweiding tot een te
hoge fosfaatbelasting zou leiden.
Sindsdien zijn de broedeenden
ondergebracht in keurige behuizin-
gen met een betonnen vloer. Zij leg-
gen op jaarbasis per eend zo’n 230
eieren. In de broederij leveren ze de
eendagskuikentjes op voor de vol-
gende schakel: de vleeseendenhoude-
rij. Een klein deel daarvan wordt bij
Duckto-Farm zelf opgefokt. Maar een
veelvoud – de vleeseenden – worden
door de 50 aangesloten eendenhou-
ders opgefokt. 

Leeft een legeend gemiddeld een
jaar, een mesteend moet in zes tot
zeven weken op een gewicht van 3,1
kg komen en is dan rijp voor de
slacht. In de moderne slachterij vindt
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het gevogelte na een verdovende
elektroshock een zachte, handmatige
dood. Veren en dons ondergaan een
soort bubbelbadbehandeling en vin-
den na een gang door de donsdroger
hun weg naar de dekbedindustrie.
Vervolgens ontdoet het slachthuis-
personeel de geplukte eenden van
ingewanden en verwijdert afhankelijk
van de klantvraag de kop. Schoonge-
maakt en panklaar wordt het gros
van het gevogelte in zijn geheel in
plastic geseald. Op de verpakkingsaf-
deling gaan ze in vouwkartonnen
dozen, waarna de eenden bij een
temperatuur van -40 graden Celsius
in de blast-freezer binnen 12 uur
door en door bevroren zijn. Houd-
baarheidstermijn: minimaal een jaar.

Volledig stro
De duck-to-farm cyclus begint met
het leggen van een eendenei. Dat
gebeurt in eendenschuren in Ermelo
en het nabij gelegen Hierden. Ze lij-
ken in niets op de legbatterijen in de
intensieve kippenhouderij. De verblij-
ven zijn ruim op gezet. Zo’n 3.000
eenden hebben 1500 m2 tot hun
beschikking. De woerden (verhou-
ding 1: 5) zijn goed te herkennen aan
hun donkergele snavel en lichaams-
grootte. De vrouwtjes hebben een
lichtere snavel, omdat de eierproduc-
tie geel pigment aan hun systeem
ontrekt. De vogels kunnen vrij lopen
over een strobedekte betonvloer.
Essentieel voor het dierenwelzijn,
stelt Jan Workamp, directeur van

*Drs. V.H.J. Hentzepeter is
freelance journalist.

Ketencontrole van broedei tot diepgevroren pekingeend is het productiecredo van het

Ermelose eendenbedrijf Duckto-Farm. De onderneming houdt alle schakels in de keten

zelf in de hand en hanteert een strenge regulering van het voerregime bij externe

mesterijen. Zo weet de firma wat het tijdens de slacht in huis haalt. De bonus is

reproduceerbare kwaliteit die binnenkort met kwaliteitssystemen zal gaan worden

geborgd. Ondertussen is het draaiboek voor een convenience-lijn bijna gereed.

Vincent Hentzepeter*

Duckto-Farm: Aanstormende Fr
PLUIMVEE

De legeenden lopen vrij op stro en

hebben volop bewegingsruimte, licht en

buitenlucht. Snavels worden niet

geknipt. Eieren leggen ze in de

leghokjes.

Sjack Kasius, algemeen directeur van Duckto-Farm Holding BV: “Het is

tijd om nieuwe producten op de markt te zetten.” 
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to-Farm een reden te meer om de
ketenregie in eigen hand te willen
houden. De herkomst van broedei tot
slachteend kan altijd worden herleid,
terwijl er ook een scherpe controle is
op de voederstromen. Zo mogen de
vleeseendenbedrijven uitsluitend
gebruik maken van gespecificeerd
100% plantaardig voer van het GMP-
gecertificeerde De Heus Brokking.
Hierop wordt streng gecontroleerd,
onder meer door in de gaten te hou-
den of het voerverbruik binnen de
gestelde marges valt. Inmiddels is
ook een traject voor BRC- en HACCP-
certificering in gang gezet. Het
bedrijf moet met zijn tijd mee, wil
het aan de eisen van bepaalde afne-
mers kunnen blijven voldoen.

Traceerbaarheidssysteem
Het stuk traceability heeft Duckto-
Farm inmiddels goed in de vingers.
Via een in eigen beheer ontwikkeld
traceerbaarheidssysteem is via num-
mercodering op eenvoudige wijze bij
te houden welke eieren uit welke leg-
moederschuur afkomstig zijn. De
broedmeester heeft een belangrijke
taak bij de traceability. Hij zorgt
ervoor dat de nummers van de eieren
in de voorbroedkarren corresponde-
ren met legdatum en een specifiek
koppel ofwel een groep van circa
2.500 legeenden uit een bepaalde
schuur. Hij geeft deze gegevens in
aan de hand van een kaartensysteem
op het moment dat de eieren voor 25
dagen de voorbroedmachines in
gaan. Hiertoe beschikt Duckto-Farm
over een reeks verwarmde kasten die
per stuk ruimte bieden aan 50.000
eieren. Daar liggen ze in een schuine
stand in de karren bij een tempera-
tuur van 37,5 graden. In deze voor-
broedperiode worden de eieren elk
uur automatisch gedraaid en wordt
een controle uitgevoerd in een licht-
bak om onbevruchte en afgestorven

Duckto-Farm BV en voorzitter van de
NOP-kring Eendenhouders. Een facet
waar het bedrijf veel waarde aan
hecht. “Stro voorziet in de natuurlij-
ke trekbehoefte. In combinatie met
een lage bezettingsgraad van twee
eenden per vierkante meter verhoogt

dat het dierenwelzijn. Bij hoge bezet-
tingsgraden, zoals in Frankrijk met
de Barbarie-eend, is er grote kans dat
ze aan elkaars veren gaan trekken.
Daar lopen de eenden op roosters en
zijn de snavels en de klauwen
geknipt. Ja, daar hoor je niemand
over, maar dat vlees wordt wel geïm-
porteerd. Dat soort praktijken is hier
verboden en eerlijk gezegd ook niet
nodig als je kiest voor volledig stro.”

Bijna-buitenklimaat
In de schuren ruikt het opvallend
fris. Niets van de beklemmende geur
die pluimveehouderijen vaak zo ken-
merkt. Het verwachte bezoek van de
dierenbescherming ziet directeur
Workamp dan ook positief tegemoet.
Met de leefomstandigheden van de
eenden zit het wel snor, stelt hij. De
overdekte hokken zijn volgens hem
beslist geen achteruitgang ten

opzichte van de open situatie in het
verleden. Hij wijst op de jaloezieën
over de volle lengte van de schuren.
Als die opengaan, ontstaat een
meterhoogte ventilatiestrip, waar-
door een bijna-buitenklimaat ont-
staat. Ook het daglicht treedt via dak-
vensters vrij naar binnen. Kunstlicht
is alleen nodig op mistige dagen
zoals vandaag. “Nu zijn de luiken
ook maar half open vanwege de
vorst. Die eenden kunnen er wel
tegen, maar de eieren niet. Wordt het
nog kouder dan gaat de verwarming
aan.” 

Bacterieloos
Dwars over het midden van de broed-
schuur loopt een pad vanwaar met
een tractor dagelijks vers stro in de
hokken wordt gestrooid. Aan weers-
zijden bevinden zich twee rijen leg-
hokjes. Maar de eenden blijken
eigenwijs en leggen de eieren nog
deels lukraak op het stro. Een kwes-
tie van africhten, lacht Workamp. Hij
wijst erop dat deze eenden nog maar
net aan de leg zijn. Door de verse
eieren snel te rapen en de leghokken
tijdelijk dichter bij favoriete legzones
te plaatsen, verbetert dit gedrag met
de tijd. Eenmaal gewend aan het leg-
gen in de hokjes kunnen ze weer

geleidelijk terug naar hun oude posi-
tie.

Zo vers mogelijk rapen is sowieso
het devies. Elk gelegd eendenei ligt
dezelfde dag om 12.00 uur in de
broederij. Want snelheid is kwaliteit
en komt de voedselveiligheid ten
goede. ”Ook hier komt Salmonella
voor en Campylobacter. Maar door
snel te rapen voorkom je dat een
besmetting op de schaal in het ei
terecht komt. Bovendien ontsmetten
we de eieren voor ze worden overge-
laden op de broedladers met forma-
line. Dat geeft na een test met Rodac-
plaatjes, steeds een bacterieloos
resultaat. Ik was er zelf ook verbaasd
over.”

Certificering
Besmettingsrisico’s in de pluimvee-
sector zijn nooit helemaal uit te slui-
ten, geeft Workamp toe. Voor Duck-

r iki van de eendensector 
Over Duckto-Farm
Duckto-farm Holding BV is de moedermaatschappij van Poeliersbe-

drijf Tomassen en de Duckto-Farm broederijen en moederdieren-

bedrijven Met 80 medewerkers en een jaaromzet van  25 mln

mag ze zich een middelgrote speler noemen in Europa. De kracht

van Duckto-Farm is het vermogen om de hele keten van legei tot

slachteend te beheersen. Het bedrijf realiseert dit door het traject

van broedei tot nieuwe generatie legeend geheel in eigen hand te

houden en door strenge eisen te stellen aan de vleeseendenhou-

ders. Zo zijn deze verplicht om GMP-gecertificeerd voer af te

nemen en mogen zij daar onder geen beding van afwijken. Een

traceringssysteem kan elke slachteend herleiden tot het koppel

waar het oorspronkelijk als ei vandaan kwam.

Snavels knippen is hier 

verboden en eerlijk gezegd ook niet nodig als je

kiest voor volledig stro
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horeca foodservice, het middenseg-
ment. Misschien ook als seizoens-
product bij AH, maar dan moeten we
eerst BRC-gecertificeerd zijn.” 

R&D-team
Want het is Kasius niet ontgaan dat
het product eend in de horeca
opgang maakt en dat het gros
momenteel uit Frankrijk wordt geïm-
porteerd. Veelal betreft het dieron-
vriendelijk gefokte canards de barba-
rie, waar Duckto-Farm een diervrien-
delijk alternatief voor kan bieden.
“Bovendien beheersen wij de hele
keten. We zullen natuurlijk wel eerst
een convenience-lijn op moeten zet-
ten. Dan denk ik aan een constructie,
zoals we die bij Buitenhuis Snacks
hadden. Daar hadden we een goede
kok in de productontwikkeling zit-
ten. Zoiets moet je namelijk in een
keer goed doen. Niet met een enkel
product aankomen, maar met een
assortiment en een goed concept. We
hebben er de mensen voor. Ik kom
uit die wereld. Onze president-com-
missaris, Peter Hermans, is afkom-
stig van Deli XL. Onze marketingman
heeft de nodige foodservice en retail-
ervaring. Tja, de marketingfunctie is
nieuw hier. Die hadden we vroeger
niet.” ■

eieren te verwijderen.
Drie dagen voor het uitkomen (na

28 dagen) verhuizen de eieren naar
de nabroedkasten. De broedmeester
brengt de eieren vanuit de rekken
middels een depanner over in kunst-
stofbakken. De eieren komen in
nieuwe karren waarvan de nummer-
code weer in het traceability-systeem
wordt gezet. Eenmaal uitgekomen
gaan de eendagskuikens in een tel-
machine en direct daarna op trans-
port naar een van de mesterijen. Op
dat moment is nog precies bekend
tot welke koppels de eendjes behoren
en dat blijft zo tot het moment van de
slacht is gekomen.

Inentingsprogramma
De kuikentjes die de nieuwe genera-
tie broedeenden gaan vormen krijgen
een VIP-behandeling. In geconditio-
neerde ruimtes wordt bij een tempe-
ratuur van 33 à 34°C al het mogelijke
gedaan om ze tot krachtige, gezonde
eenden op te laten groeien. Er gelden
strenge toegangsvoorschriften en de
kuikens ondergaan een Salmonella-
inentingsprogramma die korte met-
ten moet maken met deze bacterie.
Ten slotte kunnen ze met 18 weken
na een steekproefsgewijze bloedtest
op salmonella en campylobacter door
naar een grotere, koelere stal van 16
°C om ze voor te bereiden op het leg-
gen. 

Kinderlijk eenvoudig
Het traceringssysteem is dus kinder-
lijk eenvoudig. Er worden geen
streepjescodes of andere coderings-
systemen toegepast. Niet nodig, stelt
Workamp die er op wijst dat het er in
zijn bedrijf vergeleken met andere
pluimveeproducenten betrekkelijk
kleinschalig aan toe gaat. Zo

beschikt Duckto-Farm over zeven
legstallen. Daarvan zijn er meestal
vier volledig ‘aan de leg’. Daarom
kan het bedrijf ook toe met één
broedmeester die alle broedeieren
beheert, controleert en op transport
zet.

Uiteraard vergemakkelijkt de kop-
pelgewijze traceringsmethodiek de
zaken aanzienlijk. Overigens is dit de
gangbare aanpak in de pluimveesec-
tor, waarbij Duckto-Farm aanzienlijk
kleinere koppelgroottes hanteert dan
een bedrijf als Friki. “Ik zeg niet dat
wij het beter of slechter doen dan de
kippensector,” benadrukt Workamp.
“Ons voordeel ten opzichte van veel
collegabedrijven is wel dat wij een
compleet geïntegreerde keten heb-
ben van broedei tot eindproduct. We
kunnen elk geslacht dier tot op het ei
terug traceren. Dat wil zeggen per
koppel.”

Convenience-strategie
Tot voor kort hield de productieketen
bij Duckto-Farm op bij het slachten,
panklaar maken en diepvriezen van
de eenden. Behoudens enkele hon-
derdduizenden voorgebraden eenden
op jaarbasis, een uitbestede activiteit,
werd er nog weinig toegevoegde
waarde aan de eindgebruiker gebo-
den. Met de komst van Sjack Kasius
gaat daar verandering in komen. Hij
is zich zeer bewust dat er naast het
mesten en slachten van eenden ook
geld is te verdienen met een meer op
convenienceproducten gerichte stra-
tegie. De markt is er rijp voor, aldus
Kasius. “We hebben nu voornamelijk
hele, rauwe eend in het programma.
Het is tijd om nieuwe producten op
de markt te zetten. Bouten, filets en
gegaarde producten als eendensa-
teetjes. In eerste instantie voor de

Eendeneieren in de broederij van Duckto-Farm worden in 28 dagen uitgebroed.

Daarna gaat het gros van de eendagskuikens op transport naar een van de 50

aangesloten mesterijen. Een beperkt deel vormt de basis voor een nieuwe generatie

legeenden die de cyclus van ‘broedei tot slachteend’ nieuwe leven inblaast. In alle

schakels van de keten houdt de onderneming vat op de cyclus door middel van een

in eigen beheer ontwikkeld traceringssysteem.

Pekingeenden in het vrieshuis van Duckto-Farm. Na de slacht worden

de hele, rauwe en schoongemaakte eenden in de doos bij een

temperatuur van -32°C ingevroren. Vervolgens gaan ze naar alle

uithoeken van Europa en China.


