
Alle voordelen van uitkomen in de stal 
    binnen uw bereik



NestBorn is een nieuwe techniek voor het uitkomen van 
kuikens in uw stal. Deze aanpak verhoogt het welzijn en 
de gezondheid van de kuikens. Voor NestBorn zijn geen 
investeringen of aanpassingen in de stal nodig, want de 
broederij brengt de voorgebroede eieren en plaatst ze met 
de NestBorn overlegmachine op een strooiselbed in uw 
vleeskuikenstal.

Er wordt door de broederij een NestBorn Monitoring Plat-
form bij de eieren geplaatst en u kan het volledige uitkomst 
traject in realtime en vanop afstand volgen. NestBorn kan 
in principe op elk vleeskuikenbedrijf worden toegepast 
en een specialist van de broederij verleent u hierin graag 
deskundig advies!

NestBorn,
winst met dierenwelzijn

Om zeker te zijn dat het driedaagse 
uitkomstproces goed verloopt, plaatst 
de broederij de unieke draadloze 
Ovoscan-sensoren tussen de eieren. Deze 
meten continu de eischaaltemperatuur 
en het klimaat in uw stal. Op uw smart-
phone, tablet of PC kan u alle parameters 
opvolgen op www.mynestborn.eu en 
bijsturen waar nodig, om het uitkomen 
van de kuikens eenvoudig en efficiënt te 
laten gebeuren.

 

NestBorn 
monitoring
platform

De beste start
voor uw kuikens
Een goed begin is het halve werk. Vleeskuikens 
die na uitkomst meteen over voer, water en licht 
beschikken, hebben daar de hele ronde profijt 
van. Zo hebben ze een snellere darmontwikkeling 
en een betere immuniteit. Dat zorgt voor robuuste 
en gezonde kuikens, gedurende de gehele ronde. 

Met NestBorn kunt u, zonder investeringen of 
aanpassingen, de kuikens uit laten komen in uw 
vleeskuikenstal. Met als resultaat: geen stress, 
minder antibiotica, meer rendement en meer 
arbeidsplezier. 



NestBorn:
veel meer dan 
alleen vroege 
voeding
Met NestBorn profiteert u van alle voordelen 

van uitkomen in de stal. Met als resultaat:

robuuste kuikens, die in de stal zonder stress 

uit het ei komen en meteen toegang hebben 

tot voer, water en licht. Het gevolg: een beter 

rendement per kuiken en per m2. 

diervriendelijk welfare profit

Kuikens hebben directe toegang tot voer, water en licht.  

Geen handelingen en transport van de kuikens.  

Betere voetzoolscores door droger strooisel.  

robuust en gezond

Minder uitval.  

Betere groei en voederconversie. 

Betere darmgezondheid.  

Lager antibioticagebruik.  

eenvoudig

Geen investeringen in de vleeskuikenstal. 

Voor elke pluimveehouder toepasbaar.  

Uniek NestBorn Monitoring Platform.  

De voordelen op een rij:



6.  facturatie
van het aantal kuikens op 
7 dagen na opzet

3.  plaatsen1.  voorbereiden

NestBorn 
in de praktijk
In 7 stappen naar een gezonde 
en succesvolle ronde. 

5.  uitkomst

van de stal
2.  transport

van de perfect geschouwde 
broedeieren

van de broedeieren in de stal

4.  sturing
van het klimaat voor optimale 
eischaaltemperatuur

en direct toegang tot voer,
water en licht 

7.  resultaat
een gezonde en succesvolle 
ronde



Kris Coppen
“kuikens in de stal zien geboren 

worden is een fenomenaal zicht”

“Met NestBorn lopen de rondes gemakkelijker. Ik merk dat de dieren 

minder stress hebben, doordat ze uit het ei komen in de omgeving waar 

ze ook opgroeien. Bovendien hebben de kuikens door de ronde heen 

een goede voederconversie en hebben ze duidelijk minder medicijnen 

nodig. Dat betekent voor mij automatisch lagere dierenartskosten. Terwijl 

we voor dat alles zelf eigenlijk niets hoeven te doen. Het enige is dat we 

drie dagen eerder dan voorheen de stal in orde moeten hebben, met 

de juiste temperatuur en een strooiselbed van zo’n vijf centimeter dik. 

Tegelijk met de broedeieren arriveert er een machine die de eieren netjes 

in het strooisel legt; dat is in een mum van tijd gebeurd. Na uitkomst in 

onze stal hebben de kuikens direct de beschikking over voer, water en 

licht. Dat kan naar mijn idee alleen maar positief werken op het welzijn 

van mijn kuikens. Kuikens in de stal zien geboren worden is een 

fenomenaal zicht. Dat vind ik prachtig.”

“Ik heb met mijn bedrijf als doel om robuuste kuikens af

te leveren, met minimaal gebruik van antibiotica. Met 

NestBorn lukt dat. De NestBorn-machine plaatst de eieren 

op een strooiselbed in mijn voorbereide stal. Met de 

Ovoscan-sensoren monitoren we het uitkomstproces. 

Bij uitkomst hebben de kuikens direct toegang tot voer 

en water. Met NestBorn zijn de stallen op mijn bedrijf 

2 dagen langer bezet, maar deze extra inzet loont. Ik 

heb minder pootproblemen en de kuikens groeien beter. 

Ook merk ik dat de kuikens minder stress hebben. Met 

NestBorn produceer ik niet alleen diervriendelijker, ik 

merk ook een beter financieel rendement. En dat zonder 

extra investering in de stal.”

Peter Wolfs
“ik heb minder pootproblemen 
en de kuikens groeien beter”

Peter Wolfs, vleeskuikenhouder te Moergestel 
(Noord-Brabant, Nederland)

Kris Coppen, vleeskuikenhouder te Vrasene 
(Oost-Vlaanderen, België)



Benieuwd hoe u met NestBorn het 
rendement op uw bedrijf kunt 
verbeteren? Bezoek de webpagina 
of contacteer een van de vermelde 
broederijen.

NestBorn, 
op uw bedrijf

Belgabroed, Broeierij Vervaeke-Belavi, Kuikenbroederij Van Hulst 
en Moonen & Wagemans KuikenBroeders zijn vier partners binnen 
NestBorn.

www.nestborn.eu

Belgabroed
Steenweg op Hoogstraten 141 | 2330 Merksplas | België
+32 14 63 31 62 
info@belgabroed.be 
www.belgabroed.be

Broeierij Vervaeke-Belavi
Oude Kapellestraat 65 | 8700 Tielt | België
+32 51 40 03 58 
info@vervaekebelavi.be 
www.vervaekebelavi.be

Kuikenbroederij Van Hulst
Heiberg 26a | 5504 PB Veldhoven | Nederland
+31 40 253 27 32 
info@kuikenbroederijvanhulst.nl
www.kuikenbroederijvanhulst.nl

Moonen & Wagemans KuikenBroeders
Bloemerstraat 6/b | 6031 NW Nederweert | Nederland
+31 49 563 14 70  
info@moonenwagemans.nl
www.moonenwagemans.nl

contactgegevens

Praktijk
resultaten*

beter eindgewicht 
+ 50 tot 70 gram

betere voederconversie 
2 tot 4 punten

minder antibiotica 
Tot 50% 

betere voetzoolscore 
Tot 50% 

* Dit betreft gemiddelde praktijkresultaten.



NestBorn is een geregistreerd merk.  |  Ovoscan is een geregistreerd merk. De NestBorn-werkwijze en -machine zijn 
gepatenteerd en het gebruik ervan is alleen toegestaan   onder een licentieovereenkomst met HFHC nv. | © HFHC nv 2019.www.nestborn.eu 


