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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



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’



Rondeel 

Het eerste ei met ‘Milieukeur’



30-11-2007 : samenwerking NGO’s

onderzocht & presentatie Dierenbescherming beleid & directie Den Haag 



2010 opening 1e Rondeel in Barneveld



Nachtverblijf: Groen

• Eten

• Drinken

• Eieren leggen

• Rusten

Het Rondeel              



Het Rondeel             

Dag verblijf: Geel

• De natuur naar

“binnen” halen

• Klimaat gelijk met 

het nachtverblijf

• Bezoekerstunnel (optioneel)

• Scharrelen

• Stofbaden Oranje



Het Rondeel               

Bosrand: Blauw

• Scharrelen

• Ontdekken

• Op zoek naar beschutting



Het Rondeel               

Centrale kern: Roze

• Begane grond: 

Werkruimte voor de 

pluimveehouder

• Eerste etage:

marketing/bezoekerscentrum/  

bezoekerstunnel

(deze etage is optioneel)

• Tweede etage: 

Klimaatcontrole
(optioneel:warmtewisselaars)



Het Rondeel       

Centrale kern: Roze

innovaties:

• Natuurlijke ventilatie

• Natuurlijk gedrag van de dieren

(geen snavelbehandeling)

• Systeem voor mestdroging

• Q-Perch ongedierte bestrijding & relax sleep.

innovatie:

• Unieke vorm, eyecatcher, blijkt functioneel!



Het Rondeel: functioneel anders



Waar wordt het Rondeel®  gepromoot



Albert Heijn  > 30 % NL ! Promoot Rondeel® produkten

Presentatie winkelPromotie open dag

Rondeel ei spread

Rondeel paaseieren Allerhande magazine

Promotie video

../Videos - animations/2014 Albert Heijn_Kan ik je helpen_Rondeel Amsterdam/2014 Albert Heijn_Kan ik je helpen_Rondeel Amsterdam.wmv


https://www.youtube.com/watch?v=74yAFia0V

dY&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=74yAFia0VdY&feature=youtu.be


Media  & miljoenen KLM passagiers storytelling:



Transparantie voor de consument!



Maatschappelijk verantwoord ondernemen:
Duurzaam

Maatschappij
(triple P)

Rondeel  =    MVO     (in praktijk brengen)     



• Gezonde agrarische familiebedrijven (gezinsinkomen genererend) met 

toekomst voor volgende generaties

• Produktie van gezonde voeding (ei! & kippenvlees)

• Maatschappelijke verbondenheid (regio inzet/afzet)

• Ontwikkeling arbeid-integratie projecten (Muiden)

People



Project Muiden-MiniRondeel® met zorg 

 

Dit project heeft ontwikkeling van het landgoed aan de Vecht (direct naast de A1/afslag muiden) 

waar nu Zorgboerderij Hoogerlust exploitatie voert. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt 

hebben daar dagelijkse werkbesteding waarbij het doel is om door professionele aanpak de mensen 

verder te helpen / terug functionerend in de maatschappij te brengen. 

Mini-Rondeel in centrum van aktiviteiten geplaatst 

bevat:  

Kippenstal, zalen & keuken, terras, LES-winkel 



• Integraal duurzaam door:

–Verkorte keten (zelf inpakken&vermarkten)

–Circulaire principes toepassen 

• efficiënt gebruik grondstoffen uit de keten

• inzet klanten reststromen

–Ecologisch verantwoord produceren 

• natuurbalans behouden

–Dierwelzijn & milieuwelzijn combineren & borging

• Beterlevenkeurmerk

• milieukeur
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Planet



Biologisch afbreekbare verpakkingen  (biobased/biodegradable)



• Continuiteit borgen door marge voor alle ketenpartners

• Welzijn pluimveehouders borgen door voerkoppeling prijs

• Goed rendement voor Rondeel franchisers

Blijven ontwikkelen in welzijn elke dag 

beetje beter voor  

burger/boer/beestje
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Profit/Prosperity



Brede ondersteuning in de samenleving

The highest score in the
consumertest : 7.9

file:///E:/WakkerDier-RondeelEi-R20.mp3


Ontwikkelingen

in Nederland :
2010 Rondeel Barneveld

2011 Rondeel Wintelre

2012 Rondeel Ewijk

2014 MiniRondeel ‘t Eiland Amsterdam

2016 Rondeel Vaassen  

2017 Micro Rondeel Den Haag    

2018 Realisatie Rondeel Muiden (zorg)



“Een voorbeeld van realiseren van een innovatieve nieuwe keten voor integraal duurzame eierenproduktie”

Het Rondeel®



Het ontwikkelen van nieuwe markten door het merk Rondeel te
positioneren en klanten onderscheidend vermogen te bieden



• Rondeel Consumptie eieren  (1e class)

• Rondeelei op sandwich

• Vlees van rondeel-legkippen op sandwich
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Internationale KLM Case verwaarding Rondeel leghennen



Ei spread Soesjes Mayonaise

Ei producten



Sterke samenwerking in de afzetmarkt

Met toonaangevende leading companies in NL 

samen met en een variatie van NGO’s 





Succes verzekerd!

Realisatie door innovatie….

transities in de markt & category

selectieve partners en distributie


