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“We hebben een 
goede verstand-
houding en ze  
weten alles van 
ons bedrijf, hier-
door loopt de  
samenwerking 
zeer gemakkelijk.”

Nieuwbouw Pakstation van de Vis eierspecialist  
te Voorthuizen

Verzorgen aanvraag om  
omgevingsvergunning onderdelen 
milieu en bouw

 
Verzorgen NBW

Ontwerpen uitbreiding

 
Verzorgen milieu- en  
bouwtekeningen

VanWestreenen heeft
in dit project de volgende 
werkzaamheden uitgevoerd: 

Omdat op die locatie de kippen nog in kooihuisvesting 

gehouden werden, wisten Evert-Jan en Marjan dat 

ze op den duur op zoek moesten naar een alternatief. 

Dat alternatief werd geboden door de ouders van 

Evert-Jan: Wim en Linda van de Vis. Op dit bedrijf 

worden, verdeeld over 4 stallen, ruim 70.000 leg- 

kippen in volièrehuisvesting gehouden. Het bedrijf 

voldoet aan alle welzijns- en milieuwetgeving. 

Omdat de eierinpakruimte op het bedrijf sowieso 

aan de kleine kant was en enigszins verouderd 

besloot men om twee vliegen in één klap te slaan: 

de bouw van een nieuwe grotere inpakruimte 

waar tevens eieren in kleinverpakkingen kunnen 

worden verpakt. Deze hal werd in september 2011 

gebouwd en is voorzien van een nieuwe MOBA 

2500 sorteermachine. Hierdoor hebben ze meer 

capaciteit ten opzichte van de eierhandel die ze 

tot dan toe hadden en kunnen ze nog beter aan 

de voedselveiligheid eisen en de wensen van de 

klanten voldoen. Er worden nu rond de 100.000 

eieren per week verpakt.  

 

Het type kip dat op het bedrijf gehouden wordt 

heet Brown Nick. Deze hennen staan bekend om 

het leggen van mooie diepbruine eieren met een 

supersterke schaal. Door verschillende leeftijden 

kunnen ze altijd de gewenste gewichtsklasse 

eieren vers leveren. Door hetzelfde ras kippen te 

houden met een zelfde voersamenstelling leveren 

ze ook altijd een constante kwaliteit. 

 

Evert-Jan reist ‘s middags met de door hem eerder 

op de dag zelf geraapte en gesorteerde eieren langs 

de weg. Chinese restaurants, supermarkten, cafetaria’s 

en marktkooplui voorziet hij elke dag van kakelvers 

eiergenot. Vader, moeder en Marjan (de vrouw 

van Evert-Jan) wisselen om de dag bij het eieren 

rapen en sorteren. “Een echt familiebedrijf”.
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Na 7 jaar werkzaam geweest te zijn als gewaardeerd pluimveespecialist bij veevoercoöperatie Rijnvallei 

besloot Evert-Jan Vis om samen met zijn vrouw Marjan voor zichzelf te beginnen in de eierhandel. De 

gelegenheid deed zich namelijk voor toen de buurman, die een kleinschalig pakstation had, besloot met 

pensioen te gaan. Evert-Jan en Marjan konden die eierhandel overnemen en de stal inclusief pakstation 

tijdelijk huren.


