Venco Groep
I N N O VAT I E F I N D E P L U I M V E E S E C T O R

De Venco Groep is een
familiebedrijf uit Eersel dat
bestaat uit een groep innovatieve
bedrijven die wereldwijd actief zijn
in de pluimveesector.
Bedrijven binnen de Venco Groep
De fundering van de Venco Groep werd
gelegd in 1983, toen Cor van de Ven en
zijn vrouw Han het bedrijf Vencomatic
begonnen. Hij ontwikkelde een innovatief
nestsysteem om het verzamelen van
broedeieren te automatiseren, wat snel
leidde tot internationale belangstelling.
Gaandeweg traden de bedrijven
Prinzen (eierverwerkingsmachines en
eierinpakmachines) en Agro Supply (specialist
in klimaatverbetering, mestbehandeling
en droging in pluimveestallen) toe tot
de Venco Groep, omdat hun producten
een aanvulling waren op de Vencomatic
producten. Daarnaast werd met Vencosteel
(productie van staalproducten) een eigen
productielocatie gerealiseerd en werd het
bedrijf Rondeel (uniek huisvestingssysteem
voor leghennen) opgericht.
Wereldwijd actief
De Venco Groep is een mondiale speler
in de pluimveesector. Het bedrijf beschikt
over een distributienetwerk opgezet met
gespecialiseerde dealers in meer dan 100
landen. Verder heeft de Venco Groep
vestigingen in Brazilië, China en Spanje.
Rondeel
Een voorbeeld van de innovatieve kracht
van de Venco Groep is het Rondeel. Het
Rondeel is ontwikkeld in samenwerking
met Wageningen Universiteit en de
Dierenbescherming. Duurzame productie
van eieren staat centraal in dit unieke
huisvestingssysteem voor pluimvee. Volgens
onderzoekers vinden legkippen in deze
ronde stal alles wat hun hartje begeert:
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voldoende mogelijkheden om te scharrelen,
een stofbad te nemen, te eten en te drinken
en hun ei op een beschutte plek te leggen.
In 2010 is de eerste Rondeel geopend in
Barneveld en de tweede is begin 2011 van
start gegaan in Wintelre. Bezoekers zijn
het hele jaar door welkom op het Rondeel
zowel in Barneveld als Wintelre. Vanuit een
bezoekerstunnel kan men naar de kippen
kijken. Dus kom gerust een bezoek brengen
aan Rondeel Berkhoeve op de Oirschotsedijk
3b in Wintelre. Ook is het mogelijk om het
Rondeel te reserveren als vergaderlocatie.
Meer informatie kunt u vinden op
www.rondeeleieren.nl.
Venco Campus
Door de groei van de Venco Groep is er
behoefte aan meer bedrijfsruimte. Om
mondiaal concurrerend te kunnen zijn, moet
er zeer efficiënt en innovatief gewerkt kunnen
worden. Er wordt een nieuw hoofdgebouw
gebouwd dat samen met het bestaande
hoofdgebouw, een daartussen gelegen
visvijver en een oude vuilnisstort de Venco
Campus gaat vormen. Een werklandschap
waarin werken, natuur en recreatie
samengaan. De Venco Campus moet ook

een duurzame campus worden. Dat geldt
voor de omgeving maar zeker ook voor
het nieuwe hoofdgebouw. Zoveel mogelijk
zelfvoorzienend (energieneutraal) en zo min
mogelijk belastend voor de omgeving.
Kenniscentrum
De Venco Campus is meer dan een bedrijfsgebouw. Het is ook een kenniscentrum voor de
pluimveehouderij. Een plaats waar werktuigbouwkundigen, zootechnici, landbouwtechnici en ethologen samen met pluimveehouders uit de praktijk werken aan de
verbetering en ontwikkeling van producten.
De Venco Campus vormt samen met
enkele proefbedrijven in de regio een
sterk kenniscentrum met internationale
uitstraling. Een voorbeeld daarvan
is KempenKip in Vessem, het eerste
ZLTO satellietbedrijf. Hier wordt in
samenwerking met Wageningen
Universiteit en de Katholieke Universiteit
Leuven wetenschappelijk onderzoek
uitgevoerd. Verder biedt de Venco Groep
vele stage- en afstudeerplekken aan
studenten van het technische en agrarische
onderwijs op alle niveaus.
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