Partners gezocht
Voldoet u aan onderstaande richtlijnen en kunt u zich hierin vinden?
Sluit u dan aan als innovatieve partner!

RAS

•

Duroc ras.

DIERENWELZIJN

•

Een hand stro van de verzorgers aan alle varkens.

•

Juten zak/organisch touw/strobriket in het kraamhok en bij de gespeende
biggen.

•

Eigen transport met opleiding voor chauffeurs.

•

Minimale ruimte: zeugen 2,25 m2, biggen 0,3 m2 – 0,4 m2,
vleesvarkens 0,8 m2 – 1 m2.

•

Er moet een duidelijk dag- en nachtritme in de stal zijn door enige vorm van
daglichttoetreding. Indien dit niet mogelijk is moet er op iedere plek in alle
afdelingen kunstlicht aanwezig zijn van minimaal 40 lux.

•

Alle varkens hebben minimaal 40% dichte vloeroppervlakte, m.u.v. de
gespeende biggen en het kraamhok.

Quality Pork met de best mogelijke
zorg voor dier & omgeving

DUURZAAMHEID

•

Lage CO2 foodprint door voeren van bijproducten uit de voedingsmiddelenindustrie.

•

Lage ammoniakuitstoot (luchtwassers op de stallen).

•

Groene stroom via eigen opwekking of door groene stroomcertificaten.

HERKOMST

•

Nederlandse herkomst met afzender (Heyde Hoeve boer).

•

Storytelling – verhaal van de boer over herkomst, smaak, dierenwelzijn
en duurzaamheid.

TRANSPARANTIE

•

Zichtstallen op iedere locatie, transparante keten. Op iedere locatie is de
mogelijkheid om varkens te bezichtigen zonder afspraak.

•

Op ieder locatie dient juiste en uniforme informatie aanwezig te zijn over
de Heyde Hoeve varkens.

NATUUR & MILIEU

•

Samenwerking om de duurzaamheid verder te verhogen.

FUNCTIEGEBIEDEN

•

4 functiegebieden: slapen, eten, spelen, mesten.

PRODUCENTEN EN VERZORGERS

•

Betrokken ondernemers en medewerkers met hart voor het vak varkenshouden.
Intrinsiek gemotiveerd om het verschil te maken in de keten.

•

Medewerkers krijgen 3 x per jaar de ‘Heihoef training’ aangeboden, waarvan ze
er minimaal 2 verplicht moeten volgen. Relevante thema’s komen aan bod. Het
doel is het kennisniveau op peil te houden, elkaar te wijzen op verbeterpunten,
aanbevelingen te doen ter implementatie en het ‘wij-gevoel’ te creëren.

Overige voorschriften conform eigen handboek (ter inzage op ons bedrijf)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tiny schepers.

Rullen 15 5674 PC Nuenen (NL)
+31 40 299 08 89
info@heihoef.com
www.heihoef.com

