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     12 augustus 2021 
 

Europa's grootste leghennenbroederij - Verbeek's Broederij B.V. werkt samen 
met respeggt voor de geslachtsbepaling in het broedei om een einde te maken 
aan het doden van kuikens 
  
Respeggt group en Verbeek's Broederij slaan de handen ineen om een einde te maken aan het 
doden van mannelijke eendagskuikens in Nederland voor de Duitse en andere KAT-
gecertificeerde eiermarkten. Een nieuwe SELEGGT-circuittechnologie voor de 
geslachtsbepaling in het broedei zal in september 2021 in de broederij van Verbeek worden 
geïnstalleerd. Na de oplevering zal deze technologie op volle kracht worden inzet om het aantal 
mannelijke kuikens dat bij Verbeek wordt gedood, sterk te verminderen. Eierpakstations zullen 
dan de mogelijkheid hebben om kuikens van de Novogen-genetica en andere genetica te 
bestellen die "Zonder kuikendoden" zijn uitgekomen dankzij geslachtsbepaling op de 9e 
broeddag.  
 
"Wij bewonderen de innovatieve denkwijze van Verbeek en zijn zeer enthousiast over deze 
nieuwe samenwerking. Aangezien Verbeek de grootste broederij van Europa is, hopen wij dat de 
respeggt-eieren "Zonder kuikendoden" met ons hartvormig respeggt-keurmerk binnenkort nog 
zichtbaarder zullen worden in de Nederlandse en Duitse supermarkten. De toekomst van de 
eierindustrie is "Zonder kuikendoden" en deze grote stap moet worden gecommuniceerd naar 
de consument toe," zegt Martijn Haarman, directeur van respeggt group.  
 
"Na evaluatie van alle opties om een einde te maken aan het doden van kuikens in onze broederij, 
kozen we voor respeggt omdat hun methode de meest ethische, duurzame en efficiënte is voor 
een vroege geslachtsbepaling. Bovendien kan de technologie op korte termijn worden 
ingevoerd. De respeggt group is met hun technologie een pionier in onze industrie. Dit geeft ons 
vertrouwen vanuit technisch oogpunt. Met de invoering van deze technologie in onze broederij 
willen we ons bedrijf klaarstomen voor de toekomst en een hoge standaard voor dierenwelzijn 
garanderen", zegt Herman Brus, directeur van Verbeek's Broederij B.V.  
 
Verbeek's Broederij B.V. levert leghybride broedeieren, eendagskuikens en jonge hennen aan 
pluimveehouders in Nederland en in het buitenland. Daartoe exploiteert Verbeek een moderne 
broederij in Zeewolde in Nederland en diverse opfokbedrijven in Europa voor het opfokken van 
vrouwelijke eendagskuikens. De broederij is de grootste in Europa en beschikt hoofdzakelijk over 
Novogen-genetica.  
 
De respeggt group is een dienstverlener die gespecialiseerd is in vroege geslachtsbepaling in 
het broedei door de toepassing van de SELEGGT-circuittechnologie. Bovendien garandeert 
respeggt de toegevoegde waarde "Zonder kuikendoden" door de toeleveringsketen van elk 
broedei te controleren. In meer dan 6.000 supermarkten en discountwinkels in Duitsland, 
Nederland, Frankrijk en Zwitserland kunnen klanten reeds eieren vinden met het hartvormige 
respeggt-keurmerk "zonder kuikendoden".  
 
De totale capaciteit van de broederij van Verbeek's Broederij B.V. bedraagt 30 miljoen legkuikens 
per jaar. De samenwerking tussen Verbeek en respeggt maakt het mogelijk om jaarlijks meer 
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dan 10 miljoen vrouwelijke respeggt-leghennen uit te broeden, die meer dan 3 miljard respeggt-
eieren "Zonder kuikendoden" zullen leggen primair voor de Duitse en andere KAT-gecertificeerde 
eiermarkten. 
 
Voor verdere informatie: 
 
https://www.verbeek.nl/   - De website van de broederij 
https://www.respeggt.com/nl/  - De website voor consumenten 
https://www.respeggt-group.com/  - De website voor systeempartners 
https://www.seleggt.com/   - De website over de SELEGGT-technologie 
 

 
respeggt - wij staan voor “Zonder kuikendoden“ 
 
Voor persvragen: 
press@respeggt-group.com 
Kristin Höller, tel: +49 151 52062110 
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