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Heb je oog voor dierenwelzijn 
en milieu? Wil je graag vooruit? 
Dan kunnen we misschien iets 
voor elkaar betekenen. 

TEAM KIPSTER



KIPSTER 
BREIDT UIT
Introductie 
Kipster zijn we in 2013 gestart vanuit de vraag: "Hoe 
kunnen we de wereld eerlijk voeden en wat is de rol van 
dieren daarin?" In 2017 hebben we de eerste boerderij 
geopend in de buurt van Venray. Sindsdien is het een 
gekkenhuis. Van over de hele wereld is er belangstelling 
voor het Kipster-concept.  

Gezonde toekomst 
Wij bouwen aan een gezonde onderneming voor een 
gezonde toekomst en zoeken boeren om samen lang en 
gelukkig mee te ondernemen. Heb je oog voor 
dierenwelzijn en milieu? Wil je graag vooruit? Dan 
kunnen we misschien iets voor elkaar betekenen. 

Belangstelling? Dan verneem ik graag van je. 
Met vriendelijke groet, 

Bas Timmers 
06-31767430

mailto:no_reply@apple.com


DE MARKT 
Groei 
De belangstelling voor eerlijk eten groeit. Het leger 
foodbloggers, sterrenkoks, journalisten en 
supermarkten dat zich duurzaam profileert groeit 
gestaag. Het aantal bewuste consumenten groeit vrolijk 
mee. Dit is geen trend die weer overwaait, maar eentje 
die stevig wortel schiet. Steeds meer mensen zien dat 
voor hun lage voedselprijs elders een hoge prijs 
betaald wordt. Bijvoorbeeld door het milieu, de boer 
en uiteindelijk door onze kinderen. Dit maakt dat de 
wereld diepgaand en snel verandert.  

Bouwen in Nederland 
In deze onrustige tijden bouwen we met Kipster aan 
een solide boerenbedrijf voor een gezonde toekomst.  
De vraag naar onze eieren is groter dan het aanbod. 
Daarom zoeken we vakbekwame boeren die samen 
met ons willen ondernemen. In Nederland hebben we 
de vraag gekregen om twee boerderijen bij te bouwen. 

Internationaal uitbouwen 
Verder zijn we bezig met boerderijen in Amerika, 
Duitsland, Frankrijk, Engeland, België en op de 
Caraïben. Meedoen met Kipster, betekent deel 
uitmaken van een wereldwijd collegiaal netwerk.



BOUWEN 
Nerderland 
We hebben de vraag ontvangen om 2 boerderijen in 
Nederland bij te bouwen.  Hiervoor zoeken we: 

• Ruimdenkende boeren met de juiste ervaring  
• Bouwblok van minimaal 100 x 140 meter 
• Vergunningen voor 48.000 leghennen 

Voorop lopen 
Graag werken we samen met mensen die openstaan voor 
innovatie. Want op het gebied van kringlooplandbouw, 
het verkorten van ketens en het verbeteren van 
dierenwelzijn wil Kipster voorop blijven lopen. Dat vraagt 
om een ondernemersmentaliteit en durf. Maar ook om 
boeren vakmanschap en een klein beetje gekte.



SAMENWERKEN 
Zekerheden van Kipster  
Dit mag je van ons verwachten: 

• Langlopend contract met toonaangevend klant 
• Gegarandeerde afname 
• Vaste prijs met koppeling aan voerprijs 
• Sorteren en leveren direct af boerderij 

Taken van Kipster 
Dit gaan we regelen: 
• Verzorgen geheel bouwproces  
• Logistiek richting klant 
• Circulair voer 
• Certificaten van 3 sterren BLK tot CO2 neutraal 
• Technische ondersteuning en training 
• Marketing en branding 
• Delen kennis en ervaring internationaal team



STREVEN 
Optimaal rendement 
We streven naar optimaal rendement in economische zin, 
in ecologische en in maatschappelijke zin. Wat betekent 
dat in de praktijk? Dat we niet alles doen of laten om de 
kostprijs te drukken. We kijken naar het totale plaatje en 
streven naar een evenwicht.  Bijvoorbeeld: 

Inkomen boer 
Een goed inkomen voor de boer past in dit plaatje.  

Dierenwelzijn voorop 
Zo vangen we kippen niet op de meest efficiënte manier, 
maar wel zo diervriendelijk mogelijk. 

Reststromen 
Kipsterkippen eten voer uit reststromen van akkers en 
bakkers. Dat is niet de goedkoopste manier, maar wel de 
enige manier die aansluit bij de Kipstervisie.  

CO2 Neutraal 
Daarnaast zijn onze eieren CO2-neutraal. Dit betekent dat 
we onze uitstoot compenseren. Dat is niet gratis.  

Transparant 
Verder zijn onze boerderijen open voor publiek en dat 
vraagt tijd en energie.  

Vragen? 
Als dit je aanspreekt, dan heb je vast nog een heleboel 
vragen. En die kun je me hier gewoon stellen.  
Of bel Bas: 06-31767430

mailto:bas@kipster.nl


Enfin 
We gaan verder bouwen aan een groeiende en bloeiende 
bedrijf dat impact maakt. Daarvoor zoeken we een 
ondernemende boer die onze visie deelt.  Meer weten? Bel 
Bas: 06-31767430. Of mail bas@kipster.nl 

Groet, 
Bas

mailto:bas@kipster.nl

