
Resi werkte na haar opleiding op een accountantskantoor maar miste de kippen en ging thuis werken. 
Sinds kort woont ze op de boerderij. Ze beslist voor 2025 of ze het legpluimveebedrijf overneemt. ‘Met 
mijn ouders heb ik een vijfjarenplan afgesproken. Uiterlijk in 2025 beslis ik of ik het bedrijf overneem. 
Mijn vriend Daan staat er helemaal achter. Het is vooral of ik het leuk vind. Mijn twijfels zijn de negatieve 
aandacht voor de boeren en de vogelgriepdreiging. Via Klasseboeren, Land van Cuijk Boert Bewust en 
promotie probeer ik mensen zelf een mening te laten vormen. Ik maak een weloverwogen keuze want het is 
wel bepalend voor de rest van ons leven, ook voor Daan.’

Ze heeft andere bedrijfsvormen overwogen. ‘Ik vind 
het geweldig leuk om kippen buiten te zien scharrelen 
maar dat is minder goed voor het milieu, voor de 
diergezondheid en de meerkosten zijn moeilijk terug te 
verdienen. Er moeten wel euro’s verdiend worden. Een 
ei is een supergezond product met een goede toekomst.’ 
Met AgriFood Tech Land van Cuijk legt ze verbindingen 
voor de brede welvaart in Land van Cuijk.’

Scharrelhennen
Resi Bens, 26 jaar jong, houdt met haar ouders Hugo en 
Rianne, ruim 100.000 scharrelhennen aan de Beerseweg. 
Sinds 2021 zijn er ook 100 walnootbomen geplant op 
hun perceel van 1 hectare grond. Met grote droogtunnels 
drogen ze de pluimveemest in naar minimaal 80 procent 
droge stof. De benodigde energie hiervoor komt van de 
zon. De daken met zonnepanelen produceren namelijk 
genoeg voor de eigen stroombehoefte en daarnaast 
voor circa 80 huishoudens. De totale productie is circa 
460.000 kilowattuur per jaar.  
Opgegroeid tussen de kuikens en kippen, Hugo en Rianne 
hadden voorheen een vleeskuikenbedrijf en stapten 
later over naar leghennen, ging Resi na de Havo naar 
de Hogere Agrarische School in Den Bosch. ‘Ik was 21 
en vond mezelf nog te jong om te gaan werken, je moet 
immers je hele leven werken, dus ging ik doorstuderen. 
Ik koos voor de studie MSc International Agribusiness 
& Food Chain Management aan de Harper Adams 
University in Engeland’. Werkervaring buitenshuis deed 
ze op een accountantskantoor op. 

Passie
‘Tijdens mijn stage in Australië ontdekte ik echt mijn 
passie voor legkippen. Iedereen wil het allerbeste voor 
de volgende generatie. We moeten dus goed zijn voor 
onze aardbol. Iedereen op deze wereld heeft ook recht 
op goede voeding. Daarvoor is een toekomstbestendige 
agrarische sector nodig. Wij werken daarom met ons 
bedrijf aan gezonde kippen en een duurzaam eitje met 
een goed verdienmodel. Zonder goed verdienmodel is 
ons bedrijf niet toekomstbestendig.’ 

Klasseboeren
‘Mijn doel is dat elk kind in zijn of haar schoolcarrière tot 
16 jaar minimaal één boerderij bezoekt zodat kinderen 
beleven waar het voedsel vandaan komt. Ik wil graag 
mijn dilemma’s delen. Dit is belangrijk om samen een 
beter beeld te kunnen vormen over datgene wat we 
dagelijks eten.  Met Klasseboeren, AgriFood Tech Land 
van Cuijk, Blij met een Ei, mmmEggies en Land van Cuijk 
Boert Bewust zet ik mij daarvoor graag in.’
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