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FAMILIEBEDRIJF
In 1845 werd de start gemaakt voor het huidige bedrijf toen 

Godfried Kaanen, voorvader van de huidige bestuurders de wa-

termolen kocht in Vierlingsbeek in het zuidoosten van de pro-

vincie Brabant.

DE MAAS
In 1923 werd het bedrijf verplaats naar de huidige locatie aan 

de Maas. De directe ligging aan de Maas is zeer gunstig, omdat 

de benodigde grondstoffen en granen per schip kunnen worden 

aangeleverd uit Frankrijk, Duitsland of andere werelddelen (via 

de haven van Rotterdam). 

1  F A B R I E K  –  5 5  L A N D E N

WA T E R M O L E N  T E G E N W O O R D I G

GECERTIFICEERDE PRODUCTIE
Voer samenstellen is ons vak en daarbij streven wij altijd 

naar de hoogste kwaliteit. HAVENS is GMP+ en HACCP ge-

certificeerd.  Binnen dit strenge kwaliteitssysteem gelden 

allerlei regels, van de aankoop van granen en grondstof-

fen tot en met de productie en aflevering van de voeders. 

Uiteraard met als doel om uitsluitend veilige voeders te 

produceren die voldoen aan de allerhoogste eisen.
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HAVENS uit Maashees (Nederland) is een innova-

tief familiebedrijf en werd reeds in  1845 opge-

richt. Tegenwoordig biedt HAVENS een breed en 

gevarieerd assortiment  van verschillende pre-

mium voeders voor de hobbymatige houderij van 

sier- en ras pluimvee, hoenders en vogels en voor 

konijnen, cavia’s en andere knaagdieren.

 
Het Green-Line®-concept

De meeste voedingsmiddelen van pluimvee en 

konijnen zijn ontwikkeld en bedoeld voor inten-

sieve veehouderij en dienen te zorgen voor een 

extreem hoge eiproductie en / of  een snelle groei.

 

De HAVENS Green-Line® voeders zijn anders!

 

Onze Green-Line® voeders ondersteunen juist een 

homogene en proportionele groei, respectievelijk 

een natuurlijke eiproductie.

 

Alle Green-Line® voeders zijn 100% plantaardig 

en volledig *.

* de granenmengsels uitgezonderd.

HAVENS is ieder jaar met een informatiestand 

aanwezig op diverse kleindiershows in binnen- en 

buitenland.
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De moderne fabriek van HAVENS 
met directe ligging aan de Maas; 

30 km ten noorden van Venlo

KWALITEIT
De hoge kwaliteit van de grondstoffen, de zeer grote di-

versiteit aan ingrediënten, de innovatieve productiefacili-

teiten en consistente recepturen maken een zak HAVENS 

pluimveevoer écht anders dan voer van andere merken.
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P L U I M V E E  /  O P F O K V O E R

Start Premium is een kerngezonde 2,4mm opfokkorrel 

die alle belangrijke vitaminen en mineralen bevat. De 

korrel is speciaal ontwikkeld voor kuikens met een leef-

tijd vanaf uitkomst tot 4-6 weken en heeft een uiterst 

exclusieve samenstelling voor een homogene groei.

• Kompleet en volledig opfokvoer voor alle (kleine) ty-

pen kuikens en jonge hennen (Sier- en raspluimvee, 

water- en wildvogels)

• Ook geschikt voor leggende krielkippen, mits grit 

wordt bijgevoerd

• Hoog aandeel van goed verteerbaar eiwit, extra ami-

nozuren en hoogwaardige koolhydraten

Art.nr. 06501 = 2,4 mm korrel

25 kg/zak

Opfokvoer voor kleine kuikens

START PREMIUM

Voedzaam en compleet opfokvoer voor een natuurlijke 

en homogene spierontwikkeling, te verkrijgen als meel 

en als korrel. Voor alle soorten pluimvee vanaf uitkomst 

tot aan de volwassen leeftijd.

• Voor alle typen kuikens en jonge hennen (sier- en 

raspluimvee, water- en wildvogels)

• Te voeren tot ongeveer 18 weken en als opvolger van 

Start Premium

• Ook als luxe voer voor tentoonstellingsdieren

• Hoog aandeel van goed verteerbaar eiwit, extra ami-

nozuren en hoogwaardige koolhydraten

Art.nr. 06000 = 3,0 mm korrel

Art.nr. 06001 = structuurmeel

25 kg/zak

Voor een gezonde start 

START & GROW

Ook voor 

kwartels

Start Premium
(voor kleine kuikenrassen)

Start&Grow
(voor alle kuikensoorten)

Scharrel-Meel/Scharrel-Korrel
(evt. in combinatie met Scharrel-Graan)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 240Levensweken
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P L U I M V E E  /  L E G V O E R

ideaal in 

combinatie met 

de graanmenge-

lingen

No.1 
Bestseller

Structuurrijk legmeel

SCHARREL-MEEL 

Uiterst voedzaam legmeel met veel 

granen, groenvoer en erwten voor een 

optimale vertering. Ideaal voor alle leg-

pluimvee en leggende water- en sier-

vogels. De mooie grove structuur zorgt 

voor een goede en rustige opname en 

stimuleert het scharrelen. Met Scharrel-

Meel legt u de basis voor een gezond 

en natuurlijk ei. 

• Volledig pluimveemeel voor 

alle leggende kippen en vo-

gels van begin tot einde leg

• Met veel goed verteerbaar 

eiwit, extra aminozuren en 

een ruime vitaminering

• Bevat extra calcium uit 

3 natuurlijke calcium-

bronnen voor een op-

timale eischaal

Art.nr. 06003 = structuurmeel

25 kg/zak

SCHARREL-KORREL

Stofvrije, rijkelijk gevitamineerde en 

gemineraliseerde legkorrels met een 

hoog granenaandeel.

Ideaal voor alle legpluimvee, scharrel-

pluimvee en leggende vogels. Te voe-

ren vanaf toenemende legcapaciteit 

aan het begin van de legperiode tot 

aan het einde van de leg. Samenstel-

ling is gelijk aan Scharrel-Meel.

• Volledig pluimveemeel voor alle 

leggende kippen en vogels

• Bevat extra calcium uit 3 natuur-

lijke calciumbronnen voor een op-

timale eischaal

• In korrelvorm; dus geen mogelijk-

heid tot selectieve opname of tot 

morsen

Art.nr. 06002 = 3,0 mm korrel

25 kg/zak

Natuurlijke legkorrel
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P L U I M V E E  /  G R A A N M E N G E L I N G E N

Premium granenmix

SCHARREL-GRAAN
aan-

vullend 
voer

Componentenrijke ongemalen graanmengeling met gebroken maïs, zonnebloempitten, gerst, 

dari, boekweit en zonder haver. Zeer geschikt voor zowel alle kippensoorten en ook voor een-

den, ganzen, kalkoenen en duiven. Top kwaliteit!

• Zonder toegevoegde vitamines en mineralen; aanbevolen als aanvullend voer (naast bijv. 

Scharrel-Korrel en/of -Meel)

Art.nr. 06504 = granenmengeling

25 kg/zak

uit GMO-

vrije grond-

stoffen
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P L U I M V E E  /  S P E C I A L I T E I T E N

EENDEN & 
FAZANTENGRAAN

Veelzijdige graanmengeling met ge-

broken maïs en tarwe (maar zonder 

gerst, haver en zonnebloempitten). 

Speciaal samengesteld voor kleinere 

kippenrassen, kleine eendensoorten 

en vooral voor fazanten. 

Top kwaliteit!

• Omdat het vrij is van eiwitrijke 

zonnebloempitten is het voer zeer 

geschikt als dieetvoer voor pluim-

vee met een eiwitgevoeligheid

Art.nr. 06506 = granenmengeling

25 kg/zak

aan-
vullend 

voer

WW EENDENKORREL

Speciaal eendenvoer in korrelvorm. Onderhoudsvoer voor 

alle eenden, speciaal ook in de winter, welke het welbevinden 

en de rui bevordert.

• Laag energiegehalte voor dieren in rust

• Goed verteerbare eiwitten

• Met extra vitaminen zoals Vit.E, 

 Foliumzuur en Biotine

• Voor een succesvolle start van het broedseizoen

 en tijdens de winter

Art.nr. 06010 = 3,0 mm korrel

25 kg/zak

GOLDEN MEAT + NEO-AC

Natuurlijk afmestvoer voor een eerlijke vleeskwaliteit.

Bij Green-Line® staat een natuurlijke en homogene groei 

voorop. Juist in de (af)mestfase is dat van belang omdat de 

voeding hier een direct effect heeft op smaak en structuur 

van het vlees. Met Golden Meat afmestvoer kiest u voor een 

natuurlijke en gelijkmatige groei en voor een ouderwetse en 

pure vleeskwaliteit.

• 100% plantaardig afmest- en onderhoudsvoer voor alle 

typen pluimvee en watervogels in korrelvorm

• Extra sojaolie voor een optimale vleesstructuur en smaak

• Extra vitamines en mineralen ter ondersteuning van het natuurlijke afweersysteem

• Geen wachttijd voor het slachten

Art.nr. 06005 = 3,0 mm afmestkorrel

25 kg/zak

ONDERSTEUN HET AFWEERSYSTEEM

Het afweersysteem heeft de gecompli-

ceerde taak om het lichaam inwendig te 

verdedigen tegen schadelijke stoffen. Door 

factoren als bv. Onevenwichtige voeding 

of door het opnemen van nieuwe dieren in 

de groep kan het afweersysteem  verzwak-

ken en daardoor vaak niet meer efficiënt 

genoeg optreden tegen ziekteverwekkers.

 

Golden Meat bevat toevoeging van Neo-

AC om het immuunsysteem te stimuleren. 

Deze cocktail van diverse vitaminen en 

kruiden verhoogt de natuurlijke weerstand 

en draagt daarmee bij aan een gezonde en 

probleemloze voeding.

uit GMO-

vrije grond-

stoffen
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V O E R R I C H T L I J N

VOERRICHTLIJN PLUIMVEE

De verschillende pluimveevoeders leveren bouwstenen en energie, mineralen, vitami-

nen en andere elementen die onmisbaar zijn voor het pluimvee.

Om de dieren te voorzien van alle noodzakelijke voedingsstoffen adviseren wij u als 

richtlijn het voeren van de volgende hoeveelheden kippenvoer:

•  Middelgrote-grote kippenrasssen:

 ca 100 – 130 gram per dier per dag in totaal

•  Kriel- en dwergrassen:

 ca 60 – 80 gram per dier per dag in totaal

•  Kuikens:

 naar behoefte

 

VERDERE TIPS:

• Zorgt u ervoor dat het dagelijkse rantsoen maar maximaal tot 30% uit graanmeng-

sels bestaat, aangezien deze geen toegevoegde vitaminen- en mineralen bevat.

• Ook groente- of keukenafval vinden de kippen lekker om te krijgen, zoals schillen 

van groeten of fruit, oudbakken brood, rijst en pitten. Voer dit wel met mate en 

liefst nadat ze hun dagelijkse portie pluimveevoer ophebben. Let er tevens op dat u 

niet teveel tegelijk geeft, alles wat blijft liggen wordt namelijk onfris en kan andere 

dieren aanlokken! 

• Kippen moeten altijd over fris en schoon drinkwater kunnen beschikken. HAVENS is elk jaar sponsor van verschil-

lende kleindierenshows in Nederland en 

Duitsland

HAVENS-Nutritioniste Esther Damen

(voerontwikkeling)
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K O N I J N E N

Probleem-
loos 

voeren

ONDERSTEUN HET AFWEERSYSTEEM

Het afweersysteem heeft de gecompliceerde taak om het lichaam inwendig te 

verdedigen tegen schadelijke stoffen. Door factoren als bv. weinig beweging, 

onevenwichtige voeding, slechte darmwerking of door 

het opnemen van nieuwe dieren in de groep kan het 

afweersysteem  verzwakken en daardoor vaak niet 

meer efficiënt genoeg optreden tegen ziekteverwekkers.

 

Kuni Excellent M-5 bevat toevoeging van Neo-AC om het 

immuunsysteem te stimuleren. Deze cocktail van diverse 

vitaminen en kruiden verhoogt de natuurlijke weerstand 

en draagt daarmee bij aan een gezonde 

en probleemloze voeding.

Een uitgebalanceerde en geconcentreerde konijnenkorrel welke is in te zet-

ten als opfokvoer, probleemoplosser of (af)mestvoer. Het voer kan in alle le-

vensfasen gevoerd worden, in het bijzonder bij verminderde weerstand.

• Lichtverteerbaar en met veel energie om te groeien

• Veel structuurvezels en extra lignocellulose-vezels* voor een gezonde darmflora

• Geen wachttijd voor het slachten

• Bevat Neo-AC

*LIGNINE
De toevoeging van speciale voedingsvezels, zogenaamde lignocellulose-ve-

zels, verbeteren de darmflora van het konijn.

• Verschillende studies hebben uitgewezen dat lignine een positief effect 

op het immuunsysteem van konijnen heeft. 

• Het hogere aandeel ruwe celstof in de voeders zorgt voor een betere 

darmgezondheid en een stabielere microflora in de dikke darm.

Art.nr. 04012 = 3,0 mm korrel

25 kg/zak 

KUNI EXCELLENT M-5 + NEO-AC 
100% ORIGINEEL EN NATUURLIJK

Afmest + opfok
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PREMIUM FIBER MIX

Uiterst exclusieve knaagdierenmuesli met extra vitaminen, 

mineralen, aminozuren en sporenelementen voor een ver-

hoogde algemene weerstand. 

Opgebouwd uit ontsloten granen, luzernefibers, maïs- en 

gerstvlokken, Johannesbrood en linolhoudende zonne-

bloempitten. Lichtverteerbaar en zeer smaakvol!

• Met extra vezels en luzernefibers voor optimale ver-

teerbaarheid en voor een vaste ontlasting

• Geschikt voor alle soorten konijnen en knaagdieren, en 

óók voor cavia’s door de toegevoegde Vit.C

• Verpakking: 20 kg / zak

SPECIAAL AANBEVOLEN
• Voor rassen met snelle wam vorming

• Ter voorbereiding van shows/tentoonstellingen 

• Ter voorbereiding en ondersteuning van fokkerij

• Ideaal voor cavia’s, muizen, ratten en andere knaagdieren

Art.nr. 04022 = 3,0 mm korrel

20 kg/zak

+ Vit. C

Allround konijnenkorrels met goed verteerbare en plantaardige 

eiwitten en energierijke, lichtverteerbare koolhydraten. Het voer is 

zeer smaakvol en ondersteunt de vruchtbaarheid, een homogene 

groei en de algehele conditie.

Het voer bevat een hoge vitaminering ten behoeve van een natuur-

lijk immuunsysteem en weerstand tegen ziektes.

• Met voedingsrijke hoogwaardige ruwvezels (lignocellulose-

vezels*)

• Hoge vitaminering (o.a. Vit. A. en Vit. E.) voor een verhoogde 

weerstand en een gelijkmatige groei

• Stofvrij en lichtverteerbaar

• Verpakking: 25 kg / zak

Allround 

KUNI-HOBBY PRO

De toevoeging van speciale voedingsvezels, zogenaamde lignocel-

lulose-vezels, verbeteren de darmflora van het konijn.

• Verschillende studies hebben uitgewezen dat lignine een posi-

tief effect op het immuunsysteem van konijnen heeft. 

• Het hogere aandeel ruwe celstof in de voeders zorgt voor een 

betere darmgezondheid en een stabielere microflora in de 

dikke darm.

Art.nr. 04008 = 3,0 mm korrel

25 kg/zak



VERDERE TIPS:

• Het is belangrijk altijd fris en schoon 

drinkwater ter beschikking te stel-

len aan de dieren.

• Een passende en hygiënische huis-

vesting en een optimale voeding 

ondersteunen het welzijn van de 

dieren en helpen de weerstand 

tegen ziekten te vergroten.

• Om het natuurlijke immuunsysteem 

van de dieren te ondersteunen, 

raden wij aan om een compleet 

gevitamineerd voer te verstrekken.

• Controleer regelmatig het gebit van 

je dier. Een onevenwichtige groei en 

slijtage van de snijtanden kunnen 

namelijk leiden tot ernstige gebits-

problemen.

VOERRICHTLIJN KONIJNEN

De hoeveelheid brokjes of muesli die een konijn moet hebben hangt af van de grootte 

van het dier en de levensfase waarin het konijn zich bevind. 

Als algemene richtlijn geldt:*
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CAVIA ANTI-STRESS + C

De CAVIA Anti-STRESS + C korrel is een complete brok (3 mm) voor alle soorten 

cavia’s, maar ook voor andere knaagdieren en konijnen. Het voer is samengesteld 

uit puur plantaardige grondstoffen met een hoog vezelgehalte. Daardoor wordt 

de spijsvertering optimaal ondersteund. Bovendien bevat het een hoog gehalte 

Vitamine C,  extra aminozuren (zoals tryptofaan en lysine) en magnesium.

Dit maakt de Cavia Anti-Stress + C ideaal vóór en ná tentoonstellingen!

• Bevat 17.5% ruw eiwit (met de extra aminozuren tryptofaan, lysine en methio-

nine) en is daardoor ideaal voor fokkerij. De combinatie van tryptofaan, Vit. E. 

en magnesium zorgt voor een rustgevend effect in spannende situaties.

• Met veel gezonde vezels ( uit luzerne, zonnebloemen en haver) voor een opti-

male en probleemloze vertering.

• Véél B-Vitaminen, Biotine en Vitamine E voor een gezonde vacht.

• Véél extra glans door gebruik van plantaardige oliën.

• En natuurlijk met gestabiliseerde Vitamine C. (4.000 mg per kilo) voor een opti-

male conditie en ter ondersteuning van het afweersysteem

• Ideaal voor cavia’s, maar ook konijnen en andere knaagdieren

Art.nr. 04024  = 3,0 mm korrel

20 kg/zak 

 

HAVENS BRIX

• Vastgeperste luzernebriketten met 

gedroogde munt (99% luzerne en 

1% munt).

• Laag suikergehalte van 5,7%.

• Goed verteerbaar eiwit (16,5% ruw 

eiwit) en essentiële aminozuren.

• Vrij van granen en melasse.

• Compact en gemakkelijk te doseren; 

ideaal voor tentoonstellingen.

Art.nr. 05952

14 kg/zak

* Drachtige en zogende konijnen hebben overigens behoefte aan onbeperkt voer en water.

GROOTTE GEWICHT VOER PER DIER PER DAG

Grote rassen  meer dan 5 kg ca. 125 - 180 g

Middelgrote rassen  3-5 kg ca. 90 - 150 g

Kleine rassen  1-3 kg ca. 30 - 90 g

Dwergrassen minder dan 1 kg ca. 25 - 30 g
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Onder voorbehoud van drukfouten en/of wijzigingen (Juni 2019) 

   Start Premium Start & Grow Golden Meat Scharrel-Meel WW Hobby Pro Excellent M5 Premium
    meel en korrel  Scharrel-Korrel Eendenkorrel   Fiber Mix
Analyse         
Ruw Eiwit  % 19,0 16,5 20,4 15,1 14,5 15,5 15,8 13,9
Ruw Vet  % 4,0 4,6 4,7 4,1 3,3 4,0 3,4 3,9
Ruw Celstof  % 3,4 4,8 3,0 3,6 5,4 18,6 18,6 11,9
Ruw As  % 6,3 6,0 6,0 11,2 5,5 8,2 7,6 6,3
Calcium  % 1,0 1,0 1,0 3,0 0,9 1,1 0,9 0,9
Fosfor  % 0,7 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,6 0,4

Extra toegevoegd
per kg
Vitamine A  IE 10.000 10.000 18.000 10.000 16.000 12.000 12.000 13.500
Vitmaine D3  IE 2.000 2.500 2.250 2.500 3.000 1.500 1.500 2.000
Vitamine E  mg 60 70 100 26 72 60 80 125
Vitamine K3 (Menadion) mg 1,6 2,0 4,8 2,0 2,4 2,0 2,0 1,0
Vitamine B1 (Thiamine) mg 1,6 1,0 3,8 1,0 1,2 2,0 2,0 3,0
Vitamine B2 (Riboflavine) mg 4,8 6,0 15,1 6,0 7,7 5,0 5,0 5,0
Niacine  mg 26 30 67 30 36 40 40 20
Choline-Chloride  mg 100 100 750 400 400 400 400 200
Vitamine B5 (Panthoteenzuur) mg 8,0 9,2 23,0 9,2 11,1 7,0 7,0 9,8
Vitamine B6 (Pyridoxine) mg 3,3 2,0 7,0 2,0 2,4 2,0 2,0 2,5
Vitamine B8 (Biotine)  mcg 60 100 440 100 250 200 200 200
Vitamine B11(Foliumzuur) mg 0,7 1,0 3,4 2,0 6,4 3,5 4,0 3,0
Vitamine B12 (Cyanocobalamine) mcg 20 25 41 25 30 15 15 20
Vitamine C (Ascorbinezuur) mg 0 0 0 0 0 0 0 262
Betaine  mg 0 132 42 131 158 100 100 0
Koper  mg 15 15 20 15 18 12,5 13 15

Cavia
Anti-Stress + C

17,5
3,0

18,8
7,9
1,0
0,6

15.000
2.400

150
1,2
3,6
6,0
24

400
11,7

3,0
250
4,0
24

4.000
0

25

OVERIGE DIERVOEDERS VAN HAVENS

www.paardenvoeders.nl www.schapenvoeders.nl www.duivenvoeders.nl

V O E D I N G S WA A R D E TA B E L

HAVENS Diervoeders
Postbus 1
5820 AA Vierlingsbeek

www.scharrelpluimvee.nl
www.konijnenvoeders.nl

T. +31 (0)478 - 638 238
info@havens.nl

DEALERS
HAVENS wordt verkocht via ruim 
350 HAVENS-Dealers in de Benelux. 
Voor verkooppunten in uw regio zie: 
www.havens-dealers.com


