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Een kip legt meer eieren als ze zich prettig voelt. Goede verlichting van de stal is  
daarbij een belangrijke factor. Hato uit Sittard-Geleen weet dat en heeft zich onder meer  
toegelegd op innovatieve verlichtingssystemen voor de pluimveesector. En met succes:  
de armaturen worden over de hele wereld verkocht.

Meer eieren met licht van Hato
Tien jaar geleden was er geen kip-
penboer te vinden die wakker lag van 
de verlichting in zijn stallen. Nu is dat 
anders, weet Paul Obers, directeur en 
eigenaar van Hato. “Er is veel veran-
derd de laatste jaren. In de Europese 
wetgeving is meer aandacht gekomen 
voor diervriendelijk produceren. De 
kippen moeten een nacht- en dagrit-
me hebben, een stok om op te slapen. 
En een donker plekje hebben om hun 
eieren te leggen. Met het juiste licht, 
in sterkte en kleur, kun je dat allemaal 
regelen en sturen. Goed voor het dier 
en goed voor de boer, want een kip legt 
alleen eieren als ze zich prettig voelt.”

Champignon
Voor alle duidelijkheid: Paul Obers is 
geen kippenboer, maar ingenieur en 
bedrijfskundige. In 1999 kwam hij in 
dienst bij Hato, in 2002 werd hij direc-
teur-eigenaar. Hij kende het bedrijf uit 
zijn jeugd toen het nog in Noord-Lim-

burg gevestigd was. “Mijn ouders 
hadden een champignonkwekerij en 
fruitbedrijf. Hato leverde er allerlei 
spullen waaronder speciale lampen 
voor de champignonteelt. TL-lampen in 

een soort reageerbuis waardoor ze  
niet gevoelig zijn voor vocht en vuil.”
Paul Obers deed vakantiewerk bij Hato, 
destijds gevestigd in een eenvoudige 
garage naast een woonhuis in Tegelen. 
Pas jaren later, in 1999 na de HTS en 
de TU in Eindhoven, werd hij benaderd 
om het bedrijf mee uit te bouwen. 
“Heel graag. Mijn droom was een eigen 
productiebedrijf. Ik zag ook mogelijk-
heden om te groeien, onder andere met 

verlichtingssystemen voor pluimvee- 
stallen in Nederland en Duitsland. Met 
de ‘champignonlamp’ als basis zijn we 
toen zelf gaan ontwikkelen. Het bleek 
een goede zet, want daarna zijn we 

heel snel gegroeid. De laatste tien jaar 
elk jaar met gemiddeld 20 procent.”

Sittard-Geleen
Snel na de millenniumwisseling 
verhuisde Hato naar Sittard-Geleen. 
“We kregen de kans om hier een mooi 
pand te kopen met ruimte voor een 
eigen lab- en ontwikkelafdeling. Sittard 
is een prima uitvalsbasis. Centraal 
gelegen in Europa met goede verbin-

dingen. Een heel groot deel van onze 
productie exporteren we namelijk naar 
de Benelux, Duitsland en Italië. Verder 
exporteren we ook naar de VS en voor-
al China waar we een eigen inkoop- en 
verkoopkantoor hebben. In China wordt 
ongeveer de helft van alle pluimvee ter 
wereld geproduceerd. “

Licht
Bij Hato in Sittard-Geleen werken nu 
28 mensen die jaarlijks zo’n 150.000 
armaturen in elkaar zetten. Daarbij is 
ook speciaal maatwerk zoals speciale 
lichtsystemen voor betaalautomaten, 
wegwijzers op snelwegen en vlieg-
velden, bierreclames, winkelinrich-
tingen, enzovoort. “Je kunt veel met 
licht,” besluit Paul Obers. “Zeker nu de 
LED-systemen snel beter worden. Ik 
verwacht de komende jaren nog verder 
uit te breiden.
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Er is veel veranderd de laatste jaren.  
In de Europese wetgeving is meer aandacht 
gekomen voor diervriendelijk produceren.


