
Jong en oud samen
Ruimte voor kuikens, en tegelijk die ruimte efficiënt gebruiken. 
Vrijkomende warmte benutten, in plaats van de buitenlucht in te blazen. 
Open zijn en laten zien wat je doet. Het vertrouwen scheppen dat je 
hetzelfde blijft doen, ook als het publiek niet meekijkt. De Som der Delen 
doet precies dat. 
Elke week komen eieren uit, elke week worden er kuikens afgeleverd. Zijn 
ze klein, dan leven ze in een veilige, geborgen omgeving in het midden 
waar ziekteverwekkers geen kans krijgen. Als ze groter worden en beter 
bestand zijn tegen variatie in de omgeving en ziektes, verhuizen ze naar 
een deel van de buitenkant. Met alle ruimte en voorzieningen die ze nodig 
hebben, hoe groot ze ook worden. Lichtstroken in het dak en een volledig 
open front naar buiten bieden daglicht en nachtdonkerte. 
Ze groeien langzamer dan gebruikelijk, en kunnen daardoor hun natuurlijk 
gedrag uitvoeren, zoals scharrelen, stofbaden, op stok gaan, ook 
als ze al op gewicht zijn. Haantjes groeien wat langer efficiënt door 
dan de hennetjes die al op jongere leeftijd vetter worden. De haantjes 
mogen daarom nog een week langer blijven – ze leveren een zwaarder 
product op. In die laatste week krijgen de haantjes ook de ruimte van de 
afgevoerde hennetjes tot hun beschikking. 

Feiten & cijfers
De stal is ongeveer 100 meter doorsnee, •	
nokhoogte 9,2 meter, goothoogte 3 meter. 
Kuikens zijn zichtbaar voor publiek.•	
Kuikens groeien langzamer (≥ 8 weken).•	
Er zijn meer leeftijden tegelijk.•	
Kuikens hebben twee keer meer ruimte dan •	
gebruikelijk is.
Haantjes en hennetjes worden apart afgemest, er •	
zijn 6 compartimenten, met elk een afdeling voor 
4.250 haantjes en 4.250 hennetjes.
Haantjes krijgen de vrijkomende ruimte van de •	
hennetjes.
Elke week worden er 4.250 haantjes en 4.250 •	
hennetjes geleverd.
Op elk moment leven er tussen de 68.000 en •	
72.250 kuikens in het systeem.
Er zijn 4 kraamkamers met ieder 8.500 kuikens.•	
De open buitenring heeft natuurlijke ventilatie.•	
De binnenkern is gecontroleerd met overdruk. •	
De overdekte uitloop biedt mogelijkheid tot •	
buitenuitloop. 
Scharrelen, eten, drinken en rusten zijn verdeeld •	
over aparte ruimtes 
Er is altijd schoon strooisel door regelmatige •	
verversing.
Antibiotica is vrijwel niet nodig.•	
Diertransport uit het systeem gebeurt op banden.•	
De stal biedt werk aan anderhalve voltijds •	
arbeidskracht (VAK).

De Som der Delen
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De Som der Delen kent ruimtes voor elke leeftijd: 
vier kraamkamers in het centrum voor de jonge 

kuikens, en zes compartimenten - met steeds twee 
leefruimten voor de oudere kuikens - eromheen.

Grondige schoonmaak is essentieel 
om ziekteverwekkers geen kans te 
geven. Het spoelwater wordt  
gereinigd in de rietcirkel eromheen.

Na drie weken verhuizen haantjes 
en hennetjes apart naar één van de 
twaalf uitwaaierende afdelingen in 
de buitenring (3). Deze bevatten alle 
voorzieningen waar een vleeskuiken 
behoefte aan heeft. Zijn de hennetjes 
slachtrijp, dan worden ze via banden 
uit hun leefruimte naar de slachterij 
getransporteerd (4). 

Daglicht komt door de lichtschach-
ten in het dak, en via de overdekte 
uitloop die alleen is afgesloten met 
windbreekgaas. Er kan naar wens 
worden uitgebreid met een echte 
buitenuitloop.

De warmte van de oudere kuikens 
wordt hergebruikt voor de jongere 
in de kraamkamers. Door de ronde 
vorm en het schoorsteeneffect 
trekt de warme lucht naar de nok 
in het midden van het gebouw, 
waar warmtewisselaars de warmte 
overdragen aan de ingaande lucht 
voor de kuikens

Aan- en afvoer, opslag van voer en 
mest, klimaatinstallaties, en bezoe-
kersruimte bevinden zich in de bin-
nenstraat. De glazen wanden bieden 
bezoekers vrij zicht op kraamkamers 
en leefruimtes.

De haantjes krijgen de leegkomende 
helft erbij als leefruimte, tot ook zij 
een week later slachtrijp zijn (5). 

Bijna uitgebroede eieren komen aan in de kraamkamer (1): een superschone en 
warme ruimte, waar de kuikentjes na uitkomst direct over water en voer beschik-
ken en worden geselecteerd op geslacht (2). De inkomende verse lucht is door 
filtering vrij van ziekteverwekkers. Een lichte overdruk voorkomt besmetting via 
andere routes. De pluimveehouder moet zich aan strenge hygiënemaatregelen 
houden, en geregeld douchen. 

Schematische weergave van hoe één lading kuikens 
- van ei tot slacht - de Som der Delen doorloopt (zie 
voor uitleg van de nummers de tekstboxen bij de 
hoofdplaat). De aantallen kraamkamers en afdelingen 
zijn afgestemd op een cyclus van acht weken, plus 
een week tijd om een ruimte helemaal schoon te 
maken. Iedere week start en eindigt een cyclus.

De Som der Delen
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Inrichting van de buitenring
Ieder compartiment in de buitenring bevat alle voorzieningen waar een 
vleeskuiken behoefte aan heeft: voer en water, zitstokken, voldoende plek 
en materiaal om te scharrelen, te spelen en af en toe te stofbaden.

Schoonmaken: kuikens doen het zelf
De kuikens zelf houden het scharreldeel op de vloer schoon. Dat wil 
zeggen: de vloeren staan ‘op afschot’ waardoor het strooisel mét hun 
mest mest door het scharrelen langzaam naar het laagste gedeelte rolt, 
waar het wordt afgevoerd door een band. Vers of gereinigd strooisel 
wordt via de hogere zijkanten aangevoerd. Zo is er minimaal contact met 
hun eigen mest.

Stressloos transport
In de Som der Delen krijgen de kuikens de tijd om groot te worden. Het vertrek is zo 
stressloos mogelijk, met zo min mogelijk contact met mensenhanden. Dat is goed voor 
het dier en voor de uiteindelijke vleeskwaliteit. De dag voor transport worden de zitstokken 
omhoog gelierd. In de nacht, terwijl de kuikens op de verhoogde banden rusten, worden 
die banden aan de zijkanten afgesloten. ’s Ochtends, als ze wakker zijn geworden, 
transporteert de band langzaam de kuikens naar buiten, rechtstreeks in een vrachtwagen 
die ook met banden is uitgerust. De kuikens die toch beneden hadden overnacht, worden 
met zachte hand naar de band eronder geleid en op dezelfde manier afgevoerd.

Voor de hennetjes is het eerder afgelopen dan voor de haantjes, omdat de groei 
van hun spiermassa eerder stopt, maar beide gaan op dezelfde manier naar buiten. 
Dit proces herhaalt zich elke week twee keer, steeds in een andere afdeling. 
Daardoor kan de Som der Delen elke week verse kip leveren. Slim voor een apart 
marktsegment, en handig om snel in te kunnen spelen op een specifieke vraag.

Momentopname van hoe de 
verschillende ruimtes in de  
Som der Delen tegelijk gebruikt worden 
voor opfok, groei, afvoer, schoonmaak, 
sexen enzovoorts.

In plaats van in de buitenring kunnen de 
kuikens na drie weken ook elders afgemest 
worden. Bijvoorbeeld op een akker, om 
achtergebleven zaden of plantresten weg te 
scharrelen. Of in een boomgaard, waar ze 
insecten eten en tegelijkertijd de fruitbomen 
bemesten. 
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