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Deze presentatie: 

 Maatschappelijke acceptatie en dierenwelzijn 

● Invloed van maatschappelijke organisaties 

● Ontwikkelingen in de vleeskuikenhouderij 

 De rol van onderzoek 

● Welzijnsissues bij vleeskuikens, voorbeelden 

● Recente ontwikkelingen in vleeskuikensystemen 

● Verduurzaming op alle aspecten 

 Onze uitdagingen 
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Vleeskuikenhouderij en maatschappij? 
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Vleeskuikenhouderij en maatschappij? 

 

 

 

 

 

 

 

 Hoe moet de pluimveesector verder verduurzamen? 
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En buiten Nederland? 

 Improvement of broiler welfare has a very high priority 
(Eurobarometer, 2005) 

 Protection of the welfare of farmed animals is very 
important (Eurobarometer Animal Welfare 2016)  

 

 

 

 

 

 Maar ook: ‘Feed the 9 billion’ 

 Kippenvlees is een zeer efficiënte bron van dierlijk eiwit 
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Ontwikkelingen in vleeskuikensystemen, NL 

 Maatschappelijke druk heeft groei in alternatieve 
concepten in gang gezet 

 ‘Kip van Morgen’ afspraken hebben geleid tot 
verschuiving van marktaandelen in Nederland 

 Groei in alternatieve marktconcepten door omslag bij de 
retail 
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Bron: 

www.kipinnederland.nl 



Alternatieve concepten 
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Alternatieve concepten: wat betekent dat? 

 Nu nog focus op welzijn: 

● Trager groeiend kuiken (gem daggroei ≤ 45 gram) 

● Langere aaneengesloten donkerperiode (8 uur) 

● Lagere dierbezetting (≤ 38 kg/m2) 

● Omgevingsverrijking  

● Energie-armer voer 

● Soms daglicht 

● Soms een (overdekte) uitloop 

 Andere duurzaamheidsaspecten lijken ondergeschikt 

 Rol publieke perceptie? 
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Welzijn vleeskuikens: waar hebben we het 

over? 

 Belangrijkste welzijnsproblemen bij ‘reguliere’ 
vleeskuikens 

● Locomotieproblemen 

● Contact dermatitis: aantasting van de huid van de 
voetzolen, hakken en borst 

● Beperking in natuurlijk gedrag 

● Hittestress 

● (Darm)gezondheid 

● Interactie tussen erfelijke eigenschappen en 
omgeving 
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Locomotieproblemen 
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Zeer goed Zeer slecht 

De Jong et al., 2011 



Voetzoollaesies 

De Jong et al., 2012 

Bron: RVO 



Beperking in natuurlijk gedrag 

 Gebrek aan ruimte (laatste dagen voor 
uitladen/wegladen) 

 Prikkelarme omgeving, lage lichtintensiteit, slechte 
strooiselkwaliteit 

 Snelle en efficiënte groei beperkt activiteit na drie weken 
leeftijd onafhankelijk van de omgeving waarin het dier 
zit 



Alternatieve concepten: winst voor 

welzijn? 

Bird/housing/management 
aspect 

Beneficial for welfare? 

Growth rate  Yes (EFSA, 2010) 

Not perse (Hiemstra & Ten Napel, 2013) 

Stocking density Yes, if < 30/25 kg/m2 (De Jong et al., 2012) 

Environment confounding effect with high SD’s (e.g., 

Dawkins et al., 2004, Buijs et al., 2009) 

Enrichment (bales, objects) Yes; promote activity (Kells et al., 2001; Bailie and O’Connell, 

2015; Ventura et al., 2010&2012; De Jong and Van Wijhe, 2014) 

Natural light Yes; promotes activity (Bailie et al., 2013; De Jong et al., 

unpublished) 

Outdoor range & covered 
veranda 

Not clear yet 
Small percentage of a flock makes use of outdoor range 
(Rodriguez-Aurrekoetxea et al., 2014; Dawkins et al., 2013; 
Weeks et al., 1994) 



Alternatieve concepten: welzijnswinst vs 

kosten 
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Goscik et al., 2016 



Volledige verduurzaming: meer dan 

dierenwelzijn 
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Bron: www.kipinnederland.nl 



Milieu impact alternatieve systemen 

 

 

 

 

 Alternatieve concepten bevorderen dierenwelzijn & 
diergezondheid 

 Maar hebben een grotere impact op het milieu 
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Onze uitdaging 

 Volledige verduurzaming: een hoog niveau van 
dierenwelzijn en diergezondheid met een lage CO2 
footprint in een economisch rendabel productiesysteem 

 Keten denken! 
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Innovaties en verduurzaming: voorbeeld 

 Systemen waarin voer en water direct na het uitkomen 
van de kuikens worden verstrekt 

 Geen transport van kuikens, minder stof en pathogenen 

 Effect op gezondheid, welzijn en productie? 



Herontwerpen: Windstreek stal 

 Uitgangspunt: goed voor mens, dier en milieu 

19 



Tot slot 

 Onder maatschappelijke druk zijn alternatieve 
vleeskuikenconcepten ontwikkeld 

 Sprong in dierenwelzijn 

 Onderbouwing met feiten nodig 

 Uitdaging: volledige verduurzaming, integrale aanpak 
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Scholten et al., 2013 



Vragen & 

discussie 
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