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Dit artikel is bedoeld om vleeskui-
kenhouders te attenderen op de 
openstelling van een subsidierege-

ling voor de verbetering van het welzijn van 
vleeskuikens. Het gaat om het verminderen 
van voetzoollaesies via managementmaat-
regelen. Deze maatregelen zijn beproefde 
maatregelen, hetzij door onderzoek, hetzij 
door ervaringen in Denemarken die hebben 
uitgewezen dat deze voetzoollaesies ver-
minderen. Dit artikel licht de effecten van 
de subsidiabele maatregelen op de econo-
mische resultaten kort toe.

GLB-artikel 68
Om het welzijn van dieren in de Neder-
landse veehouderij te verbeteren is in 2011 
een nieuwe subsidieregeling in het leven 
geroepen in het kader van het Gemeen-
schappelijke Landbouwbeleid: Artikel 68, 
Verbetering dierenwelzijn. Deze regeling 
was er in 2011 voor de varkens- en vlees-

kuikensector. Het doel: via aanpassingen in 
management het dierenwelzijn verbeteren. 
Voor vleeskuikens betreft het maatregelen 
die voetzoollaesies voorkomen. De te ne-
men maatregelen hoeven niet op het hele 
bedrijf te worden doorgevoerd. Het is ook 
toegestaan de maatregel bij één of enkele 
stallen toe te passen. 

Voor 2012 is voor deze subsidierege-
ling een budgetplafond vastgesteld van 
€500.000 voor de vleeskuikenhouderij, 
met een maximum van €10.000 per be-
drijf. Kuikenhouders kunnen via de ge-
combineerde opgave kenbaar maken dat 
zij in aanmerking willen komen voor de 
subsidieregeling. Om in 2012 in aanmer-
king te komen moet die opgave tussen 
1 april en 15 mei 2012 worden ingediend. 

De subsidiemogelijkheden
De subsidiabele maatregelen zijn beproefde 
maatregelen. Dit betekent zoals gezegd dat 
onderzoek of ervaringen uit Denemarken 
hebben uitgewezen dat door deze maatre-
gelen voetzoollaesies wezenlijk worden 
verminderd. De volgende maatregelen ko-
men in aanmerking voor subsidie:
• Instrooien van 1 kg turf per m2 in de stal, 
per koppel, in de maanden januari, februari, 
maart, oktober, november en december van 
het jaar van aanvraag van steun.
• Instrooien van 0,5 kg turf per m2, aange-
vuld met 0,5 kg houtkrullen of fijn gehak-
seld stro per m2, in de stal, per koppel, ge-
durende de maanden januari, februari, 
maart, oktober, november en december van 
het jaar van aanvraag van steun. 
• Voorkomen van watervermorsing door 
het aanbrengen van een nieuw anti-mors-
drinksysteem.
• Aanbrengen van opvangbakjes/-schotel-
tjes onder bestaande drinknippelsystemen.

• Hanteren van ‘Deens’ temperatuurschema 
(zie grafiek). Voor deze maatregel moet de 
stal voorzien zijn van een automatisch tem-
peratuurregistratiesysteem met (gekeurde) 
temperatuursensoren die de temperatuur 
op de hoogte van de dieren meten.

Om in aanmerking te komen voor subsi-
die moet de vleeskuikenhouder vóór 1 ok-
tober 2012 de cursus ‘Voetzoollaesies bij 
vleeskuikens’ volgen, of deze al in 2011 
hebben gevolgd. Deze (ook gesubsidieerde) 
cursus wordt verzorgd door het Cursuscen-
trum Dierverzorging in Barneveld. Daar-
naast moeten de aanpassingen/verbeterin-
gen heel 2012 worden toegepast, dus al 
vanaf 1 januari. Het is mogelijk voor meer-
dere maatregelen subsidie aan te vragen, 
het is echter niet mogelijk subsidie aan te 
vragen voor opvangbakjes en voor een 
nieuw drinksysteem voor dezelfde stal.

Effecten maatregelen op saldo
Op basis van de resultaten van onderzoeken 
uit Nederland (Wageningen UR Livestock 
Research) en België (Proefbedrijf Pluimvee-
houderij in Geel) zijn de consequenties van 
de subsidiabele maatregelen economisch 
doorgerekend voor een bedrijf van 90.000 
kuikens. Voor de economische berekenin-
gen is zo veel mogelijk uitgegaan van de ge-
gevens uit KWIN-Veehouderij 2011-2012. 
Dit betekent dat uitgegaan is van langeter-
mijnprijzen (excl. btw). De opbrengstprijs 
voor vleeskuikens bedraagt €0,755 per kilo 
afgeleverd gewicht en de voerprijs is gemid-
deld €26 per 100 kg. De prijs van voertarwe 
is €15 per 100 kg. Wanneer er in de onder-
liggende onderzoeken aantoonbare ver-
schillen waren in technische resultaten, dan 
zijn deze in de economische berekening 
meegenomen. In de andere gevallen worden 
standaardgegevens gebruikt. De toegere-

Voetzool met 
score 0 in 
 zowel het 
Zweedse sys-
teem als de 
Bristol Foot 
Burn scale, dat 
wil zeggen: 
géén laesies

Voorzien is dat ook in 2012 vleeskui-
kenhouders subsidie voor verminde-
ring van voetzoollaesies kunnen 
aanvragen. Dit artikel geeft handvat-
ten om een gerichte keuze te maken 
tussen subsidiabele maatregelen.

Subsidie voor 
goede zolen
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Afsprakenkader
Op 6 oktober 2009 hebben de toenmalige minister 
van LNV (Verburg) en de pluimveevleessector (PPE, 
NOP, NVP, Nepluvi) het Afsprakenkader welzijn 
vleeskuikens ondertekend. Het is een aanvulling op 
de nationale regelgeving waarin de Europese wel-
zijnsrichtlijn voor vleeskuikens wordt vertaald. In het 
afsprakenkader is neergelegd dat stapsgewijs aan-
vullende voorwaarden zullen worden gesteld aan de 
maximale bezettingsdichtheid van 42 kg/m2. Deze 
voorwaarden hebben betrekking op het voorkomen 
van de aandoeningen hakdermatitis en voetzoollae-
sies bij vleeskuikens. Vleeskuikenhouders die niet 
voldoen aan de normen die hiervoor bij ministeriële 
regeling zullen worden vastgesteld, mogen niet lan-
ger de hoogste bezettingsdichtheid hanteren en zul-
len terug moeten naar maximaal 39 kg/m2.
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kende kosten zijn ook overgenomen uit 
KWIN-Veehouderij, behalve wanneer een 
maatregel bijvoorbeeld de verwarmingskos-
ten en/of strooiselkosten beïnvloedt.

• Turfstrooisel - Op een gemiddeld kui-
kenbedrijf zijn de kosten voor strooisel en 
verwarming doorgaans respectievelijk 0,8 en 
4,5 eurocent per opgezet kuiken. Het gebruik 
van turfstrooisel heeft geen effect op de tech-
nische resultaten op het kuikenbedrijf, wel 
leidt het tot een stijging van de verwarmings-
kosten met 27,5 procent (De Baere, 2006). 
De extra verwarmingskosten ontstaan door-
dat turfstrooisel in vergelijking met hout-
krullen en (gehakseld) tarwe een vochtig 
product is (turfstrooisel bevat circa 65 pro-
cent vocht), waardoor meer energie nodig is 
voor de gewenste staltemperatuur. De kosten 
van turfstrooisel worden voor een groot deel 
bepaald door transportkosten. Indien het 
turfstrooisel voor meerdere ronden ineens 
kan worden aangevoerd, dan hoeft turf-
strooisel niet duurder te zijn dan bijvoor-
beeld houtkrullen. De strooiselkosten wor-
den daarom gelijk verondersteld. Voor een 
bedrijf met 90.000 kuikens betekent dit een 
kostenverhoging van circa €8.000 per jaar. 
Verondersteld wordt dat bij een mix van turf 
en houtkrullen de meerkosten halveren, wat 
resulteert in een kostprijsverhoging van 
€4.000 per jaar. Deense resultaten geven aan 
dat door het gebruik van turf als strooisel 
voetzoollaesies aanzienlijk verminderen. Dit 
wordt bevestigd door Belgisch onderzoek.

• ‘Deens’ temperatuurschema - Het 
‘Deense’ temperatuurschema (grafiek) leidt 
tot een lager saldo per opgehokt kuiken dan 
bij de controle. Het verschil is 1,16 eurocent 
per kuiken. Het Deense schema geeft welis-
waar betere technische resultaten en een 
hogere voerwinst, maar doordat de verwar-
mingskosten met 50 procent toenemen, 

valt het saldo lager uit. Voor een bedrijf 
met 90.000 kuikens betekent dit een saldo-
vermindering van €8.300 per jaar. Resulta-
ten van WUR Livestock Research en van 
Deens onderzoek en Deense praktijkerva-
ringen geven aan dat het toepassen van een 
Deens temperatuurschema resulteert in be-
duidend minder voetzoollaesies.

• Het aanbrengen van een opvangscho-
teltje - Het gebruik van een opvangschotel-
tje geeft een hoger saldo per opgehokt kui-
ken. Het verschil bedraagt 1,1 eurocent per 
kuiken; dit wordt veroorzaakt door een ho-
ger aflevergewicht en een gunstiger voer-
conversie. Voor een bedrijf met 90.000 
vleeskuikens betekent dit een saldoverho-
ging van €7.900 per jaar. De gemiddelde 
investe ringskosten voor opvangschoteltjes 
zijn ongeveer €6.000. De investering be-
staat uit een bedrag voor het materiaal en 
een bedrag voor de montage. Gemiddeld 
genomen is de verdeling tussen beide fifty-
fifty. De extra jaarlijkse kosten aan afschrij-
ving en rente bedragen circa €750 (12,5% 
van €6.000). Het nettovoordeel is dus ruim 
€7.000. WUR Livestock Research heeft al in 
2009 gerapporteerd dat met opvangschotel-
tjes voetzoollaesies significant verminderen.

• Vervanging drinksysteem - De mon-
tage van een nieuw drinksysteem zal resul-
teren in minder vermorsing en dientenge-
volge in minder voetzoollaesies. Daarnaast 
is de verwachting dat, conform het aan-
brengen van opvangschoteltjes, het techni-
sche resultaat (groei en voerconversie) zal 
verbeteren. Voor de economische bereke-
ning is ervan uitgegaan dat de effecten op 
de technische resultaten vergelijkbaar zijn 
met die van het aanbrengen van een op-
vangschoteltje. Dit betekent dus voor een 
bedrijf met 90.000 vleeskuikens een saldo-
verhoging van €7.900 per jaar. De gemid-

delde investeringskosten voor een nieuw 
drinksysteem voor een stal van 30.000 kui-
kens bedragen circa €9.200. Voor een be-
drijf met 90.000 kuikens bedragen de totale 
investeringskosten dus €27.600. De extra 
jaarlijkse kosten aan rente en afschrijving 
bedragen €3.450 (12,5% van €27.600). Het 
nettovoordeel bedraagt dus nog bijna 
€4.500. Onderzoek heeft aangetoond dat 
vermorsing van drinkwater een belangrijke 
oorzaak is van voetzoollaesies.

Slotwoord
Het beleid van de overheid is erop gericht 
het dierenwelzijn te verbeteren. Om voet-
zoollaesies op het vleeskuikenbedrijf te re-
duceren stelt de overheid subsidie beschik-
baar. Om vleeskuikenhouders handvatten 
aan te reiken om een gerichte keuze te ma-
ken voor één of meerdere maatregelen heeft 
WUR Livestock Research deze maatregelen 
economisch doorgerekend. Hierbij wordt 
nadrukkelijk opgemerkt dat de saldobereke-
ningen betrekking hebben op resultaten ver-
kregen uit onderzoek uitgevoerd in accom-
modatie met een bepaalde inrichting. 

Jan van Harn, Ingrid de Jong en Izak Vermeij

onderzoekers Wageningen UR Livestock Research

Artikelen bieden handvatten

De huidige norm voor hakdermatitis zal op termijn 
worden vervangen door een norm voor voetzool-
laesies. Om vleeskuikenhouders handvatten aan 
te reiken hoe voetzoollaesies via management-
maatregelen te verminderen is er in 2010 en 2011 
onderzoek uitgevoerd. Begin 2012 zullen in een 
serie artikelen in Pluimveehouderij deze manage-
mentmaatregelen en hun effect op voetzoollaesies 
en het technische resultaat worden belicht. 

Tabel. Effect maatregelen tegen voetzoollaesies

 voetzool- technische effect

 laesies  resultaten saldo

Opvangschoteltje onder drinknippel + + +€7.000/jr

Vervanging drinksysteem + + +€4.500/jr

‘Deens’ temperatuurschema + + -€8.300/jr

Turfstrooisel + = -€4.000/jr

effect saldo voor een bedrijf van 90.000 kuikens

Meer informatie over 

de regeling 2012 

staat binnenkort op

www.hetlnvloket.nl
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