
De Windstreek

Oeroud principe
Vleeskuikens die altijd frisse lucht hebben én een behaaglijke temperatuur. Tegelijk 
zo min mogelijk fossiele energie gebruiken én zo transparant mogelijk zijn voor het 
publiek. 
In de Windstreek kán dat. Door een oeroud bouwprincipe van stal te halen en op een 
nieuwe manier te gebruiken: bouwen met de kont naar de heersende wind. 
De heersende zuidwestenwind in Nederland zorgt voor de primaire ventilatie en 
koeling van de Windstreek. De unieke vorm bereikt veel effect met weinig energie door 
slim verschillende natuurkundige principes (het Coandã-effect en het Venturi-effect) toe 
te passen.
In de Windstreek groeit de ruimte met de kuikens mee. Als de kuikens klein zijn, 
leven ze in een veilige, geborgen omgeving onder een broedkap op een gemakkelijke 
werkhoogte voor de pluimveehouder. Worden ze groter, dan krijgen ze de hele ruimte 
tot hun beschikking – met overdekte uitloop, verrijking, schuilmogelijkheden en 
bomen. Omdat de kuikens langzamer groeien dan gebruikelijk, kunnen ze ook goed 
hun natuurlijk gedrag uitvoeren, zoals scharrelen, stofbaden, en op stok gaan.
Kortom, door de variatie in klimaat en leefomgeving kan elk kuiken kiezen waar het 
zich het meest thuis voelt: knus, warm, open en of fris. 

Feiten & cijfers
De hoofdconstructie meet 20,5 meter •	
breed, 90 meter lang, 4,5-11,5 meter 
hoog
De stal biedt ruimte aan 30.000 kuikens.•	
Kuikens hebben twee keer meer ruimte •	
dan gebruikelijk is.
Kuikens groeien langzamer (≥ 8 weken).•	
Alle kuikens hebben dezelfde leeftijd.•	
Kuikens hebben de vrijheid om een •	
comfortabel klimaat op te zoeken.
Kuikens hebben aparte ruimtes om te •	
scharrelen, eten, drinken en rusten.
Kuikens zijn zichtbaar voor publiek.•	
De broedkap is verwarmd en in hoogte •	
verstelbaar. 
De uitloop is hoog en overdekt, met •	
mogelijkheid voor buitenuitloop onder 
bomen.
Door regelmatige verversing is het •	
strooisel altijd schoon.
Er is vrijwel geen antibiotica nodig.•	
Diertransport uit het systeem gebeurt op •	
banden.
De stal biedt werk aan een halve voltijds •	
arbeidskracht (VAK).
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Planten, kippen en markt
Er zijn varianten op de Windstreek 
mogelijk die plantaardige productie met 
vleeskuikens combineren. Bijvoorbeeld 
door eenvoudig fruit- of notenbomen 
naast de stal te plaatsen. Of nog 
radicaler, door een kas direct tegen de 
uitloop aan te bouwen. Op die manier 
kunnen warmte en voedingsstoffen 
tussen beide systemen uitgewisseld 
worden – dat sluit de kringloop nog 
verder. Extra aandacht vraagt dan wel 
de overdracht van ziekteverwekkers. 
Oplossing is een helofytenfilter, waaruit 
de biomassa wordt gebruikt voor 
energieopwekking, als buffer tussen 
beide teeltsystemen. 
Voor de markt biedt de combinatie van 
vleeskuikens en plantaardige productie 
ook kansen. Bijvoorbeeld door een 
deel van de noten, kruiden, vruchten 
of groenten van het bedrijf in een 
WERELDelen™-maal te verwerken.

Behaaglijke broedkap
Nog een oud idee in een modern jasje. 
In de lengterichting hangen onder de 
broedkap hangen buizen, waar warm 
water door stroomt. Die houden de 
kuikens behaaglijk warm als ze net uit 
hun ei komen, links en rechts van de 
buizen vinden ze vers water en voer. 
De broedkap is in hoogte verstelbaar, 
de ventilatie kan met kleppen geregeld 
worden. De pluimveehouder kan er 
onderdoor lopen voor controle en kan 
met een lange stok eventueel dode 
kuikens verwijderen.
De broedkap is ook de primaire 
warmtebron in latere groeifasen. Daarom 
is het onder de kap altijd warmer dan in 
de rest van de ruimte, en kan elk kuiken 
een behaaglijke plek vinden. Voor zieke 
kuikens is eenvoudig een ziekenboeg af 
te scheiden onder de broedkap.

Ouder en groter: meer 
ruimte 
Naarmate de kuikens ouder en groter 
worden, komt er steeds meer ruimte 
bij. Eerst op de begane grond onder de 
broedkap, daarna ook het rechterdeel 
en uiteindelijk ook de overdekte uitloop 
en eventueel de buitenuitloop. De 
begane grond is scharrelruimte, die 
binnen volledig is uitgevoerd met banden 
waardoor het strooisel geregeld ververst 
kan worden. De overdekte uitloop is, als 
de kuikens afgevoerd zijn, eenvoudig te 
reinigen. 
De verhogingen met zitstokken, die naar 
beneden kunnen worden gelierd, zorgen 
voor extra ruimte én een rustplek die 
past bij het natuurlijke kippengedrag.

Scharrelvloer, overdekte buitenuitloop, verhoogde zitstokken, banden en 
eventueel de uitloop onder de bomen: vanaf ongeveer drie weken mogen 
de kuikens de hele ruimte gebruiken.

De Windstreek in de derde week: vanaf dan kunnen de kuikens ook 
omlaag waardoor ze ook de leefruimte onder de banden tot hun 
beschikking krijgen. 

De Windstreek in de eerste twee weken: Vanaf de laatste dagen in het ei 
tot ongeveer twee weken leven de kuikens op verhoogde banden onder 
de geïsoleerde broedkap 

Schuilpaddenstoelen
De hoge overdekte uitloop is eigenlijk 
‘buiten’. Kuikens hebben echter ook 
graag schaduw en beschutting daar. 
Donker getinte stroken in de verder 
transparante overkapping zorgen voor 
schaduw. Speciale schuilpaddenstoelen 
bieden beschutting op kuikenniveau. Die 
zijn stapelbaar en daardoor makkelijk 
te verwijderen als de uitloop wordt 
schoongemaakt.

De Windstreek staat met de kont 
naar de heersende zuidwestenwind. 

Aan de noordoostkant kan er 
ruimte zijn voor uitloop met 

bomen, zoals in deze variant waar 
de kuikens hun laatste weken 

in rondlopen. Strikt genomen is 
die ruimte extra: de overdekte 

leefruimte is groot genoeg en biedt 
alle noodzakelijke functies. 

De Windstreek
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Frisse wind
De belangrijkste bron van ventilatie is de 
heersende zuidwestenwind. Een langgerekte, 
nauwe luchtinlaat in het lage gedeelte voert de 
frisse wind naar binnen, die door het Coandã-
effect en het gladde plafond langs de bovenkant 
naar boven wordt geleid. Deze luchtstroom 
zorgt op zijn beurt voor luchtcirculatie in de hele 
stal, ook zonder ventilatoren. Is het windstil, 
of waait de wind uit een andere hoek, dan 
volstaat een kleine mechanische installatie om 
de primaire luchtstroom op te wekken. Het 
schoorsteeneffect zuigt de gebruikte, warmere 
lucht naar het hoogste punt, de bomen naast de 
stal zorgen voor filtering van het stof.

Verwarmd door de zon
De warmte voor de jonge kuikens wordt opgewekt door zonnecollectoren op het dak. 
Afhankelijk van de behoefte wordt het opgewarmde water direct gebruikt, of tijdelijk 
opgeslagen in de aarden wal tegen het lage gedeelte van de stal, en onder de vloer. 
Vergelijk het met vloerverwarming: het water geeft de warmte af via leidingen onder de 
broedkap. En omdat alleen het beperkte volume onder de broedkap hoeft te worden 
verwarmd, is er ook minder energie nodig dan normaal. Bovendien zorgen de banden op 

de vloer voor extra isolatie.

Schoon strooisel 
In het scharrelgedeelte raakt het strooisel, bijvoorbeeld houtkrullen, langzaam vervuild 
met mest van de kuikens. In de Windstreek kan het strooisel regelmatig, één keer per dag 
bijvoorbeeld, worden afgedraaid en ververst door een frisse laag. Een alternatief is een 
strooiselreiniger. Die scheidt de mest van de krullen in een trommel met luchtcirculatie. Na 
droging en UV-bestraling kunnen de krullen weer terug in de stal. Zo hebben de kuikens 
altijd een schone, gezonde scharrelruimte, en wordt de productie van fijnstof en ammoniak 
flink beperkt.

De heersende wind is de 
belangrijkste bron van ventilatie.

Een schone, gezonde scharrelruimte met flink 
minder fijnstof en ammoniak.

Vangen zonder stress
Met zo min mogelijk stress, en zo min mogelijk mensenhanden worden 
de kuikens ‘gevangen’ als ze slachtrijp zijn. De banden met de zitstokken 
worden langzaam omhoog gelierd, en de verhogingen worden met hekjes 
afgesloten. Vervolgens draaien de banden heel langzaam het grootste deel 
van de kuikens de stal uit, waar ze op een tweede band de vrachtwagen in 
worden gevoerd.
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