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VOORWOORD

De Europese legkippenrichtlijn (Richtlijn 1999/74/EG) trad
in werking in december 2013. Deze richtlijn voerde een
verbod in op conventionele batterijkooien, waarbij het
gebruik van ‘verrijkte kooien’ wel nog is toegestaan. Het
gebruik van verrijkte kooien varieert per Europese lidstaat.
Sommige hebben zwaar geïnvesteerd in deze systemen,
andere verschuiven resoluter naar kooivrije systemen. De
laatste tijd hebben belangrijke retailers en voedingsbedrijven zich echter geëngageerd om hun eieren en eierproducten enkel af te nemen van kooivrije producenten, en
dit tegen 2025 of eerder. Sommige EU-lidstaten, maar ook
Wallonië, hebben recent ook een wettelijk verbod op het
gebruik van kooien in de eierindustrie ingevoerd of aangekondigd.
Terwijl de overgang van systemen met kooien naar kooivrije systemen een positieve stap is voor het welzijn van
legkippen, hebben het ontwerp en het beheer van kooivrije
4

huisvesting een belangrijke impact op het dierenwelzijn.
Hier moet dus rekening mee worden gehouden tijdens
het leiden van de overgang. Alhoewel erkend wordt dat
sommige ethologische behoeften van legkippen, zoals
stofbaden, scharrelen en behoorlijk een nest kunnen
maken, enkel bevredigd kunnen worden in kooivrije systemen, kunnen gebrekkig ontworpen en slecht beheerde
kooivrije systemen zulke positieve effecten op het dierenwelzijn tenietdoen. Zoals bij elk systeem van industriële
landbouw zijn een passend ontwerp van de voorzieningen en adequate beheerspraktijken essentieel om hoge
niveaus van dierenwelzijn te garanderen.
De ‘verrijkte kooi’ slaagt er sinds kort niet meer in te
voldoen aan de percepties die zich ontwikkelen over de
ethische behandeling van dieren. Dit toont duidelijk aan
dat kooivrije systemen geschikt moeten zijn voor hun
doel en de toekomst. Dierenwelzijn en diergezondheid

gaan hand in hand en hebben een enorme impact op de
productiviteit en economische levensvatbaarheid van eierproductie. In dit opzicht kan de garantie op dierenwelzijn de producenten helpen om zich te verzekeren van alle
economische voordelen die voortkomen uit een verbeterd
welzijn van de hennen.
Het belangrijkste doel van dit document is om de aspecten
van kooivrije eierproductie te onderstrepen die speciale
aandacht vereisen om dierenwelzijn te beschermen. Dit
document geeft ook enkele aanbevelingen die bruikbaar
kunnen zijn voor beleidsmakers en stakeholders uit de industrie en die het welzijn van legkippen in kooivrije systemen maximaliseren.

bevelingen voor die in de toekomst de veerkracht van de
sector in termen van wetenschappelijk bewijs en verwachtingen van de samenleving kunnen verzekeren. De impact
van kooivrije systemen op het milieu en de volksgezondheid wordt ook kort besproken, samen met mogelijke terugdringingsstrategieën die de globale duurzaamheid van
alle kooivrije systemen kunnen verbeteren.
Het laatste deel van het document voorziet basisinformatie over de eierproductieketen in de EU. Hierop volgen drie
casestudy’s over interessante en innovatieve systemen
(Rondeel, Plantation, & Kipster).

Na een korte beschrijving van de houderij- en huisvestingssystemen in de EU beschrijft dit document belangrijke aspecten van het welzijn van legkippen en stelt het aan5
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AANBEVELINGEN
Gebruik geen combisystemen als
alternatief voor verrijkte kooien*

Houd genoeg open ruimte rond voederbakken
en drinkbakken; hennen moeten ad libitum
toegang hebben tot voederbakken/drinkbakken
en er moeten er evenveel aanwezig zijn

Zorg ervoor dat de hennen kunnen
scharrelen

Voeg onoplosbare vezels toe aan het rantsoen
om schadelijk verenpikken te helpen voorkomen

Voorzie legkippen van ononderbroken perioden
van natuurlijk licht en natuurlijke duisternis
(d.w.z. 8 ononderbroken uren duisternis)

Gebruik gecontroleerde ventilatie- en
verwarmingssystemen om de luchtkwaliteit
en een geschikte temperatuur te behouden;
gebruik mestbanden, indien mogelijk,
om de luchtkwaliteit te verbeteren

Voorzie legkippen van gepast uitgeruste,
verrijkte en aantrekkelijke functionele
plaatsen, bijvoorbeeld buitenloop,
goed onderhouden scharrelplaatsen
en/of overdekte wintertuinen

Rust de uitloop uit met vegetatie
of andere schaduwplekken en
bescherming tegen roofdieren om ze
aantrekkelijk te maken voor hennen

Schenk extra aandacht aan het
ontwerp van zitstokken en nestboxen
en de kwaliteit van nestmateriaal

*

Maak poeljen tijdens de kweek vertrouwd met
de omstandigheden waarmee ze geconfronteerd
zullen worden in de legfase. Dit zal helpen
om problemen in de legfase te voorkomen.

Houd de kwaliteit van het strooisel in stand
doorheen de legperiode. Dit is fundamenteel
om scharrelen te garanderen en frustratie
en schadelijk verenpikken te voorkomen

Voorzie passende omgevingsverrijkingen,
vooral die die eetbaar en/of af te breken zijn
(zoals verspreide graantjes of strobalen) en
zorg ervoor dat hier genoeg van voorzien is

Garandeer een hoog niveau van
hygiëne en properheid

Respecteer bioveiligheidsmaatregelen
om ziekteverspreiding te vermijden
(zorg er bijvoorbeeld voor dat bezoekers
het bedrijf niet onnodig betreden)

Neem een proactieve houding aan om
schadelijk pikgedrag te voorkomen

Overweeg de bezettingsdichtheid
terug te brengen

Beheers risico op sterven door uitwendige
en inwendige parasieten te beperken en
verwondingen te voorkomen (bijv. verbeteren
van zitstokontwerp en -plaatsing, gebruiken
van hellingen om breuken te voorkomen)

Inspecteer de vogels minstens 2-3 keer
per dag en zorg ervoor dat ze op bekwame
en zorgvuldige wijze behandeld worden
door ervaren en opgeleid personeel

De zogenaamde combinatiesystemen (combikooien) zijn gebrekkig uit het oogpunt van dierenwelzijn en mogen niet beschouwd
worden als een aanvaardbaar alternatief voor verrijkte kooien. Zie ook hoofdstuk 3.2.4
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1.

VERWACHTINGEN VAN DE
SAMENLEVING WAT BETREFT
DIERENWELZIJN EN EIERPRODUCTIE

De laatste jaren zijn de Europese burgers zich meer en
meer bewust geworden van gezondheid, dierenwelzijn
en milieukwesties. Bijgevolg vragen consumenten op de
Europese markt naar ‘duurzaam’ voedsel, d.w.z. gezonde
voedingsmiddelen (inclusief eieren) die ook voldoen aan
hogere dierenwelzijnsnormen.
Een onderzoek uit 2016 uitgevoerd door de EU over de
houding van Europese burgers tegenover dierenwelzijn
(Special Eurobarometer, 442) geeft aan dat een absolute
meerderheid van de Europeanen (94%) de bescherming
van het welzijn van landbouwdieren (inclusief legkippen) als belangrijk beschouwt. In Zweden, Finland en
Portugal gaven bijna alle respondenten (99%) aan dat ze
het welzijn van landbouwdieren belangrijk vinden. Zelfs in
Hongarije, Kroatië, Polen, Slowakije en Bulgarije, waar de
percentages het laagst waren, vond 86-88% van de respondenten dierenwelzijn belangrijk.
Dat Europese burgers gevoeliger zijn geworden voor kwesties over het welzijn van landbouwdieren kan worden opgemerkt wanneer de resultaten van de Eurobarometer uit
8

2007 (Special Eurobarometer, 229) en die van 2016 met
elkaar vergeleken worden: tussen 2006 en 2015 was er in
negen lidstaten een toename van 5% in de proportie van
respondenten die vonden dat het welzijn van landbouwdieren beter beschermd moet worden.
Wat betreft koopkeuzes denkt minder dan de helft van de
Europese consumenten (47%) dat er voldoende keuze is in
dierenwelzijnsvriendelijke voedingsmiddelen in winkels en
supermarkten (+9% in vergelijking met 2006). De meeste
respondenten (59%) geven aan bereid te zijn om meer te
betalen voor meer dierenwelzijn, vooral in Zweden, Luxemburg en Nederland.
Met betrekking tot de houding van de Europeanen tegenover het welzijn van legkippen voeren twee recente
onderzoeken meer bepaald aan dat consumenten een onderscheid maken tussen verschillende productiesystemen
en relevante voorkeuren kunnen uitdrukken. Deze onderzoeken indiceren dat consumenten productie met vrije
uitloop erg relevant vinden voor dierenwelzijn.

Een onderzoek uitgevoerd in Polen (Zakowska-Biemans &
Tekien, 2017) besloot dat consumenten:
• Duidelijk het onderscheid maken tussen scharrel- en
vrije uitlooplandbouwsystemen en een sterke voorkeur
hebben voor systemen waarbij legkippen naar buiten
kunnen;
• Een voorkeur hebben voor eieren van vrije uitloop boven
biologische eieren (ook bepaald door prijsoverwegingen), ondanks de wettelijk gegarandeerde voordelen
van biologische landbouw wat betreft dierenwelzijn. Het
is dus waarschijnlijker dat claims van eieren van vrije
uitloop meer afzetmogelijkheden genereren dan claims
van biologische eieren.
Evenzo gaf een onderzoek uitgevoerd in het Verenigd Koninkrijk aan dat volgens de consumenten:
• Hennen in vrije uitloopsystemen ‘gelukkiger’ zijn
(74,2%);
• Toegang tot de frisse openlucht het belangrijkste is om
hoge dierenwelzijnsnormen te verzekeren (Petterson,
2016).
Europeanen zijn voor hoge dierenwelzijnsnormen en zijn
bereid meer te betalen voor producten afkomstig van
dieren met een hoge welzijnsnorm. Dit brengt belangrijke voedingsbedrijven en retailers ertoe om zich te engageren om enkel kooivrije eieren in de schaal te gebruiken,
in de meeste gevallen tegen ten laatste 2025. Hieronder
vallen retailers zoals Tesco in het Verenigd Koninkrijk en
Centraal-Europa, Camst in Italië, Monoprix en Carrefour
in Frankrijk, internationale cateringdiensten zoals Sodexo
en Compass Group en voedingsmultinationals zoals Nestlé
(CIWF, 2016a, 2017a). Enkele EU-lidstaten en regio’s
hebben kooien in de eierproductie zelfs bij de wet verboden. Oostenrijk zal verrijkte kooien vanaf 2019 verbieden, Wallonië en Nederland vanaf 2021 (Nederland zal wel
nog altijd de zogenaamde ‘koloniehuisvesting1’ toelaten),
Duitsland vanaf 2025. Landbouwers die overgingen naar
verrijkte kooien om te voldoen aan de EU-wetgeving zullen
verder moeten investeren om de veranderde eisen na te
komen. In enkele landen gaat het om een wezenlijk aandeel
van de industrie. Dit is bijvoorbeeld het geval in verschillende Oost-Europese landen, maar ook in Spanje (87,8% productie uit verrijkte kooien) en Frankrijk (64,8%).
De huidige verschuiving weg van kooien is het resultaat
van een vraag van het maatschappelijk middenveld om
het dierenwelzijn te verbeteren. Deze vraag werd ook
ondersteund door wetenschappelijk bewijs. Onderzoeken tonen aan dat enkel kooivrije systemen legkippen de
mogelijkheid kunnen bieden om hun volledige gedrags-

1

Dit zijn grotere kooien die meestal 40 tot 80 vogels per stuk
bevatten.

patroon te uiten (Nicol et al., 2017; EFSA, 2005). Er wordt
echter ook toegegeven dat de specifieke eigenschappen en
het beheer van alle kooivrije kweek- en huisvestingssystemen een fundamentele rol spelen in het bepalen van het
welzijn van legkippen.
Er bestaat een risico dat de gewenste, maar snelle verschuiving naar kooivrije systemen waarvan we getuige zijn zo’n
economische druk op de landbouwers zal leggen dat dit
zou kunnen resulteren in de toepassing van suboptimale
oplossingen op het vlak van dierenwelzijn. Producenten bespreken momenteel manieren om het aanbod te diversifiëren. Het is voornamelijk waarschijnlijk dat scharreleieren de
plaats innemen van eieren afkomstig uit verrijkte kooien als
leeuwendeel van de ‘value line’-productie (of goedkoopste
productie) (Puybasset, 2018), hoewel het per land verschilt
in welke mate het grote publiek scharreleieren aanvaardt
(FarmingUK, 2017). Bepaalde landbouwers kunnen aangetrokken worden tot oplossingen die de productie maximaliseren en tegelijkertijd de kosten laag houden, maar dat kan
suboptimaal zijn vanuit het oogpunt van dierenwelzijn.
Het naderende einde van verrijkte kooien in de EU toont
dat er wezenlijke risico’s verbonden zijn met de massale
toepassing van bepaalde systemen zonder de evolutie van
consumentenvoorkeuren, wetenschappelijk bewijs en verschuivingen in verwachtingen van de samenleving over de
kweek van dieren voor voedsel in overweging te nemen. Om
deze redenen moet de gestage overgang weg van kooien
vergezeld worden van de bepaling van goede praktijken.
Dit zal ten goede komen aan de dieren, die een beter leven
zullen leiden; consumenten, die de markt zullen kunnen
vertrouwen; en, last but not least, producenten, die systemen zullen toepassen die dierenwelzijnsvriendelijk, economisch leefbaar en veerkrachtig zijn tegenover toekomstige
tendensen.
Met het verwachte succes van het Europees burgerinitiatief ‘End The Cage Age’ is het aannemelijk dat in een niet
zo verre toekomst de kweek van hennen (en welke andere
landbouwdiersoorten dan ook) in kooien verboden zal
worden in de volledige EU. In dat geval moeten beleidsmakers en producenten een soepele overgang kunnen leiden
naar kooivrije systemen die meer welzijn bieden. Het tweede
referentiecentrum van de Europese Unie voor dierenwelzijn,
toegewijd aan pluimvee, zal van waarde zijn om deze overgang bij te staan. Producenten zullen geleid moeten worden
bij de optimalisering van de keuze van rassen, huisvesting
en beheer om enkele bestaande uitdagingen het hoofd te
bieden, zoals schade aan het kielbeen, mortaliteit en schadelijk verenpikken in kooivrije huisvestingssystemen. In de
tussentijd identificeert het huidige document enkele goede
praktijken die nuttig kunnen zijn voor producenten tijdens
de overgang weg van eieren uit kooien.
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2.
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KOOIVRIJE HOUDERIJSYSTEMEN EN
HUISVESTINGSSYSTEMEN

2.1.

ALTERNATIEVE HOUDERIJSYSTEMEN
De Europese wetgeving bepaalt regels voor drie (kooivrije) alternatieve houderijsystemen, namelijk scharrel, vrije uitloop en
biologisch. Houderijsystemen worden volgens de wet aangeduid op elk ei in de schaal afzonderlijk en op de verpakking van
eieren in schaal en dit volgens een codesysteem dat omschreven wordt in de marktregulering voor pluimvee (589/2008). De
relevante wettelijke bepalingen voor alternatieve systemen zijn bepaald in verschillende stukken van de EU-wetgeving, zoals
hieronder in meer detail uitgelegd.
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SCHARREL
SCHARRELSYSTEMEN in één oogopslag
»

Belangrijkste kenmerken: kooivrij systeem waarbij hennen vrij kunnen bewegen binnen een gebouw.

»

Bezettingsdichtheid: maximaal 9 vogels/m2 bruikbare oppervlakte.

»

Minimale binnenruimte: 1100 cm2

»

Minimale buitenruimte: 0

»

Toomgrootte: kan variëren van honderden (kleinschalige productie) tot tienduizenden (grootschalige productie).

»

Minimale vereisten: het systeem moet voldoen aan de voorwaarden opgelijst in Art. 4 van Richtlijn 1999/74/EG.

Voorbeelden van huisvestingssystemen voor scharrelproductie zijn:
»

Etagestal: hennen kunnen vrij bewegen tussen verschillende (tot vier – drie verdiepingen en een begane grond) niveaus.

»

Grondsysteem: gelijk aan etagestal, maar uitgewerkt op één niveau.

Scharrelstallen zijn alternatieve houderijsystemen voor legkippen zonder kooien die het volgende moeten voorzien (Art. 4 van
Richtlijn 1999/74/EG):
• Een maximale bezettingsdichtheid van 9 legkippen per
m2 bruikbare oppervlakte;

• Ofwel één nest per zeven hennen, ofwel 1 m2 nestruimte
voor maximaal 120 hennen (gemeenschappelijk nest);

• Ofwel lange voederbakken met ten minste 10 cm plaats
per hen, ofwel ronde voederbakken met ten minste 4 cm
per hen;

• Geschikte zitstokken, met minstens 15 cm ruimte per
hen;

• Ofwel continu werkende drinkgoten waarbij elke hen
over ten minste 2,5 cm ruimte moet beschikken of ronde
drinkbakken waarbij 1 cm ruimte per hen voorzien moet
worden.

• 250 cm2 ingestrooide ruimte per hen, dit moet een derde
van het grondoppervlak zijn;
• Gelijke toegang tot drink- en eetvoorzieningen (toepasselijk op etagestallen).

Als er toegang tot een buitenuitloop wordt voorzien, moeten de luiken 40 cm breed en 35 cm hoog zijn met 2 m beschikbaar
per 1000 hennen.
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VRIJE UITLOOP
VRIJE UITLOOPSYSTEMEN in één oogopslag
»

Belangrijkste kenmerken: hennen hebben toegang tot buitenloop om te foerageren, te pikken in de bodem en te
scharrelen.

»

Bezettingsdichtheid: 2500 vogels/ha beschikbare grond

»

Minimale binnenruimte: 1100 cm2

»

Minimale buitenruimte: 4 m2

»

Toomgrootte: kan variëren van honderden (kleinschalige productie) tot tienduizenden (grootschalige productie).

»

Minimale vereisten: moet voldoen aan de voorwaarden opgelijst in Art. 4 van Richtlijn 1999/74/EG en Bijlage II van
Verordening (EG) nr. 589/2008.

Voorbeelden van vrije uitloopsystemen:
»

Etagestallen of grondsystemen: zoals hierboven, maar met toegang tot vrije uitloop.

»

Vaste of mobiele stallen: de stallen zijn zoals volières. Ze kunnen echter verplaatst worden en de hennen hebben ook
toegang tot weiland.

Vrije uitloopsystemen worden verder gereguleerd door Bijlage II van Verordening (EG) nr. 589/2008 over handelsnormen
voor eieren. Om te worden beschouwd als vrije uitloop volgens deze Bijlage:
• Moeten hennen de hele dag over vrije uitloop in de
openlucht beschikken. Dit kan enkel voor een beperkte
periode ‘s morgens worden beperkt.
• Is de uitloop in de openlucht grotendeels begroeid en
wordt deze niet gebruikt voor andere doeleinden;
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• Mag de uitloop in de openlucht zich niet verder uitstrekken dan 150 m van de dichtstbijgelegen uitgang van het
gebouw; de uitloop mag zich evenwel tot 350 m van de
dichtstbijgelegen uitgang van het gebouw uitstrekken,
wanneer voldoende schuilplaatsen worden voorzien, in
overeenstemming met de hennenrichtlijn.

© Vier Pfoten

BIOLOGISCH
BIOLOGISCHE SYSTEMEN in één oogopslag
»

Belangrijkste kenmerken: Hennen kunnen zich vrij bewegen in de buitenloop

»

Bezettingsdichtheid: 6 vogels/m2 bruikbare oppervlakte

»

Minimale binnenruimte: 1660 cm2

»

Minimale buitenruimte: 4 m2

»

Toomgrootte: ideaal voor kleinere tomen (200-2000 hennen)

»

Minimale vereisten: moet voldoen aan de voorwaarden opgelijst in Art. 12 en Bijlage III van Verordening (EG) nr. 889/2008

Voorbeelden van biologische huisvestingssystemen:
»

Etagestallen of grondsystemen: zoals hierboven, maar biologische vereisten nalevend

»

Vaste of mobiele stallen: zoals hierboven, maar biologische vereisten nalevend

De specifieke regels voor biologische houderijsystemen zijn bepaald in Artikel 12 en Bijlage III van Verordening (EG) nr.
889/2008 over biologische productie. Deze zeggen dat biologische eieren geproduceerd moeten worden op landbouwbedrijven waar:
• Ten minste een derde van de vloer vast is en bedekt met
strooisel;

• Maximaal 3000 legkippen worden ondergebracht per
compartiment;

• Op een groot gedeelte van het vloeroppervlak pluimveemest kan worden verzameld;

• Alle vogels gemakkelijk toegang moeten hebben tot een
openluchtgebied via luiken (met een gecombineerde
lengte van 4 m voor elke 100 m2 beschikbaar huisvestingsgebied).

• Gepaste zitstokken (18 cm/vogel) worden voorzien;
• In- en uitgangen worden voorzien die geschikt zijn voor
de vogels;
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 Voorbeeld van een vloerscharrelsysteem (van www.laywel.eu)

2.2.

GROND-/VLOERHUISVESTINGSSYSTEEM
MET EEN VERDIEPING

HUISVESTINGSSYSTEMEN
Alternatieve houderijsystemen kunnen verschillende soorten huisvesting hebben. Tabel 2-1 beschrijft de
meestgebruikte huisvestingssystemen voor legkippen in
de EU en hoe ze worden gebruikt in de verschillende houderijsystemen.
De kenmerken van de verschillende soorten kooivrije huisvestingssystemen worden hieronder in meer detail beschreven.

Grondsystemen hebben kenmerkend slechts één etage en
zijn de eenvoudigste vorm van scharrelhuisvesting voor
legkippen. Toomgroottes in vloersystemen kunnen variëren van honderden tot tienduizenden hennen. Hun structuur en ontwerp kan wisselen, hoewel ze allemaal enkele
eigenschappen gemeen hebben:
• Ten minste een derde van de vloer moet vast zijn en
bedekt met strooisel (LayWel, 2006). Meestal is er een
centrale hogergelegen plaats (de verdieping) met een
roostervloer waarop voederbakken, nesten en zitstokken zijn geplaatst (Nicol et al., 2017);

Tabel 2-1: Kooivrije huisvesting voor legkippen per houderijsysteem in kaart gebracht
Houderijsysteem
Huisvestingssoort

Scharrel

Vrije uitloop

Grondsysteem/etagestal



Grondsysteem/etagestal met uitloop



Combinatie (combi)*

**

Mobiele stallen

Biologisch









Bron: AgraCEAS gebaseerd op literatuurstudie
*	Een combinatiesysteem kan in theorie worden gebruikt voor vrije uitloop- of biologische productie als de deuren worden opengelaten en er
uitloop is. In werkelijkheid lijkt dit zelden te gebeuren omdat het niet bepaald aantrekkelijk is om het systeem op deze manier te gebruiken.
** Verandert in kooisysteem wanneer de deuren gesloten zijn
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• De nestboxen worden gewoonlijk op de roostervloer geplaatst. Nestboxen worden gewoonlijk bedekt met een
bodem van namaakgras of strooisel en eieren kunnen
automatisch of manueel verzameld worden. Nesten
kunnen individueel zijn of voor groepen hennen;
• Zitstokken worden doorgaans op A-frames geplaatst
op de roostervloer (LayWel, 2006) of ze worden opgehangen aan het plafond.
In grondhuisvestingssystemen is er een gebied waarin
hennen kunnen rondlopen en een scala aan normale
gedragingen kunnen vertonen (bijv. met hun vleugels
flapperen, zich uitrekken, vliegen en stofbaden), vooral
wanneer dit gebied uitgerust is met overdekte wintertuinen.

ETAGESTAL/VOLIÈRESYSTEEM
Volière- of etagesystemen zijn huisvestingssystemen
waarin hennen vrij kunnen bewegen tussen verschillende
etages (maximaal vier in overeenstemming met EU-wetgeving; Windhorst, 2017). Volières bestaan in veel verschillende ontwerpen en hun hoofdkenmerk is dat ze maximaal
gebruikmaken van de verticale ruimte in de stal. Zitstokken, voederbakken, drinkbakken en nestboxen worden
gewoonlijk voorzien op verschillende etages, waarbij hun
exacte plaats afhangt van het ontwerp van de volière. Legkippen kunnen zowel gemakkelijker bij deze voorzieningen
komen als bewegen tussen de etages door middel van goed
ontworpen hellingen of zitstokken om de afstand te overbruggen. Overeenkomstig Art. 4 van Richtlijn 1999/74/EG
kunnen volières maximaal vier niveaus hebben waarbij de
hennen vrij kunnen bewegen tussen de niveaus. Naar verluidt laten de bevoegde instanties van sommige lidstaten
echter ‘gelaagde’ volièresystemen toe. Hierbij worden tot
drie vierlagige volières op elkaar gestapeld en gescheiden
met lagen beton. Zo worden er in feite twaalflagige structuren gevormd (ANDA Animales, persoonlijke communicatie).
Zoals het geval is voor elk ander scharrelsysteem bedraagt
de maximale toegelaten bezettingsdichtheid in volières 9
vogels/m2 bruikbare oppervlakte. Hoewel de toomgrootte
kan variëren van honderden (kleinschalige productie) tot
tienduizenden (grootschalige productie), worden volières
gewoonlijk gebruikt voor de grootschalige productie van
scharreleieren, ook gezien hun hoge opzetkosten.

In goed ontworpen volièresystemen zouden hennen belangrijke gedragingen moeten kunnen vertonen, namelijk:
• Neerstrijken en zitten op in de lucht hangende zitstokken;
• Een nest zoeken en eieren leggen in gemeenschappelijk
nesten;
• Voeder- en drinkwaterlijnen gebruiken;
• Pikken in de bodem, scharrelen en stofbaden wanneer
ze in het ingestrooide deel op de grond zijn.
Als volières correct ontworpen zijn zodat hennen tot bij
de voorzieningen kunnen geraken en zodat overbevolking
vermeden wordt en als de groepen niet te groot zijn (d.w.z.
maximaal 6000 hennen en idealiter minder dan 4000) kan
de complexe, meerlagige aard ervan een stimulerende omgeving vormen voor de hennen.
Grondsystemen en volières kunnen uitgerust worden met
overdekte wintertuinen (soms ook ‘veranda’s’ genoemd).
Dit zijn overdekte plaatsen grenzend aan de hoofdstal met
natuurlijk licht die via luiken toegankelijk zijn. Wintertuinen bieden de vogels extra ruimte om te stofbaden in
strooisel, te scharrelen als verrijkingen worden voorzien en
te genieten van natuurlijk licht en, vaak, verse lucht (CIWF,
2012a).
Bovendien zijn deze plaatsen nuttig, in het bijzonder voor
hennen die in vrije uitloopsystemen worden gehouden, als
de vogels voor langdurige periodes binnen moeten blijven,
bijvoorbeeld door een uitbraak van de vogelgriep. Het oppervlak van overdekte wintertuinen wordt normaal gezien
niet meegeteld bij de berekening van de beschikbare
vloerruimte voor de hennen aangezien wintertuinen enkel
door de dag toegankelijk zijn (CIWF, 2012a).

© Eyes on Animals/Jack Tummers

• Een mestput of een uitmestsysteem wordt normaal
geplaatst onder het centrale hogergelegen gebied met
roostervloer;
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 Voorbeeld van een overdekte veranda

MOBIELE STALLEN
Mobiele stallen zijn een huisvestingssysteem dat het
vaakst gebruikt wordt voor kleinere tomen met vrije
uitloop (normaliter 200 – 2000 hennen) en in de biologische eierproductie. Ze functioneren als een volledig
uitgeruste ‘plastic tunnel’ op steunblokken of wielen en
maken gebruik van natuurlijke ventilatie, met een binnenindeling gelijkend op die van grondhuisvestingssystemen (vloersystemen) (Nicol et al., 2017). De belangrijkste
eigenschap van deze systemen is de zwevende roostervloer. Mobiele pluimveestallen worden geregeld van plaats
gewisseld tussen verschillende velden of weiden.

© Brian Johnson & Dane Kantner

Dit kan eraan bijdragen om de dieren gezond te houden,
bijvoorbeeld door parasietenlast in te perken (CIWF,
2016b). Aan de andere kant zijn factoren zoals een goede
ventilatie en controle van de temperatuur, maar ook de
schoonmaak en ontsmetting van de pluimveestallen van
bijzonder belang in deze systemen om het dierenwelzijn te
maximaliseren2. In tegenstelling tot statische stallen aangesloten op de riolering dringt het mogelijk verontreinigde
afvalwater soms rechtstreeks de bodem in (Giersberg et al,
2017).

COMBINATIE- (‘COMBI’-)/WISSELBARE
HUISVESTINGSSYSTEMEN
Combinatie- of ‘combi’-huisvestingssystemen combineren
de eigenschappen van volières en conventionele kooien.
Dit zijn doorgaans meerlagige structuren met deuren naar
elke etage. De hennen kunnen enkel vrij bewegen wanneer
de deuren open zijn. Wanneer de deuren van de etages
gesloten zijn, wordt een combisysteem een verrijkte kooi,
met een vergelijkbare bezettingsdichtheid.
In de EU maken bedrijven zoals Big Dutchman (Duitsland)
en Farmer Automatic (Duitsland) combikooien (Alonzo,
2016). Combisystemen kunnen soms aantrekkelijk zijn
voor producenten die willen kunnen omschakelen van
kooivrije naar conventionele eieren afhankelijk van de
vraag van de markt. Het combisysteem kan echter niet
opgevat worden als een geschikt kooivrij systeem vanuit
het oogpunt van dierenwelzijn, omdat routineus deuren
sluiten negatieve gedragingen kan versterken. De hennen
moeten dan namelijk voortdurend afwisselen tussen een
volièreomgeving en een gesloten ruimte. Wanneer de
deuren gesloten zijn, worden van de hennen bepalende
elementen en voorzieningen afgenomen die natuurlijke gedragingen aanmoedigen, zoals een nest maken en
scharrelen. De inrichting van deze systemen wanneer gebruikt als verrijkte kooien kan onbevredigend zijn vanuit
het oogpunt van dierenwelzijn. Bovendien kan het omschakelingsproces van de volièreomgeving naar het kooiensysteem frustratie veroorzaken bij de dieren (CIWF,
2017b). Om al deze redenen zullen combisystemen hier
niet meer verder worden besproken.

¼ Voorbeeld van een mobiele stal

2

https://www.proof.net.au/Mobile-Hen-Housing
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3.

HET WELZIJN
VAN LEGKIPPEN
IN KOOIVRIJE
SYSTEMEN
OPTIMALISEREN

Compassion in World Farming (CIWF, 2012b; gebaseerd
op uitgebreid, bestaand werk van Fraser en Broom, 1990)
identificeert drie sleutelcomponenten van dierenwelzijn:
• Fysiek welzijn, gedefinieerd als de mate waarin de biologische processen van een dier opgewassen zijn tegen
hun omgeving;
• Mentaal welzijn, gedefinieerd als de emoties van het
dier en hoe het zich voelt;
• Op een natuurlijke manier leven, gedefinieerd als de
mate waarin een dier leeft en zich gedraagt alsof het in
het wild zou leven.
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Deze drie componenten zijn in sterke mate onderling verbonden: een slechte gezondheid is een van de componenten van gebrekkig welzijn en kan zelfs leiden tot de dood.
Ook stress en frustratie of de onmogelijkheid om belangrijk
natuurlijk gedrag te uiten kan leiden tot gebrekkig welzijn
en uiteindelijk de gezondheidstoestand verslechteren door
middel van veranderingen in het immuunsysteem.
Tabel 3-1 geeft een overzicht van de belangrijkste aspecten die het welzijn van legkippen beïnvloeden, gebaseerd
op deskresearch. Het hoofdstuk dat volgt, presenteert een
gedetailleerdere beschrijving van elk gebied met enkele
algemene aanbevelingen over hoe risico’s beheerd kunnen
worden en hoe het dierenwelzijn verbeterd kan worden.

© Vier Pfoten

Naast de items die hieronder in grote lijnen worden weergegeven, moet ook rekening worden gehouden met de volgende dierenwelzijnskwesties buiten de eierproductiefase:
• Beheer van mannelijke kuikens – de kuikens worden na
het uitbroeden gesekst. Op dit moment is het de standaardpraktijk in de industrie om mannelijke eendagskuikens onmiddellijk te doden, normaliter door ze bloot
te stellen aan gas of ze te vermalen;
• Houderijsysteem voor poeljen – de eigenschappen van
het huisvestingssysteem gebruikt om poeljen te kweken
kunnen verschillen van dat wat gebruikt wordt tijdens
de legfase van een hen. Dit kan blijvende gedrags- en/
of fysieke problemen veroorzaken (angst, schadelijk
pikgedrag, frustratie);

• Vangen, behandelen en transporteren – aan het einde
van de leg worden hennen gevangen en getransporteerd naar slachthuizen. De reistijd is over het algemeen
langer voor hennen dan voor vleeskippen aangezien er
gespecialiseerde slachthuizen nodig zijn hiervoor en er
hier minder van zijn (FCEC, 2012);
• Slacht – in de meeste lidstaten worden hennen ondersteboven opgehangen en verdoofd in een elektrisch
waterbad voordat ze geslacht worden.
Aanbevelingen voor deze fases worden beschreven in
hoofdstuk 4.
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Tabel 3-1: Belangrijkste aspecten die het welzijn van legkippen beïnvloeden
Item

Opmerkingen

Voeder en water

Kwaliteit en toegankelijkheid van voeder en water (aantal, vorm, plaats en werking van voederen drinkplaatsen, ruimte rond deze voorzieningen, aanwezigheid van concurrentie enz.).

Fysieke eigenschappen
van de omgeving

Deze eigenschappen omvatten onder andere lichtschema’s, klimaat/temperatuur. Strooisel- en
mestmanagement speelt een rol in enkele van deze factoren.

Vrijheid om te kiezen
tussen verschillende
functionele gebieden

De aanwezigheid, toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van buitenloop of overdekte
wintertuinen en scharrelplaatsen, het ontwerp van zitstokken en nestelplaatsen en de kwaliteit
van de nestel- en strooiselmaterialen. De mogelijkheid om omhoog te vliegen in volières
(afhankelijk van het ontwerp).

Verrijkingen/
mogelijkheid
om natuurlijk en
comfortgedrag te
handhaven

De mate waarin de aanwezigheid en kwaliteit van voorzieningen gedrag toelaat zoals scharrelen,
pikken in de bodem, stofbaden, op stok gaan zitten, rusten, flapperen met de vleugels en de
veren gladstrijken.

Gezondheid

• Schadelijk pikgedrag en het inkorten van snavels, de staat van het verenkleed
• Botbreuken en osteoporose
• Inwendige en uitwendige parasieten (mijten, coccidia, wormen)
• Bacteriële en virale aandoeningen
• Aandoeningen aan de poten
• Algemene hygiëne

Behandeling en
houderijkennis

Opleiding van degenen die werken op het bedrijf, frequentie en kwaliteit van de controles van
de toom, maar ook het soort behandeling van de vogels door het personeel, bijvoorbeeld tijdens
controles, vangen, laden enz., hebben een directe impact op het dierenwelzijn.

Bezettingsdichtheid

Onvoldoende ruimte kan leiden tot overbevolking, concurrentie voor voorzieningen en een gebrek
aan rust.

Bronnen: AgraCEAS gebaseerd op verschillende bronnen inclusief CIWF, AssureWel, LEI Wageningen, GAP en Beter Leven.

3.1.

DE IMPACT OP DIERENWELZIJN
BEOORDELEN
De keuze voor een bepaald houderij- en huisvestingssysteem en de aanwezigheid van bepaalde voorzieningen
voor legkippen zijn als zodanig onvoldoende om dierenwelzijn te garanderen. Uiteindelijk moet het welzijn van
legkippen beoordeeld worden op de dieren zelf (EFSA,
2015). Doorgaans meten dierenwelzijnsbeoordelingsprotocollen verschillende dimensies, namelijk: de aanwezige voorzieningen (ruimte, verrijkingen enz.), het beheer
(bijv. inkorten van snavels en vaccinatieprogramma’s)
en verscheidene parameters bij de dieren (zoals normaal
gedrag, gezondheid en emotionele toestand). Er zijn ver-
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schillende protocollen om het welzijn van legkippen op het
bedrijf te beoordelen en te benchmarken in houderij- en
huisvestingssystemen3. Zowel beleidsmakers als landbouwers kunnen over deze beoordelingsprotocollen deskundig
advies krijgen van onderzoeksinstellingen of consortia en/
of dierenwelzijnsorganisaties. In enkele landen kunnen
landbouwers deelnemen aan garantiesystemen voor landbouwbedrijven waarin zulke dierenwelzijnsbeoordelingen
opgenomen zijn en kunnen ze hun producten (in dit geval
eieren) verkopen met etiketten die duidelijk herkenbaar
zijn voor consumenten4.

3

Voorbeelden hiervan zijn AssureWel, Welfare Quality® en de RSPCA-beoordelingsprotocollen.

4

Voorbeelden zijn Beter Leven in Nederland, RSPCA Assured in het Verenigd Koninkrijk, Für Mehr Tierschutz in Duitsland enz.

Als een systeem meer welzijn wil bieden, moet
er over het algemeen open ruimte rond de
voederbakken en drinkbakken zijn: ad libitum
toegang tot voederbakken/drinkbakken, die in
dezelfde getale aanwezig zijn; en de mogelijkheid om
te scharrelen voor voedsel.

3.2.

Onoplosbare vezels toevoegen aan het rantsoen kan
helpen om schadelijk verenpikken te voorkomen.

VOEDER EN WATER
De welzijnsimpact van voeder en water houdt de volgende belangrijkste elementen in: geschiktheid, aantal
en toegankelijkheid. Van deze drie kan toegankelijkheid
beïnvloed worden door het ontwerp van het huisvestingssysteem, terwijl geschiktheid en aantal factoren zijn die
worden bepaald door het beheer. Legkippen zouden ad
libitum toegang moeten hebben tot geschikt voeder en
water. Toegang tot voeder en water kan vergemakkelijkt
worden door de hennen op te splitsen in groepen.

De samenstelling van het voeder kan effect hebben op
gezondheidsparameters, vooral het voorkomen van schadelijk verenpikken. Onvoldoende vezels of aminozuren
in het rantsoen kan ernstig verenpikken als gevolg
hebben. Vezelaanvulling kan dan vereist zijn (Nicol et
al., 2017). Granen en vezelig voeder op de grond strooien,
geeft hennen de kans om hun dieet aan te vullen en tegelijkertijd te scharrelen. Onoplosbaar grit toevoegen aan
het rantsoen kan ook bijdragen aan een gezond spijsverteringsstelsel.
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Legkippen moeten worden blootgesteld aan
ononderbroken periodes van natuurlijk licht en
natuurlijke duisternis (generaliter 8 ononderbroken
uren duisternis).
Ventilatie- en verwarmingssystemen moeten
aangewend worden om specifieke parameters voor
luchtkwaliteit en temperatuur te halen.
De installatie en het gebruik van mestbanden kan
luchtkwaliteitsparameters verbeteren.

3.3.

OMGEVINGSPARAMETERS
De volgende omgevingsparameters hebben een rechtstreekse impact op diergezondheid en welzijn, maar ook
op de productiviteit:
• Lichtschema;
• Temperatuur en vochtigheid;
• Luchtkwaliteit.
De legkippenrichtlijn bepaalt dat het lichtpatroon voor
legkippen “een voldoende lange ononderbroken periode
van duisternis moet omvatten, die, ter indicatie, ongeveer een derde van de dag duurt, zodat de hennen kunnen
rusten”. Programma’s voor een hoger welzijn leggen generaliter ononderbroken minimumperiodes en niveaus van
(natuurlijk) licht op, afgewisseld met deze ononderbroken
minimumperiodes van duisternis (RSPCA, 2017; KAT5). Dit
wordt gedaan omdat daglicht bepaald actief gedrag aanmoedigt. Een voldoende lange periode van continue duisternis is nodig zodat de hennen kunnen rusten. Systemen
met buitentoegang of overdekte wintertuinen kunnen
helpen om de blootstelling aan natuurlijk daglicht te verzekeren.
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Temperatuur en vochtigheid zijn belangrijk voor het thermisch comfort van legkippen, maar ook voor de luchtkwaliteit. Hennen voelen zich comfortabel tussen 18 en
27 graden Celsius (Wageningen UR, 2004), met een thermoneutrale zone (waarin ze zich erg comfortabel voelen)
voor gezonde dieren tussen 20-25 graden Celsius (Nicol et
al., 2017). Voldoende ventilatie (natuurlijk of geforceerd)
is essentieel om te garanderen dat overmatige warmte,
geuren en vochtigheid uit de kippenstal worden verwijderd. In koudere klimaten moet verwarming worden gebruikt. Als het minder dan 10 graden Celsius is, beginnen
hennen namelijk te lijden aan koudestress (ibid.). Deze
overwegingen zijn ook van toepassing op mobiele stallen
gebruikt in kleinschalige vrije uitloop- of biologische landbouwsystemen, die daarnaast een goede isolatie moeten
garanderen (DEFRA, zonder datum).
Luchtkwaliteit (aanwezigheid van stof, endotoxines van
bacteriën, ammoniak enz.) beïnvloedt niet alleen de diergezondheid, maar ook de impact van de boerderij op de
omgeving en de gezondheid van de mensen die werken in
de stal (zie hoofdstuk 6). Volièresystemen met mestbanden
slagen er vaak in een betere luchtkwaliteit te behouden6
in vergelijking met systemen met mestputten, zoals in de
meeste vloersystemen. Afhankelijk van de buitentemperatuur kan het behouden van goede luchtkwaliteitsparameters echter problematisch zijn, ongeacht het huisvestingssysteem (Nicol et al., 2017).

5

https://www.was-steht-auf-dem-ei.de/en/kat-association/cooperation-partners.php; criteria ontwikkeld in samenwerking met de Deutscher
Tierschutzbund.

6

De parameters van ventilatiesystemen worden normaal gezien niet gespecificeerd in programma’s voor een hoger welzijn, maar doelstellingen
voor luchtkwaliteitsparameters wel (bijvoorbeeld gewoonlijk 20 ppm voor ammoniak, 10 mg stof per m3 en in sommige gevallen zijn er ook
doelstellingen voor kooldioxide en koolmonoxide).

© Vier Pfoten

3.4.

VRIJHEID OM TE KIEZEN
TUSSEN VERSCHILLENDE
FUNCTIONELE GEBIEDEN
Verschillende functionele gebieden die kunnen worden
aangeboden aan legkippen omvatten: buitenloop, scharrelplaatsen – die voorzien mogen zijn in overdekte wintertuinen of in het hoofdgebouw – en plaatsen om nesten te
maken en te rusten binnen het gebouw. De mogelijkheid
om te kiezen tussen verschillende omgevingen kan natuurlijk gedrag aanmoedigen en dat kan op zijn beurt het
risico op de ontwikkeling van abnormaal gedrag inperken.
Buitentoegang het volledige jaar door is om verschillende redenen voordelig. Ten eerste stimuleren uitlopen
scharrelen en reduceren zo het optreden van verenpikken
(Lambton et al, 2010). Bovendien vullen hennen hun dieet
aan met voedingsbronnen gevonden in de uitloop door
te scharrelen (insecten enz.; FeatherWel, zonder datum).
Overdekte wintertuinen kunnen worden gebruikt als contingentieoptie om hennen extra ruimte en scharrelmogelijkheden te bieden, zelfs wanneer strikte huisvestingsbevelen van kracht zijn wegens de uitbraak van een ziekte
(bijv. zeer pathogene vogelgriep).
Als hennen al op jonge leeftijd naar buiten kunnen, worden
ze blootgesteld aan endemische ziekten. Dit kan voordelig zijn op lange termijn, aangezien wordt gedacht dat dit
ervoor zorgt dat hennen in hun latere leven een sterkere immuniteit hebben (CIWF, 2010). Hennen zijn eerder
geneigd om uitlopen naar buiten te gebruiken als er

schaduw is voorzien (vooral in warmere klimaten) en
bescherming tegen roofdieren. De beschutting kan van
natuurlijke aard zijn (bomen, struiken of gewassen) of van
kunstmatige aard indien naar behoren ontworpen (bijv.
schaduwnetten; AssureWel, zonder datum). Daarnaast
worden hennen aangetrokken door de aanwezigheid van
andere dieren. Als er herkauwers, zoals alpaca’s of lama’s,
grazen op de uitloop kan dit hennen aanmoedigen om er
ook gebruik van te maken (FeatherWel, zonder datum).
De uitloop naar buiten is toegankelijk via luiken, waarvan
de positionering, het aantal en het ontwerp hennen naar
buiten zouden moeten lokken. De belangrijkste kenmerken zijn een gemakkelijke toegang tot de buitenloop en
de zichtbare nabijheid van een schuilplaats (beschutting
van planten of artificieel; FeatherWel, zonder datum). De
grootte van de luiken schijnt minder van belang te zijn
(Harlander-Mathauscheck et al., 2005).
Goed onderhoud van de uitloop wanneer hennen buiten
kunnen, is essentieel voor hun gezondheid en welzijn, en
omvat:
• Onderhoud/drainage van de gebieden, vooral rond
de luiken, om de vorming van plassen of erg drassige
plaatsen te voorkomen (dit ontmoedigt het gebruik van
de uitloop en kan een bron van ziekte zijn);
• Weiderotatie en regelmatig onderhoud van grazige
plaatsen om de parasietenlast terug te brengen (FeatherWel, zonder datum).
In de kippenstal kunnen goed ontworpen, afgezonderde nestboxen stress vóór het leggen reduceren en nestbouwend gedrag stimuleren (Struelens et al., 2008). De
plaatsing van de nestboxen in de kippenstal kan invloed
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Het is gunstig voor legkippen als ze toegang
hebben tot gepast uitgeruste, verrijkte
en aantrekkelijke functionele plaatsen,
bijvoorbeeld buitenloop, goed onderhouden
scharrelplaatsen of overdekte wintertuinen.
Goed onderhouden buitenloop voorzien
van beplanting of andere schaduwplekken en
bescherming tegen roofdieren zijn aantrekkelijk
voor hennen en kunnen bijdragen aan een goede
gezondheid.
hebben op het gebruik van andere voorzieningen zoals de
buitenloop7. De aanwezigheid van nestmateriaal maakt
nestboxen aantrekkelijker voor hennen en verlaagt het
aandeel eieren op de grond (Nicol et al., 2017). Sommige
garantiesystemen voor landbouwbedrijven hebben specifieke eisen voor de toegankelijkheid8 van nestplaatsen en/
of nestboxen (1 per 5 of 6 hennen bijv. RSPCA en GAP, alle
niveaus, respectievelijk).
Zitstokontwerp is erg belangrijk voor de gezondheid en
het welzijn van hennen. Hierom zijn de basiskenmerken
van zitstokken voor legkippen gedefinieerd in EU-wetgeving en sommige garantiesystemen voor landbouwbedrijven hebben verdere specificaties ingevoerd9. Er is ook een
recent EFSA-advies (2015) dat specifiek gewijd is aan de
effecten van het ontwerp van zitstokken op dierenwelzijn.
Voor meer informatie, zie ook hoofdstuk 3.6.2.
Ten slotte wordt of legkippen geneigd zijn om te verkennen
en gebruik te maken van de beschikbare voorzieningen beïnvloed door hoe bekend ze zijn met deze voorzieningen.
Vandaar is de kweekfase van de poeljen belangrijk. Deze
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Het ontwerp en het onderhoud van de
verschillende functionele plaatsen beïnvloeden
het gebruik ervan. Het ontwerp van zitstokken
en nesten, maar ook de kwaliteit van het
nestmateriaal zijn belangrijk om gezondheids- en
welzijnsvoordelen te maximaliseren.
Poeljen in de kweekfase vertrouwd maken
met de omstandigheden waarin ze zullen leven
in de legfase kan het gebruik van voorzieningen
maximaliseren en abnormale gedragingen
beperken.

fase zou moeten garanderen dat de poeljen blootgesteld
worden aan de voorzieningen en de inrichting waarmee ze
later in de legfase zullen worden geconfronteerd. De beschikbaarheid van strooisel om te scharrelen in de kweekfase draagt bij aan een lagere incidentie van schadelijk
pikgedrag in de legfase (Nicol et al., 2017; zie ook hoofdstuk 3.6.3).

7

Pettersson et al. (2017) ontdekten dat vogels die op stok zitten aan het uiteinde van een volièresysteem (verder van de luiken die toegang bieden
tot de uitloop) de volgende dag minder geneigd waren om de buitenloop te gebruiken.

8

Bijv. GAP-niveaus 3, 4 en 5 voorzien dat luiken ten minste groot genoeg zijn zodat er twee hennen tegelijkertijd door kunnen; voldoende in aantal
(exacte definitie afhankelijk van het aantal zijdes van het gebouw waarin luiken zitten); en dat de ingang niet modderig is.

9

Richtlijn 1999/74/EG verplicht 15 cm plaats op een zitstok per hen; programma’s voor meer welzijn zijn doorgaans specifieker, wat
betreft het ontwerp van zitstokken, bijv. het aandeel van deze plaats op een zitstok die boven de grond hangt (Beter Leven 3*). Zie ook
de RSPCA-welzijnsnormen die recent erg gedetailleerde eisen opnamen over de plaatsing van de zitstok.

3.5.

VERRIJKINGEN
De vrijheid om te kiezen tussen verschillende omgevingen
stimuleert en biedt de kans om natuurlijke gedragingen te
uiten, wat erg aangemoedigd wordt bij legkippen. Scharrelen speelt een belangrijke rol, hoewel rusten, op stok gaan,
in de bodem pikken en nestelen ook belangrijke gedragingen zijn (Nicol et al., 2017).
De kwaliteit van het strooisel is essentieel om de hennen
in goede gezondheid te houden en zowel scharrelen als
stofbaden aan te moedigen. Het strooisel in goede conditie houden, namelijk droog en rul, tijdens de volledige
legperiode wordt omschreven als “de allerbelangrijkste
verrijking […] om het risico op verenpikken in te perken”
(FeatherWel, zonder datum). Dit kan door het regelmatig te
harken, om te leggen met een mestvork, te frezen en aan te
vullen, indien nodig. Als het strooisel een korst vormt (samengeklit, vast) moet het worden verwijderd en vervangen
en moeten de onderliggende oorzaken worden onderzocht
(ibid.).

De kwaliteit van het strooisel in stand houden
doorheen de legperiode is fundamenteel om
te garanderen dat de vogels scharrelen en om
frustratie en schadelijk verenpikken te voorkomen.
Legkippen hebben baat bij de verschaffing van
gepaste omgevingsverrijkingen, vooral die die
eetbaar en/of afbreekbaar zijn (zoals verstrooide
granen of strobalen), in voldoende hoeveelheden
en aangepast aan de specifieke functionele
plaatsen.

vingsverrijking binnen het gebouw. Uitgestrooide granen
en balen zijn bijvoorbeeld verplicht om het 3-sterrenlabel
van Beter Leven te behalen. Er moeten genoeg verrijkingen
voorzien worden zodat alle vogels er toegang tot hebben.

Verrijkingen kunnen worden aangeboden om natuurlijk gedrag nog meer aan te moedigen, vooral binnen de
stal. Zulke verrijkingen omvatten strobalen, pikstenen,
gepaste hangende objecten (bijv. eetbaar of afbreekbaar),
granen en larven. Programma’s voor meer welzijn vereisen
gewoonlijk ten minste twee vormen van gepaste omge25
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3.6.2. Schade aan het kielbeen
Legkippen kunnen nu 300 eieren/jaar produceren, in vergelijking met 115 eieren/jaar in de jaren 30. De zware
metabole vereisten voor de mobilisatie van calcium uit
de botten om al deze eieren te produceren, maken legkippen gevoelig voor broze beenderen en botbreuken
(FAWC, 2010).

¼ Hellingen kunnen de verplaatsing tussen verschillende
niveaus van een volièresysteem vergemakkelijken

3.6.

EEN SELECTIE VAN
GEZONDHEIDSASPECTEN
Kooivrije systemen bieden duidelijke voordelen in termen
van dierenwelzijn, maar vereisen ook een zorgvuldig huisvestingsontwerp en specifieke beheerstrategieën om de
gezondheidsvoordelen voor hennen te maximaliseren.
Enkele aspecten waarmee rekening moet worden gehouden wanneer de omschakeling wordt gemaakt naar kooivrije systemen worden hieronder besproken.

3.6.1. Immuunfunctie
Hoe sterk het immuunsysteem van een hen is, hangt af
van verschillende factoren, waaronder de vogelsoort en
de voeding. Hennen die worden gehouden in kooivrije
systemen hebben een sterkere immuunfunctie. In het
bijzonder kunnen systemen die buitentoegang vanaf een
jonge leeftijd bieden de immuniteit bevorderen door de
hennen bloot te stellen aan endemische aandoeningen
(Nicol et al., 2017). De immuunfunctie kan ook bevorderd
worden door enkele soorten probiotica toe te voegen aan
het voeder die de gezondheid van de darmen in de hand
werken (ibid.).
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De opzet en het ontwerp van zitstokken speelt een rol
in de incidentie van breuken in het kielbeen. Legkippen
worden gemotiveerd om op stok te gaan, vooral tijdens
de duistere periodes (Nicol et al., 2017). Naast de bevrediging van een gedragsvereiste kunnen bewegingsvrijheid
en toegang tot zitstokken de botsterkte verbeteren (Nicol
et al., 2017). Dit is een duidelijk voordeel ten opzichte van
beperkendere systemen (CIWF, 2012b). Wanneer ze in de
buurt van zitstokken zijn, lijken hennen rustiger en minder
geneigd om samen te troepen en elkaar te verstikken
(bijv. tijdens het vangen). Wanneer vogels meer bewegen,
kan dit echter resulteren in meer breuken door botsingen
met harde objecten. Vooral het kielbeen is gevoelig voor
schade/deformatie, waarbij de druk die erop gelegd wordt
tijdens het op stok gaan en landen een aanzienlijk risico
vormt.
De plaatsing en het ontwerp van zitstokken kan een belangrijke rol spelen in het inperken van de incidentie van
schade aan het kielbeen. Onderzoeksresultaten geven aan
dat botsingen met uitrusting of met andere hennen en onzorgvuldige landingen, vooral in volièresystemen met verschillende etages, de belangrijkste oorzaken van breuken
in het kielbeen zijn (Lay, 2011). Bovendien stijgt de ernst
van de breuken recht evenredig met hoe hoog de hennen
kunnen gaan. Zitstokken moeten zo opgesteld worden dat
vogels gemakkelijk kunnen bewegen tussen de zitstokken
en de andere uitrusting. Zo daalt het risico op botsingen
en de daaropvolgende kneuzingen en/of andere schade10.
Om het risico op breuken verder te doen dalen, moeten
producenten nadenken over een zorgvuldig ontwerp
van de huisvesting, inclusief hellingen om de beweging
tussen de verschillende etages te vergemakkelijken (CIWF,
2016a; Sandilands & Schrader, 2014; Widowski, 2016).
Ook moeten ze de invloed van genetische selectie op de
botsterkte bekijken. Volgens een recent reviewonderzoek
(Nicol et al., 2017) “is er een voorkeur voor systemen met
zachte zitstokken, d.w.z. metalen of houten zitstokken omhuld
met ongeveer 3 mm dikke zachte polyurethaan en/of hellingen of ‘getrapte’ latten. Dit is een actief onderzoeksgebied.”
Breuken door osteoporose (broze botten door calciumtekort) komen vaak voor tijdens het vangen aan het einde

De RSPCA-norm voor legkippen voorziet zeer gedetailleerde specificaties over dit aspect. Zie https://bit.ly/2QgAo3C
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Legkippen hebben vaak broze botten door hoge
productiviteit.
Vooral het kielbeen is gevoelig voor breuken.

¼ Zitstokontwerp is erg belangrijk voor de
gezondheid en het welzijn van hennen

van de legperiode. In deze fase is het belangrijk dat de
dierenverzorgers de dieren met zorg behandelen (zie ook
hoofdstuk 4.2). Ook hier spelen het ontwerp van de stal
en de indeling van de uitrusting een belangrijke rol om de
ontruiming van de stal te vergemakkelijken. Zitstokken en
andere voorzieningen moeten gemakkelijk te verwijderen
zijn of omhoog te hijsen, zodat ze niet in de weg staan,
voordat de hennen gevangen worden (DEFRA, zonder
datum).

3.6.3. Schadelijk pikken en kannibalisme
Schadelijk pikken is de vaakst voorkomende vorm van
abnormaal gedrag bij legkippen en een van de belangrijkste oorzaken van sterfte in kooivrije systemen11. Het
komt voort uit scharrelen en pikken dat zich op een nieuw
voorwerp richt en dat mede veroorzaakt wordt door stress
en een ongebalanceerde samenstelling van het rantsoen
(bijv. onvoldoende vezels). Dit gedrag kan worden gericht
op de veren van andere hennen (verenpikken) en/of de
cloaca’s van andere hennen (cloacapikken). Dit is, indien
ernstig, een zeer serieuze dierengezondheids- en dierenwelzijnskwestie. Soms kan schadelijk verenpikken leiden

11

https://bit.ly/32FxY13

12

AssureWelproject (http://www.assurewel.org/)

13

FeatherWel https://bit.ly/2qd1XjR

Het ontwerp van huisvesting en zitstokken
(voorzien van hellingen, zachte en goed geplaatste
zitstokken) kan het aantal botsingen en
mislukte landingen reduceren en zo het risico op
kielbeenbreuken inperken. Genetische selectie kan
de botsterkte ook verhogen.
Hennen aan het einde van de leg moeten
voorzichtig behandeld worden om breuken
tijdens de ontruiming te vermijden.

tot cloacapikken (Nicol et al., 2017) en kannibalisme. Dit
gedrag wordt veroorzaakt door verschillende factoren:
factoren die verband houden met de kweekfase van de
poeljen, genetische lijn, huisvestingssysteem en beheer,
rantsoensamenstelling, mogelijkheid om te scharrelen en
gezondheidsstatus kunnen allemaal een rol spelen om het
optreden ervan te bepalen.
Er moet worden gecontroleerd of verenpikken voorkomt
in de toom door regelmatig de staat van het verenkleed
te beoordelen en of er kale plekken zijn. Alhoewel kale
plekken ook veroorzaakt kunnen worden door te schuren
tegen structurele elementen van de huisvesting, komt
deze specifieke soort van schuren vaker voor in kooien dan
in kooivrije systemen (Nicol et al., 2017). Methodes om het
verenkleed te beoordelen en specifiek advies over hoe het
te verbeteren, zijn gepubliceerd door bijvoorbeeld AssureWel12 en FeatherWel13.
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Strategieën om schadelijk verenpikken in
toom te houden zonder snavels in te korten,
omvatten:
• Het gebruik van soorten/rassen vogels met
minder neiging om te pikken;

De meestvoorkomende strategie om het risico op schadelijk verenpikken te beheersen is het inkorten van snavels,
de ablatie van het uiteinde van de bek bij kuikens. Het inkorten van snavels voorkomt schadelijk pikken niet, maar
vermindert de negatieve effecten ervan. Het inkorten van
snavels is echter een pijnlijke verminking die zowel acute
pijn als mogelijk chronische pijn veroorzaakt na de handeling. Het leidt tot een verlies van de normale functie en veroorzaakt een integriteitsverlies bij het dier (CIWF, 2009). De
overgrote meerderheid van normen voor een hoger welzijn
verbieden het inkorten van snavels of eisen dat de handeling uitgevoerd wordt binnen de eerste levensdagen van
de vogel en dat er infraroodapparatuur gebruikt wordt (bv.
RSPCA) in plaats van een heet mes. Er is echter tot op de
dag van vandaag geen pijnloze methode op de markt beschikbaar om snavels in te korten. Merk op dat hennen met
intacte bekken aantasting door luizen en mijten kunnen
beperken door de veren glad te strijken, terwijl ingekorte
snavels dit gedrag voorkomen (Nicol et al., 2017).
Zoals uiteengezet door CIWF (2009) en DEFRA (2005) en in
de praktijk gebracht op verschillende landbouwbedrijven
in bijv. Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk
(CIWF, 2010) bestaan er strategieën om schadelijk verenpikken en kannibalisme te helpen voorkomen of bestrijden.
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• Het gebruik van voeder rijk aan onoplosbare
vezels (waarvan is aangetoond dat ze schadelijk verenpikken en kannibalisme voorkomen)
aangeboden in een zodanige vorm dat het een
tijd duurt om op te eten (en zo het pikinstinct
verzadigt);
• Aanbod van gelegenheden om te scharrelen, inclusief voldoende strooisel van goede kwaliteit
en omgevingsverrijkingen;
• Aanbod van rust- en schuilplaatsen zodat
rustende en actieve vogels gescheiden kunnen
worden;
• Een voorkeur voor het gebruik van drinknippels;
• Onderverdeling van de toom in kleinere
groepen *;
• Goed ontworpen en beheerde uitloopgebieden;
• Verhindering en/of behandeling van aantastingen door rode vogelmijt **;
• Minimalisering van veranderingen in huisvesting en beheer tussen de kweekperiode van de
poeljen en de legperiode;
• Doeltreffend sanitair beheer.
*P
 rogramma’s voor meer welzijn bevelen over het
algemeen maximale toomgroottes aan tussen 2000
(GAP-niveaus 4 en 5) en 6000 vogels (Beter leven 3*).
** Zie bijv. https://bit.ly/2Kd12qr

3.6.4. Aandoeningen aan de poten
Aandoeningen aan de poten in kooivrije systemen
worden voornamelijk veroorzaakt door contact met nat
strooisel en onaangepaste zitstokken. Nat strooisel kan
hyperkeratose als gevolg hebben, en uiteindelijk pijnlijke
infecties (bijv. horrelvoet). Vandaar is het belangrijk om te
garanderen dat het strooisel zuiver, rul en droog is. Volgens
EFSA (EFSA, 2015) kunnen de kenmerken van de zitstok de
incidentie van huidontstekingen onder de poten (in het
bijzonder horrelvoet) beïnvloeden bij legkippen. Deze kenmerken zijn de hoogte, het materiaal, de vorm en de diameter van de zitstok. Dezelfde elementen kunnen ook invloed
hebben op beschadigingen aan de klauwen en tenen. Om
het risico op kwetsuren en infecties te reduceren raadt
EFSA aan om zitstokken te gebruiken die gemaakt zijn van
(of omhuld met) zachte materialen om zo voor meer grip
te zorgen. Daarnaast worden zitstokken met een vierkante
doorsnede en een breedte van 3-6 cm aanbevolen boven
zitstokken met een ronde doorsnede omdat kippen zich
niet in evenwicht moeten houden hierop, wat de gezondheid van de poten verbetert. Er moet echter ook aandacht
worden gegeven aan de mogelijkheid tot behoorlijk reinigen en desinfecteren (zie ook hoofdstuk 3.6.6).

Voeder mag niet opgeslagen worden of voorzien worden in
uitloopgebieden. In alle systemen moeten passende bioveiligheidsmaatregelen van kracht zijn om de uitbraak van
besmettelijke ziekten te voorkomen. Ook goede hygiënemaatregelen kunnen helpen om ziekten buiten te houden.
De aanwezigheid van inwendige (coccidia, wormen) en uitwendige parasieten (rode vogelmijt, luizen) veroorzaakt
zware dierengezondheids- en dierenwelzijnsproblemen en
zelfs de dood, vooral wanneer de aantastingen ernstig zijn.
Aantastingen door rode vogelmijt kunnen leiden tot schadelijk verenpikken. Kippenstallen kunnen regelmatig behandeld worden tegen rode vogelmijt. Daarnaast moeten
zowel hennen als eieren geregeld gecontroleerd worden op
tekenen van aantasting. Het is nuttig voor producenten om
een gezondheidsmonitoringsprogramma voor de toom af
te spreken met hun dierenarts en strategieën aan te nemen
om deze aantastingen te voorkomen en/of te bestrijden14.
Bij mobiele systemen helpt de mogelijkheid om de mobiele
stallen te verplaatsen tussen verschillende gebieden, ook
binnen dezelfde productieronde, om de opbouw van parasieten op één plaats te vermijden (CIWF, 2016a).

3.6.6. Hygiëne
3.6.5. Besmettelijke en parasitaire ziekten
Kooivrije huisvesting biedt voordelen, maar de hennen
worden ook blootgesteld aan een breed spectrum van
pathogenen, zowel viraal als bacterieel, en vooral in tomen
met vrije uitloop. De vogelgriep biedt in deze context reden
tot bezorgdheid tijdens uitbraakperiodes onder wilde
vogels, hoewel terugdringingsstrategieën mogelijk zijn.
Contact beperken met wilde vogels (vooral watervogels),
vossen en andere mogelijke ziekteoverbrengers kan een
belangrijke rol spelen om de blootstelling aan zeer pathogene ziekten die in de omgeving rondgaan te beperken
(CIWF, 2016a).
Opties om dit te garanderen, omvatten:
• vermijden van een hoge ruimtelijke concentratie van
pluimveestallen in hetzelfde gebied;

Wat betreft algemene hygiëne zijn regelmatige reiniging
en desinfectering van onderdelen zoals nestboxen, onderhoud van strooisel en uitloopgebieden en regeling van
temperatuur en ventilatie belangrijk om de gezondheid en
het welzijn van de hennen te helpen waarborgen. De mogelijkheid om buiten te lopen, de voorziening van strooisel
en toegang tot nesten hebben verschillende voordelen,
maar kunnen de stofconcentraties in de kippenstal, en
uiteindelijk ook de properheid van de hennen, negatief beïnvloeden. Er kunnen strategieën aangewend worden om
deze risico’s te verminderen: hellende ingangen (bijv. door
oude roosters, schuin aflopende beton of stenen te gebruiken) met drainage rond de luiken kunnen er bijvoorbeeld
aan bijdragen dat er minder vuil onder de poten van de
vogels naar binnen komt in de kippenstallen. Dit kan dan
op zijn beurt de kwaliteit van het strooisel (CIWF, 2016a).

• vermijden van genetische overeenkomst van hennen in
een gebied;
• beschikken over de mogelijkheid om de buitenuitloop
te overdekken, indien nodig, vijvers/waterbronnen vermijden en/of een goed ontworpen overdekte wintertuin
voorzien die toelaat dat vogels worden opgehokt tijdens
periodes van hoger extern risico op ziektes zonder alle
voordelen te verliezen die deze voorzieningen bieden.

14

Zie http://www.featherwel.org/managementhealth/howtocontrolparasites/controllingforworms. Dit is ook een vereiste van de RSPCA-norm voor
legkippen.
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3.8.

BEZETTINGSGRAAD
De bezettingsgraad wordt omschreven als het toegelaten of aanwezige aantal vogels per oppervlakte-eenheid
(Nicol et al., 2017). In het geval van legkippen definieert
de EU-wetgeving een maximaal aantal vogels per oppervlakte-eenheid dat afhangt van het houderijsysteem.
Niveaus van agressief gedrag en schadelijk pikgedrag en,
in sommige gevallen, leghenprestaties, kunnen beïnvloed
worden door bezettingsgraden (Huo et al, 2016; Kang et
al, 2016).

3.7.

BEHANDELING EN HOUDERIJKENNIS
De volgende punten kunnen als de belangrijkste aspecten
van beheer worden beschouwd: dagelijks beheer van de
toom, behandeling van en omgang met gezondheidskwesties. Houderijkennis is essentieel om de gezondheid en
het welzijn van de dieren te helpen garanderen (DEFRA,
2001). Het belang hiervan kan niet genoeg benadrukt
worden. Dierenverzorgers moeten worden opgeleid om de
dieren correct en rustig te behandelen en om de signalen
van verminderd welzijn te herkennen. Dit vereist inzicht in
normaal en abnormaal gedrag. Terwijl het huisvestingssysteem inspectie kan vergemakkelijken, staan routineuze
beheerspraktijken fundamenteel los van het huisvestingssysteem.

Hennen moeten ten minste twee of drie keer
per dag visueel geïnspecteerd worden.
Hiervan moeten gepaste aantekeningen worden
bijgehouden, inclusief mortaliteit.
Dierenverzorgers moeten voldoende opgeleid
worden om gezondheidskwesties te herkennen en
ze aan te pakken.
Vogels moeten rustig en voorzichtig behandeld
worden.

15
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Zie https://beterleven.dierenbescherming.nl/zakelijk/english-info

Dit komt doordat legkippen de neiging hebben om allemaal tegelijkertijd specifieke gedragingen te vertonen, zoals zich voeden of stofbaden (Collins et al., 2010).
Sommige auteurs meldden een hoger risico op nat strooisel en schade aan het verenkleed bij hogere bezettingsdichtheden, en hogere niveaus van corticosteron, een
stresshormoon (Kang et al., 2016; Steenfeldt & Nielsen,
2015). Beheersfactoren lijken belangrijk te zijn om het
risico op schadelijk verenpikken en agressief gedrag in te
perken als deze gedragingen worden bepaald door de bezettingsgraden (Zimmerman et al., 2006).
Sommige normen voor meer welzijn leggen maximale bezettingsdichtheden op die lager liggen dan de maxima
voorgeschreven door EU-wetgeving (bijv. 6,7 vogels/m2
voor Beter Leven 3 sterren15; buiten de EU, 7,15 vogels per
m2 voor Global Animal partnership stappen 1 en 2 (Global
Animal Partnership, 2017); 6,2 vogels per m2 voor AGW
Animal Welfare Approved). Het Duitse label Für mehr Tierschutz (standaard en premium) laat een maximale bezettingsdichtheid toe van 7 vogels/m2, maar aangezien de
verplichte wintertuin niet meegeteld kan worden voor de
berekening van de beschikbare oppervlakte ligt de reële
bezettingsdichtheid rond 5,5 vogels/m2. LEI Wageningen
berekende dat houderijsystemen niet hoger mogen gaan
dan 4,5/m2 als vogels de mogelijkheid moeten krijgen
om hun volledige gedragspatroon te uiten (Wageningen
UR-projectteam Houden van Hennen, 2004).

De bezettingsdichtheden omlaag brengen in
vergelijking met de maximale wettelijk toegelaten
normen kan voordelig zijn voor het dierenwelzijn.
Beheersfactoren zijn ook erg belangrijk.

4.

AANBEVELINGEN VOOR SPECIALE
FASES IN HET LEVEN VAN EEN LEGKIP

4.1.

KWEEKFASE VAN POELJEN

Een poelje is een jonge legkip, normaliter gekweekt op een
andere locatie dan de hoofdleglocatie, gewoonlijk tot ongeveer de leeftijd van 16 weken bereikt is. Na deze periode
worden poeljen overgebracht naar het legbedrijf in voorbereiding van de start van de leg, drie of vier weken later.
Poeljen kunnen ook gekweekt worden op hetzelfde bedrijf
als waar ze hun leven als legkippen zullen doorbrengen. Dit
kan voordelige effecten hebben op hun welzijn, aangezien
ze niet gevangen en getransporteerd moeten worden en ze
al vertrouwd zijn met het beheer op de boerderij.
Het welzijn van poeljen wordt niet beschermd door minimale wettelijke EU-normen. Hoe poeljen worden gekweekt heeft echter een blijvende impact on hun toekomstige welzijn, d.w.z. op hun vermogen om een scala
aan normale gedragingen te vertonen wanneer ze volwas-

sen zijn. Idealiter worden de vogels gekweekt in hetzelfde
type systeem waarin ze uiteindelijk hun leven als legkippen zullen spenderen, om de overgang van kweek naar
leg minder gecompliceerd en stressvol te maken (CIWF,
2012a). Meer bepaald zouden de soorten drinkbak, voederbak en zitstok, het type strooisel en de kwaliteit ervan,
roosters en voorzieningen op verschillende etages, timing
van het licht en het voeder, maar ook de temperatuur in de
kweek- en legomgevingen moeten overeenkomen, zo concludeerde het AssureWel Project over dierenwelzijn (AssureWel Project, zonder datum). Ervoor zorgen dat poeljen
toegang hebben tot dezelfde activiteiten en voorzieningen
op de poeljenboerderij als op de legboerderij kan de voordelen ervan voor hennen tijdens de legfase maximaliseren,
met de overeenstemmende voordelen.
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CIWF (2016) ontvouwt enkele goede praktijken wat
betreft de kweek van poeljen, in overeenstemming met de
RSPCA-welzijnsnormen voor poeljen (RSPCA, 2016), die de
aanwezigheid van de volgende elementen omvatten:

zich moeten aanpassen, beperken (AssureWel Project,
zonder datum).

• Een hogergelegen plaats met roostervloer, om de
poeljen te helpen leren zich te bewegen doorheen de
hennenstal zonder verwondingen (inclusief het risico
op verenpikken), terwijl ze nog jong en licht zijn, en hun
botten sterker. Verder zorgt de toegang tot een hogergelegen plaats ervoor dat de vogels over een groter oppervlak worden verdeeld. Zo wordt frustratie en concurrentie voor voorzieningen vermeden;

4.2.

• Aangepaste zitstokken, met minimaal 6 cm ruimte per
vogel voorzien, om de botten sterker te maken en zo het
risico op breuken in te perken (AssureWel, 2014);
• Nestboxen kunnen worden gebruikt tijdens de laatste
fases van de poeljenkweek. Dit helpt om de vogel te
trainen een nestbox te gebruiken en brengt het aantal
eieren terug dat op de vloer wordt gelegd, wat op zijn
beurt een positief financieel effect kan hebben op het
landbouwbedrijf;
• Donkere hokken, d.w.z. horizontale verwarmingselementen, omhuld met gordijnen om de plaats te verduisteren. Deze zijn nuttig om een donkere en warme plaats
te creëren waar poeljen kunnen rusten en zich verstoppen voor verkennende vogels die hen kunnen pikken.
Donkere hokken worden geassocieerd met minder
verenpikken, kannibalisme en angstgevoelens (Riber &
Guzman, 2016);
• Toegang tot buiten (poeljen bestemd voor vrije uitloopsystemen), niet later dan op de leeftijd van 12
weken, om de poeljen minder angstig te maken wanneer
ze naar de buitenloop worden gebracht (CIWF, 2016a).
CIWF (2016) geeft aan dat het belangrijk is om de vogels
te monitoren om een vroege of late aanvang van de leg te
vermijden. Dit kan namelijk respectievelijk resulteren in een
hoger risico op verenpikken en cloacapikken of prolapsproblemen. In dit opzicht is het uitermate belangrijk om:
• Regelmatig het gewicht van willekeurige vogels te controleren vanaf hun aankomst op de legboerderij en
• Te vermijden vogels van verschillende kweekgroepen te
mengen wanneer de poeljen in de legstal worden gezet.
Ten laatste is het bevorderlijk om de poeljen op een jonge
leeftijd naar de legboerderij te transporteren omdat ze zo
meer tijd krijgen om zich aan te passen. Zoals hierboven
aangegeven, kan het garanderen van overeenkomsten
tussen de twee omgevingen ook de mate waarin de poeljen
16
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HENNEN VANGEN AAN HET
EINDE VAN DE LEG
Hennen vangen aan het einde van de leg is de eerste stap
in het ontruimings- en slachtproces, dat over het algemeen
plaatsvindt wanneer de hennen tussen de 60 en 80 weken
oud zijn. Traditioneel wordt hiervoor personeel ingeschakeld dat de hennen met de hand vangt en hen ondersteboven en met verschillende hennen tegelijk naar transportmodules draagt. Dit zorgt niet alleen voor pijn en onrust bij
de hennen, met een hoog risico op traumatische breuken,
maar het kan ook een zware inspanning betekenen voor het
personeel dat de hennen moet vangen16.
Er kunnen maatregelen worden genomen om zowel het
risico op stress en breuken te minimaliseren als het vangproces te vereenvoudigen. Deze worden hieronder uiteengezet (RSPCA, 2017; Eyes on Animals, 2018; Humane Slaughter Association, 2011):
• De afstand tussen transport en lading moet worden
geminimaliseerd. Idealiter worden de hennen geladen
binnen het gebouw. In dit verband moet de mogelijkheid om te laden binnen de hennenstal worden voorzien
wanneer nieuwe opstellingen worden ontworpen. Voor
bestaande of kleinere opstellingen waar laden binnen
het gebouw niet mogelijk is, moet hiervoor een toegankelijke en beschutte betonnen ruimte buiten het gebouw
worden aangeduid;
• Toegangsdeuren moeten breed genoeg zijn als er
buiten het gebouw wordt geladen;
• De voorzieningen waarmee de kippenstal is uitgerust
moeten in dezelfde opstelling blijven staan tot na de
ontruiming. Er moet bijvoorbeeld water beschikbaar
blijven tot na de ontruiming. Het is wettelijk verplicht dat
vrije-uitloopvogels toegang hebben tot de uitloop tot
en met de dag voor de ontruiming. Het feit dat de voorzieningen onveranderd blijven, maar ook dat de hennen
over het nodige welzijn beschikken, zal ervoor zorgen dat
er geen onnodige onrust ontstaat voorafgaand aan het
vangen die het proces moeilijker kan maken;
• Er moet zwak licht of groen/blauw licht gebruikt
worden tijdens het vangen. Dit zal de angstreacties van
de vogels minimaliseren. Anderzijds kan er een periode

In algemene zin moeten de hennen tijdens alle fases van hun leven met zorg worden gevangen, maar bij hennen aan het einde van de leg is dit
vooral belangrijk vanwege hun fragiliteit.

© Eyes on Animals/Jack Tummers

¼ Hennen vangen aan het einde van de leg volgens de Zweedse methode
wanneer de hennen van nature op stok zitten, worden
gekozen als moment voor de ontruiming en dit om dezelfde reden;
• Er moet een ontruimingsplan zijn en er moet een
groepsleider worden aangesteld om ervoor te zorgen dat
het correct wordt gevolgd;
• Het personeel moet gepast opgeleid zijn (met bewijs
dat de opleiding afgerond is) en er welzijnsvriendelijke
praktijken op nahouden. Meer bepaald omvatten deze
het volgende:
¾

Vangers werken in teams van ten minste twee: een
persoon vangt de hennen en de andere opent en sluit
de kisten;

¾

Hennen moeten worden gevangen volgens de
Zweedse methode, waarbij tot twee hennen tegelijkertijd rechtop worden gevangen en vervolgens
rechtop worden vastgehouden rond zowel de borstkas
als de vleugels (noot: de vogels mogen niet vastgehouden worden aan de vleugels);

¾

¾

17

Het aantal vogels dat tegelijkertijd wordt gedragen
minimaliseren (met de Zweedse methode worden
slechts twee hennen tegelijkertijd gedragen bijvoorbeeld);
Zorgvuldig laden, ervoor zorgen dat de kisten stabiel
staan en dat de kippen rechtop zitten in de kisten en
de kisten niet overladen.

Naast deze praktijken voor het traditionelere systeem om
hennen aan het einde van de leg te vangen, zijn er ook
enkele inspanningen geleverd om alternatieve systemen te
ontwikkelen. Het opmerkelijkste werd ontwikkeld binnen
het door de EU gefinancierde HENNOVATION-project17.
Het project ontwikkelde een proefmethode die aanvankelijk ontworpen was om kippen aan het einde van de leg
te vangen in kippenstallen uitgerust met verrijkte kooien
(Elson & Weeks, 2017). De methode gebruikte karretjes met
volledig zwenkbare wielen die in de gangen voor de kooien
gezet konden worden. Elk karretje bevat vier lades en het
systeem is ontworpen om naadloos in de bestaande transportmodules geduwd te worden. De voornaamste voordelen
van het gebruik van dit systeem omvatten:
• Verbeterd welzijn van hennen en vangteam; met name de
vangers leken een lichtere werkbelasting te hebben;
• Minder gekwetste en dode hennen bij aankomst in het
slachthuis;
• Een laadtijd gelijk aan de traditionele vangmethodes,
maar met potentieel om dit te verbeteren wanneer de
vangers meer ervaring krijgen met deze nieuwe methode.
Terwijl de vangmethode ontwikkeld door HENNOVATION
aanvankelijk niet ontworpen werd voor kooivrije systemen,
kan het ook werken in deze omgevingen, zij het dat er dan
enkele aanpassingen nodig zijn.

Het project liep van januari 2015 – augustus 2017.
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4.3.

TRANSPORT EN SLACHT VAN HENNEN
AAN HET EINDE VAN DE LEG
Transport en slacht zijn de laatste fases in het leven van
een legkip. Het slachtproces is stressvol voor alle dieren en
dit is niet anders voor kippen aan het einde van de leg. De
beperkte beschikbaarheid van voorzieningen bedoeld voor
de slacht van kippen aan het einde van de leg kan hieraan
een specifieke uitdaging toevoegen.
Het best zouden de legkippen op de boerderij geslacht
worden, waarbij een geschikte slachtinrichting of een
mobiele slachtunit wordt gebruikt. Deze praktijk gaat de
uitdagingen uit de weg rond het transport van hennen aan
het einde van de leg.
Als slachten op de boerderij niet mogelijk is, moeten de
hennen naar een geschikte inrichting worden getransporteerd. De volgende maatregelen zijn goede praktijken voor
transport:
• Kortst mogelijke duur. Normen voor meer welzijn beperken vaak de transportduur. Beperkingen variëren
tussen normen: 3-4 uur is gangbaar, hoewel enkele
normen tot 8 uur toelaten;
• Gepaste temperatuur. In warmere klimaten of periodes van het jaar kunnen geforceerde ventilatie of zelfs
vrachtwagens met airconditioning er mee voor zorgen
dat de temperatuur gepast blijft. Dit kan ook door de
vogels te transporteren tijdens het frissere deel van
de dag. De maximum- en minimumtemperatuur voor
het transport van vleeskippen aangegeven door EFSA
(2011) bedraagt 5 tot 24/25 graden Celsius, maar EFSA
raadde ook aan thermische limieten in te stellen voor
het transport van legkippen en kippen aan het einde

van de leg vanwege hun specifieke fysiologische eigenschappen.
Bij de slacht worden legkippen doorgaans op hun kop gehangen, vastgeketend en verdoofd in een elektrisch waterbad. Slacht door middel van bedwelming onder gecontroleerde druk (controlled atmosphere stunning, CAS) wekt
over het algemeen minder aversie op aangezien de hennen
zo niet moeten worden vastgeketend en levend ondersteboven moeten worden gehangen en deze methode een
hoger slaagpercentage heeft. Onderzoek om bedwelmings- en slachtmethodes te verbeteren, is lopend.

4.4.

ALTERNATIEVEN VOOR HET DODEN
VAN MANNELIJKE EENDAGSKUIKENS
Kuikens worden normaliter gesekst na het uitbroeden,
waarbij de hanen gedood worden door middel van gas- of
vermaalmethodes. Dit gebeurt omdat de hanen te weinig
economische waarde hebben. Ze ontwikkelen in het bijzonder niet genoeg vlees om te worden gebruikt als vleeskippen. In dit verband moet worden opgemerkt dat er over
het algemeen een negatieve correlatie is tussen vervetten
en de legprestatie.
De belangrijkste onderzochte methodes om dit te vermijden zijn (Amir Aslan, 2014; Krautwald-Junghanns, 2018;
Damme, 2015):
• De geslachtsverhouding beïnvloeden. Er is al wat experimenteel succes geboekt bij de beïnvloeding van de
geslachtsverhouding via bijvoorbeeld de invoering van
beperkte voedering (d.w.z. beperkte toegang tot voeder
tijdens bepaalde periodes), hoewel dit een negatief
effect kan hebben op het dierenwelzijn;
• Bepaling van het geslacht vóór het uitbroeden. Er
zijn methodes ontwikkeld om het geslacht te bepalen
voordat de eieren zijn uitgebroed. De belangrijkste uitdaging is dat de methodes snel, rendabel en uitermate precies moeten zijn om op grote schaal te worden
gebruikt. De twee voornaamste ontwikkelde methodes zijn gebaseerd op: (1) identificatie door een klein
gaatje in de schaal te maken en met infraroodlicht het
geslacht te bepalen; (2) recenter werd een minder invasieve methode uitgevonden waarbij nabij-infrarood en
fluorescentie wordt gebruikt, dit houdt het binnenste
eierschaalmembraan intact en verbetert het welzijn van
het kuiken en het broedpercentage (Galli et al., 2018);
(3) identificatie door middel van vloeistofonttrekking uit
de schaal en een chemische test hierop (deze methode
wordt niet vaak aanvaard omdat ze uitgevoerd wordt
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op de 8ste of 9de dag van de broedperiode, wanneer
niet volledig kan worden vermeden dat het kuiken zou
kunnen lijden in ovo18);
• Economische toepassingen creëren voor hanen uit legbloedlijnen. Dit lijkt tegenwoordig moeilijk door de negatieve correlatie tussen vervetten en de legprestatie,
zoals hierboven vermeld. Dubbeldoelrassen bestaan,
maar neigen naar lagere eier- en vleesopbrengstpercentages. De Kipster-boerderij verkoopt echter vlees
van mannelijke kuikens, met dank aan een overeenkomst met Lidl Nederland19. Het onderzoek loopt, dus
het is mogelijk dat hanen uit de leglijn aantrekkelijker
zullen worden om vet te mesten, vooral via de selectie
van economisch interessantere dubbeldoelkuikens door
middel van de kruising van vlees- en legbloedlijnen.

De methodes hierboven zijn nog niet volledig klaar voor
gebruik op grote schaal, maar sommige ervan zijn dat bijna
en enkele eierproducenten bereiden zich voor om deze
methodes in de nabije toekomst te gebruiken. United Egg
Producers uit de Verenigde Staten heeft zich bijvoorbeeld
geëngageerd om te stoppen met het doden van mannelijke eendagskuikens tegen 2020 (Wired Magazine, 2014).
Naast deze meer wetenschappelijke methodes die onderzocht worden, kan er ook een traditionelere methode gebruikt worden om het aantal eendagskuikens dat gedood
wordt terug te brengen. Sommige mannelijke kuikens
kunnen in legsystemen worden gehouden als jong haantje.
Ze bieden de voordelen goede bewakers te zijn (en vandaar
de hennen te beschermen tegen roofvogels). Tomen legkippen met jonge haantjes kunnen ook rustiger zijn/
minder tekenen van angst vertonen. Sommige systemen
voorzien daarom één jong haantje voor ongeveer elke 25
hennen (CIWF, 2009).

18

Bron: Deutscher Tierschutzbund, persoonlijke communicatie

19

Zie https://www.dekalb-poultry.com/en/news/revolutionary-layer-farm-dekalb-white-officially-opened/
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5.

ECONOMISCHE ASPECTEN VAN
KOOIVRIJE EIERPRODUCTIE

5.1.

KERNCIJFERS
In 2016 was de Europese Unie goed voor ongeveer 15% van
de globale eierproductie (Figuur 5.1). Volgens de Europese
Commissie steeg de productie van eieren in de Europese
Unie tussen 2012 en 2016 gestaag. In 2016 werd ongeveer
7,7 megaton (Mt) eieren geproduceerd in de EU, in vergelijking met 7,5 Mt in 2012. Ramingen van 2016 verwachten
dat de sector verder groeit in 2017 en 201820.
In 2016 concentreerde 73% van de Europese eierproductie zich in zeven landen, met Frankrijk als topproducent
(Figuur 5.2). De eierproductie in kooivrije systemen wordt
geleid door Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, samen goed voor 58% van het totale aantal legkippen
in kooivrije systemen (Figuur 5.3). Deze huisvestingsvorm
wordt maar beperkt toegepast in Polen, Spanje en Frankrijk.

20
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In oktober 2018 waren er nog geen cijfers gepubliceerd voor 2017 en 2018.

In het bijzonder zoals te zien in Tabel 5-1:
• worden in Duitsland veruit de meeste kooivrije systemen gebruikt, goed voor een derde van de Europese
scharrel- en biologische eieren;
• is het Verenigd Koninkrijk de topproducent van eieren
uit vrije uitloop. Het neemt 41% van de Europese vrije
uitloopproductie voor zijn rekening.
Officiële data van de Europese Unie van 2012 tot 2017
tonen dat het aantal gekweekte legkippen toeneemt. Tezelfdertijd gaan kooivrije kweeksystemen er voortdurend op vooruit, ten koste van verrijkte kooien (Figuur
5.4), alhoewel, zoals gezien, de relatieve proportie van verrijkte kooien t.o.v. kooivrije (alternatieve) systemen sterk
varieert per land.

Figuur 5.1: Wereldproductie van eieren (2016)
Bron: AgraCEAS gebaseerd op FAOSTAT

60% Azië
15% Europese Unie
20% Amerika (Noord/Zuid)

4%

Afrika

1%

Figuur 5.3: Percentage kooivrije systemen
in verschillende EU-lidstaten in termen van
capaciteit (aantal vogels), 2016

Figuur 5.2: Grootste Europese
eierproducenten, 2016
Bron: AgraCEAS gebaseerd
op statistieken van de EC,
https://bit.ly/2X9GggF

Bron: AgraCEAS gebaseerd
op EC-CIRCABC (2017)
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Figuur 5.4: Totaal aantal legkippen in de EU in de periode 2012-2017, met de evolutie voor verrijkte kooien en alternatieve
systemen (scharrel, vrije uitloop en biologisch).
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Bron: EC-CIRCABC (2012-2017)

Tabel 5-1: Belangrijkste EU-lidstaten die vrije uitloop-, scharrel- en biologische systemen toepassen (uitgedrukt in % van alle
legkippen in de Europese Unie)
Vrije uitloop

Scharrel

Biologisch

Verenigd Koninkrijk

41%

Duitsland

32%

Duitsland

31%

Duitsland

17%

Nederland

21%

Frankrijk

20%

Frankrijk

16%

Italië

12%

Nederland

10%

Nederland

10%

Zweden

5%

Italië

8%

Andere lidstaten

16%

Andere lidstaten

30%

Andere lidstaten

31%

Bron: AgraCEAS gebaseerd op EC-CIRCABC (2017)

5.2.

OPBOUW VAN DE PRODUCTIE
In de Europese Unie verschilt de opbouw van kooivrije eierproductie sterk tussen lidstaten. De productie wordt echter
generaliter georganiseerd zoals hieronder beschreven:
• De concentratie van inpakmachines ligt relatief laag en
producenten zullen ofwel hun eigen pakstation bezitten
of overeenkomsten hebben om te verkopen aan onafhankelijke inpakkers die dan de aanvoer bundelen op
kortlopende contracten van een relatief beperkt aantal
producenten;
• Grote producenten die verrijkte kooisystemen gebruiken, kunnen enkele andere eierproducenten opnemen
om het gamma aan producten die ze kunnen bieden aan
verdelers uit te breiden;
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• Als eieren worden geproduceerd door onafhankelijke
producenten, worden ze over het algemeen verkocht
aan pakstations of (semi-)geïntegreerde bedrijven
(d.w.z. betrokken bij verschillende fases van de keten,
zoals voedselvoorziening, eierproductie, verpakking en
verdeling). In deze gevallen heeft de landbouwer gewoonlijk een contract om eieren geproduceerd door
één of twee tomen te leveren (marketingcontract), dat
voorwaarden bevat betreffende de logistiek en de kwaliteit van de eieren, maar ook een prijsbepalingsformule
(AgraCEAS Consulting, 2010).

5.3.

PRODUCTIEKOSTEN EN
ASPECTEN VAN DE MARKT
De productiekosten voor eieren zijn afhankelijk van factoren die verschillen afhankelijk van het land, het productiesysteem en de productieparameters.
Met betrekking tot de kosten per land onderzochten Van
Horne en Bondt (2017) de productiekosten van scharreleieren in acht lidstaten. De auteurs hielden rekening met zes
grote indicatoren, namelijk:
• Kost van de individuele hen (jonge hen van 20 weken
oud, min de opbrengst van de uitgelegde hen);
• Voeder (voederkosten tijdens de legperiode);
• Andere exploitatiekosten (bijv. elektriciteit en diergezondheid);
• Arbeid (kost van de arbeid van de landbouwer of het
landbouwpersoneel);
• Huisvesting (waardevermindering, interest en onderhoudskost van het gebouw en de uitrusting);
• Algemene kosten (boekhouding, kledij, verzekering en
mestafzetkosten).
De resultaten (Tabel 5-2) geven aan dat, over het algemeen
genomen, voeder, hennen, huisvesting en arbeid bijna
de totale kosten representeerden in de acht onderzochte
landen. De resultaten variëren echter sterk tussen de lidstaten: terwijl het Verenigd Koninkrijk en Denemarken de
hoogste totale kosten meldden, d.w.z. een stuk boven 100
eurocent/kg, lagen de totale kosten in Polen lager dan 100
eurocent/kg (Tabel 5-2).
Wat betreft het kostenverschil per productiesysteem is het
belangrijk om op te merken dat verschillende parameters
naast het huisvestingssysteem op zich een effect hebben
op de productiekosten. In bepaalde lidstaten is het bijvoorbeeld mogelijk om eieren met vrije uitlooplabel in de winkel
te vinden aan prijzen vergelijkbaar met die uit verrijkte
kooien. De productieparameters van zulke vrije uitloopsystemen kunnen echter suboptimaal zijn wat betreft dierenwelzijn21. De literatuur voert algemeen genomen aan dat
oprechte inspanningen om het welzijn van hennen te optimaliseren en om externe milieueffecten te minimaliseren

gewoonlijk leiden tot hogere productiekosten. Dit verklaart
de initiële grote investering om systemen op te zetten, zoals
de Rondeel- (zie Bijlage) en de De Lankerenhof-boerderijen
(De Plantage; ibid.), en de kosten door een hogere opname
van voeder. Het is echter mogelijk dat een toeslag moet
worden betaald voor eieren geproduceerd in zulke systemen. In Nederland kan een biologisch De Lankerenhof-ei
gekocht worden voor ongeveer 40 cent en een Rondeel-ei
voor niet minder dan 30 cent. De mate waarin een toeslag
kan worden bekomen, varieert per EU-land en hangt ook af
van consumentenvoorkeuren.
Samengevat maken verschillen in opzet- en exploitatiekosten, in de mogelijkheid om een hogere prijs te krijgen, maar
ook de impact van verschillende productieparameters het
moeilijk om een uitvoerige en robuuste kostenvergelijking
tussen landen te maken. Hoewel er al wat werk is verricht
wat betreft de kosten van verschillende huisvestingssystemen, moeten de kwesties die hierboven uiteengezet zijn in
beschouwing worden genomen bij de vergelijking van data
van verschillende bronnen. De nauwkeurigste indicatie van
de verschillen tussen prijzen en kosten volgt uit een analyse
van de retailprijzen van eieren afkomstig van verschillende
systemen binnen dezelfde lidstaat.
Tabel 5-3 geeft deze vergelijking voor Nederland – een lidstaat waar verschillende innovatieve kooivrije systemen zijn
ontwikkeld. De prijs die eindgebruikers betalen voor eieren
varieert sterk afhankelijk van het productiesysteem, het
aantal ‘Beter Leven’ (BL)-sterren22 dat eraan is toegekend
en de verpakkingsgrootte. De prijs per ei gaat van 21 cent
(eieren van vrije uitloop met 2 BL-sterren) tot 38 cent (biologisch De Lankerenhof-ei met 3 BL-sterren en het biologische label).
Zoals beschreven in hoofdstuk 6.2 hebben landbouwers in
de EU gewoonlijk een contract om hun eieren te leveren, dat
voorwaarden omvat betreffende een prijsbepalingsformule (AgraCEAS, 2010). Het hoofddoel van de retailer is vaak
om de consumenten een kooivrij product aan te bieden aan
een competitieve prijs in vergelijking met eieren uit verrijkte kooien. De prijs van het ei voor de eindgebruiker zal dan
niet volledig de waarde van het product weerspiegelen. Dit
kan op zijn beurt het potentieel om rendement te behalen
limiteren voor sommige systemen (Shane, 2017). Dit beleid
van retailers kan ervoor zorgen dat landbouwers kiezen
voor systemen die suboptimaal zijn voor het dierenwelzijn,
maar die de productiekosten kunnen indammen.

21

De organisatiestructuur van de productieketen kan hier een belangrijke rol spelen – de grote omvang van handelaars verder naar beneden in
de keten (d.w.z. verdelers/retailers) kan erin resulteren dat die meer macht over de keten krijgen. Zoals beschreven in het volgende hoofdstuk
focussen sommige retailers op het gelabelde productiesysteem en de prijs als voornaamste criteria, wat een negatief effect kan hebben op
productieparameters.

22

Het ‘Beter Leven’-label wordt uitgegeven door de Nederlandse Dierenbescherming. Het biedt drie niveaus: 1 ster = reguliere landbouw met
verbeterde parameters, 2 sterren = dieren hebben toegang tot buiten, 3 sterren = biologische landbouwsystemen of systemen met een
vergelijkbaar niveau van dierenwelzijn. Bron: www.beterleven.dierenbescherming.nl
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Tabel 5-2: Kosten van primaire productie van scharreleieren in enkele EU-landen in 2015 (eurocent per kg)
DK

VK

FR

IT

DU

ES

NL

PL

Totale kosten inclusief arbeid

114,5

111,9

106,8

104,3

103,4

101,0

101,0

97,2

Totale kosten exclusief arbeid

104,5

106,2

98,1

99,4

95,7

95,3

93,4

95,2

Kost hen van 20 weken

25,6

25,1

21,7

21,3

21,3

21,8

20,9

22,8

Voeder

56,1

57,5

57,7

58,1

55,9

55,9

53,8

54,8

Andere

8,0

8,1

7,8

7,4

6,9

7,2

6,8

7,1

Arbeid

10,0

5,7

8,8

4,9

7,7

5,6

7,6

2,0

Huisvesting

12,7

14,3

11,3

10,6

11,5

10,8

11,1

11,4

Algemeen

1,7

1,7

1,4

1,3

1,6

1,4

1,6

1,2

Mestafzet

0,4

-0,6

0,0

1,5

0,7

-0,3

1,5

0,4

Opbrengst uitgelegde hen

-0,1

0,0

-1,9

-0,7

-2,3

-1,4

-2,3

-2,5

Bron: Aangepast van Van Horne en Bondt (2017).

Tabel 5-3: Prijs van kooivrije eieren betaald door eindgebruiker in Nederland
Productiesysteem

Beter Leven-sterren

Aantal eieren per pak

Prijs per ei, in euro

Prijs per pak, in euro

Scharrel

(A)

No

6 (grootte M)

0,28

1,67

10 (grootte M)

0,24

2,38

Scharrel

(A)

4 (grootte L)

0,33

1,31

6 (grootte M)

0,27

1,64

6

0,27

1,59

10

0,23

2,29

15

0,21

3,19

3

0,36

1,09

7

0,30

2,09

10

0,29

2,89

êêê

5

0,24

1,19

êêê

6 (verschillende groottes)

0,39

1,83

10 (verschillende groottes)

0,29

2,89

6

0,33

2,35

30

0,38

11,45

ê

Vrije uitloop

(A)

Rondeel (A)

Kipster

êêê

(B)

Biologisch

êê

(c)

De Plantage - De Lankerenhof
(biologisch) (D)

êêê

Bronnen: AgraCEAS gebaseerd op cijfers verzameld bij (A) Albert Heijn, www.ah.nl, (B) Pluimveeweb, www.pluimveeweb.nl, (C) Jumbo, www.jumbo.com en
(D) Landmarkt, www.landmarkt.nl.

Grondsystemen: Volgens de British Egg
Industry Council (zoals vermeld in Perry,
2004) lagen in 2004 de investeringskosten van een vloerscharrelsysteem in het
Verenigd Koninkrijk tussen 20-27 euro
per vogel. De exploitatiekosten liepen
op tot ongeveer 74-83 euro per vogel
(merk op dat deze cijfers niet geüpdatet
zijn en mogelijk niet de huidige situatie
weerspiegelen). De opzetkosten van een
grondsysteem (inclusief inrichting zoals
roostervloer, nestboxen, automatisch verzamelsysteem voor eieren enz.) worden
beraamd op ongeveer 30 euro per vogel
(CALCU, 2010).
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Volièresystemen: Bewijs voert aan dat
de opzetkosten verbonden aan volièrehuisvestingssystemen oplopen tot 12,37
euro per hen voor de huisvesting en 13,95
euro per hen voor de volledige inventaris.
Enkele onderzoekers vonden dat hennen
in volières ongeveer 120 g voeder per dag
opeten om 390 eieren te leggen. In 2015
bedroegen de algemene productiekosten
van consumptie-eieren uit volières 25,44
euro per ondergebrachte hen (Van Horne
& Bondt, 2017).

Mobiele stallen: Mobiele stallen vereisen
aanzienlijkere investeringen in vergelijking met andere systemen, door hun beperktere schaalvoordelen. Daarom is dit
type kippenstal het geschiktst om eieren
te voorzien aan het topsegment, zoals de
biologische markt (Cooper, 2005). De opgegeven opzetkosten voor mobiele stallen
lagen tussen 26 en 28 euro per vogel per
jaar voor mobiele units en statische huisvesting op grote schaal met automatische
eierinpakmachines, tot bijna 36 euro per
vogel voor biologische mobiele stallen
(Cooper, 2014). In Duitsland lopen de
investeringskosten naar verluidt op tot
50-60 euro per dier (Giersberg, 2017).

6.

DUURZAAMHEID VAN KOOIVRIJE
HUISVESTINGSSYSTEMEN

6.1.

MILIEUDUURZAAMHEID
De voornaamste impacts van legkipproductiesystemen op
het milieu hebben betrekking op:
• Luchtkwaliteit (fijnstof, ammoniak en stof);
• Waterkwaliteit (afvloeiing);
• Gebruik van middelen (voeder, energie, land).
In het algemeen betreft de milieu-impact van kooivrije
systemen de volgende factoren:
• Ammoniakemissies. De concentraties van ammoniak
zijn gewoonlijk hoger bij alle types huisvestingssystemen waarbij de mest wordt gecomposteerd binnen de
kippenstal (d.w.z. de aanwezigheid van een ingestrooide

23

vloer, wat doorgaans het geval is in kooivrije systemen).
Het gebeurt dat de stal niet wordt uitgemest tot het
einde van de legcyclus. In dat geval draagt de continue
aanwezigheid van mest bij aan verhoogde ammoniaken fijnstofemissies. Dit suggereert dat ammoniakemissies in hoge mate afhangen van mestbeheerspraktijken, eerder dan van het type huisvestingssysteem.
Bovendien geven de resultaten van de vergelijking van
verschillende onderzoeken (David et al, 2015b) aan dat
het niveau van ammoniakemissies sterk kan variëren
tussen productie-unit en seizoenen, met pieken bij systemen met een ingestrooide vloer beoordeeld tijdens de
winter23;

Dit effect kan veroorzaakt zijn doordat de ventilatie minder hard gezet wordt om zo extra verwarmingskosten in de koudere seizoenen te
vermijden.
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Tabel 6-1: Energieverbruik (gigajoule, GJ) in alternatieve
systemen in het Verenigd Koninkrijk
Indicator

Scharrel

Vrije uitloop

Biologisch

Verbruik per 1000 kg eieren (GJ)
Voeder en water

12,09

12,85

19,89

Elektriciteit

8,37

3,57

4,12

Gas en olie

2,47

Huisvesting en
land

0,19

0,26

0,32

Mest en
stalstrooisel

0,42

0,45

0,38

Totaal

22,20

18,78

26,41

Bron: AgraCEAS gebaseerd op Leinonen et al. (2012)

Tabel 6-2: Milieuduurzaamheid van alternatieve systemen
in Nederland (lagere score = beter)
Indicator

Scharrel

Vrije uitloop

Biologisch

Totaalscores*
Aardopwarmingsvermogen

45

39

62

Ammoniakemissies

21

21

0

Energieverbruik

60

51

93

Direct en
indirect
landgebruik

57

35

0

Totaal

183

146

155

* Noot: De data, die verzameld werden uit literatuur en een onderzoek,
werden ingevoerd in een weegtool die gewichten en compensaties
toekende aan elk van de indicatoren. Duurzaamheidsscores werden
berekend op een schaal van 0 tot 100%..
Bron: AgraCEAS gebaseerd op Van Asselt et al (2015)

• Fijnstof (PM). Fijnstof (d.w.z. erg fijne stofdeeltjes) in kooivrije huisvestingssytemen kunnen voortgebracht worden
door de hennen zelf (veren en huidschilfers), voedseldeeltjes, strooisel en uitwerpselen (Xin et al., 2011). Zoals
aangegeven door het Europese LayWelproject (2004) en
David et al. (2015a) kan de stofconcentratie in alternatieve systemen hoog zijn doordat de hennen toegang hebben
tot nesten, zitstokken en materiaal voor stofbaden (bijv.
strooisel), maar ook doordat hun fysieke activiteit stijgt,
waardoor stof dat op de vloer ligt, opdwarrelt;
• Waterkwaliteit. Bij alle systemen waarin mest of strooisel
wordt opgeslagen, wordt de mest of het strooisel regelmatig op het land uitgereden. Dit kan echter resulteren in een
fosforconcentratie in afgevloeid water, aangezien er volop
fosfor zit in mest (Xin et al., 2011);
• Gebruik van middelen. Een onderzoek uitgevoerd in het
Verenigd Koninkrijk om de milieu-impact van alternatieve systemen te evalueren, kwam tot de conclusie dat vrije
uitloop het alternatieve houderijsysteem is dat het efficiëntst middelen en energie gebruikt. Voeder en elektriciteit
hadden een ernstige impact op het gebruik van primaire
energie, in het bijzonder bij biologische systemen, waar dit
met name te danken was aan: a) meer fysieke activiteit bij
de legkippen; b) meer voederopname, en c) hoger warmteverlies door een lagere bezettingsdichtheid, vooral in de
koudste seizoenen (Leinonen et al., 2012; zie Tabel 6-1);
• Op een vergelijkbare manier concludeerde een onderzoek
naar de duurzaamheid van Nederlandse alternatieve systemen (Van Asselt et al., 2015) dat het vrije uitloopsysteem
over het algemeen duurzamer is dan scharrel- en biologische systemen, vooral wat betreft CO2-uitstootpotentieel
en energieverbruik. Het biologische systeem werd echter
beoordeeld als het duurzaamste in termen van ammoniakemissies en landgebruik (d.w.z. met een score van 0),
zoals vermeld in Tabel 6-2.
			

Tabel 6-3: De milieu-impact van kooivrije systemen
Item

Uitdaging

Risico

Luchtkwaliteit

Concentratie
van ammoniakof PM-emissies.

Erg afhankelijk van het systeem en het mestmanagement.
Laag bij systemen met innoverende ontwerpen om het mestmanagement aan te pakken
(bijv. drogen van mest met lucht in het Rondeelsysteem).

Waterkwaliteit

Fosfor in
Afhankelijk van het systeem en het mestmanagement.
afgevloeid water. Hoog bij systemen waarbij de mest of het strooisel opgeslagen wordt.

Gebruik van
middelen

Voeder, energie.

Afhankelijk van het systeem, het beheer en de weersomstandigheden.
Hoog bij ruime kippenstallen met een lagere bezettingsdichtheid, door de verhoogde
fysieke activiteit van de hennen, een hogere voederopname en meer warmteverlies
(vooral in koudere seizoenen).
Laag bij systemen met innovatieve systemen voor een efficiënt gebruik van middelen,
bijv. installatie van zonnepanelen en/of gebruik van voedselresten als voeder.

Bron: AgraCEAS gebaseerd op literatuurstudie
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Tabel 6-3 vat de milieu-impact van alle kooivrije huisvestingssystemen samen. Er moet echter opgemerkt worden
dat de milieu-impact afhangt van verschillende factoren,
inclusief weersomstandigheden en de beheersbeslissingen van het bedrijf (bijv. bezettingsdichtheid, voederkeuze
of mestmanagementprocessen).
Strategieën om de milieu-impact van kooivrije systemen
te doen dalen, omvatten:
• Verbeterd mestmanagement. Dit kan door automatische banden of schuiven te gebruiken (met roostervloeren die de mest onder de voeder- en rustplaatsen
verzamelen), wat de verwijdering van mest vereenvoudigt en zo PM- en ammoniakemissies reduceert (David
et al., 2015b). Let er echter op dat enkel een matige hoeveelheid strooisel weggeschraapt mag worden per keer,
tenzij het vervangen wordt door een verse laag, aangezien de hennen een voldoende dikke laag strooisel
nodig hebben om te scharrelen en stofbaden. Bijkomende beste praktijken omvatten het drogen van mest
met lucht en het gebruik van mest als meststof, bijv.
in het Rondeelsysteem waar dit resulteert in een terugloop van 50% in de ammoniak- en PM-emissies;
• Verbeterde middelenefficiëntie. Dit kan bereikt worden
door bijvoorbeeld voedselresten te gebruiken als kippenvoeder. Op de Kipster-boerderij (Bijlage) worden
bijvoorbeeld bakkerijoverschotten omgevormd tot
hennenvoeder. Zo worden de middelen op een efficiëntere manier gebruikt;
• Kleinere CO2-voetafdruk. Door fossiele brandstoffen
te vervangen door groene energie (vooral in koudere
regio’s waar de niveaus van energieverbruik hoger zijn
door verwarming) is het mogelijk om broeikasgasemissies terug te brengen. Het beste voorbeeld wordt
gegeven door de Kipster-boerderij (zie Bijlage), die
is uitgerust met 1097 zonnepanelen op het dak die
zorgen voor de energie die de boerderij nodig heeft,
maar ook voor een extra 60% die verkocht wordt.

6.2.

VOLKSGEZONDHEID EN
VOEDSELVEILIGHEID

Daardoor is het risico op uitbraken van salmonella-infecties lager in die huisvestingssystemen die uitgerust zijn
met automatische banden of schuiven voor de frequente
verwijdering van mest en in de systemen die uitgerust zijn
met drogers om de mest te drogen met lucht. Een onderzoek van Jones et al. (2016) rapporteerde bijvoorbeeld dat
de incidentie van Salmonella spp. in een volièresysteem
lager lag (ongeveer 3% van de hennen) in vergelijking met
een verrijkte kooi met dezelfde toomgrootte (5% van de
hennen).
Trampel et al. (2014) geven enkele beste praktijken om
het risico op Salmonella te reduceren, d.w.z.:
• Strikte bioveiligheidsmaatregelen nemen (bijv. alle materiaal gebruikt in verschillende tomen steriliseren);
• Ziekteoverbrengers (bijv. knaagdieren) uit de kippenstallen houden (bijv. gaten herstellen waarlangs ze
kunnen binnenkomen in de kippenstal, beplanting en
afval rond de kippenstal waar knaagdieren zich kunnen
verbergen, verwijderen, regelmatig inspecteren op
knaagdieren en diervriendelijke vallen zetten enz.);
• De hoogste hygiënenormen verzekeren (bijv. reinigen
en desinfecteren van de kippenstal na de verwijdering
van besmette hennen);
• De interne temperatuur van verse eieren in schaal laten
dalen tot 7 graden Celsius, om te vermijden dat Salmonella zich vermenigvuldigt in besmette eieren;
• Blootstelling van de werknemers tot een minimum terugbrengen.
Met betrekking tot gezondheids- en veiligheidskwesties
van werknemers verbonden met kooivrije productiesystemen vond de Sustainable Egg Coalition (zonder datum)
dat factoren die een effect hebben op de gezondheid van
de hen (bijv. stof, fijnstof en ammoniakniveaus) ook de gezondheid van werknemers in volières kunnen beïnvloeden.
In het bijzonder werden de werkomstandigheden in volières slechter bevonden in vergelijking met conventionele
kooien, wat betreft de blootstelling van werknemers aan
PM en endotoxines. Het gebruik van FFP2- of FFP3-maskers door werknemers kan de blootstelling aan endotoxines aanzienlijk verlagen (Wallace et al., 2015).

Het grootste risico dat eieren vormen voor de menselijke
gezondheid is de besmetting met Salmonella Enteritidis, na het eten van besmette eieren. In kooivrije huisvestingssystemen, waar eieren gelegd kunnen worden boven
op mest of op de grond, kunnen fecale pathogenen op de
schaal de eieren binnendringen.

43

BIJLAGE – CASE STUDIES: INNOVATIEVE
© M. Venco/Wikimedia Commons

KOOIVRIJE HUISVESTINGSSYSTEMEN
IN NEDERLAND

RONDEEL
Het Rondeelsysteem werd ontwikkeld door een groep
landbouwers samen met wetenschappers van de Universiteit van Wageningen. Momenteel zijn er vijf Rondeelsystemen24 in werking in Nederland.
De Rondeelkippenstal heeft een ronde vorm en is opgesplitst in 10 units, met elk 3000 hennen (d.w.z. dat de
kippenstal in totaal 30 000 hennen huisvest), met een
bezettingsgraad van 6,5 hennen/m2. Om beter aan de
gedragsbehoeften van de hennen te voldoen en hen de
vrijheid te geven om zelf te kiezen waar ze hun tijd doorbrengen, bestaat elke unit uit drie gebieden (Sandilands &
Hocking, 2012):

24
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Slechts drie daarvan zijn van de volledige grootte, de andere zijn kleiner.

• Meerlagige nachtverblijven met drie afgescheiden
niveaus om te voederen, nesten te maken en eieren te
leggen, en op stok te gaan.
• Dagverblijven of wintertuinen, die meer ruimte en
natuurlijk licht bieden. Deze gebieden zijn bedekt met
kunstgras en er wordt elke ochtend graan gestrooid om
het scharrelen aan te moedigen.
• Een afgesloten buitenloop, met boomstammen en
grond waarop de hennen kunnen stofbaden (CIWF,
2014).
• Een centrale werkruimte, waarnaar de eieren uit de
nesten worden getransporteerd met banden om ze ter
plaatse in te pakken en vervolgens gekoeld op te slaan.

Het systeem is ontworpen om een scala aan natuurlijke gedragingen aan te moedigen, waaronder sociale interactie,
verkenning, scharrelen en stofbaden. Verder zijn er goede
hygiënemaatregelen van kracht om ziekte te voorkomen
(Wageningen UR-projectteam Houden van Hennen, 2004).
Samen met de bevordering van dierenwelzijn past dit
systeem erg hoge milieunormen toe:
• De mest wordt gedroogd met lucht en gebruikt als
meststof, wat de PM- en ammoniakemissies vermindert met 50% in vergelijking met systemen waar de
mest manueel of automatisch wordt verwijderd, bijv.
grondsystemen en volières;
• De kippenstal wordt op een natuurlijke manier geventileerd, wat het energieverbruik doet dalen;
• Eieren worden ter plaatse gesorteerd en verpakt (in de
centrale werkruimte, zoals hierboven vermeld). Dit vermijdt de transportemissies (Clements, 2010).
Omwille van de productiemethodes die gebruikt worden
in het Rondeelsysteem (zie hierboven) zijn de productiekosten van consumptie-eieren hoger dan bij standaardvolière- of -vrije uitloopsystemen (ongeveer +5%), maar
40% lager dan bij biologische systemen. De investeringskosten liggen dubbel zo hoog als bij een volièresysteem.
De kosten van de gebouwen en de apparatuur zijn hoog in
vergelijking met andere systemen, maar tellen slechts voor
10% van de totale kosten (geciteerd in Groot Koerkamp
et al., 2009)25. Ondanks de hoge kosten kan de boerderij
een hogere productiviteit halen vergeleken met sommige
andere systemen, d.w.z. 150 000 eieren per week. In 2012
telden de Rondeelsystemen naar schatting voor 0,08% van
de totale eierproductie in Nederland (Van Someren Taco &
Van Someren-Wang, 2012).
Gezien het systeem nog maar sinds 2010 in werking is, is
er nog geen diepgaand onderzoek uitgevoerd om het Rondeelsysteem te vergelijken met traditionele huisvestingssystemen, wat betreft dierenwelzijn, milieunormen en productiviteit.

DE PLANTAGE
De Plantage is een eierproductiesysteem op grote schaal
dat goed is voor ongeveer 0,4% van de totale eierproductie in Nederland (Spoelstra, 2013). Het wordt gekenmerkt
door twee langwerpige, gebogen gebouwen die ingebed
zijn in het landschap en een grote binnenplaats omsluiten.
Dit kan als zodanig beschouwd worden als een specifieke soort volièrehuisvestingssysteem (geciteerd in Groot
Koerkamp et al., 2009). De belangrijkste kenmerken van
het systeem worden hieronder uiteengezet:
• De vogels worden gescheiden in twee groepen van
elk 3000 hennen (d.w.z. dat de kippenstallen elk 6000
hennen huisvesten);
• De hennen kunnen verscheidene activiteiten uitvoeren in twee afgezonderde gebieden, die onderling verbonden zijn via een logische route: aan de ene kant is
er een overdekte rustplaats uitgerust met zitstokken,
aan de andere kant kunnen de hennen eten, drinken en
eieren leggen. De uitwerpselen en het vuil worden verwijderd met behulp van transportbanden;
• ‘s Morgens, zodra de eieren zijn gelegd, hebben de
hennen toegang tot de binnenplaats, die in openlucht
is, maar overdekt kan worden wanneer nodig. De binnenplaats kan gemakkelijk schoongemaakt worden en
voorzien worden van nieuw strooisel, aangezien ze bereikbaar is met machines en een betonnen vloer heeft;
• De hennen kunnen ook naar gebieden verder weg gaan,
ontworpen zodat de vogels op verkenning kunnen gaan;
• De buitentoegang verzekert dat de hennen geleidelijk
blootgesteld worden aan rondgaande ziekten, en zo een
robuust immuunsysteem ontwikkelen (Wageningen UR,
2004).
In 2004 waren de productiekosten van consumptie-eieren in De Plantage naar schatting hoger dan voor
volière-/vrije uitloopsystemen (+17%). De productiekosten waren echter, zoals bij het Rondeelsysteem, 40-50%
lager dan voor de productie van biologische consumptie-eieren. De hogere kosten waren toe te schrijven aan
de hogere voederkosten (door de natuurlijke afwisseling in
hun omgeving eten de hennen meer) en lagere productiviteit. De investeringskosten voor gebouwen en apparatuur
telde slechts voor 10% van de totale kosten (Groot Koerkamp et al., 2009)26.
Er is geen diepgaand onderzoek uitgevoerd naar de milieunormen van dit systeem.

25

Waarschuwing: de methodes gebruikt in het brononderzoek om data te verzamelen en de variatie van productiekosten te berekenen voor
verschillende huisvestingssystemen zijn niet duidelijk.

26

Ibid.
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KIPSTER
De Kipster-kippenstal is een innovatief scharrelsysteem waar de hennen zowel toegang hebben tot een buitenruimte doorheen de dag als tot een grote ‘binnentuin’
waar altijd natuurlijk licht schijnt. De hennen van de Kipster-boerderij hebben technisch gezien echter geen vrije
uitloop, aangezien ze slechts kunnen lopen op minder dan
tien hectare open terrein (d.w.z. de 4 m2 per hen die vereist
is voor vrije uitloop).

• Een overdekte buitenloop waar de hennen vrij kunnen
rondlopen en in de bomen zitten (LFDA, 2018).

De 1200 m2 grote boerderij huisvest 24 000 hennen, onderverdeeld in subgroepen van 6000 vogels elk, aan een
bezettingsdichtheid van 6,7 vogels per m2 binnenruimte.
Door de modulaire structuur kan de boerderijcapaciteit
echter uitgebreid worden tot 96 000 hennen (Eurogroup
for Animals, 2018). Op het moment van schrijven levert
de Kipster-boerderij enkel aan Lidl Nederland. De productie wordt geschat rond 7,5 miljoen eieren per jaar (N.A.,
2017).

Bovendien is het systeem milieuvriendelijk, zoals wordt
aangetoond door bijv.:

De belangrijkste kenmerken die dit systeem karakteriseren
zijn:
• Ramen in de schuin aflopende plafonds, die een bron
van natuurlijk licht voorzien voor de vogels. Dit zorg er
ook mee voor dat de incidentie van verenpikken geminimaliseerd wordt (de snavels van de hennen worden niet
ingekort);
• Meer ruimte om rond te lopen, inclusief verrijkingselementen zoals zitstokken, grond om in te scharrelen,
takken om op te rusten enzovoort, waar hennen hun natuurlijke gedrag ten volle kunnen uiten;
• Een 1200 m grote overdekte ‘binnentuin’, met bomen
en strobalen waarop de hennen kunnen zitten;
2
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Wat betreft dierenwelzijn hebben de Kipster-eieren de
hoogst mogelijke classificatie gekregen van de Nederlandse Dierenbescherming, d.w.z. drie van de drie Beter
Leven-sterren, gezien de normen van het bedrijf (Wakker
Dier, 2017).

• Lage ammoniakemissies, d.w.z. ongeveer 0,025 kg per
hen;
• Een lage uitstoot van deeltjes (geschat op -95%),
dankzij de afzuigventilators die de lucht filteren;
• De installatie van 1097 zonnepanelen op het dak, die
zorgen voor de benodigde energie en nog 50% extra die
verkocht wordt;
• Een tot meer dan 50% kleinere CO2-voetafdruk door de
hennen voeder te geven dat is gemaakt van bakkerijoverschotten, in vergelijking met standaardvoeder;
• Een tot meer dan 100% kleinere CO2-voetafdruk door
het gebruik van speciaal voeder, het gebruik van witte
vogels en het gebruik van zonnepanelen te combineren.
Kipster-eieren worden op de markt gebracht voor
0,23/0,24 euro per stuk (N.A., 2017).
Aangezien het Kipster-bedrijf een recente inrichting is, is
er nog geen wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd om de
impact ervan op het dierenwelzijn en de omgeving grondig
te onderzoeken, maar ook om het rendement op de investering te onderzoeken.

GLOSSARIUM
De informatie in dit glossarium heeft betrekking op de EU,
waar specifieke wetgeving omtrent legkippen van kracht
is.

Kooivrij huisvestingssyteem

Alternatief houderijsysteem voor legkippen

Kuiken

Een kooivrij systeem om hennen te kweken waar de bezettingsdichtheid niet hoger dan 9 legkippen per m² bruikbare oppervlakte ligt, met ten minste één nest per zeven
hennen, en geschikte zitstokken, in overeenstemming met
Artikel 3 van Richtlijn 1999/74/EG. Vrije uitloop-, biologische en scharrelhouderijsystemen (ook bekend als productiemethodes) worden beschouwd als alternatieve systemen. Alle kooivrije systemen voorzien nesten, zitstokken
en strooisel op ten minste een derde van de vloeroppervlakte en hebben een beschikbare ruimte van ten minste
1100 cm2 per hen (9 vogels/m2).

Een jonge vogel, wordt ook naar verwezen als ‘eendagskuiken’, wanneer minder dan 72 uur oud en nog niet gevoederd.

Dierenwelzijn

Hennen aan einde leg (‘uitgelegd’)

Dierenwelzijn is een evoluerend concept dat vrij zijn van
negatieve gevoelens omvat, maar ook de mogelijkheid om
positieve gevoelens of positief welzijn te ervaren. Elke definitie van dierenwelzijn moet fysiek welzijn (gezondheid),
affectieve toestanden en de verzekering dat dieren op een
natuurlijke manier kunnen leven, bevatten (Fraser et al.,
1997). Een andere definitie is “de levenskwaliteit van het
dier zoals het wordt ervaren en gewaardeerd door het dier
zelf” (Bracke et al., 1999).

Een hen aan het einde van de leg is typisch een vogel tussen
60 en 80 weken oud, die minder eieren produceert dan
jongere legkippen. De industrie refereert gewoonlijk aan
hennen aan het einde van de leg als ‘uitgelegde’ hennen.

Hetzelfde als alternatief systeem.

Gecombineerde (‘combi’-)huisvestingssystemen
Een combisysteem is een huisvestingssysteem dat als een
verrijkte kooi (zie verrijkte kooisysteem) én als een alternatief systeem (zie alternatief systeem) beheerd kan worden,
met de overeenstemmende kenmerken (zie definities van
deze beheersystemen).

Verrijkte kooihuisvestingssysteem
(of kooi met extra uitrusting)
Een verrijkte kooi voorziet ten minste 750 cm² kooioppervlak per hen en bevat een nest, zitstokken en strooisel.

Volière of etagestal
Omgevingsverrijking
Volières of etagestallen zijn systemen met meerdere
niveaus, waar hennen vrij kunnen bewegen tussen verschillende etages (tot vier – drie verdiepingen plus gelijkvloers volgens EU-wetgeving). De maximale bezettingsdichtheid in volières mag niet hoger zijn dan 9 vogels/m2
bruikbare oppervlakte in de EU.

Scharrelhouderijsysteem
Een scharrelsysteem laat hennen toe zich te bewegen in
minstens een binnenruimte, aan een bezettingsdichtheid
van maximaal 9 vogels/m2 bruikbare oppervlakte, equivalent aan 1100 cm2 per vogel. Voorbeelden van scharrelhouderijsystemen zijn (a) etagestallen (of volières), waar
hennen vrij kunnen bewegen tussen (tot vier) etages; (b)
vloersysteem of grondsysteem: gelijkend op een etagestal,
maar met enkel één niveau boven de vloer.

Aanpassing van de fysieke omgeving van dieren om te
voldoen aan hun gedragsnoden en met als resultaat de
verbetering van hun welzijn.

Grond- of vloersysteem
Het grond-/vloersysteem vertoont gelijkaardige kenmerken als de etagestal (zie hierboven), uitgezonderd het feit
dat het is ontwikkeld op één enkele verdieping boven de
ingestrooide vloer.

Vrije uitloophouderijsysteem
Een alternatief houderijsysteem dat toegang tot een
uitloop in openlucht van ten minste 4 m2 per hen voorziet.
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Huisvestingssysteem voor hennen (of kippenstal)
In overeenstemming met Richtlijn 1999/74/EG moeten
alle huisvestingssystemen voor legkippen bestaan uit drie
hoofddelen: (1) een bruikbare oppervlakte, dat wil zeggen
een gebied van ten minste 30 cm breed met een bodem
die niet meer dan 14% helt, met een vrije hoogte van ten
minste 45 cm; (2) een nest, dat wil zeggen een plaats om
eieren te leggen, dat afgezonderd is van de bruikbare oppervlakte; (3) voor kooivrije systemen, een ingestrooide
vloer, dat wil zeggen een plaats met rul materiaal waar
hennen kunnen scharrelen en stofbaden. Een huisvestingssysteem voor hennen moet ook voederbakken bevatten,
drinkbakken, zitstokken/slaapstokken (bijv. palen, takken
of andere rustplaatsen boven de grond, waar hennen ‘s
nachts kunnen slapen), mestbanden en een ventilatiesysteem, dat helpt om ammoniakgassen te verwijderen en de
hennen fris te houden tijdens warmere seizoenen.

Niet-verrijkte kooisysteem
(of conventioneel batterijkooisysteem)
Een kooihuisvestingssysteem bestaand uit een draadgaasbodem, voedergoot en drinkbakken. Er zijn geen voorzieningen om een nest te maken, te scharrelen of op stok te
gaan, anders dan bij verrijkte kooisystemen (zie Verrijkte
kooien). Niet-verrijkte kooisystemen zijn verboden in de
Europese Unie sinds 1 januari 2012.

Biologisch houderijsysteem
Een productiesysteem met vrije uitloop met bijkomende
vereisten voor het in de handel brengen die uiteengezet
zijn in de Verordening van de Commissie (EG) nr. 889/2008.
Hennen zitten in de binnenruimte op een maximale dichtheid van 6 vogels/m2 bruikbare oppervlakte, equivalent aan 1660 cm2 per vogel. De minimale buitenruimte
(vereist) is 4 m2 per vogel.

Legkip
Fijnstof
Een hen van de soort Gallus gallus die legrijp is (gewoonlijk
vanaf ongeveer 19 weken) en is gekweekt voor de productie van eieren.

Legkippenrichtlijn
Richtlijn 1999/74/EG (juli 1999) identificeerde 3 soorten
houderijsystemen voor legkippen en verbood niet-verrijkte kooisystemen. Bijgevolg zijn momenteel, in overeenstemming met de Richtlijn, enkel verrijkte kooien en alternatieve systemen in gebruik in de Europese Unie.

Volgens het Europees Milieuagentschap is fijnstof (wat bijv.
stof omvat) “een verzamelnaam voor fijne vaste of vloeibare
deeltjes die toegevoegd zijn aan de atmosfeer door processen
op het aardoppervlak”. In het geval van legkippenproductie
heeft dit betrekking op het fijnstof dat resulteert uit het
productiesysteem.

Poelje
Een jonge legkip die nog niet volgroeid is, gewoonlijk
jonger dan 19 weken.

Strooisel
Uitloop of uitloopgebied
Overeenkomstig de Richtlijn 1999/74/EG: elk rul materiaal dat de hennen toelaat hun ethologische behoeften te
bevredigen.

Een uitloop of uitloopgebied is een gebied in openlucht
waarin hennen vrij kunnen rondlopen.

Salmonella Enteritidis
Een bacterie die veel voorkomt bij pluimvee en waarvan
het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding heeft gevonden dat deze de meeste salmonella-infectiegevallen en salmonella-uitbraken door voedsel veroorzaakt bij mensen.
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