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1

Inleiding

Van de ruim 22miljoen leghennen,die in 1978aanwezig waren,was±87%op
bedrijven metmeer dan 3.000dieren.Ongeveer 90%vandeNederlandse leghennen
wordtgehouden inbatterijen.Dezehebbenhetmogelijk gemaakt omdearbeidsproduktiviteit indezebedrijfstak naar eenhoog niveau tebrengen doordat de
faktor'arbeid grotendeels isvervangen door een vergaande mechanisatie enautomatisering. Debezettingsgraad indekippenstallen isgestegen totmeer dan
20dieren per vierkante meter vloeroppervlak,hetgeen duidelijke energetische
voordelenheeft.
Anderzijds bestaan er tegen debatterijsystemen maatschappelijke bezwaren,
gericht ophet welzijn vande dieren.Dezebezwaren zijn in 1979o.a. geuit
in eenuitspraak vaneen aantal E.G.-landbouwministers (waaronder Nederland),
waarin een Europees verbod opdehuidigebatterijen voor de toekomst werdaangekondigd. InNederland isdatvoornemen in 1984 geaccentueerd doorhetaannemen van eenwet,aangaande deminimumeisen voorhethouden van legkippen,
waarin debatterij verboden zalwordenophetmoment dateenacceptabel alternatief voorhanden is.
De geschetste situatiebetekent denoodzaak voor onderzoekinstellingen en
bedrijfslevenom tekomen totalternatieve systemen.Deze dienen tegemoet te
komen aanwelzijnseisen die voor leghennen gelden enwaarbijmen tevens een
vergelijkbare produktiv!teiten economisch resultaatkanbereiken.

2

Vooronderzoek

Opbasis van literatuurstudie (Ir.P.B.A.v.d.Heijde) zijn doorhet IMAG in
1979 ideeën aangedragen omdehokbezetting bij leghennen drastisch op te voeren
zonder datbatterijsystemen noodzakelijk zijn.
Hetprincipe dataan deze ideeën ten grondslag ligt,isomper vierkante meter
vloeroppervlak meer vierkante meters leefoppervlak voor dedieren aan tebieden.
Dit iste realiseren door inde stal een aantal plateaus of etagesboven elkaar
aantebrengen.Dehennenkrijgen daarbijdevrijheid omhet aangeboden vloeroppervlak tebenutten.
Ineerste instantie ishetdoelvanditoriënterend onderzoek nate gaan of
met "loslopende"kippen een driedimensionale hokbezetting verkregen kan worden
enopwelkewijzedehennen deaangeboden ruimtebenutten. Indien de dieren uit

eigenbeweging dehoogte inhethok willenbenutten ende eieren willen leggen
inde aanwezige legnesten,dan isdebasis aanwezig omvia een hogehokbezetting (±20hennen/m2) tekomen totaantrekkelijke systemen,waarin de dieren
een vrijheid bezitten die vergelijkbaar ismetdehuidige grondsystemen.
Opbasis vanhetgedragvanhoenders inde vrije natuur mag worden verwacht dat
situering vande plaatsen voor rusten,leggen,eten endrinken indehoogte
voor de leghenonderbepaalde omstandigheden mogelijk en acceptabel is.Dit
uitgangspunt is in eerste instantie getoetst.
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O-fase

De eerste gedachte washetontwerp van een zogenaamde "leg"-en "voertoren".
Een links-en een rechtsomdraaiende soortwenteltrap (diameter 2,5 m; spoed
0,6 m) dietegen elkaar geplaatst zijn.Dekippen zouden dan van onder naar
boven kunnen "wandelen" langs een spiraalvormige roosterhelling (breedte 65cm)
zodat een driedimensionale hokvulling verkregen werd.Op elkniveaukonden de
kippen van de leg-naar deaangrenzende voertoren overstappen enomgekeerd.Aan
debinnenkant vandebeide torenswas een schroeflijnvormige voergoot,resp.
een legnestensysteem gedacht.
Gezien de ingewikkelde constructie,problemen metoverzichtelijkheid,bereikbaarheid en financiëlehaalbaarheid isdeverdere ontwikkeling van dit idee in
deze vorm stopgezet.
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Eerste fase

Inmiddels waren ercontacten gelegd tussenhet IMAG enhet IPS (thans COVP).
Besloten werd een gezamenlijk project op te zetten.Een aantal besprekingen
volgde enaan dehand van diverse ontwerpen werd besloten een drietal ideeën
verder uit tewerken endaarvan eenprototype tebouwen ineendaglichtstal.

4.1

Torensysteem (variant A) (zie afb. 1)

Dit ontwerp is inconstructiestaai uitgevoerd enbestaat uit twee centraal
geplaatste kolommen (uitwendige afmeting 30cmx 30 cm), waaromheen een aantal
met elkaar verbonden plateaus isaangebracht.Deze liggen steeds trapsgewijs
20cmhoger ten opzichte van elkaar (typeparkeergarage) en de onderlinge
afstand is60cm (3x 20cm).Genoemde plateaus worden ondersteund doorverticale staanders (pijp40.40.4.), door eerdergenoemde kolommen endoor horizontale liggers (U-balk 31x 133 x 41x 3mm enhoekstaal 40.40.4 . ) .Opde
bovenste flensvan deU-balken zijn langs deomtrek (hoekprofiel 30.30.4.
en strip 20x 6mm) verstevigde roosters (maaswijdte 50mm x 25mm; draaddikte
3mm) aangebracht.
Dekippen kunnen nu van de onderste naardebovenste verdieping "wandelen".
Deopstelling is 5mdiep, 2,4 mbreed endrie verdiepingen hoog.De eerste
verdieping ligtop eenhoogte van 60cm van degrond.Via gaastrapjes isdeze
tebereiken.
Aan de rechterkant,opdevlakke plateaus,zijn op elk niveau 16 wegrolnesten
geplaatst.Deze zijn vanmultiplex vervaardigd inblokken van vier stuks.Afmetingen per nest:35cmx 28cmx40cm ( d x b x h ).De nestbodem isonder een
hoek van 5°aangebracht enbestaat uit een gaasbodem (maaswijdte 40mm x 20mm;
draaddikte 2m m ) .Aan de achterkant van denestenkunnen de eieren worden verzameld.Links op deplateaus zijnper niveau vier ronde voerpannen (diameter
35cm)geplaatst.Hetwater wordt opdrieverschillende niveaus aangeboden via
drinknippels (11stuksper etage). Hieronder iseen lekgoot gemonteerd.
Opdeonderste flens van deU-balken zijn vochtbestendige betonplexplaten
(dikte 12mm) gelegd,waarop demestdie door de roosters valt,wordt opgevangen. Door deconstructie vanhetgeheel moet demest zowel via de voor-alsde
achterkant worden verwijderd.
Achter deze opstelling isaansluitend een scharrelruimte (breedte 2,4 m, diepte
5 m) gecreëerd, waarboven achtverplaatsbare houten zitstokken (afmeting
± 7,5 cm x 5cm) aangebracht zijn.De kippen kunnen nu vliegend vande plateaus
naar de zitstokken enomgekeerd.Opdebodem vandescharrelruimte iseen laag
gehakseld stro enhoutkrullen aangebracht.De ruimte onder deplateaus isafgeslotenom ter plekke grondeieren tevoorkomen,die daar moeilijk te verzamelen
zijn.
Met behulp van eendrietal looplampen (60W) isgetracht een aanvaardbare verlichtingssterkte tussen deplateaus tebereiken.

Het geheel isafgesloten met gaas.
Invariant A zijn ±300kippen ondergebracht.

4.2

Woonlagensyateem

(variant

B) (zie afb.

2)

Variant Bbestaat uit drieboven elkaargeplaatste horizontale plateaus,die
op een onderlinge afstand van 90cm liggen.Het onderste plateau ligt 25cm
boven het vloeroppervlak.
Het frame iseveneens opgebouwd uitverticale staanders (rechthoekige pijp
60. 40.4.) enhorizontale liggers (U-balk 31x 133 x 41x 3mm en hoekstaal
40. 40.4 . ) .Opdebovenste flensvan deU-balken zijn dezelfde soort roosters
aangebracht als invariantA.Op deonderste flens rusten de vochtbestendige
mestbodems.De stellage is3mbreed en 5mdiep.
In tegenstelling totvariant A staande niveausnietmet elkaar inverbinding,
maar zijn aande achterkant ende zijkanten afgesloten met gaas zodat de dieren
op deplateaus zitten opgesloten;alshet ware in een grote "batterij".
Aan de rechterzijde zijn 3x 16 legnesten geplaatst van gelijke afmetingen als
indevoorgaande variant.
Op elk niveau zijnnaast voerpannen endrinknippels ook vier aluminium scharrelbakken geplaatst.Deafmetingen van dezebakken waren aanvankelijk
120cmx 120cmx 15cmengevuld met eenmengsel van scherp zand en lavakorrels.Later ishet aantalbakken per niveau teruggebracht totdehelft en is
de inhoud gehalveerd (dustweebakken perniveau;afmeting 120cmx60cmx
15cm !).
Een zogoed mogelijke verlichting isnagestreefd metbehulp van 60W lampen.
Indeze opstelling zijn 3x 75kippen opgehokt.

4.3

Etagesysteem

(variant

C) (zie afb.

3)

OntwerpC isuitgevoerd inhouten lijkt opvariant B.De afmetingen van de
verticale houten staanders zijn 7cmx4,5 cm endie van dehorizontale liggers
6,5 cmx 3cm en 4,5 cmx 2,8 cm.Op deze liggers zijngaasmatten (maaswijdte
50mmx 25mm;draaddikte 3mm)bevestigd.Hieronder, 15cm lager,zijn dezelfde
soortmestplaten (12mmdik) aangebrachtalsbijdevoorgaande varianten.De

gehele stellage is 5m diep en 2,4 mbreed.De onderlinge afstand tussen de
plateaus is65cm.Hetonderste ligt65 cmvanaf de stalvloer.
Het essentiële verschilmetvariant B isdat deze aande linkerkant open is.
Dedieren kunnen van deplateaus naar de scharrelruimte,die gelijk isaandie
bij variantA en ook voorzien van verplaatsbare zitstokken.Omhet aanvliegen
van de scharrelvloer naardeplateaus tevergemakkelijken zijn ±40cm buiten
deplateaus op eenhalvehoogte tussen deniveaus aanvliegstokken gemonteerd.
Ook hier zijn 3x 16houten wegrolnesten aan de rechterzijde geplaatst. Verder
iselkplateau voorzien van 4voerpannen en 11drinknippels.De ruimte onder
het laagste plateau isafgesloten (moeilijk rapen van eventuele grondeieren ! ) .
Deverlichting bestaat uit looplampen (60W),die opverschillende niveaus zijn
aangebracht.
Hetgeheel isafgetimmerd metgaas. Indeze variatie zijn+ 300kippengehuisvest.

4.4

Opmerkingen

Indevarianten A,B enC zijn dezelfde soortbruine kippen (WarrenS.S.L.)
geplaatst,die allemaal een gelijke behandeling hebben gekregen tijdens de
opfokperiode.
InA zijn dekippen de eerste drie dagen opgesloten geweest,zodat zehet
torensysteem met zijn voer-,drink- en legplaatsen goed konden verkennen.
Daarna mochten zeook inde scharrelruimte.
InBwaren dekippen gedurende de gehele proef opgesloten.
InC zijn dekippen gedurende de eerstedrie dagen per etage opgesloten om
aan dit systeem tewennen.Hierna werden zeook inde scharrelruimte toegelaten.
Ineen aantal legnesten zijn lossekunststofnestbodems (BigDutchman)op het
gaas gelegd. Dekippen gaven aanbepaalde nesten devoorkeur;vooral aan die
metdenestbodems.Op een later tijdstip zijn in sommige nesten,waarin weinig
of geen eieren werden gelegd,matjes van tapijt of zacht kunststof aangebracht.
Daarna werden dezenesten veelvuldig gebruikt door dekippen.Na een korte tijd
echter werd het zachte kunststof kapot gepikt.Bovendien werden de stukjes
tapijtbeschadigd.Dekippen laten zichblijkbaar welbeïnvloeden door het
soortmateriaal van de nestbodem.

Vanhet verven vande legnesten aan debinnenkant (groen engeel) isweinig of
geen effectophet gebruik vande nesten geconstateerd.
Na ongeveer vier weken was een legpercentage van ±90%bereikt enwaren erweinigbuitennesteieren.
Hoewel er lekgoten onder dedrinknippelswarengemonteerd,werd er toch met
water geknoeid.Dit veroorzaakte plaatselijk natte mest doordat het water
door de roosters opdemestplaten terechtkwam.Hetverwijderen van demest
was een lastig karwei.
Bij de drie varianten lieten deoverzichtelijkheid en de toegankelijkheid te
wensen over.
Invariant B trad watkannibalisme op (±10%uitval).
Deopzet van deproef,ofde dieren invariant A enC vrijwillig eendriedimensionale ruimte accepteren endeze ook benutten,mag als geslaagd wordenbeschouwd.
InIPS-onderzoekverslag 113 "Alternatieven voorde legbatterij"zijno.a. de
gegevens overdeproduktie vermeld.
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Tweede fase

Opbasis van de ervaringen met devoorgaande varianten A,B enC is verder
gewerkt aan een meer praktische opstelling.Praktisch vooral inde zinvan de
bereikbaarheid vande diverse onderdelen.Een aantal verschillende oplossingen
blijft mogelijk bij dezelfde uitgangspunten.
Debelangrijkste zijn:
- legnesten scheiden vanplateaus,waardoor de toegankelijkheid voor de
verzorger wordtverbeterd,- zitstokken enplateaus combineren,waardoor demestdie tijdens het
rusten wordt geproduceerd, afgevoerd kan worden.Ditheeft tevens een
gunstig effect op de samenstelling vanhetstrooisel;
- reeds rekeninghoudenmetde toekomstige gemechaniseerde aanvoer van
kippevoer en afvoer vanmest eneieren;
- gemakkelijke bereikbaarheid van de voerpannen/bakken en de eventuele
buitennesteieren;
- eenbeter overzicht vanhetgeheel.
Bovengenoemde uitgangspunten hebben geleid tot twee verschillende ideeën,
diebeproefd zijn ineen 3m lange opstelling.

Devolgende aspecten zijnhierin bestudeerd:
- de ruimtelijkebenutting door dehennen van lengte,breedte enhoogte;
-hetvoerverbruik perniveau;
- demestproduktieperniveau,- deplaats waar de eieren worden gelegd;
-het aantal grond/buitennesteieren;
- demate vanbevuiling van dekippen;
- de toegankelijkheid,verzorging,overzichtenz.

5.1

Etagesysteem (3 m opstelling,

type I) (zie afb. 4)

Ditontwerp isopgebouwd uit tweemetalen stellagesmet elk drie plateaus
(diepte 3m;breedte 1,7m ) .Hethoogteverschil tussen deplateaus van beide
stellages is 28cm.Dit vergemakkelijkt de verplaatsing van dekippen van
de ene stellage naarde andere.Deonderlinge afstand tussen deplateaus is
63 cm.
Elke stellagebestaatuit verticale staanders (pijp60.40.4.en40.40. 4.)
enhorizontale langsliggers (U-balk 31x 133x 41x 3mm) en dwarsliggers
(pijp40.40.4 . ) .Op debovenste flens vandeU-balk zijnvlakke roosters
(maaswijdte 50mmx 25mm,-draaddikte 3mm) gelegd.Op de onderste flens zijn
watervaste mestbodems aangebracht,waarop een luchtdoorlatend mestdoek
(Nicolon)isgelegd.Ditdoek kan aan één zijde aan een afneembare rolbevestigdworden,waardoor demest tijdens hetoprollen vanhetdoek verwijderd kan
worden.Met twee touwen wordthetmestdoek daarna weer teruggetrokken opde
mestbodem.
Debovenste plateaus zijnmet zes zitstokken (afmeting ±7,5 cmx 5cm;
onderlinge afstand 34cm)uitgerust,evenalshetmiddelste plateau vande
rechter stellage.Opdeoverigeplateaus iseendubbele rijvoerbakken (lengte
per stuk 1,50 m) en een rijdrinknippels (12stuksper etage)met lekgootaangebracht.
Naast de linkerstellage bevindt zich eennestenwand vanvijf rijen boven
elkaar geplaatste wegrolnesten (60 stuks).Voor elke rijmetnesten isop
± 20à 25cm afstand een vaste aanvliegstok aangebracht zodatdekippen via
deze stok dedoorhen gewenste nestenkunnenbereiken.
De nesten zijnvanhetzelfde typeals invariantA,B enC.Opde nestbodem

iskunstgrasaangebracht (zieIPS-onderzoekverslagnr.115 "Nestkeuze van
WitteLeghorn-hennen").
Onder het onderste plateau vande rechterstellage isnog een dubbele rijhoutenwegrolnesten (16stuks) vanhetzelfde type geplaatst,waarbij de eieren
vanbeidekanten naar elkaar toe rollen op eenmetdehand aangedreven juteeierafvoerband (breedte 15c m ) ,zodatde eieren ophet eind vande stellage
verzameld kunnen worden.Dedubbele rij legnestenopde grond is inhetmidden
onderbroken omhet "kippenverkeer" opde scharrelvloer te vergemakkelijken.
Debodem isbedektmet een laag gehakseld stro.
Debreedte van de looppaden tussen de stellages endenestwand is 70cm.
De stellagesworden verlichtmet inhoogte verstelbare looplampen en eenTLbalk aanhet plafond.
Deproef isuitgevoerd met± 390witte kippen (W.L.Shaver 288).Eerstwasde
verdeling vandekippen doorhethok slecht.Debezettingsgraad ophetmiddelsteplateaumet zitstokken was zeer laag.Verwijdering van de zitstokken had
geen effect.Hetaanbrengen van extra voerbakken endrinknippelsopdit plateau
gafhetgewenste resultaat.Deverdeling vandehennen overde etages werd
steedsbeter enna enkele weken alsgoed beoordeeld.
Aanvankelijk was ookTL-verlichting onderhetonderste plateau vande linkerstellage aangebracht.Dekippen gingen echter teveelonder deze lampzitten.
Dimmen hadweinig effect,zodatde lamp is verwijderd.
Vande legnesten onder de rechterstellage werd heelweinig gebruik gemaakt.
Demeeste kippen gaven devoorkeur aan debovenste twee rijen legnestenvan de
nestenwand.
De topvande eierproduktie lagop ruim 91%enhetgemiddelde percentagebuitennesteieren was iets lagerdan 6%.

5.2

Etagesysteem (3 mopstelling,

type II) (zie afb. 5)

Deze opstelling kent eveneens twee stellages,3mdiep en 1,7 mbreed, die op
dezelfdemanier zijn geconstrueerd als type I,metditverschil echterdatde
stellagesnu elkuitgerust zijnmet slechtstweeplateaus,die linksen rechts
op gelijkehoogte liggen.
Onder debeide laagste plateaus zijntwee rijendubbele metalen wegrolnesten
(BigDutchman;80stuks)met kunststofnestbodem geplaatst.Tussen de rijen

legnesten zijn twee eierafvoerbanden (breedte 15cm)boven elkaar gemonteerd.
Opdeplateaus zijn zowelvoer,water als zitstokken aanwezig.Op de rand zijn
aanvliegstokken (afmeting ±6cmx4 cm)bevestigd.
De looppaden zijn 70cmbreed.Opdebodem iseen strooisellaag aangebracht.
Tussen de stellages zijn looplampen opverschillende hoogtes opgehangen.
Deproef isuitgevoerd met eennieuw koppel kippen (±315 stuks) vanhet ras
W.L. Shaver 288.De topproduktie vanditkoppel isniethoger geweest dan
84%.
Dit systeem gaf veelproblemen watdekippenbetreft.Opdeplateaus kwamen
veel teveel roostereieren voor.Het gemiddelde percentage buitennesteieren
was 54% (zieSamenvatting lezingen van IPSKontaktdag,d.d. 3.5.1985).
Blijkbaar waren denesten op eenongunstige plaats gesitueerd enwas bovendien
deverplaatsing voor dekippenminder gemakkelijk bijplateaus op gelijk
niveau.Ook na enkeleweken trad hierinnauwelijks verbetering op.Deproef is
omdeze reden vroegtijdig afgebroken.
Verderbestaat de indruk datde lange voerbakken voordekippen een grotere
belemmering vormenbijhet zichverplaatsen opde etagesdan de rondevoerpannen (Ditgeldtwaarschijnlijk ook voor typeI ) .

g

Derde fase

Uitvoorgaande proeven isgebleken dat sommige typen meer-etagehuisvesting
voor lichte enmiddelzware kippen goedkunnen voldoen (koppels tot400 stuks)
Voordatpraktijkopstellingen kunnenworden gemaakt, ismeer informatie enervaring nodig overdevolgende aspecten:
-koppelgrootte van 1.000 hennen enmeer;
- een langereproefperiode dandriemaanden;
- toepassing vanmechanische voerverstrekking,eierverzameling en
mestafvoer;
- juisteplaats vande legnesten;
- verlichting;
- schatting arbeidsbehoefte.
Intwee verschillende opstellingen zijnbovengenoemde punten naderbekeken.
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6.1

Etage systeem

(10 m, opstelling

A) (zie afb.

6)

Deze opstelling isopgebouwd uit twee stellagesvan ruim 1,7 m,die tenopzichte van elkaar verspringend zijngemonteerd (niveauverschil 25c m ) .De
onderlinge afstand tussen deplateaus bedraagt 67,5 cm.
Rechtsvan de stellages iseen nestenwand geplaatst.De looppaden zijn 0,7 m
breed.Deze opstelling kan gezienworden als eenafzonderlijk compartiment van
eenpraktijkstal.Inde lengte kan zo'n stal gescheiden worden door eendubbele nestenwand, terwijlom elke 10m eengazen dwarsafscheidingkan worden
gedacht, zodat dekippen nietop een grotehoop kunnen vluchten.

Constructie :
De stellages zijn opgebouwd uitverticale staanders (lengte = 230cm;pijp
60. 40.4.en40.40.4.) die in lengterichting op een onderlinge afstand van
350cm zijn gemonteerd. Dehorizontale langsliggers bestaanper niveau uit
tweehoekprofielen (50.25.4.en 40.20.4.) op een onderlinge afstand van
6 cm.Terplaatse van de staanders zijnhorizontale dwarsliggers (pijp
40. 40.4.) bevestigd.
Ophetbovenste hoekprofiel zijnhellende roosters (maaswijdte 50mm x 25mm;
draaddikte 3mm) aangebracht,die vanuithetmidden naar debeidekanten 4°
hellend aflopen.De afmetingen vande roosters zijn 170cmx 71cm.Terversteviging zijnde randen vanhet rooster haaksomgezet en vastgelast. Achteraf
bleek dat inde roosters toch nog een extra versterking nodig was.Op de rand
van de etages iseen opvanggootje van gaas (maaswijdte 25mmx 20mm; draaddikte 1,2 mm) aangebracht,dat de eventuele "roostereieren"kan opvangen die
vanhet hellende rooster afrollen.Via experimenten isgevonden dat deze
opvanggootmet devermelde helling vande roosters deminste beschadigingen
opleverde aande eieren,waarbijdeze voldoende snel afrollen.Boven degootjes is,mede terbescherming van de roostereieren, eenaanvliegstok (afmeting
6 cmx4cm)gemonteerd.
Onderde roosters iseenluchtdoorlatend kunststofdoek(Nicolon)voordeopvang van demestaangebracht.Dit doek rustop verbindingsstangen (diameter
12mm;onderlinge afstand 40c m ) ,waaromheen een los kunststofpijpje (diameter 16mm) isgeschoven endie inhetonderste hoekprofiel (langsligger)
zijn gemonteerd.
Opdebeide einden van elkplateau iseen rol aangebracht.Aan demestafvoerkant zijn twee staalkabels (diameter 4mm) eenpaar windingen omde rol
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geslagen endaarna aande einden vanhetmestdoek bevestigd (zie fig. 7 ) .Het
luchtdoorlatendedoek kan het indrogen van demestbevorderen,waardoor een
beperking van de stankproduktie wordt verkregen.Metbehulp van een slinger
wordthet doek afgedraaid,waardoor demest ineen daarvoor ontwikkelde bak
valt.Omhet doek goed schoon tekrijgen iseen schraper tegen deband gemonteerd.Nadat demest verwijderd is,moethetdoek worden teruggedraaid.Gedurende deproef tradenbij deze mestbandennogaleens storingen op.Rek inhet
doek veroorzaakte plooien.Tijdens het afdraaien vielmestdoor de roosters
opdeonderkant vanhet doek;bijhetterugdraaien vanhetdoekbleef demest
aan deafdraairolkleven.Demestbanden gingen steeds zwaarder lopen enna
verloop van tijd isbreuk indekabel opgetreden enhet doek gescheurd.

Uitrusting :
Debeidebovenste plateaus zijn uitgerust met elk zeshouten zitstokken (afmeting ± 7 , 5 x 5 c m ) ,die 10à 12cmboven de roosters zijngeplaatst op een
onderlinge afstand van 34cm.
De onderste enmiddelste plateaus zijn van een drinkwater- en panvoedersysteem
(Cablevey) voorzien (zieafb.8 ) .Perplateau zijnachtvoerpannen (diameter
35cm;voerlengte 111cm) op een onderlinge afstand van 120cm aangebracht.
Bijdeze uitvoering hangen depannen ±5cmboven hethellende rooster aan
eenmetalen strip,die aan devoerbuis isbevestigd.Hier onderdoor kunnen
eventuele roostereieren toch afrollen naar het opvanggootje.
Per stellage iseenaandrijfunitmetvoorraadbunker voorkippevoer geplaatst.
Het systeem wordtmet een tijdklok geschakeld.
Dedrinknippels zijn rechtsboven deplateaus aangebracht en elk voorzien van
een lekbakje (Impex-Monoflo).Deonderlinge afstand is 25cm.

Legnesten en eierafvoer :
De legnestenwand (zieafb.9)bestaat uitvier rijenhouten wegrolnesten
(eigenontwerp; fabr.van Gent) dieboven elkaar geplaatst zijn.Deze zijn in
blokken van 4 x 5 stuks vervaardigd. Het totaalaantal legnesten is160stuks.
Op dehoutbodems iseenkunstgrasmatje gelegd.Vóór denesten zijn opklapbare
aanvliegstokken gemonteerd,waarmee 'savonds de nesten kunnen worden afgesloten zodatdekippen ze nietbevuilen.De eieren rollen naar achteren weg en
komen op een,achter denesten gelegen,eierafvoerband (breedte 20cm)terecht.
Elkeband kanmet dehand worden afgedraaid. Op het eind van de nestenwand
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kunnen de eieren worden verzameld.

Verlichting :
Indeze daglichtstal zijn tussen de stellages,langs de randen van deplateaus,
opverschillende hoogtes 12 looplampen opgehangen.Het tijdstip van extraverlichting en lichtsterkte kanworden geregeld.

Opde grond isonder de stellages en de legnesten gehakseld stro aangebracht.
De gehele ruimte isafgezetmetgaas.Deuren geven toegang totde looppaden.

6.2

Etagesysteem

(10 m, opstelling

B) (zie afb.

10)

Opstelling Bbestaat uit eendubbele nestenwand metvier rijen wegrolnesten
boven elkaar.Tussen deze rijen zijn vier eierafvoerbanden gemonteerd. In
totaal zijner 320legnesten.Vóór denesten zijnopklapbare aanvliegstokken
gemonteerd.
Links en rechts van deze nestenwand iseen stellage geplaatstmet drie plateaus
(niveaus verspringen niet tenopzichte van elkaar). Deopbouw,de constructie
en de overige voorzieningen zijngelijk aanopstelling A.

6.3

Opmerkingen

Deproeven indeopstellingen A enB zijn gelijktijdig gestart metresp.± 1260
± 1460wittekippen (Shaver,Starcross288).

Opstelling A:
Vanaf hetbegin van deproef isdeverdeling vandekippen doorde gehele
ruimte goed geweest.Vande zitstokken werd voldoende gebruik gemaakt.Een
aantalkippen echter rustte 'snachtsopde (opgeklapte) aanvliegstokken vóór
de legnesten.Denesten bleven overhet algemeen wel schoon.
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Opstelling B:
Aanvankelijk bleven bijdezeproef veelkippen opde grond.Blijkbaar wasde
verplaatsing vandekippen naar dehogere etagesmoeilijker.Opde zitstokken
boveninwerden dan ook weinigkippen aangetroffen.Voorhet zich verplaatsen
moest gebruik gemaaktworden vande aanvliegstokken vóórde legnesten.Het
gevolgwas datdeze 'savonds en 'snachts nietopgeklapt konden worden ter
afsluiting vande legnesten.Hierdoor werden de aanvliegstokken en soms ook
de legnesten als rustplaats gebruikt,waardoor vervuiling van denesten optrad.
Hetvergroten vande afstand tussen deaanvliegstokken endenesten gaf geen
verbetering.De eieren bleken indeze opstelling vuiler te zijndanbijopstellingA.
Later zijn eenpaarhulpaanvliegstokken aande gazen scheidingswand aangebracht.
Hierdoor konden dekippen zichgemakkelijker verplaatsen.Na verloop van tijd
werd de verdeling van dekippen door degehele ruimte gunstiger.Tochbleven
ermeer kippen opde scharrelbodem danbijA.
Inde systemen A enBwerd naachtweken een topproduktie bereikt van ±88%.
Hetpercentage buitennesteieren wasminder dan .1,2%.Demeeste eieren worden
in debovenste rijnesten gelegd (50à 60%). (zieCOVP-onderzoekverslag nr. 191
"Beproeving vantweevarianten vanmeer-etagehuisvesting voor grote koppels
leghennen").

7

V i e r d e fase (thans nog lopende proef)

Gedurende dederde fase is een aantal ervaringen opgedaan met de 10m-opstellingen en de daarop geplaatste kippen.De tijdsduur van dezeproef (±7maanden) was echter tekort.
Deopzet vandenieuwe proef isom fasedrie in ietsgewijzigde vorm teherhalenmet twee soorten kippen enom nog meer informatie teverkrijgen gedurende een gehele legperiode.
Debeidebestaande 10m-opstelliï|Mpizijn veranderd en identiek aan elkaar
gemaakt.Uitgaande van deopstelling vanafb.6wordtde legnestenwand gesplitst in 2xtwee rijen legnestenboven elkaar,die elk aan de buitenkant
van een stellage worden opgesteld (zieafb. 11).Indevoorgaande proef gaven
dekippen devoorkeur aandebovenste rijlegnesten.Omde "druk"opdeze nesten teverminderen isdebovengenoemde wijziging aangebracht zodatmeer hoger

14

gelegen nesten worden gecreëerd.
De ene 10m-opstelling isuitgerust met gesloten kunststofmestbanden (Scheuter
& Boekhout),diemet een elektromotor afgedraaid kunnen worden.Bij de andere
opstelling wordt opnieuwhetkunststofdoek (Nicolon)toegepast alsmestband.
Ten opzichte van devoorgaandeuitvoering zijn indeconstructie enkeleverbeteringen aangebracht.Dezemestbanden worden nog welmetdehand afgedraaid.
Deeierafvoerbandenwordennumet een elektromotor aangedreven.
De constructie van de stellages is in grote lijnen gelijk aande voorgaande
proef.
Inde eneopstelling zijn 1250bruinekippen (Warren) opgehokt en inde andere
1250witte kippen (Shaver).
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BIJLAGE

BEZETTINGSDICHTHEID INVERBAND MET CONSTRUCTIEVARIABELEN
(Bijdrage Ir.J.A.M.Voermans,IPS-contactdagd.d. 3.5.1983)

Inleiding
Hetprincipe van het etagesysteem voordehuisvesting van leghennen iseenvoudig: vergroting van de leefoppervlakte voordehennen door inhethok stellingen teplaatsen met een aantaletages.
Bij de invulling vandit systeem heeftdeontwerper nog eenaantal vrijheden,
waarmeehijdebezettingsdichtheid kanbeïnvloeden.Vier vandeze invloedsfactoren worden hier nader beschouwd.
Het zijn:
1 hetaantal etagesper stelling;
2 debreedte van deetages,3 debreedte van de looppaden;
4 het aantal nestenwanden.
De constructie van etageskent veel meer aspecten,maar deze spelen minder
sterk inop de bezettingsdichtheid.

Uitgangspunten
Behandeld worden tweevarianten vanhet etagesysteem;hetverschil isde gemiddelde afstand voordehen tot een legnest.De afbeeldingen 12en 13brengen
dit verschil inbeeld.
In situatie Iisdebreedte van de stal (B):

B = 6 £ + 4 b + e , waarin
£ = b r e e d t e loopgangen (m); £ ä 0,65 m
b = b r e e d t e s t e l l i n g e n (m^^l^OÊ b ä 1,8
e = b r e e d t e van de legnesSffwand (m) e = 1,3 m
In s i t u a t i e I I g e l d t :
B

= 7 £ + 4 b + 2e

De leefoppervlakte voordedieren isbehalvevanB ook afhankelijk van het
aantal etages per stelling (n=2,3,4) envande toerekening van de legnesten
als leefruimte.
Indezeberekeningen isaangenomen dat dehelftvan deoppervlakte van het
nest ende aanvliegstok als leefruimte benutkanworden;dus exclusief de
breedte van de eiertransportband (0,20m ) .Er zijn vier lagen nesten.De leefoppervlakte (0„)perm'hok is indebeide situaties respectievelijk:
0

= 6 £ +4 ( n+l ) b + i m ( e - 0 , 2 )

0„

x-Il

=7£+4 (n+1)b +2jim (e-0,2)'-

(
.

..

m = aantal boven elkaar geplaatste legnesten

In de voorbeelden wordt een bezettingsdichtheid (D) gehanteerd van 7,5 hen/m 2
leefoppervlak. Per m 2 vloeroppervlak betekent dat de dichtheid (d) resp. b e draagt:

I

=D(.6^+4b (n+1) +3e -0,4.'=
6 £ +4b +e

D (4nb + 2,2)
6 l + 4 b +1,3

II

= M 7 £ + 4 b ( n +l ) + 6 e 7£ +4b +2e

0,8;

D (4 nb + 3 , 4 )
7£ + 4 b + 2,6

d =aantalhennen perm2 vloeroppervlak.

Tabel 1-Debezettingsdichtheid invariant Ibij 7,5 hen/m2 leefoppervlak
in relatie totbreedte looppad (Si), breedte stellage (b)en aantal
etages (n)bij 4rijenboven elkaar geplaatste legnesten (m=4)

b

1,0

l =0,65 m
—.
.
n=2
n=3
15,8

£=0,75 m
£=0,85 m
£ =0,95 m
.—
_
.
_
_
_
_
n=3
n=3
n=4
n=3
n=4

_

19,1

15,3

18,4

-*17,7

20,6

17,2

19,9

_
n=2

1,2

16,4

20,0

15,9

19,3

18,6

21,8

18,1

21,1

1,4

16,8

20,7

16,3

20,0

19,4

22,9

18,8

22,1

1,6

17,2

21,3

16,7

20,7

20,0

23,8

19,5

23,1

1,8

17,5

21,9

17,1

21,2

20,6

24,6

20,1

23,9

Tabel 2-Debezettingsdichtheid invariant IIbij 7,5 hen/m2 leefoppervlak
in relatie totbreedte looppad (£),breedte stellage (b)en aantal
etages (n).m =4
1 =0

65 m

l =0

75 m

i =0

85 m

l =0

95 m

b
n =2

n =3

n= 2

n =3

n =3

n =4

n =3

n =4

15,2

17,9

14,8

17,3

16,7

19,1

16,2

18,5

1,2

15,7

18,7

15,2

18,1

17,5

20,2

17,0

19,6

1,4

16,1

19,4

15,6

18,8

18,2

21,2

17,7

20,5

1,6

16,5

20,0

16,0

19,4

18,8

22,0

18,3

21,4

1,8

16,8

20,6

16,4

20,0

19,4

22,8

18,9

22,2

1,0

Berekeningen
Deproeven totnu toemethet etagesysteem rechtvaardigen deaanname van
7,5 hen/m2 leefoppervlak.
Debezettingsdichtheid wordt dus

d

30nb+16,5
en
I = 7 ' 5 + 6 & + 4b +1,3

d

_c
30nb + 25,5
J
II = 7 ' 5 + 7 l +4b + 2,6

Het looppad voor deverzorger dientminimaal 0,65 m te zijn.Hijkan zich
hierin voldoende bewegen voorcontrole enhetwegrapen van roostereieren
(eierendie op deetagesworden gelegd); zeker als zeopde rand liggen.
Er zijnproeven genomen met twee endrie etages.Deopstelling metdrie
etagesheeft eenaantal voordelen.Vanbelang isde goede en ruime verdeling
vandevoerpannen/-goot over twee etages ende ruststokken opdebovenste
etage.Uit eenproef isnaar voren gekomen datdehennen nietwillen rusten
op zitstokken die op een tussenetage zijngemonteerd. Daarom lijken vier
etagesniet zondermeer toepasbaar. Ze zijnwel indeberekeningen opgenomen
bij een looppad vanaf 0,85 m omhet effectopdehokbezetting na tegaan.

Resultaten
De tabellen 1en 2geven voordegeschetste varianten dehokbezetting (dieren/m2
vloer) weer.Als demaximale breedte vande stelling op 1,8 m gesteldwordt,
(vanwege debereikbaarheid),dankunnen met twee etagesnietmeer dan
17,5hen/m2 vloerworden gehaald. Bijdrie etages isdebezetting aanzienlijk

hoger.Twintig hennen perm2 kunnen opverschillende wijzen reedsbijeen
etagebreedte van 1,2 mwordenbereikt.Verbreding vanhet looppad met 10cm
betekent eveneens eenverbreding vande etagesmet 20cm omhetniveau van
20dieren/m2 tehandhaven.Hierdoor wordt de stalper stap 1,4 mbreder.
Met vier etageskan dehokbezetting nog aanzienlijk worden opgevoerd. Debereikbaarheid enoverzichtelijkheid wordt echter ongunstiger,tenzijde etages
smal ende looppaden breed worden.Maar dezelfde hokbezetting kan dan ook met
drie etageswordenbereikt.

Bij variant II isdehokbezetting iets lager.Ditwordtvooral veroorzaakt
doorhet extra looppad.Hetverschil isongeveer het effectvan 35cm extra
breedte van deetagesofvan 10cm extrabreedte vanhet looppad.

Tot slot
Dezeberekeningen zijn nietbedoeld omharde conclusies aan teverbinden. Ze
fungeren vooral alsgedachtenbepalingbijhetuitzetten van dekoers binnen
het IMAG-IPS-onderzoek naar deperspectieven voorhet etagesysteem. Niet de
berekeningen,maar dedieren zullenbepalen wathaalbaar is!
Om eenhogebezettingsdichtheid per m2 vloeroppervlak tebereiken, zaleen
goede verdeling van dedieren overhet aangebodenoppervlak vanbelang zijn.
Ditbetekent o.a. datdeafstand tussen endebereikbaarheid van de etages
een grote rol spelen.
Uitdeberekeningen komtnaar voren dathet aantal etages ergbelangrijk is
voor dehokbezetting en daarmee voor de economische haalbaarheid van het
systeem.Daarna speeltdebreedte van de etages eenrol.
Debreedte vanhet looppad heeft de geringste invloed.Met deze factoren kan,
bij een toekomstige invulling vaneenbestaand hok,rekening worden gehouden.
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Afb. 11 Opstelling A (afb. 6) en opstelling B (afb. 10)
identiek aan elkaar gemaakt.

Variant I

Variant H

A f b . 12 en 13 V a r i a n t I en I I van het etagesysteetn.

Variant A
Overzicht van de kippen op
de diverse niveaus en inde
scharrelruimte

VariantA
Detail van een plateau met op de roosters de voerpannen.

Jggf"1

C, '

. r

.. «M»

Variant B
Kippen in een a f g e s l o t e n woonlaag met voerpan en s c h a r r e l b a k .

Variant C
Overzicht van deetages met de
tussengelegen aanvliegstokken
en de scharrelvloer.

10m-opstel1ing
Achterzijde van de nestenwand met deeierafvoerbanden.

10m-opstel1ing
Opstelling van de voerinstallatie.

10m-opstel1ing
Etagesmet nestenwand.

10m-opstel1ing
Detail voerbuissysteem en drinkwaterleiding met nippel«
en lekbakjes.

