De pluimveesector staat – alweer – voor grote uitdagingen. De productie
optimaliseren is het doel van menig pluimveehouder. Het ideale voeder,
in combinatie met optimale productieomstandigheden, lijkt een utopie.
Hoewel, in 2004 startte Olivier Snauwaert met een groots project:
de bouw van een nieuwe generatie leghennenstal. Vandaag zijn de resultaten indrukwekkend én is er nog ruimte voor verbetering.
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– Inge Peeters, Aveve Veevoeding –
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Zeg niet zomaar stal
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De stal van Olivier en Amélie in het landelijke Romedenne, een dorpje nabij Philippeville, is indrukwekkend: 120 m lang,
28 m breed, inclusief mestopslagplaats
en verpakkings- en opslagplaats voor de
eieren. De kippen zelf beschikken over
een ruimte van 2800 m2, bestaande uit
het portaalsysteem van Vencomatic en
2 wintertuinen die uitgeven op een terrein van 16 ha. In deze twee-etagestal zijn
er legnesten en zitstokken en er hangen
leidingen voor water en voer. De dieren
kunnen er hun soortspecifiek gedrag uitoefenen. Ze kunnen scharrelen, vliegen,
springen en zelfs vluchten indien nodig.
De leghennen krijgen, via de uitloopopeningen van de wintertuin, dagelijks toegang tot het 16 ha grote terrein. Alleen als
de buitentemperatuur lange tijd onder het
vriespunt ligt, of bij een gesloten sneeuwlaag, mogen de dieren binnen blijven.
Het gekozen houderijsysteem voldoet
niet enkel aan de nieuwe eu-richtlijn,
maar eveneens aan de kat-voorwaarden.
Die zijn nog strenger dan de eisen van
deze richtlijn. De afkorting kat staat voor
Verein für Kontrollierte Alternative Tierhaltungsformen en is een oorsprong- en traceringssysteem voor de eieren uit alternatieve huisvestingssystemen in
Europese landen. Het doel
is een doorlopende
controle van
t

C

op

Op 28 mei namen zo’n 40.000 Isabrownleghennen van Olivier Snauwaert en Amélie Poulain hun intrek in het nagelnieuwe
volièresysteem met vrije uitloop red-l van
Vencomatic (zie figuur). Het jonge koppel
is klaar voor een nieuwe uitdaging. Naast
het houden van vleesvee en melkvee wilden ze een extra activiteit uitoefenen, niet
gebonden aan quota en met een zekere
afzet. Olivier en Amélie spelen op veilig
met de keuze voor de productie van
vrije uitloopeieren. Vanaf 2012
zal het immers – ten gevolge van de Europese richtlijn 1999/74/eg – verboden zijn om leghennen

te huisvesten in traditionele batterijkooien. Ook de verrijkte kooien staan ter discussie en zullen misschien vanaf 2025 in
België niet meer gebouwd mogen worden.
Bovendien is er een grote vraag naar alternatieve eieren (vrije uitloop of
scharrel). De afzet is
dus verzekerd.

Schematische doorsnede
van het red-l-systeem van
Vencomatic
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Stilstaan is achteruitgaan

Foto: Aveve Veevoeding

Zeer goede resultaten
“Op 36 weken leggen 95,07% van onze
dieren. Het gemiddeld eigewicht bedraagt
62,99 g en de voederopname 129 g. Een
mooi resultaat ondanks enkele kleine
tegenslagen, waaronder rode bloedluizen.
Als onze resultaten blijven verbeteren en
onze productie op wieltjes blijft lopen, wil
Amélie zelfs een tweede stal. Het zou een
droom zijn die werkelijkheid wordt”, aldus
een tevreden Olivier.
Naast de nieuwe infrastructuur besteden Olivier en Amélie ook heel wat aandacht aan het voer. In nauw overleg met
specialisten van Aveve Veevoeding zijn ze
voortdurend op zoek naar de ideale voercombinatie en de optimale voeromstandigheden. Zo werd voor Olivier en Amélie
een voer, dat aan de strenge kat-vereisten
voldoet, op maat gemaakt. Onder meer de
verwerkte voedermiddelen moeten op de
‘positieve lijst voor enkelvoudig diervoeder’ staan. Deze lijst bestaat uit enkelvoudige voedermiddelen en veevoedergrondstoffen, samengesteld na een strenge
risico-evaluatie door een neutrale deskundigencommissie. Verder moeten er regelmatig analyses, naar onder meer dioxines
en salmonella, worden uitgevoerd.
Het ondernemend koppel past ook fasevoedering toe, aangepast aan de ouderdom
van de leghennen. Door deze geadviseerde
voedertechniek wordt er perfect ingespeeld op de behoefte van het dier, op elk
moment van de legfase. De dieren presteren hierdoor optimaal en overschotten, die
anders in het milieu terechtkomen, worden hierdoor handig vermeden.
De toekomst van Olivier en Amélie
oogt alvast rooskleurig. Door resoluut te
opteren voor kwaliteitsvoer op maat, door
nieuwe voedertechnieken toe te passen
én door de nieuwe, ultramoderne infrastructuur kiezen ze voor de vlucht vooruit.
Waarom ook niet? Stilstaan is achteruit
gaan, zegt men toch. r
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Een dag op een pluimveebedrijf
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Olivier en Amélie brengen dagelijks heel
wat tijd door op hun bedrijf. Om 7.30 uur
beginnen ze met het rapen van de gronden systeemeieren. Gedurende anderhalf
uur lopen ze door de stal om die eieren
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AgRO ExpO vLAANdEREN
23, 24 en 25 januari 2010
Hallen Roeselare
Openingsuren 10 tot 19 u.

www.agro-expo.be

Maandag 25 januari
om 10 u.
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te verzamelen, waarbij ze tevens de dode
dieren verzamelen. Het gaat gemiddeld
om zo’n 7 dode dieren per dag. Vervolgens
controleren ze de installatie en sorteren en
verpakken ze de afgedraaide eieren. Tweemaal per week worden de eieren opgehaald en vervoerd naar het pakstation van
Lodewijckx in Veerle-Laakdal. De voergoten worden enkele keren per dag gevuld.
Dat gebeurt om 6.30 uur, 11.30 uur, 13 uur,
15 uur, 17 uur en nog eens om 19.30 uur.
’s Ochtends zorgen ze ervoor dat de voederbakken volledig leeg zijn. Water is er
doorlopend tussen 5 en 23 uur.
“We krijgen vaak opmerkingen van kwekers met batterijkooien die ons volièresysteem heel arbeidsintensief vinden, maar
wij hebben daar geen probleem mee.
We hebben niet anders gekend en het is
daarenboven aangenamer dan de soms
moeilijke kalvingen bij het rundvee, onze
andere beroepsactiviteit”, zeggen Olivier
en Amélie.
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de goederenstromen van leghennenbedrijven tot de detailhandel, rekening houdend
met de specifieke aspecten van het dierenwelzijn. Het controlesysteem stelt eisen
aan leghennenhouders, mengvoederfabrikanten en pakstations.
De zogenaamde Wintergarten, een
koude scharrelruimte of binnenuitloop,
is onder andere door kat verplicht voor
nieuwbouwstallen voor hennen met
vrije uitloop. In tegenstelling tot een niet
overdekte uitloop kan deze wel worden
gebruikt tijdens een periode van ophokplicht. In de wintertuin is er enkel water.
Legnesten, voer en zitstokken zijn hier
niet aanwezig.

en

bo
nd

De dieren hebben een terrein
van 16 ha ter beschikking.

