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Rapport Wageningen-UR instituten

Voorwoord
Ditrapport beschrijft de resultatenvan het project 'Duurzame Pluimveevleesketens',een
illustratieproject vanhetProgramma 348, Nieuwe Veehouderijsystemen, enhetproces dattot die
resultaten heeftgeleid.Inverschillende fasendiewe hebbendoorlopen zijnde problemen inde
pluimveevleesketens steeds duidelijker geworden enhebbenwe mogelijke contouren geschetst
voor toekomstige ketens,die dier-enmilieuvriendelijker kunnenzijn. Hierbijwas de inbrengvan
verschillende stakeholders cruciaal.Door huninbreng is het mogelijk geweest dewerkelijke
problemenvoldoende te achterhalen alsook detoekomstbeelden te creërenwelke aansluiten bij
dewensen enmogelijkheden uitde praktijk. Wewillen daarom alle stakeholders die hebben
bijgedragen aandit project hartelijk dankenvoor huninbreng.
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1 Samenvatting
Derendementenvande productie vankuikenvlees inNederland staansterk onder druk onder
andere door noodzakelijke investeringen vanwege vanregelgeving inhet kader vanbijv.
milieumaatregelen envoedselveiligheid endoor degoedkope import vanpluimveevlees vanbuiten
de Europese Unie.Daarnaast (b)lijkt het productieproces voor de burger steeds minder
acceptabel,terwijl deconsument inhetalgemeen nauwelijks bereid iseenhogere prijs voor
pluimveevlees te betalen.Desector komt daarmee ineenzeer moeilijke positie.
InopdrachtvanhetMinisterie vanLandbouw, Natuurbeheer enVoedselkwaliteit iseen project
uitgevoerd dat isgericht op de ontwikkelingvaneenmaatschappelijk gewenste duurzame
pluimveevleesproductie inNederland.
Indit project isgebruik gemaaktvande DTO(duurzame technologische ontwikkeling) aanpak om
deambitieuze doelstellingente kunnenrealiseren. Nadenkenover een pluimveehouderijsysteem
meteentijdshorizonvan40jaar voor eenrelatiefjonge sector, ineconomisch moeilijketijden,
bleekvoor eengroot aantal stakeholders begrijpelijkerwijs nieteenvoudig.Opbasisvaninterviews
vanenworkshops meteengroot aantal stakeholders, zoals pluimveehouders, retailers, slagerijen
enz.iseenstrategische probleemoriëntatie geschreven,waarinde milieudruk (energiekosten voor
transportenklimaatsbeheersingenmilieumaatregelen), voedselveiligheidsaspecten (bijv.tracking
entracing, endeaanwezigheidvanzoönosen indierlijk eindproduct) endierenwelzijn(huisvesting,
stofwisselingsstoornissen vanvleeskuikens, enwelzijnsproblemen tijdensvangenentransport)
centraal staan.Vanuitdeze probleemoriëntatie zijnvervolgens twee toekomstbeelden beschreven
waarineenoplossing moetwordengebodenvoor degeschetste problemen:
1. Grootschalige, zeer milieuvriendelijke enefficiënte pluimveevleesketen
2. Welzijnsvriendelijke pluimveevleesketen
Tevens isdevraagbeantwoord water moetgebeuren omdeze toekomstbeelden te kunnen
realiseren.Vanwege de centrale rolvande consument is aandacht besteed aan noodzakelijke
voorwaardenvoor hetconsumentengedrag.
Ditproject heeft eenaanzet moeten zijnvoor eenkentering inde pluimveehouderij.Tijdens het
project isduidelijk gebleken dat de productie vanpluimveevlees inNoordwest Europa zichmet
name zalmoeten richten op de regionale versmarkt. Eenvande initiatieven op datgebied is
Kuijpers Kip,eenproject dat als eenAKKproject onafhankelijk vandit project isvoortgezet.
Intussenzijn er meerdere ontwikkelingen zichtbaar, welke minof meer inlijn zijn metéénvan
beidegeschetste toekomstscenario's.
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3 Inleiding

3.1 Aanleiding
Dediverse veehouderijsectoren staanonder druk. Delaatstejaren zijnziekte-uitbrakenen
problemen rondcontaminatie vandiervoeders met regelmaat inhet nieuwsgeweest. Dit heeft
gevolgenvoor degeheleveehouderij. Depluimveevleessector daarnaast ook specifiek
geconfronteerd metimportenvangoedkoop dierlijk product uithet buitenland,waardoor de
marges inde sector sterk onder druk staan.Hetrendementvoor devleeskuikenhouders wasin
het afgelopenjaar o.a. door diegoedkope importenvan pluimveevlees zeer slecht.
Nade inhoudelijke afrondingvandit project infebruari 2003 iser inNederland vogelpest
uitgebroken. Ditheeftgrote gevolgen gehadvoor de pluimveehouderij als geheel.Vanuit
Wageningen URis het initiatief genomentot de inventarisatie van bouwstenenvoor debaten
beleid rond pluimveehouderij endiergezondheid (DenHartogenanderen,2003),waarinde
toekomst vandepluimveehouderij vanuit diverse invalhoeken isbeschreven.
Hetproductieproces lijktvoor de burger steeds minder acceptabel te worden, hetgeen mogelijk
wordtveroorzaakt door eengebrek aaninformatie entransparantie indat productieproces.De
vleeskuikenhouder moet aande bezwarenvande burger tegemoet komenomte kunnenblijven
produceren. Deeisen/wensen vandeburger zijnechter nietduidelijk. Daarnaast is de burger als
consument nauwelijks bereid eenhogere prijsvoor het dierlijk product te betalen,enplaatstde
sector daarmee voor eendilemma.
Omhierineenkenteringteweegte brengen iseenproject uitgevoerd dat isgericht opde
overgangvaneenmaatschappelijk geaccepteerde pluimveevleesproductie inNederland naareen
maatschappelijk gewenste duurzame pluimveevleesproductie. Hierbij zijneenbreed
maatschappelijk draagvlak, financieel rendement enconcurrentiekracht vande sectorvereisten.
Bijdit project is hetveehouderijsysteem beschouwd als eengeïntegreerd geheel,dat zowelde
interactie vanhetdier met zijnomgevingomvat als hetveehouderijbedrijf inrelatie tot de regioen
tot detotale productieketen omvat. Inhetproject dienden kennis eninzichtente worden
gegenereerd,die inverschillende nieuwe systemen zouden kunnenwordentoegepast. De
ontwikkelingvanéénof enkele nieuwe systemen was geen projectdoelstelling.
Inhetproject isgetracht trekkende stakeholders (als belangenpartijen uit de pluimveevleesketen)
te laten participeren,waarbij de kennisinstellingen meer eenmeer faciliërende rol zouden
vervullen. Dezeaanpak diende de implementatie vande reeds bij de kennisinstellingen aanwezige
kenniste versnellenensamen metde sector nieuwe kennisvragen te definiëren (gericht op het
oplossen vandegeïdentificeerde knelpunten).
Hetproject hadeenambitieuze doelstelling:
Factor 20 verminderde milieubelasting enfactor 4 verminderingtherapeutisch gebruik antibiotica,
inkomenvande pluimveehouder vergelijkbaar met bedrijvenvangelijke omvang buitende
landbouw, productie vaneenveilig product zonder preventief gebruik vanantibiotica. Daarnaast
diende rekeningteworden gehouden met aanvullende belangen als dierenwelzijn,-gezondheid,
arbeidsomstandigheden, enconsumenten-en burgeracceptatie.
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3.2 Werkwijze
Indit project isgewerktvolgens eenbepaalde onderzoeksaanpak, namelijk Duurzame
Technologische Ontwikkeling(DTO).Dezeaanpak geeft aandeonderzoekers eenandere roldan
gebruikelijk. Deonderzoekers dienenvooralte faciliëren enveranderingen ingangte zetten
richtingeenduurzame pluimveevleessector door het betrekkenvan meerdere stakeholders
(= belangenpartijen indesector). Indeze paragraaf is eenverantwoording gegevenvande
gebruikte DTO-aanpak,waarna wordt ingegaanop de manierwaarop dieaanpak isgebruiktvoor
dit project.
Inhet project staat eenduurzame pluimveevleesketen centraal.Deze ketenzal vanzelfsprekend
ook economisch rendabel moeten zijn. Erzijndaaromtwee inhoudelijke afbakeningen gemaakt,
waarbinnen de schetsvandetoekomst zichmoet begeven, namelijk:
•
•

In2040 iser nogsteeds consumptie enproductie vanpluimveevlees inNoordwest Europaen;
Deproductie enconsumptie zijnduurzaam. Duurzaam houdt indit geval indathuidige
activiteiten hetwelzijnendewelvaartvantoekomstige generaties niet indewegstaat.

Kort samengevatwashetdoelvanhet project:
Schetsvan eentoekomstige(endoordestakeholdersgedragen)keten, waarindeproductievan
pluimveevlees duurzaameneconomischrendabelplaatsvindtinNoordwestEuropa en
waarvoornuaangegeven wordtwelkekleinestappengenomenmoetenworden omditdoelin
2040 tehebbenbereikt.

3.2.1 Verantwoording van de aanpak van het project
Hetproject isopgezet conform deaanpakvanDuurzame Technologische Ontwikkeling(DTO).
Dezeaanpakgaat ervanuitdat de milieubelasting met eenfactor 20 moetworden
teruggedrongen ten behoeve vaneenduurzame samenlevingindeverretoekomst. Dezefactor
20 isgebaseerd op hetproductvandriefactoren: de bevolkingsomvang, dewelvaart ende
milieubelasting per eenheidwelvaart.Ofwel:
De totalemilieubelasting=bevolkingsomvang *gemiddeldewelvaartperpersoon * milieubelastingper
eenheid welvaart
Eenuitwerkingvandezeberekeningvoor de pluimveevleesketen staat inhoofdstuk 4.
Voor hetverwezenlijken vandezefactor 20 is eensysteeminnovatie vereist, datwilzeggendat
alleen eengrote maatschappelijke verandering zal leidentot degewenste duurzame samenleving.
In'Samenleving inTransitie'worden systeeminnovaties alsvolgtomschreven:
'Ingrijpendemaatschappelijke veranderingen vergen vernieuwingopallerleiterreinen opallerlei
niveaus. Dezevormen vanintegralevernieuwingmet eenlangetijdshorizon.Hetwoordintegraal
duidteropdathetbijsysteeminnovatiesnietalleen om 'harde'innovatiesgaat,zoalstechnieken
ofapparaten, maarookom 'zachte'innovatieszoalsprincipes,regels en organisaties'(Dirven,
2002).
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Systeeminnovaties beogeneenveranderingen vande (samenhangtussen) Cultuur, Structuur en
Technologie. Hetgaat hier dus,anders danbij innovaties nietalleenom een technologische
verbetering, maar ookomdedaaraan gekoppelde culturele (bijvoorbeeld consumentengedrag) en
structurele (bijvoorbeeld verhoudingen inde keten)veranderingen. Door hetinitiërenvan
trendbreuken kangewerkt wordenaaneenduurzame samenleving. Eenduurzame samenlevingis
zonder deze trendbreuken minder realistisch. Ditwordt geïllustreerd metdevolgende figuur:

Verbetering milieuefficiëntie

Systeeminnovatie

Verbeteringbestaand
technologischtraject

2000

tijd

2050

Figuur 1. Korteenlangetermijnmilieubatenbijsysteeminnovatie en-verbetering(Kasteren,
2000)

DTOis eenaanpak omdeze systeeminnovatie gericht ingangte zetten door hetdoorlopenvan
eenaantal stappen,namelijk:
1. Hetopstellenvaneenstrategische probleemoriëntatie;
2. Hetschetsenvantoekomstbeelden;
3. Backcasten.
Insamenspraak metbelanghebbenden wordt eenprobleemoriëntatie opgesteld. Dit is eenreeks
vanproblemen waar de specifieke systeeminnovatie eenoplossing voor wil bieden.Deze
probleemoriëntatie heeft een strategisch karakter doordat zewordt opgesteld door envoor de
belanghebbenden (stakeholders). Stakeholders komen metverschillende problemen vanuithun
eigen ervaringen enbelangen.Daaruitwordt eenkeuzegemaakt welke problemen onderwerp
zullen zijnvande DTO-aanpak. Ditzijn nietalleenduurzaamheidproblemen. Menricht zichdaarbij
opde essentiële, blijvende behoeften vanmensen envande maatschappij.
Vervolgens wordt eenoplossinggebodenvoor de onduurzaamhedenenoverige gesignaleerde
problemen inde probleemoriëntatie door het beschrijvenvaneenaantaltoekomstbeelden.Deze
toekomstbeelden richten zichop eensituatie over 40 of 50jaar. Duurzametoekomstverken-
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ningen zijn nastrevenswaardige, gewenste toekomsten. Door de lange tijdshorizon, kunnen zij
perspectief bieden voor trendbreuken en vindingrijkheid mobiliseren.
Hoe is deze wenselijke toekomst te bereiken? Een antwoord op deze vraag kan gevonden worden
door backcasting, het terugredeneren vanuit de prestatie-eisen voor de toekomst naar nu.De
term geeft aan dat het omgekeerde proces gevolgd wordt van forecasting, namelijk het bedenken
van handelingen vanuit het heden naar de toekomst. Door te backcasten geef je aan op welke
manier een wenselijke toekomst te bereiken valt, terwijl forecasten antwoord geeft op de vraag
welke toekomsten mogelijk zijn te realiseren vanuit bestaande en gekende ontwikkelingen.
Backcasten doet dus meer recht aan het begrip systeeminnovatie, waarin er vanuit gegaan wordt
dat er inde tijd radicale veranderingen in cultuur, structuur entechnologie mogelijk zijn.
Backcasten kent de volgende aspecten (Aarts, 2000):
•
•
•
•
•

Uitgaan van een gewenst, duurzaam toekomstbeeld, ofwel van toekomstige prestatie-eisen
op een bepaald terrein;
Onder ogen zien van de kloof tussen de duurzame toekomstsituatie ennu;
Deze afstand achterwaarts vooruitdenkend overbruggen met ideeën over sprongsgewijze
(technologische) innovatie;
Deze innovatieve ideeën vertalen intrajecten op lange termijn en stappen op kortere termijn;
Bepalen van de waarschijnlijkheid van het duurzame innovatietraject.

Het uiteindelijk resultaat van een op deze manier gevolgde DTO-aanpak is het ingang zetten van
een systeeminnovatie op een bepaald terrein door:
a. Het benoemen van korte termijn stappen en de langere termijn trajecten en
b. Het bij elkaar brengen van de stakeholders, die deze stappen en trajecten kunnen gaan
ondernemen.
Of daadwerkelijk de gewenste toekomst bereikt zal worden, blijft altijd onzeker. Met DTO kunnen
wel de stappen gezet worden in de richting van een duurzame samenleving.
3.2.2 Aanpak
De stappen van DTOzijn in dit project zoveel mogelijk gevolgd. Per stap noemen we de acties,
die zijn ondernomen en het resultaat dat deze actie moest opleveren.
Tijd

Actie
Strategischeprobleemoriëntatie
Interviews met ketenvertegenwoordigers

Voorjaar 2001

Workshop met stakeholders

Mei 2001

Informatie enstakeholders overnemen
van Duurzame Pluimveevleesketens
Deell

Voorjaar 2002

Workshop metvleeskuikenhouders
Benaderingvaneenbeperkt aantal
'nieuwe'stakeholders

Mei 2002
September /
oktober 2002

Beschrijvingvande strategische
probleemoriëntatie
Enquête over herkenbaarheid van

Najaar 2002
Najaar 2002

Beoogdresultaat
Problemen identificeren, stakeholders
informeren over enmotiverentot innovatie
Probleemverkenning eneerste ideeënvoor
innovatie
Probleemverkenning enaanwijzenvan
relevante actoren met handelingstheorieën

Verdere probleemverkenning
Verdere probleemverkenning eninzichtin
handelingstheorieën vande stakeholders
Interessewekkenvoor detoekomstbeelden
Communiceerbaar makennaarde
stakeholders
Toetsen inhoeverre de geselecteerde
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Actie
geselecteerde problemenverspreid
onder deelnemers aandeworkshop
(6/11/02)
Schetsen van toekomstbeelden

Tijd

Beoosdresultaat
problemen ook door eenbrede
vertegenwoordiging vande keten herkend
worden

Inventarisatievan toekomstbeeldenuit
interviewsenworkshopsmet
projectteam

Juni2002

Schrijvenvanessaysdoortweeleden
vanhetprojectteammetcommentaar
vanhetheleteam

Najaar2002

Benoemenvanbelangrijksteonderdelen van
beperktaantalwenselijkeen reële
toekomstbeelden
Overeenstemmingoveren eenheidcreërenin
debeelden
Overeenstemmingoveren eenheidcreërenin
debeelden
Communiceerbaarmakennaar de
stakeholders
Inventariserenvanbereidheidtotverandering
indesector richtingdegeschetste
toekomstbeelden

Workshopmetbredevertegenwoordiging November2002
uitdesector
Backcasten
Workshopmetbredevertegenwoordiging November 2002
uitdesector
Beschrijvenvanprojectideeënuitde
uitkomstenvandeworkshopdoorhet
projectteam
Briefingmetdestakeholdersoverde
projectideeën

Eind2002en
begin2003
Begin2003

Zoekennaarmogelijkemanierenom de
toekomstbeeldenterealiserenmet een
bredevertegenwoordigingvandesector
Hetconcretiserenvandieontwikkelingendie
nodigzijnomdetoekomstbeeldente
realiseren
Hetvragenvanmogelijketoekomstige
betrokkenheidvanstakeholdersbijhet
realiserenvandetoekomstbeelden

3.2.3 Interactief
Inelke projectteamvergadering zijntakenverdeeld,die door éénof meerdere leden uitgevoerd
diendente worden.Deresultaten hiervanzijnvia mailenviavergaderingen ineenvroeg stadium
met elkaar besproken.
Opmeerdere momenten iservoorzieninterugkoppeling metde stakeholders. Daartoe iseen
bewuste keuze gemaaktwelke stakeholders wanneer uitgenodigdwerden.Ook isergekozenvoor
drie vormenvaninteractie metde stakeholders: viaworkshops, interviews enbriefings. Uitde
chronologie vanhetproject blijkt dat deze momenten verspreid zijn over hetjaar.Het
stakeholders bestand isgedurende hetjaar bijgehouden met eventueel getoonde interesse (of
desinteresse) vandebetreffende stakeholder(s).
3.2.4 Interdisciplinair
Inhet projectteam haddenverschillende medewerkers vanWageningen-UR zitting, met
verschillende achtergronden. Interdisciplinariteit verliep vooral via het gevenvancommentaar op
eikaarstakenendiscussies tijdensde projectteamvergaderingen over de problematiek rondde
pluimveevleesketen enover dete nemenstappenvoor de voortgang vanhet project.
3.2.5 Innovatief
Hetproject heeft beoogd eenwenselijke toekomst te schetsen voor de pluimveevleesketen en
daar concrete acties bijte benoemen. Inzijn aard is het project daarmee innovatief. Innovatief is
ook de manierwaarop hetproject vorm isgegeven.Er is meer dan invoorgaande projecten
gewerkt vanuit de zeer verschillende opvattingen vande stakeholders. Hetprojectteam heeft
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gefacilieerd bijhetopgangbrengenvaneeninnovatieproces bijde stakeholders. Daarmee ishet
project minder verklarend,toetsend envoorspellenddanhetgebruikelijke wetenschappelijk
onderzoek.

3.3 Leeswijzer
Nade beschrijvingvandegevolgde methodiek ende strategische probleemoriëntatie inde
hoofdstukken 3 en4,zijndetoekomstbeelden beschreven inhoofdstuk 5. Deze toekomstbeelden
gaangepaard meteenbeschrijvingvande randvoorwaarden, zoals de noodzakelijke
veranderingen inhetaankoopgedragvande consumenten.Tenslotte zijnonder hethoofdstuk
projectresultaten eenaantalprojectideeën beschreven.
Deresultatenvaneenbeperkte LCA(life cycle analyses), die de basis wasvoor het kwantificeren
vande huidige onduurzaamhedenisineenseparaatverslag beschreven (Bruinset al, 2003). Indit
verslagzijnslechts debelangrijkste conclusies overgenomen (hoofdstuk 5).
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4 Strategische probleemoriëntatie
Deproductie vanpluimveevlees zalindetoekomst economisch rendabel énduurzaam moeten
zijn. Betrokkenen inde ketenzijnzichhiervanbewust. Zijstaanvoor de lastige opgave omde
huidigeonduurzaamhedenvanuit hetoogpuntvanmilieudruk, voedselveiligheid endierenwelzijn
omte buigen.Ondanks dat er reeds eenaantal maatregelen zijngenomen, blijft er nogheelwat
werk over.Aanheteindvandezeprobleemoriëntatie zoemenwe inop de belemmeringen,dieeen
zoektocht naar eenduurzame ketenkanondervinden en inveel gevallen ook zalondervinden.

4 . 1 Milieudruk
Dewereldbevolkingzalnaarverwachting de komende 40jaar bijna verdubbelen van6 naar 10
miljard mensen.Waarschijnlijk zaldewelvaartvandewereldbevolking eveneensverdubbelen,
gelet op deontwikkelingen diegrote landenals China op dit moment doormaken.Bovendienzal
de milieudruk voor eenduurzame toekomst vijf keer lager moeten zijndannuhetgeval is.Dit
betekent dus dat demilieudrukintotaaltwintigkeerlagerid\ moetenwordentenopzichte vande
huidige situatie. Milieudruk vanuit de huidige pluimveevleesketen treedt bijvoorbeeld opbij:
1. Klimaatbeheersing inde stallen.Hethuidigevleeskuiken,dat sterk isgefokt opfiletgroei,is
steeds meer afhankelijk gewordenvaneengoed gecontroleerd stalklimaat.
2. Inefficiëntie vanvoederbenutting, hetgeenresulteert inmineralenuitstootinde mesten
ammoniakproductie.
3. Transportvaneieren, kuikens, slachtdieren,voer eindproduct enafval.Ditvervoer vereistveel
energie indevormvanbrandstof endeuitstoot van uitlaatgassen draagt bijaande
luchtvervuiling.

4.2 Voedselveiligheid
Uitvoerenvangoede trackingentracingom voedselveiligheid te garanderen is lastig,medeals
gevolgvanhetgrote aantaltransportbewegingen binnen de keten.Recente uitbrakenvan
dierziekten als BSEenMKZ,dedioxinecrisis ende recente problemen met betrekkingtotMPA
verontreinigde diervoeders hebben producent, afnemer enconsument extra bewustgemaaktvan
bedreigende factorenten aanzienvandeveiligheid vanonsvoedsel. Desector staatvoor de
opgave omvoedselveiligheid voldoendete kunnengaranderen in het bijzonder voor de reductie
vanpotentieel humaanpathogène micro-organismen (of ziekteverwekkers bijde mens),zoals
Campylobacter enSalmonella.

4.3 Dierenwelzijn
Dierenwelzijn heeft delaatstejaren sterk inde belangstelling gestaan. Hierbijgaat het met name
om huisvestingsomstandigheden, stofwisselingsstoornissen, pootproblemenenwelzijnsproblemen
tijdens vangenentransport vankuikens.
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Bijpogingenomdeketenduurzamertemakenlopeninitiatiefnemers nietzeldentegengrote
belemmeringenaan.Hetimplementerenvannieuwetechniekenisnietaltijdvoldoendeom deze
belemmeringenwegtenemen. Alsbelemmeringenzijnaante geven:
1. Dedominantievanmultinationalsengroteafnemersindeketen.Dezekunnendeprimaire
producenteenprijsdicteren.Deindividueleboerlijktalleendoor schaalvergrotinghierin te
kunnen meegaan.
2. Voorextra investeringeninduurzaamheidenwelzijnontbreektvaakdefinanciëledraagkracht.
De prijsvanpluimveevleesheeftmetnamein2002sterkonderdrukgestaandoordeimport
vangoedkooppluimveevleesuitZuidAmerikaenZuidoostAzië.
3. Deparadoxalehoudingvandeconsument.Aandeenekantiserdevraagnaarveel,makkelijk
bereidbaar en goedkoopkuikenvleesenaandeanderekantwordtindevrijetijdveelgeld
uitgegevenaanlekkereten,aanstreekgebondenvoedselen wordterveelwaardegehecht
aanenmooi landschap.
4. Grootschaligelandbouwstaatvaakopgespannenvoetmetrecreatie.
5. Wet-enregelgevingbiedtweinigspeelruimtevoorvernieuwingindesectorenkan innovatie
zelfsvollediglamleggen.Een tijdelijkeverkleiningvandepluimveestapelopeenbedrijfkan
resultereninhetverspelenvanbestaandemestrechten.
Hetisnietmakkelijkeen antwoordopdezeveelheidaanbelemmeringenenuitdagingente geven.
DoornieuwevangsystemenkunnenmisschiendeARBO-omstandighedenvandepluimveevangers
enhetdierenwelzijnverbeteren.Toepassingvanluchtwassers kandeuitstootvanammoniak
verminderen,maardergelijkeverbeteringenleidennogniettoteenstructurele oplossingvoorde
bovengenoemdeonduurzaamheden.Implementatievannieuwetechniekenalleenvolstaatniet, ook
destructuurvan endecultuurtinnen desector moetenveranderenomhetbestaansrechtvan de
sector naardetoekomstveiligtestellenendeaanzienlijketaakstellingterealiseren.
4.4 Structurele veranderingen
Indetoekomst lijkenanderesamenwerkingsverbandentussendeproducentenindeketen
noodzakelijk,zoalsbijvoorbeeldeenkorteketen,waarbijdepluimveehouder zelfzichtheeftop de
afzetvanzijnproductencontactenheeftmeteenretailer ofeenketenwaarbijdelustenen lasten
beter overdeverschillende ketenonderdelenwordenverdeeld.Binnendebeschreven
toekomstbeeldenisdaaraandachtaan besteed.
4.5 Culturele veranderingen
Zoalsisaangegevenzaldecultuur binnendeketenveranderingmoetenveranderen.Zo zal
a) deconsumentduidelijker moetengaankiezentussenkwaliteit,smaakeneenverantwoord
geproduceerdstukvleesofeen voordeligstukvlees,en
b) ereenandereperceptievantakenmoetenontstaanbijdeandereactorenindeketenmet
betrekkingtotwerk,voedsel,marktenz.Alsvoorbeeldennoemenwedepluimveehouderdie
samenmetcollega'seenagroproductiepark runt(hijzalvoorzichzelf eenandereinvulling
kunnengevenaanhetbegrippluimveehouder enmetanderebetrokkenentoteen betere
taakverdelingkunnenkomenresulterendinspecialisatie)ofderegionalisatievandeproductie,
waarbijdeslachterenderetailereenandererelatiegaanonderhoudenmetde consumenten.
4.6 Consumentengedrag: aankoopfactoren ten aanzien van pluimveevlees
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Consumenten van vlees letten op dezelfde zaken als inkopers van vlees. De prioriteitstelling is
echter anders (Tabel 1).
Tabel 1 Criteria bij aankoop van vers vlees in volgorde van belangrijkheid volgens inkopers van
supermarkten enverkopers van slachterijen
Aankoopcriteria vaninkopers
1. Fysieke eigenschappen
2. Prijs
3. Herkomst
4. Versheid
5. Smaak

Aankoopcriteria vande consument
1. Prijs
2. Smaak
3. Fysieke eigenschappen
4. Herkomst
5. Versheid

Bron: LEI,Ontwikkelingsstrategieën Nederlandsversvlees

Bij de aankoop van vers vlees letten de Nederlandse consumenten volgens de inkopers vooral op
de prijs van het product. Vervolgens spelen smaak, fysieke eigenschapen (zoals malsheid,
structuur van het vlees enz.) enversheid een rol bij de aankoop. De aankoopfactor "dierenwelzijn"
is zowel voor de inkopers als voor de consumenten nauwelijks van belang. Waar prijs een dermate
bepalende aankoopfactor is, kan dat ook bijna niet. Smaak en fysieke eigenschappen zijn voor de
consument echter wel belangrijk. Hoewel er nog weinig datamateriaal beschikbaar is, wordt aan
diervriendelijk vers vlees wel een andere (vaak betere) smaak toegeschreven en een hoger
panrendement. Alleen in die betekenis kan het houderijsysteem binnen de autonome
vraagontwikkeling inde toekomst een grotere rol gaan spelen. Dierenwelzijn als zodanig wordt
door de gemiddelde consument echter nog als veel te prijzig ervaren.
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5 Toekomstbeeldenvooreenduurzame pluimveevleesketen

5.1 Grootschalige, zeer milieuvriendelijke en efficiënte pluimveevleesketen

5.1.1 De keten
Deketen is(fysiek gezien) geenketen meervanlosse schakels, die door productstromen met
elkaar zijnverbonden (transport). Nee,hetverleden isdefinitief overboord gezet; historische
redenen,die bepalendwarenvoor locatiekeuzen enorganisatie vande keten,zijnverledentijd.De
Nederlandse pluimveevleesketen isveranderd ineenvijftal netwerkenvanbedrijven (knopen),die
op korte afstandvanelkaar zijngesitueerd. Ineenzo'n netwerk zijnfokmateriaal,ouderdieren,
broeden], kuikenhouderij, slacht envleesprocessing geclusterd ineenregio meteenstraalvan
ca. 20 kilometer. Deschakels uitde keten zijn nietalleenvia debekende productstromen met
elkaar verbonden,maarook op anderewijzen,zoals intensieve informatiestromen, logistieke
synergie,energie-uitwisseling, hergebruik enupgradingvanreststoffen enslimme
emissiereducerendetechnieken.Door degeoptimaliseerde locaties vande knopen inhetnetwerk
is hettransport tot eenminimum beperkt: dit levert naastvoordelen op hetgebiedvanhet
energieverbruik ookgrote voordelen op inde logistieke aansturing, beter dierenwelzijn door zeer
beperkttransportvanlevende dieren,geenonnodigtransport enbelastingvanhetwegennet.
Tevens kanzeerflexibelopeentoe-of afnamevandevraagworden ingespeeld.Trackingen
tracing is redelijk eenvoudiggeworden.
leder netwerk isengesloten kringloop,waaraanalleenvoer voor de kuikens wordttoegevoegd.
Ditvoer isdeelsafkomstig uitdeomringende akkerbouw, deels uitgeïmporteerde bijproductenuit
Azië enZuidAmerika.Deenergiebalans vanhetnetwerk is positief, datwilzeggendatnetto
energie wordt geproduceerd. Elektrische energiewordt gewonnen op de zonnedakenvande
stallen endeandere gebouwen. Daartoe zijno.a.geheel nieuwe stalontwerpen ontwikkeld met
eenmaximaal dakoppervlak op hetzuidengericht.Verder wordtelektrische energiegewonnenuit
de nieuwste generatie windmolens die nagenoeggeruisloos zijnengeengevaar opleverenvoor
vogels.Warmtevraag (zoals bij broedenenslachten) enwarmteaanbod(groeiende dieren) inde
verschillende schakels vandeketenzijnoptimaal op elkaar afgestemd,aangevuld metwarmte(en
energie) winninguitdieorganische restproducten, die niet meerverantwoord voor andere
doeleindenzijnte gebruiken (zoals hoog risicomateriaal).
5.1.2 De organisatie
Veevoerfabrikanten hebbensamenmet slachterijen hetinitiatief genomentot hetopzettenvande
netwerken, ledere knoop inhetnetwerk iseenzelfstandig bedrijf, dat bijdraagt aanengestuurd
wordt op dewinstmaximalisatie vanhet netwerk. Dewinstdelingtussen de bedrijven binnenhet
netwerk is opgeheel nieuweentransparante wijze geregeld op basis gelijkwaardigheid en
geleverde prestatie. Degeschetste ketens zijngroot genoeg omflexibel aandevariabele vraag
vanslachterijen te kunnenvoldoen.
5.1.3 De boer en het primaire bedrijf
Depluimveehouder iseenmanager endierenhouder tegelijk. Hetfysieke contacttussende
veehouder endedierentot eenminimum is beperkt. Revolutionaire doorbraken inautomatisering,
robotisering, informatietechnologie ensensortechnologie hebben hunintrede gedaan.Bewaking
vandedieren,monitoring enmeting,signaleringvanonregelmatigheden encorrigerende acties,
zijnvollediggeautomatiseerd met camera's, beeldverwerking enrobots. Door middelvandeze
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robotboeren diedoor destallen 'lopen'worden noodzakelijke acties genomen,eventueelvirtueel
aangestuurd door de pluimveehouder zelf. Hierdoor is de kansop besmettingen minimaal,is
dierenwelzijngegarandeerd enzijnonregelmatigheden geminimaliseerd. Eénpluimveehouder kan
zodoende opverantwoorde wijze 500.000 tot 1.000.000 kuikenshouden.
Destalvananno 2000 kennenweniet meer terug inde huidige ontwerpen. Hetzogenaamde
'meer lagen'concept heeft zijnintrede gedaan,vijf leeflagen isgeen uitzondering meer, waardoor
hetaantal dieren pervierkante staloppervlak isgestegen tot 50. Door deze nieuwe
'lagentechnologie' konhetaantaldieren per vierkante leefoppervlak economisch verantwoord
wordenteruggebracht tot 10, hetgeen uitwelzijnsoogpunt eensubstantiële verbetering isten
opzichte vandetijd rondhetjaar 2000, mede omdat het kuiken ook instaat isomdie ruimte te
benuttenvoor zijnsoorteigengedrag eninteractie met soortgenoten, ledere laagisca. 1meter
hoog, hetgeenvoldoende isvoor de robots om de benodigde actiestussen dedierenuitte
voeren. Door slimme afscheidingen zijnop de lagenmeerdere groepen gevormdvanca. 1.000
kuikens. Hetextrinsieke dierwelzijn isderhalve uitstekend gewaarborgd. Klimaatregeling, voer-en
waterverstrekking zijnverder doorontwikkeld voor dit conceptvoor eenzeer efficiënte
productiemethode. Strooisel enmestworden nauwkeurig gestuurd op drogestof door
bouwkundige maatregelen, de klimaatregeling enslimme voeding,zodat emissies
geminimaliseerd zijn. Restantemissiesvanammoniak engeur worden alsnogafgevangen,
kooldioxide wordt ingevangen engebruikt voor nabijgelegen glastuinbouw, warmte uitde lucht
wordt gewonnentenbehoevevandewarmtevraag aan het beginvaneenkuikenronde enbij
andere knopen inhetnetwerk.
5.1.4 Het product
Door uitgekiende logistiek eninformatie/communicatietechnologie kan het netwerk precies dat
produceren enleverenaande marktdat gevraagd wordt, zowel inkwalitatieve als in kwantitatieve
zin. Dealgemene kenmerkenvandeeindproducten uit eennetwerk zijneenzeer hoge
voedselveiligheid voor eenaantrekkelijke prijs. Het meeste vleesvande kuikens wordt verwerkt
tot kant-en-klaar producten,waarin hetvlees doorgaans niet meer herkenbaar is.Door nieuwe
uitgekiende processen isdevierkantsverwaarding vandevleeskuikens vollediggerealiseerd.

5.2 Welzijnsvriendelijke pluimveevleesketen

5.2.1 De keten
Dierenwelzijn ishètuitgangspuntvande welzijnsvriendelijke pluimveevleesketen. Het kuikenals
levendorganisme staat centraal.Hetwordt niet ineerste instantie beschouwd als
productiemiddel, maar hetdierlijk product (vlees) isveeleer eenvande intrinsieke kwaliteitenvan
hetdier, dat naeengezond levenvanhetdier geoogst kanworden voor de humaneconsumptie.
Dekuikensworden op slachtrijpe leeftijd geslacht ineen regionale of eenmobiele slachterij.
Transport vanlevende kuikens isdaardoor tot eenminimum beperkt. Heteindproduct wordtvia
eenseparaat distributiesysteem regionaal afgezet. Door hetgebruik vanverschillende
pluimveerassen,voeders enlabelling kande pluimveehouder zichop basis vansmaak en kwaliteit
vanheteindproduct onderscheiden.
Decentrale positie vanhetdier is niet alleen maatgevend voor het houderijsysteem, maar heeft
zijnweerslag op degehele keten.Deketen kenmerkt zichdoor transparantie enopenheid naarde
consument.
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5.2.2 De organisatie
Inde ketenzijnde lustenenlastenevenredigverdeeld over deverschillende ketenpartijen.Ditis
onder anderemogelijk doordateenaantal pluimveehouders zichheeftverenigd. Zijkunnenzich
door taakverdeling/specialisatie rondinkoop,vleeskuikenhouderij,verkoop endistributie
uitstekend handhaven,ondanks derelatief kleinschalige enop hetdier gerichte productie. Door
de intensieve informatie-uitwisseling tussendediverse schakels zijnzij instaatgeblekende
streekwinkels minimaaldrie keer perweekvanvers product tevoorzien.Zij hebbenzicheen
duidelijke marktpositie verworvenopgrondvanhunfilosofie ronddierlijke productieendeduidelijk
onderscheiden kwaliteitvanhet eindproduct.
5.2.3 Deboer en het primaire bedrijf
Hethouderijsysteemisontworpenvanuit de behoeften van hetdier, vanzelfsprekend onderde
randvoorwaarde datereenvoor deconsument gegarandeerd gezondeindproduct moetworden
geleverd endathetsysteemvoldoet aandeeisenomtrent arbeidsomstandigheden voorde
pluimveehouder.
Erworden specifieke robuuste pluimveerassen gebruikt, die eengebalanceerde groeivertonen.
Delengtevaneenproductiecyclus isondergeschikt aanhetwelzijnsvriendelijke productiesysteem.
Regelgevingomtrent delevensduur wordt door deze keten ruimschoots gehaald,aangeziendeze
bedrijfstak isopgezetvolgens bovengenoemde uitgangspunten. Dekuikens zijnvitaal enkunnen
zonder problemen omgaan met eengrote diversiteit aanomgevingsfactoren. Inhet
productiesysteem is uitloop,daglicht enbescherminggegarandeerd.Degebruikte
pluimveerassen zijnvooral rustige dierendie leveninkoppelsvan50 à 100 kuikens. Kannibalisme
komt nietvoor. Door rassenkeuze kontevens eendiversificatie insmaak vanhet eindproduct
wordengerealiseerd.
Deeierenwordenop hetzelfde bedrijf geproduceerd alswaar de kuikens opgroeien.Tussende
jonge kuikens lopenvolwassen dieren,zodat degeneratiekloof tussenkuikenenouderdier te niet
isgedaan. Dekuikenswordengehuisvest ingoedgeïsoleerde verplaatsbare "kassen"met
voldoende lichtinval,zodat energie efficiënt kanworden benut. Hetpluimveebedrijf met 5.000 tot
15.000vleeskuikens iszomogelijk gecombineerd met andere bedrijfstakken, waardoor ook
mogelijke alternatieve diereigen functies vanpluimvee kunnenwordengebruikt. Hierbijvaltte
denkenaande bemestingswaarde ende bestrijdingvanvraat inlandbouwgewassen door insecten
enslakken.
5.2.4 Het product
Deconsument heeft bewustgekozenvoor welzijnsvriendelijke vleesproductie. Deketen kenmerkt
zichdoor degrote betrokkenheid vande consument bij heteindproduct. Deze betrokkenheid
wordtwaar mogelijk verder gestimuleerd. Daardoor is de consument zicher zeer vanbewust dat
eenkuiken nietalleenuit borst-enpootvlees bestaat, enneemtvooral hele kuikensafvande
speciaalzaak of depoelier. Debetrokkenheid vande consument wordt verder vergroot, doordat
de pluimveehouderij eenplaats heeft gekregen in"het platteland om de stad", waar mensen
kunnen recreëren. Inspecialiteitenrestaurants heeft het kuikeneenvaste plaats op de menukaart
verworven alsdelicatesse, vanwege het lekker stevige ensmakelijke vlees.
5.3 Effect van toekomstbeelden op oplossen onduurzaamheden
Beidegeschetste toekomstbeelden zullen inmeer of mindere mate bijdragen aaneenoplossing
vande huidige onduurzaamheden, zoals deze zijngenoemd inhoofdstuk 4. Bruins enanderen

