Houden van hennen

De aanloop naar het project ‘Houden van Hennen’

• Maatschappelijk debat & duurzaamheid
• Innovatie in de NL pluimveehouderij

De aftrap

• De aanleiding voor project

Peter Groot Koerkamp

• Onze missie

De boodschap van ‘Houden van Hennen’

bedrijfsmatige legpluimveehouderij in NL is
mogelijk

Maatschappelijk gewenste pluimveehouderij in NL is
mogelijk
• Nieuwe aanpak
• Goede analyse levert nieuwe kansen
• Door ontwerp nieuwe oplossingen zichtbaar

• Minimumeisen voor het welzijn van kippen zijn haalbaar

op een maatschappelijk verantwoorde
of zelfs

• Inzicht in ideaalbeelden levert kansen voor vermarkting
• Twee concepten voor nieuwe houderijsystemen

maatschappelijk gewenste manier
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Uitgangspunt = ‘gelukkige’ hennen

Houden van hennen

Ontwerpen vanuit de leghen
Yvonne van Hierden



‘Geluk’ niet meetbaar, ‘ongeluk’ wel



Natuurlijk gedrag = Ethologische behoeften + overig



Ethologische behoeften
•

Ethologische behoeften
Eten & Drinken
Stofbaden
 Scharrelen
 Exploreren
 Poetsen
 Eileggen
 Sociaal gedrag
 Rusten

Frustratie & afwijkend gedrag (o.a. verenpikken)

Ontwerpen vanuit de ethologische behoeften






Wetenschappelijk minimum



Basis van de modellen
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Ethologische behoeften  ontwerpen


Concrete eisen koppelen aan behoeften

Voorbeeld ruimtebehoefte STOFBADEN


Ruimtebehoefte leghen
•



Eisen gebaseerd op wetenschappelijke kennis



o.a.




Ruimte (cm2)
Eigenschappen strooisel
Plaats faciliteiten (zitstok, legnest, etc)

Ruimtebehoefte


0.07 x W0.67 x 10.000 = 1076 cm2
bij W = lichaamsgewicht = 1.9 kg
•

Tijdsperiode, duur van stofbad, niet allemaal tegelijk!
135 cm2 per hen =
1 stofbadplaats per 8 hennen

Ontwerp vanuit de ethologische behoeften!

Ruimte ethologische behoeften =
2214 cm2/hen =
4,5 leghen per m2



Afhankelijk van gewicht leghen

Maar net zo belangrijk …
• Kwaliteit van de ruimte!
Variatie
Veiligheid
Logische indeling
…

Vervul de ethologische behoeften door aan de
bijbehorende eisen te voldoen!
Geen frustratie, geen afwijkend gedrag
Geen verenpikken
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Uitgangspunt

Burgersessies

Een positief maatschappelijk imago dat
waarheidsgetrouw is…

Sandra van der Kroon

Burgers bevraagd op gevoel én verstand

Hoe doe je dat?

Drie verschillende typen burgers



Het verlangen van burgers



Dé burger bestaat niet!



Relatie burgers en consumenten



Indeling van burgers: het Mentality-model
(Motivaction)



Gebruik van speciale methodieken



Drie typen burgers voor dit project benaderd:
→Traditionele Burgerij (TB)
→ Kosmopolieten (K)
→ Post-Materialisten (PM)
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Resultaten burgersessies (I)

Traditionele Burgerij:
behoefte kip: zorg en respect
eis: eigenheid dier respecteren, terug naar vroeger

Resultaten burgersessies (II)

Kosmopoliet:
behoefte kip: een dynamisch leven, privacy
eis: beweging en variatie van activiteiten, kip moet
eigen initiatief kunnen nemen
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Resultaten burgersessies (III)

Post-Materialist:
behoefte kip: leven in een natuurlijke omgeving die
zich zo veel mogelijk zelf in stand houdt
eis: natuurlijke elementen, natuurlijke selectie
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Conclusie (I)
In ontwerpen aangesloten bij belangrijke kenmerken uit
burgersessies






Slimme combinatie natuur en techniek
Privacy en dynamiek
Veiligheid
Gebruik van natuurlijke materialen
Ronde vormen

Conclusie (II)
Door verschillen in typen burgers is er ruimte
voor een differentiatie in producten én
productiesystemen
Rondeel en Plantage zijn hier voorbeelden van!

4

Houden van Hennen

Wat is ontwerpen?


Iets nieuws maken




Ontwerpmethode



Vorm en Functioneren
Manieren van ontwerpen
•

Jasper van Ruth

•
•

Onze werkwijze

Eureka!
Ontwerpen op een servetje
Methodische Analyseren hoe het functioneert
Integraal
Ontwerpen vanuit meerdere
perspectieven

Belanghebbenden betrekken







Kennis en ideeën belanghebbenden inzetten
Grondige analyse behoeften hoofdrolspelers
Ontwerpen vanuit hoofdrolspelers
Oplossingen kiezen die in meerdere behoeften
voorzien

CD-hoes, Brochure, Auto, Gebouw



Kennis uit vele disciplines
Meerdere doelen
•
•
•



Kennis vergaren
Ideeën verzamelen
Toetsing

In elke projectfase
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Analyse Hoofdrolspelers




Leghen
Pluimveehouder
Burger/consument
Burger/
consument

Behoeften Hoofdrolspelers, Pluimveehouder

BuitenNestEieren
Leghenhouderij
systeem




Leghen

PLVH



Toetsing eis;
minder Buitennesteieren gerelativeerd
Doorvragen; vroeg op en veel werk
Fact of Life
Pluimveehouder:
•
•

Voorbeeld van
BuitenNestEieren

Behoeften Hoofdrolspelers, Leghen

•

Minder buitennesteieren
Minimale arbeid
Buitennesteieren snel lokaliseren

Behoeften Hoofdrolspelers, Burger/Consument




Leghen:
•
•
•
•

Nest inspecteren
Beschutting
Ei leggen wanneer
ze moet
Met meerdere
hennen tegelijk

Burger/Consument
•
•

Behoefte aan Privacy
Kindersessie:
‘Iedere kip
eigen kamer’

Goede oplossing komt
tegemoet aan behoeften
van alle hoofrolspelers
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Ontwerpen vanuit de Hoofdrolspelers

Ontwerpmethode





Grondige analyse behoeften
hoofdrolspelers
Creativiteit belanghebbenden
inzetten
Ontwerpen vanuit meerdere
perspectieven
Oplossingen kiezen die in
meerdere behoeften voorzien

Creatieve sessie: gezamenlijke kennis, veel oplossingen

Methodisch Integraal Ontwerpen



Opgebouwd vanuit behoeften



Ontwerpen vanuit verschillende
perspectieven
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Behoeften verbonden in ontwerp




En hoe nu verder?

Ethologische behoeften leghen
Ideaalbeelden van (typen) burgers
Behoeften pluimveehouders
Plantage

Rondeel

Bram Bos

Wat zijn ontwerpen wél?





Doordachte en in principe realiseerbare concepten...
voor maatschappelijk geaccepteerde (gewenste?)
leghennenhouderij.
Twee heel verschillende benaderingen...
die beide de behoeften van onze hoofdrolspelers
dekken.

Wat zijn de ontwerpen níet?





Geen blauwdrukken
Niet bedoeld als nieuwe norm
Niet klaar
Geen alles-of-niets ontwerpen
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Hoe kan Houden van Hennen u inspireren?




De ontwerpen zelf
Specifieke oplossingen
De aanpak en methode erachter
•
•
•




Ethologische behoeften als helder criterium
Programma van Eisen
Maatschappelijke acceptatie --> burgertypen

Ideeën voor vermarkting
Nieuwe samenwerkingspartners

Hoe verder?


Onze boodschap vanmiddag:
•



Rondeel & Plantage zijn inspirerende voorbeelden
•



maatschappelijk geaccepteerde leghennenhouderij is
mogelijk, en wel door een synthese van behoeften in
ontwerp.
Maar het blijven nog tekeningen

En er zijn nog allerlei hobbels te nemen
•

Techniek, regelgeving, dier, markt

Doet u mee?






Houden van Hennen wil de ontwerpen graag kwijt.
Vervolgtraject met steun van LNV
Actieve betrokkenheid van bedrijfsleven en
maatschappelijke organisaties nodig
Gehele ontwerpen uitwerken...
Of interessante onderdelen gebruiken

De verdere ontwikkeling van het Rondeel of de
Plantage, of delen daaruit, kan alleen met
actieve steun van u!
Laat uw belangstelling blijken:
Info@houdenvanhennen.nl
www.houdenvanhennen.nl
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