Farm Technology Group

Rapport Bachelor thesis 2010

Ontwerp van een integraal duurzaam
vang, verwijder en transportsysteem
voor pluimvee

Rick Verhoijsen
Reg. nr. 890517876040
December 2010

II

Ontwerp van een integraal
duurzaam vang, verwijder en
transportsysteem voor pluimvee

Naam vak
Nummer
Omvang
Datum

:
:
:
:

Bachelorafsluiting agrotechnologie
FTE80812
12 credits
16 dec. 2010

Student
: R.L.H. Verhoijsen
Registratienummer : 890517876040
Opleiding
: BSc Agrotechnologie
Begeleider(s)
Examinator
Leerstoelgroep

: Prof. Dr. Ir. P.W.G. Groot Koerkamp
Ir. H.J.E. van Weeghel
: Prof. Dr. Ir. E.J. van Henten
: Farm Technology (FTE)
Bornse Weilanden 9
6708 WG Wageningen
Tel: (0317) 48 29 80
Fax: (0317) 48 48 19
Email: Webmaster.FTE@wur.nl

III

Referaat
Dit verslag is het eindproduct van een bachelorafsluiting van de opleiding Agrotechnologie
aan Wageningen Universiteit.
De hoofddoelstelling van het vak is dat studenten laten zien door middel van o.a. dit rapport
dat ze de competenties van het bachelorprogramma beheersen.
De student werkt gedurende een beperkte tijd (netto acht weken) aan een eigen opdracht,
begeleid door een van de docenten. De beperkte tijd brengt ook beperkingen mee ten
aanzien van de uitvoering van het onderzoek.
De aard van het studieonderdeel brengt met zich mee dat het naar buiten brengen van
resultaten en verder verspreiden van het rapport alleen kan geschieden in overleg met de
verantwoordelijke docent(en).
Wageningen Universiteit is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit het
gebruiken van de informatie uit dit rapport.
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Bornse Weilanden 9
6708 WG Wageningen
Tel: (0317) 482980.
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Voorwoord
Een onderdeel van de studie Agrotechnologie, Wageningen UR, is het maken van een
Bachelor Thesis. Hierbij is de opdracht naar voren gekomen om een methodisch ontwerp te
maken voor een innovatie of systeem dat pluimvee kan vangen en verwijderen uit hun
leefomgeving en het logistieke proces ervan naar de verwerkende industrie. Vooraf aan het
ontwerp heeft een gedeelte literatuurstudie plaatsgevonden waarna het probleem
afgebakend kon worden tot het eind van de levenscyclus van zowel vleeskippen als
leghennen. Tijdens het maken van mijn Bachelor Thesis heb ik een goede link kunnen
houden met de praktijk waardoor er rekening gehouden kon worden met de realiteit en
inpasbaarheid. De eindresultaten en uiteindelijke ontwerpen voor een vang, verwijder- en
transportsysteem treft u aan in dit eindverslag.
December 2010
Rick Verhoijsen
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Samenvatting
Een omvangrijke sector als de pluimveesector heeft te maken met een groeiende vraag naar
vlees- en eiproducten maar heeft ook te kampen met toenemende kritiek op de huidige
manier van houden van pluimvee. Hiermee wordt de druk opgevoerd om te streven naar
een innovatieve duurzame veehouderij. Het ministerie van LNV stelt daarom de ambitie een
100% duurzame veehouderij te bewerkstelligen in 2023.
Het probleem in de pluimveehouderij wordt geformuleerd als het niet kunnen voldoen aan
de behoeften van de pluimveehouder/arbeider, kip, burger en de consument en de
verwerkende industrieën met de huidige technologie en hulpmiddelen binnen de gestelde
wettelijke regels.
Binnen dit onderzoek is het probleem in de pluimveesector afgekaderd naar het eind van de
levenscyclus van zowel de vleeskip als de legkip en het logistieke proces ervan naar de
verwerkende industrie. Met andere woorden is in dit onderzoek gezocht naar mogelijke
oplossingen en ontwerpen voor een integraal duurzaam vang, verwijder- en
transportsysteem. Enkele doelen die hierbij naar voren komen zijn het ethisch verantwoord
behandelen van pluimvee, acceptatie door de maatschappij, overzichtelijk/efficiënt systeem
en het voldoen aan de behoeften van de pluimveehouder, kip en andere betrokkenen.
In dit verslag is gebruik gemaakt van het methodisch ontwerpen dat via een aantal stappen,
dat iteratief doorlopen wordt, tot een uiteindelijk ontwerp leidt voor de pluimveesector.
Probleemanalyse, systeemanalyse en state of the art worden opgevolgd door stappen als
functie-analyse, programma van eisen, house of quality, morfologisch diagram, maken en
evalueren van structuren en tot slot het ontwerp.
De functie-analyse, dat bestaat uit IDEF0-schemas, Goldfire functiemodel en de
functiematrix, heeft geresulteerd in een zevental belangrijke functies die meegenomen
worden in het morfologisch diagram. Hierin zijn werkwijzen gevonden die gecombineerd zijn
tot vier verschillende alternatieven. Vervolgens zijn deze alternatieven beoordeeld op de
gestelde eisen uit het programma van eisen. Het house of quality laat belangrijke
engineering characteristics als capaciteit, leefruimte, transportsnelheid en verticale
benutting van de stal zien waarmee nadrukkelijk rekening gehouden dient te worden.
Resultaat is een ontwerp voor de vleessector waarbij het pluimvee gedurende 6 weken op
“plateaus” van 2.4m x 2.4m leeft die gemakkelijk uit de stal te rollen zijn en een ontwerp
voor de legsector waarbij het gelokte pluimvee via een transportband in de legnesten uit de
stal verwijderd wordt.
Praktische toepasbaarheid, aanpasbaarheid van de pluimveehouder en medewerkers en het
niet succesvol lokken van pluimvee kunnen als discussiepunten aangevoerd worden maar
feit is dat de beide ontwerpen voor een doorbraak zorgen in de pluimveehouderij.
Als er teruggekoppeld wordt naar de behoeften van de betrokkenen en het programma van
eisen kan geconcludeerd worden dat het ontwerp voor zowel de vleessector als de legsector
een innovatieve duurzame oplossing vormt voor het verantwoord vangen, verwijderen en
transporteren van pluimvee.
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1 Introductie
De pluimveesector – zowel de vlees- als eiersector – is een zeer omvangrijke sector in
Nederland, maar ook over de gehele wereld. Belangrijke spelers op de wereldmarkt zijn
onder andere Brazilië, de Verenigde Staten, Rusland en Europese landen. Hieronder staan in
tabel 1.1 de productie, import en export van de vleessector en de vleesconsumptie
weergegeven in 2003.
Tabel 1.1: Vleessector 2003 in 1000 tons, n.b. Engelse weergave (Chang, 2003)

De groeiende wereldvraag naar vlees- en eiproducten en de steeds maar toenemende
(lokale gemeentelijke) kritiek op de huidige houderijsystemen en dierverzorging zorgt voor
een druk op de pluimveesector waardoor innovatie, verduurzaming en schaalvergroting
hoog in het vaandel staan. In de media wordt gesproken over technologische ontwikkelingen
van de afgelopen decennia die de mens-dier relatie uit elkaar gedreven hebben. De dieren,
legkippen en vleeskippen, zijn aangepast aan de nieuwe ontwikkelingen terwijl er eigenlijk
een integraal duurzaam houderijsysteem moet komen dat is aangepast op de dieren en hun
gedrag. Het ministerie van LNV heeft daarom een ambitie gesteld om in 2023 een 100%
integraal duurzaam veehouderijsysteem te hebben in Nederland (Van der Wielen, 2010).
Hiervoor is door het ministerie van LNV opdracht gegeven aan Wageningen UR Livestock
Research (ASG) om binnen het “sociotechnisch regime” de pluimveesector te laten
omschakelen naar een duurzaam houderijsysteem. In dit (RIO)project wordt de
ontwerpmethode Reflexief Interactief Ontwerpen gehanteerd. Doelstelling hiervan is via een
systeemanalyse een ontwikkeling naar een duurzame pluimveehouderij te creëren waarin
alle betrokken partijen dichter bij elkaar gebracht dienen te worden. Knelpunten en kansen
in de duurzaamheid komen naar voren en op basis hiervan zal er een nieuwe weg ingeslagen
worden dat het toekomstbeeld vormt voor de integrale duurzame pluimveehouderij.
In het kader van dit RIO-project is mijn Bachelor Thesis uitgevoerd. Mijn Bachelor Thesis is
toegespitst op het einde van de levenscyclus – van zowel vleeskippen als legkippen – tot aan
de slachthaak. Met andere woorden, het probleem wordt in de huidige pluimveehouderij
afgebakend tot een deel van de keten op het gebied van het vangen / verwijderen van
dieren uit het te ontwerpen duurzame houderijsysteem en het logistieke proces tot aan de
slachterij. Hierbij is binnen het grote RIO-project – dat zich bezig houdt met de hele keten en
het houderijsysteem – het methodisch ontwerpproces gebruikt waarbij stappen van het
ontwerpproces meerdere malen doorlopen zijn.
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2 Probleembeschrijving
2.1 Huidige situatie
Sinds halverwege de vorige eeuw is het houden van pluimvee – vlees en leg – in Nederland,
maar ook in andere Europese landen uitgegroeid tot een zeer intensief vlees- en
eierenproductiesysteem. Het alsmaar opschalen van bedrijven zorgde voor een lagere
kostprijs, hetgeen het streven was van iedere pluimveehouder en hele keten. Kippen
kwamen in grote getallen op bedrijven terecht waarin zij fabrieksmatig werden gehouden
voor de productie van vlees of eieren. Wanneer de dieren volgroeid zijn of nauwelijks eieren
meer produceren werden zij verwijderd van het bedrijf. Het vangen gebeurt vaak handmatig.
Door het ruwe toedoen van de vangploeg en de kleine ruimte tijdens het transport in
kratten of containerlades naar de slachterij kan de kip verwondingen oplopen. Het beeld dat
burger en de consument van de intensieve pluimveehouderij heeft – en daarmee het eind
van de levenscyclus tot en met het transport naar de slachterij – is de laatste jaren dan ook
steeds negatiever geworden. De eiproductie kent echter al een scharrelsysteem /
volièresysteem maar ook hier wordt er niet volledig voorzien in de behoefte van de kip en
pluimveehouder, burger en de consument en maatschappij. Dit omdat het systeem meer
uitval heeft en ergonomisch minder praktisch is (Van Gansbeke en Van den Bogaert 2009).

2.2 Nieuwe / gewenste situatie
In deze situatie zal er volledig rekening worden gehouden met de behoefte van de kip, zowel
van de legkip, als ook de kip voor vleesproductie. Het houden van pluimvee zal zodanig
dienen te zijn dat de pluimveehouder het overzicht over zijn dieren niet kwijtraakt, het
systeem efficiënt in elkaar steekt en dat de dieren gemakkelijk gevangen kunnen worden. Na
het vangen worden dieren op een ethisch verantwoorde wijze verwijderd uit de stal en
getransporteerd naar de slachterij. Tevens zal hierbij de gezondheid van de kip gewaarborgd
moeten worden, hetgeen betekent dat er bij het vangen van de dieren of het verwijderen
van de dieren uit de stal – levend dan wel verdoofd – nauwelijks of geen verwondingen
mogen ontstaan. Bovendien zal het systeem niet te ingewikkeld moeten worden waardoor
de reiniging ervan wordt bemoeilijkt. Het te ontwerpen duurzame houderijsysteem en vang,
verwijder- en transportsysteem zal een plezierige ruimte bieden aan de kip en zal voldoen
aan de gestelde maatschappelijke eisen zodat burger en de consument, natuur- en
milieuorganisaties en andere omstanders geen hinder ondervinden.

2.3 Probleemdefinitie
Duidelijk is dat er een verschil bestaat tussen de huidige en gewenste / nieuwe situatie. Het
probleem dat hierbij speelt is dat er in de pluimveesector – zowel vlees- als eierensector –
nauwelijks voldaan wordt aan de behoeften van pluimveehouder/arbeider, kip, burger en de
consument en verwerkende industrieën. De pluimveehouder heeft als doel eieren of vlees
produceren waarbij een goede boterham verdiend kan worden met de hulpmiddelen die
voorhanden zijn binnen de gestelde wettelijke regels. Dit doel zal met meer moeite behaald
worden wanneer er alternatieve huisvesting zou komen waarin de kip in al haar behoeften
kan voorzien en geaccepteerd wordt door de maatschappij. Hierbij wordt aangenomen dat
alternatieve huisvesting hogere bouw- en ontwikkelingskosten heeft.
2

3 Herziene probleemdefinitie & doelstellingen
Om de probleemsituatie zoals hierboven is aangegeven beperkt te houden volgen hierna
een aantal verduidelijkingen en afbakeningen waarbij gefocust wordt op het ontwerpen van
een integraal duurzaam vang, verwijder- en transportsysteem. Dit ontwerp zal toegepast
kunnen worden in zowel de vleessector als de legsector ter aanvulling of innovatie op het
huidige houderijsysteem. Binnen het gehele RIO-project heb ik mezelf gespecialiseerd en
afgekaderd, en voor mijn Bachelor Thesis doelen en onderzoeksvragen geformuleerd
waarmee een stap gezet kan worden in een duurzame richting. Enkele doelen voor
respectievelijk kip, pluimveehouder en burger en de consument – in het kader van het
hoofddoel ontwerpen van een systeem voor het vangen en verwijderen van pluimvee uit de
stal en het logistieke proces naar de slachterij – zijn:
• Nauwelijks of geen verwondingen bij kippen
• Voorzien in de behoefte van de kip
• Voldoen aan de wensen van de pluimveehouder
• Overzichtelijk / efficiënt systeem
• Rendabel
• Eenvoudig te reinigen
• Dieren ethisch verantwoord behandelen
• Acceptatie door de maatschappij
Nadat de doelstellingen voor mijn Bachelor Thesis binnen het RIO-project geformuleerd zijn
werden een aantal onderzoeksvragen met betrekking tot de hierboven genoemde
doelstellingen opgesteld.
1)

2)
3)

4)

Hoe gaat het integraal duurzaam vang, verwijder- en transportsysteem er in de
praktijk uitzien waarbij de gewenste functionaliteiten verwerkt zijn en aan alle eisen
voldoet.
Zijn kippen in staat zichzelf “te vangen” of is er voor het vangen van kippen toch een
menselijke of technologische ingreep nodig?
Wat is de optimale strategie om het transporteren van pluimvee vanuit het
houderijsysteem naar de rand van het systeem en naar de verwekende industrieën
uit te kunnen voeren?
Als aan alle behoeften van de kip voldaan wordt, zijn dan ook alle relevante
behoeften van de actoren pluimveehouder/arbeider, burger en de consument en
verwerkende industrieën voldaan?

Aangegeven zal worden welke actoren een rol spelen in beide sectoren, waarom deze
actoren een rol spelen en wat de belangen zijn van deze actoren. Uiteindelijk zullen deze
belangen meegenomen worden in een Programma van Eisen (PvE) om tot een nieuw
ontwerp te komen.

3

3.1 Systeem analyse
3.1.1 Afbakening probleem – Systeemgrenzen bepalen
Het probleem speelt zich af in de huidige pluimveehouderij en is ingekaderd en beperkt tot
de ontwikkeling van een technologische innovatie voor het eind van de levenscyclus van
kippen tot en met het transport op en naar de slachterij. Op basis van de onderzoeksvragen
die hierboven gesteld zijn wordt het probleem verder ingekaderd en zullen systeemgrenzen
worden bepaald. Mogelijk is dat de dieren binnen het systeem – hierbij worden de stallen
waarin het pluimvee gehouden wordt voor de productie van vlees of eieren als systeem
gezien – verdoofd worden waardoor zij levenloos vervoerd worden van het (vlees/leg)
pluimveebedrijf naar de verwerkende industrie. Dit systeem heeft met invloeden van buiten
het systeem te maken. Denk hierbij aan inputs zoals voer, water, strooisel, energie, arbeid,
(gezondheid)kennis, management en outputs zoals vlees, eieren, mest, ammoniakuitstoot,
fijnstofemissies enzovoorts.
Waar met name binnen het systeem op gefocust wordt is dus dat de dieren het
pluimveebedrijf verlaten door een bepaalde transportbeweging. Een iteratief ontwerpproces
wordt doorlopen om tot een efficiënte maar bovenal integrale duurzame oplossing te komen
voor de vlees- en legpluimveehouderij, de aansluiting met de vleesverwerkende industrie en
ei-verwerkende industrie waarin de behoeften van de alle betrokken partijen van boer tot
consument zo goed mogelijk vervuld worden.
Echter, er zal voor oplossingen verder gedacht moeten worden dan binnen “het eigen
systeem”. Wanneer er bijvoorbeeld gekozen wordt voor het levenloos vervoeren van
pluimvee naar de verwerkende industrie dient er ook rekening gehouden te worden met het
aanpassingsvermogen van deze partij, de aanvaardbaarheid van bijvoorbeeld
milieuorganisaties en dergelijke.

3.1.2. Doel en viewpoint systeem
Het vangen van de dieren en het verwijderen ervan is het meest intensieve mens-dier
contact dat plaatsvindt tijdens het houden van pluimvee waarin het grootst aantal
contactmomenten tussen mens en dier optreedt (Gerritzen et al., 2006). Hierdoor kunnen
veel ziektes worden overgedragen en verwondingen worden aangedaan bij de dieren. Doel
van dit ontwerp is dus het ontwikkelen van een duurzaam houderijsysteem voor de vlees- en
de legsector, waarin het vangen en verwijderen van de dieren gebeurt op een wijze waar bij
een eventueel mens-dier contact de gezondheid van het dier van belang is en het welzijn van
de dieren centraal staat. Verwondingen aan de dieren tijdens het vangen en verwijderen van
het bedrijf mogen niet of nauwelijks meer voorkomen.

3.3.3 State of the Art
In de huidige vleeskuikenhouderij en leghennenhouderij gebeurt het vangen van de kippen
voornamelijk op handmatige wijze door een ingehuurde, veelal gecertificeerde vangploeg.
De kippen worden dan in een variërend aantal – afhankelijk van het levend gewicht – in
kratten (leghennerhouderij) of containers (vleeskuikenhouderij) geplaatst om daarna met
vrachtauto’s getransporteerd te worden naar de slachterij. In kratten worden doorgaans 10
tot 15 kippen geplaatst, in containers plaatst men per lade ongeveer 25 tot 30 kippen.
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Figuur 3.1: Handmatig vangen van kippen (grondhuisvesting voor de vleessector links &
volièresysteem in de legsector rechts)
In de vleeskuikenhouderij treft men in de praktijk soms mechanische vangmachines aan. Dit
is in de leghennenhouderij niet mogelijk in verband met de grote opstellingen in de stal
waardoor er geen machine kan bewegen in de stal. Bovendien hebben leghennen het
kenmerk dat ze nogal letterlijk opvliegerig zijn in verhouding tot vleeskuikens (Gerritzen et
al., 2006).

Figuur 3.2: Mechanisch vangen van kippen, een opvoerband links en plukvingers rechts
Het meest voorkomende principe bij het mechanisch vangen van de kippen is het opnemen
van de kippen met zogeheten “plukvingers” en vervolgens per transportband te
transporteren naar containers die op de vrachtauto’s worden gezet (Roelofs et al., 2006). Dit
is te zien in bovenstaande figuur 3.2. Een uitgebreidere toelichting is terug te vinden in
bijlage I waarin deze techniek als een patent staat weergegeven.
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Een andere moderne techniek om vleeskuikens eenvoudig te vangen is het Patio-systeem
(Anoniem, 2009). In dit systeem leven alle kippen op een band. Hierdoor is bij transport van
de dieren naar de nabijgelegen stallen waar genoeg ruimte is voor de productie tot een
volgroeide kip geen vangploeg benodigd. Het afdraaien van de transportbanden gebeurt in
het donker waardoor de dieren op hun plek
blijven zitten. Tevens wordt bij dit systeem
meteen de mest gescheiden van de dieren. In
figuur 3.3 is een voorbeeld weergegeven van
het Patio-systeem. Omdat dit systeem is
ontworpen voor de vleessector zou het mogelijk
zijn dit bij doorontwikkeling toepasbaar te
maken in bijvoorbeeld de leghennensector.

Figuur 3.3: Een etage van het Patio-systeem met de benodigde voer- en watervoorziening
Het zoeken naar patenten en octrooien – de State of the Art – is onderdeel van het
methodisch ontwerpen. Daarvoor is de internetwebsite esp@cenet gebruikt. Hiermee is
gezocht naar patenten op het gebied van pluimvee/gevogelte vangen, verwijderen en het
transporteren van pluimvee. Hieronder zullen enkele patenten kort toegelicht worden.
Andere patenten en uitgebreidere toelichting zijn te vinden in de bijlage en het patent –
mocht het bruikbaar zijn als werkwijze voor oplossingen in mijn Bachelor Thesis – is terug te
vinden in het morfologisch diagram.
- Apparaat en methode voor het laden van pluimvee in containers
Pluimvee dat op een automatische wijze naar de rand van het systeem getransporteerd zal
worden dient ook op een bepaalde wijze verdeeld te kunnen worden over een aantal
transportmiddelen. Via deze manier is het mogelijk pluimvee over transportbanden naar
buiten te verplaatsen waarna de volgende transportband – die draaibaar is om de verticale
as tot 90 graden – het pluimvee kan verdelen over de container. Het laatste deel van dit
distributiesysteem is voorzien van weegtechnologie zodat men precies weet hoeveel
gewicht zich in de container bevind. Dit is gemakkelijk omdat transport met veel regelgeving
te maken heeft omdat elke vervoersbeweging aan een maximaal toegestaan totaal gewicht
moet voldoen. De containers kunnen eveneens door middel van een lopende band aan- en
afgevoerd worden. Een uitgebreidere toelichting is te vinden in bijlage I, bovendien komt dit
patent terug in het morfologisch overzicht.
- Inrichting voor het houden van pluimvee
Dit betreft een patent dat een houderijsysteem typeert waarin pluimvee via verticale
bewegingen (lift) getransporteerd kan worden tussen verschillende etages om uiteindelijk bij
de rand van het systeem te komen. Pluimvee kan dus op eigen kracht uit het systeem komen
en dit patent zou een belangrijke functie kunnen vervullen bij het zoeken naar oplossingen
voor een duurzaam systeem dat het vangen en verwijderen van pluimvee op een duurzame
manier mogelijk maakt. Dit patent zal terugkomen in het morfologisch overzicht en meer
informatie is te vinden in bijlage I.
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3.2 Aannames
In de eerste onderzoeksvraag komt het gebruik van de verticale ruimte ten aanzien van het
houderijsysteem van een stal naar voren. Dit heeft tot doel meer vierkante meters
leefoppervlak te creëren in een dierruimte waardoor meer dieren per vierkante meter
vloeroppervlak kunnen worden gehouden. In de legsector maakt men nu al gebruik van
onder andere volièresystemen – meerdere leeflagen boven elkaar – waar kippen vliegend
van de ene opstelling naar de andere kunnen. In de vleessector leven de kippen in de huidige
situatie allemaal op een vloer bedekt met strooisel. Wanneer hier de verticale ruimte in
gebruik genomen zal worden dient de pluimveehouder een ander ras vleeskip te nemen,
omdat het huidige ras niet in staat is te springen / vliegen naar hoger gelegen plateaus. Wij
nemen hierbij aan dat de kip van een dergelijk ras dat kan springen en vliegen zodat er een
duurzaam houderijsysteem ontworpen kan worden dat de verticale ruimte van een stal
benut. Daarnaast wordt aangenomen dat de kip loslopend gedrag vertoont en door de
langzamere groei in staat is om alle faciliteiten in de ruimte te bezoeken.

3.3 Actoren
3.3.1 De kip
Gedurende 6 weken (vleeskip) en 13 maanden (legkip) is het van belang dat de kip een
goede leefomgeving heeft. De kip moet in beide sectoren haar gedrag kunnen vertonen en al
haar behoeften kunnen vervullen. Kippen zijn sociale wezens en hebben ook behoefte aan
het vormen van groepen (Groot Koerkamp et al., 2004). In de leghennenhouderij wil een kip
op haar gemak een ei kunnen leggen. Verder is een goed aanbod van voer en water van
belang voor de dieren. Voor een optimaal klimaat is een temperatuur tussen de 18 en 27
graden Celsius gewenst in de leghennenhouderij en een langzaam dalende temperatuur
vanaf 33 naar 19 graden Celsius op een leeftijd van 42 dagen in de vleeskuikenhouderij (Hol
et al. 2007).

3.3.2 De pluimveehouder / arbeider
Een pluimveehouder kan men eigenlijk opsplitsen in drie verschillende persoonlijkheden; de
pluimveehouder als arbeider, als ondernemer en als dierhouder (Groot Koerkamp et al.,
2004). Deze persoonlijkheden hebben ieder een eigen visie op het houden van hennen.
Waar het bij een pluimveehouder om gaat is dat er zichtbaar resultaat geboekt wordt bij een
inspanning met voldoende beloning (opbrengst/inkomen). Contact met de dieren en
aandacht ervoor hebben is erg belangrijk voor de pluimveehouder. Men wil het beste voor
de dieren, er dient overzicht te zijn in het houderijsysteem en het moet allemaal gemakkelijk
werken zijn. Wanneer de pluimveehouder als arbeider wordt gezien is het van belang dat de
benodigde arbeid voor het vangen van de dieren, het transport en het eerste deel van de
slachting ervan efficiënt, ergonomisch en systematisch in elkaar steekt.

3.3.3 De burger
Duurzaamheid en diervriendelijkheid in de pluimveehouderij krijgt een steeds breder
bewustzijn onder de consumenten en burgers. Wat een belangrijke rol speelt bij de keuze
van de consument is de prijs van het product. De consument is bereid duurzaam te kopen
maar vaak ligt deze prijs toch hoger dan de gangbare producten (Productschap Pluimvee en
Eieren, 2008). Naast de prijs van het product is het voor de consument ook van belang dat zij
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een veilig en kwalitatief goed product kopen, het is immers voedsel. Omtrent het houden
van dieren willen burgers dat de pluimveehouder zijn dieren met respect behandelt. Maar
niet alleen de pluimveehouder, ook het vangen van de dieren en verwijderen van het bedrijf
inclusief de slachtmethoden dienen in orde te zijn en diertransporten moeten zo kort
mogelijk duren (Groot Koerkamp et al., 2004).

3.3.4 De verwerkende industrieën & detailhandels
Onder verwerkende industrieën vallen onder andere de slachterijen en uitsnijderijen. Voor
slachterijen is het van belang dat de pluimveehouders kwalitatief hoogwaardig en veilig
pluimvee aanleveren. Ei verwerkende industrieën zijn eveneens gebaat bij een ei van
hoogwaardige kwaliteit. Detailhandels en supermarkten stellen echter de wensen van de
consument centraal en willen een optimale voedselveiligheid (Boogaardt et al., 2002).
Daarnaast vind men het dierenwelzijn bij het vangen van de dieren een belangrijk
discussiepunt en voor slachterijen zou het gemakkelijker en diervriendelijker zijn met
betrekking tot transport om de dieren verdoofd aan te leveren (Janssen, 2010).
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4 Methodiek
4.1 Methodisch Ontwerpen
Om tot een uiteindelijk ontwerp te komen is gebruik gemaakt van Methodisch Ontwerpen
(Van den Kroonenberg en Siers 1998). Via speciale methoden, die kort hierna even
toegelicht worden, kan men bij een ontwikkeling van een nieuwe technologische innovatie
tot een uiteindelijk ontwerp komen. Onderstaande tabel 4.1 geeft de stappen weer die in
mijn Bachelor Thesis doorlopen worden in het ontwerpproces en de bijbehorende methodes
en programma’s om de stappen te kunnen maken. Figuur 4.1 geeft een geheugensteun waar
ik me tijdens mijn Bachelor Thesis op kan richten zodat de juiste stappen genomen worden
in het ontwerpproces. Een aantal stappen zal iteratief doorlopen worden.
Tabel 4.1: Methodisch Ontwerpen

Stappenplan Methodisch Ontwerpen
Stap
Probleemdefinitie
Systeem Analyse
State of the Art
Functie Analyse
Programma van Eisen
House of Quality
Morfologisch diagram
Assessement of Structures
Ontwerp / tekening

Methode (Tool / bron)
Literatuur Word document (huidig / gewenst)
Literatuur Word document (grenzen / betrokkenen)
Literatuur Word document & esp@cenet
IDEF0, Functie matrix & Goldfire
Spreadsheet
Spreadsheet
MS-Visio
Spreadsheet & evaluatie (Kesselring / Radarplot)
Google SketchUp & toelichting

4.1.1 Functie-analyse
Een functie-analyse is een belangrijk hulpmiddel om te zoeken naar de belangrijke
functionele vervullingen die in een systeem voorkomen. De belangrijkste functies in dit
onderwerp zullen aangestipt worden doormiddel van twee IDEF0-schema’s, gemaakt in het
programma BP-Win, waarbij een schema de As-IS situatie weergeeft en het andere de To-Be
situatie. De volgende analyse methode is een functie-matrix. Hiermee worden
‘manufacturing’, ‘operational’ en ‘end of life’ functies gecombineerd weergegeven om een
overzicht van belangrijke functies te verkrijgen. Daarnaast wordt met behulp van het
programma Goldfire functiemodel gecreëerd. Dit is een blokschema waarin doormiddel van
supersystemen, componenten en targets die een ‘usefull’ of ‘harmfull’ actie uitvoeren op
andere componenten of targets duidelijk gezien kan worden welke functies wat vervullen en
waar je het probleem wilt aanpakken, bij welke functie en tot welk ontwerp of oplossing dit
kan leiden. Een complete functie-analyse zorgt uiteindelijk voor een overzicht waaruit de
belangrijkste functies geselecteerd en meegenomen kunnen worden voor het maken van
een morfologisch overzicht.

4.1.2 Programma van Eisen
In het kort is hierboven al aangegeven wat de behoeften zijn van de betrokken actoren. In
een Programma van Eisen (PvE) – dat volgt na de systeemanalyse – kun je deze belangen
omzetten naar precies geformuleerde eisen die ook kwantificeerbaar zijn waardoor je weet
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wat er van belang is en waarmee rekening gehouden dient te worden waar de oplossing aan
moet voldoen. Dit heeft geresulteerd in een – met een Excel spreadsheet gemaakte – lijst
met eisen verdeeld over de aspectsystemen functionaliteit, ontwerp & realisatie, kwaliteit
van vlees & eieren, welzijn & gezondheid en tot slot arbeid. Bovendien kun je een
classificatie aan eisen toekennen (Fixed
requirements, Variable requirements en
Desirability), er zijn immers altijd belangrijke
eisen en minder belangrijke eisen. Eisen die
wel degelijk vervuld dienen te worden omdat
het systeem anders bijvoorbeeld niet kan
functioneren worden geclassificeerd als fixed.
Eisen die van belang zijn in dit iteratief
ontwerpproces en zeker tot belangrijke
vervolgstappen kunnen leiden worden
geclassificeerd als variable. Wishes zijn van
toepassing op eisen die het minst belangrijk
zijn voor mijn Bachelor Thesis, deze eisen zijn
gewenst en vanzelfsprekend toepasbaar in
het ontwerpproces maar niet strikt
noodzakelijk. In mijn Bachelor Thesis tracht ik
ernaar deze eisen op te nemen in het
uiteindelijke ontwerp maar indien niet
mogelijk, dan zal dit geen problemen
opleveren in het verdere verloop van het
ontwerp. Verdere verduidelijking in het
Programma van Eisen moet door middel van
kwantificering van de eisen.
Figuur 4.1: Het Methodisch Ontwerpproces (Van den Kroonenberg en Siers 1998)

4.1.3 House of Quality
In het House of Quality zullen de technische aspecten (engineering characteristics) waaraan
het nieuwe houderijsysteem dient te voldoen vergeleken worden met criteria vanuit de
consument en de maatschappij, om vervolgens een overzicht te krijgen welke aspecten
belangrijk zijn in het systeem en aan welke eisen het meest moet worden voldaan bij het
zoeken naar oplossingen voor een integraal duurzaam houderijsysteem voor pluimvee.
Daarnaast kunnen de verschillende huidige concurrerende technieken getoetst worden op
de gestelde maatschappelijke eisen door middel van het toekennen van de cijfers een (goed,
relevant) tot en met vijf (onvoldoende, irrelevant).

4.1.4 Morfologisch Diagram
Wanneer de eisen gesteld zijn en er is een selectie van key-functies op basis van de functieanalayse gemaakt kan er gezocht worden naar werkingsprincipes om het doel van het
ontwerp uit te kunnen voeren. In dit geval gaat het om werkingsprincipes voor het vangen /
verwijderen van dieren uit de stal en een goede logistiek naar de slachterij. Het kan mogelijk

10

zijn dat er ook werkingsprincipes voor het mobiel slachten of zelfs slacht op het
pluimveebedrijf bestaan. Dieren worden dan levenloos vervoerd naar de verwerkende
industrieën waardoor men minder met transportwetgeving te maken heeft. Deze methode
wordt verwerkt in een Morfologisch diagram – een grafiek waarin kleine schetsen met kleine
toelichting op een rij worden gezet om duidelijk te krijgen hoe een bepaalde functie in
vervuld kan worden.

4.1.5 Maken en evalueren van structuren
Hierna worden de mogelijke deeloplossingen die uit het Morfologisch diagram komen met
elkaar vergeleken om uiteindelijk een selectie van de samengestelde structuren te komen
voor het ontwerp van een integraal duurzaam houderijsysteem voor pluimvee. Eerst
tekenen we lijnen door het Morfologisch diagram om verschillende complete oplossingen te
verkrijgen die alle benodigde functies vervullen, vervolgens worden deze verschillende
oplossingen beoordeeld. De cijfers van de beoordeling zijn verkregen op basis van het
voldoen aan de gestelde eisen met de huidige staat van de technologie en of dit realistisch
en haalbaar is. Dit toekennen van cijfers gebeurt door middel van een spreadsheet in
Microsoft Excel. Hiervoor wordt de Kesselringmethode gebruikt en uiteindelijk laat een
Radarplot zien wat het beste alternatief is. Alle figuren bij deze beoordeling hebben verband
met relatieve scores onderling en deze scores kunnen uitgezet worden in een Radarplot. Dit
is een grafiek met vijf assen; functionaliteit, design/realisation, economy,
welzijn/gezondheid en arbeid. Elke as bevat de score 1 tot en met 5 en door middel van het
trekken van lijnen kan een duidelijk beeld gecreëerd worden welk alternatief het best is.

4.1.6 Ontwerp
Door middel van een tekening die gemaakt wordt met behulp van het programma dat ik
gebruik voor mijn Bachelor Thesis, Google Sketchup, kan een beeld gegeven worden hoe het
systeem er in realiteit uit komt te zien. De beste werkwijzen worden hierin meegenomen.

4.2 Verwachte resultaten
Nadat alle stappen in het methodisch ontwerpproces doorlopen zijn, kan men een
gespecialiseerd duurzaam ontwerp verwachten voor een systeem dat het vangen en
verwijderen van pluimvee en het logistieke proces ervan naar de slachterij optimaliseert. In
mijn Bachelor Thesis streef ik ernaar om dit systeem – dat voorziet in een groot aantal
behoeften van ten eerste de kip, maar ook de maatschappij, pluimveehouder, burger en de
consument en verwerkende industrieën – zo goed en efficiënt mogelijk naar de
buitenwereld uit te dragen.
Mijn verwachte resultaten zijn dat na het duidelijk geformuleerd hebben van de
probleembeschrijving, systeemanalyse en functieanalyse een omvangrijk morfologisch
diagram te creëren waarin verschillende combinaties van huidige en wellicht nieuwe
werkingsprincipes te combineren zijn tot een uiteindelijk ontwerp. Dit uiteindelijke ontwerp
zal na beoordeling van de gestelde eisen een toekomst bieden voor de pluimveehouderij
waarin de dieren op een innovatieve maar duurzame manier het einde van hun levenscyclus
intreden tot en met het transport naar de verwerkende industrieën.
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5 Resultaten
5.1 Functie-analyse
5.1.1 IDEF0
Het IDEF0 schema vormt de basis voor het onderzoeken van de belangrijke functies die
spelen in mijn Bachelor Thesis. Ter verduidelijking is een IDEF0-schema gemaakt voor de
bestaande (AsIs) situatie die compleet in bijlage II is terug te vinden. De gewenste (ToBe)
situatie zal hieronder in het kort toegelicht worden aan de hand van ondersteunende figuren
met de belangrijkste functies, het uigebreide IDEF0 schema voor de ToBe versie is terug te
vinden in bijlage III.

Figuur 5.1: IDEF0 ToBe versie (eerste verdieping van pluimvee afzetten)
Het weergegeven proces in figuur 5.1 start met het houden van pluimvee waarmee een
aantal inputs zijn verbonden. Vervolgens het proces van het nemen van pluimvee uit het
systeem dat in figuur 5.2 compleet is uitgewerkt met de veralgemeniseerde termen voor de
betreffende functies die van belang zijn om het pluimvee uit het houderijsysteem te kunnen
nemen. Hierna wordt het pluimvee getransporteerd en voorbereid op de slacht. Het proces
dat hierop volgt is het slachten & verwerken van pluimvee waarna het pluimvee afgezet
wordt.
In figuur 5.2 is te zien dat het pluimvee dat de functies verplaatsen, uit leefomgeving halen,
transporteren binnen systeem en afzonderen heeft doorlopen, uit het systeem is genomen.
Andere outputs zijn emissies, mest, uitval van pluimvee en informatie voor vervolgstappen.
De functies op het uigediepte niveau van pluimvee uit het systeem nemen (A2 niveau), die
uit dit schema verkregen zijn, kunnen bijdragen aan de samenvatting van belangrijke
functies om uiteindelijk tot een morfologisch diagram te komen.
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Figuur 5.2: IDEF0 ToBe versie (tweede verdieping van pluimvee uit systeem nemen)

5.1.2 Functiematrix
Onderstaande tabel laat de verschillende functies zien die verkregen zijn uit de
functiematrix. Een aantal functies zal kort toegelicht worden wanneer zij onduidelijkheid
vertonen.
Tabel 5.1: Functiematrix met vier aspecten uitgezet tegen vier hoofdfuncties
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In de bovenstaande tabel is een aantal functies weergegeven dat niet in de IDEF0 schema’s
terug te vinden is. Bij de hoofdfunctie transporteren staat onder het aspect energie ook
water en pluimvee omdat water een energiebehoefte is van het pluimvee en pluimvee is een
energiebehoefte voor de consument. Bij het aspect informatie zijn meerdere functies
uitgekomen zoals aansturing van systeemcomponenten of het registreren van informatie
over pluimvee die een bijdrage kunnen leveren aan het verloop van mijn thesis. Hiermee
wordt bedoeld dat functies uit deze matrix opgenomen kunnen worden in het morfologisch
diagram waarmee uiteindelijk verschillende werkwijzen gecombineerd kunnen worden tot
een mogelijk ontwerp.

5.1.3 Goldfire functiemodel
Met behulp van het programma Goldfire is een functieschema ontstaan dat volledig in
bijlage VII weergegeven is. Er is getracht een zo duidelijk mogelijk overzicht te verkrijgen
welke functies een rol spelen in de pluimveehouderij en het einde van de levenscyclus van
een kip tot en met het logistieke proces naar de verwerkende industrie. Dit heeft
geresulteerd in een aantal systemen als transport, distribution, removing en catching. In het
schema komen verschillende termen voor acties voor; onder andere de term “join”, hiermee
wordt bedoeld dat het huisvestingsysteem transparant is voor consumenten, zij kunnen zich
aansluiten bij het nieuwe houderijsysteem. De verdiepingen van de functies slaughtersystem
en transportsystem zijn eveneens weergegeven in bijlage VII.

5.1.4 Samenvatting van hoofdfuncties
Uit de IDEF0 schema’s, functiematrix en Goldfire functiemodel kan een selectie gemaakt
worden in de functies die het meest bijdragen aan een doorbraak ten behoeve van het
onderwerp van mijn Bachelor Thesis. Het is dus mogelijk een samenvatting te creëren van de
hoofdfuncties op het gebied van vangen, verwijderen en transporteren van levend of
gedood pluimvee. Eerst zijn alle functies naast elkaar gezet waarna door middel van
afstrepen de belangrijkst functies overbleven. Deze functies, die hieronder in figuur 5.4
weergegeven zijn, zullen kort even toegelicht worden waarom zij de belangrijkste functies
vormen voor dit onderzoek.
Tabel 5.2: Samenvatting van belangrijke functies uit de verschillende programma’s

Samenvatting van belangrijke functies
Functie
Afzonderen & concentreren hennen
en vleeskippen
Pluimvee uit leefomgeving halen
Transporteren van pluimvee intern
Distribueren van pluimvee
Transporteren van pluimvee extern
Pluimvee tijdelijk opslaan
Aansturen van systeemcomponenten

Programma
IDEF0 / Functiematrix
IDEF0
Goldfire / IDEF0
Goldfire
Goldfire / IDEF0
Functie-matrix
Functie-matrix
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•
Allereerst is gekozen voor de functie afzonderen & concentreren. Deze functies lijken
veel op elkaar maar toch heb ik in mijn Bachelor Thesis deze apart vernoemd. Het
afzonderen van pluimvee houdt in dat het pluimvee van de groep, waarin het leeft,
gescheiden wordt. Het concentreren van pluimvee dat hier nauw mee verbonden is, houdt
in dat het pluimvee in een bepaalde ruimte dicht bij elkaar gebracht wordt zodat de
vervolgfuncties gemakkelijk kunnen volgen.
•
Het uit de leefomgeving halen van pluimvee betekent het daadwerkelijk opnemen
van pluimvee in het vang/verwijder/transportsysteem. Met andere woorden is het pluimvee
van haar plaats gehaald waar het gedurende haar leven heeft voortbewogen.
•
Transporteren van pluimvee is een belangrijke functie in mijn Bachelor Thesis. Omdat
het pluimvee zowel binnen het systeem als buiten het systeem – vanuit de leefruimte naar
de verwerkende industrie – getransporteerd kan worden, is deze functie gesplitst in twee
deelfuncties. De eerste hiervan is het interne transport van pluimvee dat het mogelijk maakt
pluimvee te transporteren van de plek waar het is opgenomen in het systeem naar de rand
van het systeem of de stal. Het transport van de rand van het systeem naar de verwerkende
industrieën wordt het externe transport van pluimvee bedoeld.
•
Wanneer het pluimvee de stal verlaat dient het verdeeld te worden over een
mogelijke tijdelijke opslagplaats of in ieder geval een unit waarmee een beweging
bewerkstelligd kan worden naar de verwerkende industrie. Met deze toelichting wordt de
functie distribueren van pluimvee bedoeld.
•
Wat met extern transport van pluimvee bedoeld wordt is reeds hierboven
beschreven.
•
De functie pluimvee tijdelijk opslaan is zeer belangrijk voor het vervolg van deze
Bachelor Thesis omdat het pluimvee immers in ruimtes gebracht moet worden zodat
opeenvolgende functies – zoals transport of bedwelming – vervuld kunnen worden. Deze
functie staat in tabel 5.2 als zesde functie in het rijtje omdat bij het maken van de
samenvatting van belangrijke functies nog niet helder gesteld kan worden wanneer deze
functie in het complexe proces vervuld kan worden.
•
Als laatst de functie aansturen van systeemcomponenten omdat ik ernaar streef in
dit project te onderzoeken welke sturingselementen voor het aansturen van processen het
meest geschikt is voor het vangen/verwijderen/transporteren van pluimvee. Dit kan
bijvoorbeeld handmatig zijn, maar ook automatisch is mogelijk.

5.2 Programma van Eisen
Het opstellen van het programma van eisen was een iteratief proces waarin een aantal fasen
achtereenvolgens doorgemaakt zijn om tot een concrete lijst van belangrijke eisen voor mijn
Bachelor Thesis te komen. Vanuit oogpunten van verschillende belangengroepen bij dit
project is gezocht naar de behoeften, eisen en wensen van deze groepen. Van sommige
eisen is een kleine toelichting bijgevoegd omdat de kort omschreven eisen af en toe voor
onduidelijkheden zorgen. Dit complete programma van eisen is terug te vinden in bijlage V,
hieronder in tabel 5.3 bevindt zich een vereenvoudigde en verkorte weergave van het
programma van eisen met de classificaties fixed, variable en wish.
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Tabel 5.3: Programma van Eisen verdeelt in aspectsystemen met classificaties Fixed,
Variable, Wish

Het wegen van de ‘variable’ eisen in de General Ranking heeft geresulteerd in weegfactoren
in onderstaande tabel. Tabel 5.4 laat zien dat vooral de eisen bij het aspectsysteem welzijn &
gezondheid een hoge rank hebben. Bovendien scoren de weegfactoren met betrekking tot
de functionaliteit van het systeem voor vangen, verwijderen en transporteren van pluimvee
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hoog. Naast deze twee belangrijke aspectsystemen dient er nadrukkelijk rekening gehouden
te worden met bepaalde arbeidsfactoren zoals het gebruiksgemak en ergonomie voor de
pluimveehouder. Opvallend is dat de eisen van het aspectsysteem design & realisatie matig
scoren. Hieruit is te concluderen dat alle andere ‘variable’ eisen belangrijker zijn dan de
uiteindelijke vormgeving van het ontwerp.
Tabel 5.4: General Ranking van de ‘variable’ eisen

5.3 House of Quality
In bijlage VI kan het complete House of Quality terug gevonden worden, hieronder zal een
korte toelichting volgen welke resultaten uit dit diagram verkregen zijn.
Weging van de engineering characteristics ten opzichte van de maatschappelijke criteria laat
zien dat de aspecten als capaciteit, ruimte voor de kip, transportsnelheid en benutting van
de verticale ruimte realistische uitdagingen vormen. Deze vier aspecten vormen de
belangrijkste aandachtspunten om tot een doorbraak te komen bij het ontwerp van een
integraal duurzaam vang, verwijder- en transportsysteem. De engineering characteristics
hebben ook relaties met elkaar, zowel positief als negatief. Zo heeft de inzetbaarheid in
verschillende houderijsystemen een aantal positieve relaties met onder andere de
afmetingen van de stallen. Ook binnen het aspect capaciteit bestaan enkele positieve en
negatieve relaties; een lage capaciteit leidt tot hoge vang- en verwijdertijd en andersom. Bij
het toetsen van de drie huidige technieken (de vangmachine, handmatig vangen &
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machinale afvoer en het patiosysteem) heeft het patiosysteem het best gescoord. Hiermee
kunnen we stellen dat het patiosysteem de meeste streefwaarden en mechanismen
vertoont die bruikbaar zijn voor het uiteindelijke ontwerp.
Hieronder zijn de aandachtspunten, waarbij rekening gehouden dient te worden bij het
maken van vervolgstappen in het ontwerpproces, op een rijtje gezet:
1)
Hoge capaciteit vang- en verwijdersysteem
2)
Voldoende ruimte voor de kip
3)
Hoge transportsnelheid en capaciteit
4)
Goede benutting van de verticale ruimte in de stal

5.4 Morfologisch Diagram
Bij het maken van dit diagram zijn de hoofdfuncties – die in tabel 5.2 verkregen zijn –
gebruikt als hoofdlijn om bijpassende tekeningen te vinden. Het hele morfologisch diagram
is weergegeven in bijlage VII. Met behulp van google-afbeeldingen en de website esp@cenet
was het mogelijk geschikte werkwijzen te vinden voor het uiteindelijke ontwerp van een
vang, verwijder en transportmechanisme. Het maken van een morfologisch diagram was een
divergerende stap omdat er breed gedacht moest worden, alle creativiteit wenselijk was en
elke denkbare werkwijze kon – wellicht in combinatie met een andere werkwijze – tot een
mogelijke oplossing leiden.

5.5 Maken en evalueren van structuren
In totaal zijn er bij het maken van de structuren vier alternatieven uitgekomen die mogelijk
een oplossing kunnen vormen voor het vangen, verwijderen en transporteren van pluimvee.
Alternatief 1: “Kipoogster”, oogstmachine voor geconcentreerd pluimvee

Alternatief 1 betreft een systeem waarin het pluimvee – dat grotendeels gebruik maakt van
een huisvestingsysteem met verschillende hoogtes en niveaus – geconcentreerd wordt op
een vlakke vloer door middel van lokken met bijvoorbeeld voer. Dit zal een aantal uren
moeten gebeuren alvorens de dieren uit de stal verwijderd worden omdat de kippen
‘nuchter’ in de verwerkende industrie aan moeten komen. Wanneer de dieren zich op de
vlakke vloer bevinden kan met behulp van een opraapmechanisme het pluimvee
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opgenomen worden en tijdelijk worden opgeslagen in containers die vervolgens machinaal
op een transportmiddel geplaatst worden. Bij dit alternatief is voor extern transport gedacht
aan een gangbare vrachtauto en voor intern transport zullen de kippen zelf lopen omdat zij
gelokt worden naar een functionele ruimte. Aansturing van het proces gebeurt hier op
handmatige wijze omdat een aantal machines simpelweg handmatig bediend moeten
worden, bovendien zijn er medewerkers benodigd voor het aansturen van enkele machines.
Alternatief 2: “Kippenband”, automatische pluimvee afvoer

Bij dit alternatief wordt er eveneens gebruik gemaakt van het lokken van pluimvee. Dit
lokken zou met voer kunnen maar water zou geschikter zijn in verband met feit dat de
dieren ‘nuchter’ op de verwerkende industrie aan moeten komen. Het vang- en
verwijderproces kunnen dus meteen plaatsvinden na het lokken van het pluimvee.
Zwaartekracht kan ervoor zorgen dat de dieren op een bepaalde lopende band vallen zodat
ze getransporteerd kunnen worden naar de rand van de stal. Hier zullen de dieren door
middel van een automatisch beweegbaar verdeelsysteem gedistribueerd worden over het
transportmiddel dat ook hier een vrachtauto zal zijn. Deze vrachtauto maakt gebruik van
containers waarin de dieren tijdelijk worden opgeslagen. Het complete systeem zal
volautomatisch kunnen werken, vraagt geen handmatige arbeid en maakt gebruik van
sensoren voor een juiste afstelling van de systeemcomponenten zodat de pluimveehouder in
dit proces volledig vervangbaar is.
Alternatief 3: “Stapelkip”, stapelbare rolplateaus voor pluimvee

19

Alternatief 3 is een volledig geautomatiseerd systeem waarbij alleen de pluimveehouder of
een andere arbeider dient te controleren of alles naar wens verloopt. Pluimvee wordt de
hele levenscyclus in een functionele ruimte gehouden waarbij het vrij is te bewegen in alle
richtingen. Wanneer het einde van de cyclus nadert wordt het pluimvee op deze plateaus –
die rollend over een hoofdcomponent of installatie kunnen bewegen – opgesloten. Hiermee
wordt met andere woorden een walking-floor principe gecreëerd omdat de bodem waar het
pluimvee op leeft verplaatsbaar is door middel van het rolprincipe. Aan het einde van de stal
kunnen de plateaus het hoofdcomponent of de installatie afrollen waarop het met een vast
verdeelsysteem gedistribueerd kan worden over de vrachtauto. Deze auto kan direct tegen
de stal aangeplaatst worden zodat de plateaus eenvoudig rechtdoor de auto in kunnen
rollen. Bij dit alternatief is het mogelijk meerdere plateaus op elkaar te stapelen zodat de
verticale richting van de stal benut wordt en de transportcapaciteit vergroot.
Alternatief 4: “Glijplateau”, verstelbare hangplateaus ten behoeve van afvoer pluimvee

Als laatst het systeem waarmee pluimvee gehouden kan worden en op een eenvoudige wijze
afgevoerd kan worden uit het houderijsysteem. Pluimvee wordt hier tijdelijk opgeslagen op
plateaus die verstelbaar zijn in hoogte door middel van een liersysteem. Tegen het einde van
de levenscyclus worden deze plateaus schuin gehangen waardoor het pluimvee – door de
zwaartekracht – langzaam omlaag zal glijden in de richting van de transportband. Deze
lopende band transporteert de dieren naar de rand van de stal om vervolgens via een
handmatig beweegbaar verdeelsysteem gedistribueerd te kunnen worden over het
transportmiddel. Dit verdeelsysteem wordt handmatig uitgerust omdat er in de stal
meerdere plateaus aanwezig zijn die allemaal vrijgemaakt moeten worden van pluimvee
waardoor dit systeem en de lopende band verplaatst dienen te worden naar de overige
plateaus. De aansturing van lopende banden en niveauregeling van plateaus zal volgens
ingestelde waarden gebeuren die allen echter handmatig ingevoerd dienen te worden.

5.6 Beoordeling van structuren
De convergerende fase van het methodisch ontwerpen is in dit onderdeel aangebroken. De
alternatieven zijn beoordeeld met een cijfer tussen de 1 en 4 en met behulp van de
berekende weegfactor resulteert dit in een totale en relatieve score. Een aantal
Kesselringfiguren komt aan de orde waarin het aspect functionaliteit vergeleken wordt met
andere aspecten.
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Figuur 5.3: Kesselringmethode. Functionaliteit vergeleken met Design/Realisation & Economy
In de linker figuur kan men zien dat de vier alternatieven relatief goed scoren op
functionaliteit en design/realisation. Stapelkip scoort hier iets hoger op functionaliteit
vanwege een hoge capaciteit maar de kipoogster scoort het hoogst op design/realisation
omdat de kipoogster gemakkelijk toepasbaar is in de gemiddelde stal, gemakkelijk te
reinigen en eenvoudig te betreden is dat voor een kippenband bijna onmogelijk is. De
rechter figuur laat zien dat op economisch gebied de kippenband het meest voldoet aan de
eisen. Dit vanwege het feit dat het huidige houderijsysteem op goedkope wijze aangepast
kan worden tot een systeem waarbij de kippenband in gebruik genomen kan worden.
Wederom scoort het glijplateau vergeleken met de andere alternatieven onder het
gemiddelde omdat het nieuwe kostbare installaties vereist en het vangen heeft bovendien
handmatige arbeid nodig dat de prijs per gevangen dier zal verhogen. Op het gebied van
design/realisation scoort het glijplateau eveneens matig omdat dit systeem niet eenvoudig
te reinigen is en daardoor heeft het een hoge reinigingsduur.

Figuur 5.4: Kesselringmethode. Functionaliteit vergeleken met Welzijn/Gezondheid & Arbeid
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Figuur 5.8 geeft de beste informatie aangezien de aspecten welzijn/gezondheid en arbeid de
belangrijkste eisen bevatten waar rekening mee dient te worden gehouden. Bovendien komt
bij deze aspecten de maatschappelijke kant van het project aan de orde en of het vangen,
verwijderen en transporteren arbeidstechnisch wel mogelijk is. De linker figuur geeft aan dat
stapelkip en kippenband relatief goed scoren op welzijn/gezondheid omdat er geen mensdier contact is waardoor stress en letsel kan optreden. De kipoogster scoort laag op
welzijn/gezondheid vanwege het ruwere toedoen aan het pluimvee.
In de rechter figuur komen de alternatieven stapelkip en kippenband wederom op de
hoogste plaats. Gebruiksgemak en ergonomie voor de pluimveehouder en de minimale
fysieke arbeid dragen bij aan deze hogere scores. Echter, de alternatieven scoren op arbeid –
in verhouding tot andere aspecten – redelijk laag. Dit is een opvallend resultaat maar toch
kunnen we hieruit concluderen dat het glijplateau en de kipoogster het minst voldoen aan
alle eisen omdat er bij het glijplateau handmatige arbeid is vereist en de kipoogster heeft
een beperkte capaciteit waardoor het vangen en verwijderen van het pluimvee uit hun
leefomgeving relatief veel tijd in beslag neemt. Overigens is functionaliteit bij de beoordeling
van de structuren niet uitgezet tegen het aspect kwaliteit van vlees en eieren omdat op dit
aspect maar een eis gesteld is. Wanneer dit aspect meegenomen wordt in de beoordeling zal
dit een incompleet beeld geven van de relatieve scores.
De Radarplot laat zien dat de oranje lijn, stapelkip, het meest op de buitenste ring ligt. Met
andere woorden is dit het beste alternatief voor een nieuw vang, verwijder en
transportsysteem. Echter wanneer er gekeken wordt naar vleeskuikenhouderij en de
leghennenhouderij dan is dit alternatief zeer goed toepasbaar in de vleeskuikenhouderij
maar zeer moeilijk te integreren in de leghennenhouderij. De redenen hiervoor zijn dat
legnesten voor de leghennen en eierbanden om de eieren af te voeren naar het eierlokaal
moeilijk te inpasbaar zijn in dit systeem waardoor de kosten aanzienlijk zullen stijgen voor de
eiproductie. Eerder in het
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4
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Figuur 5.5: Radarplot van vier alternatieven
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5.7 Ontwerp
Tot slot leiden de voorgaande resultaten tot een ontwerp voor een integraal duurzaam vang,
verwijder- en transportsysteem voor pluimvee. Hierbij is gekozen voor een ontwerp voor de
vleeskuikenhouderij, figuur 5.6, en een ontwerp voor de leghennenhouderij, figuur 5.7.

Figuur 5.6: Stapelkip, systeem voor de vleeskuikenhouderij
Figuur 5.6 laat een stellage zien waarop meerdere plateaus gezet kunnen worden. Deze
plateaus hebben de afmetingen 2.4m x 2.4m waardoor deze gemakkelijk op de vrachtauto te
rollen zijn. De vrachtauto – die achteruit tegen de stal geparkeerd staat – dient hiervoor een
in hoogte verstelbare laadklep te hebben zodat er geen andere (machinale) arbeid nodig is
deze plateaus op transport te krijgen. De plateaus hebben aan alle vier de zijden optrekbare
zeilen die gehele levenscyclus simpelweg omlaag kunnen blijven en wanneer het einde van
de cyclus nadert kunnen deze omhoog getrokken worden. Voer- en watervoorzieningen zijn
in deze figuur niet weergegeven, hier kan gebruik gemaakt worden van oplierbare lijnen die
men op het bovenste plateau laat zakken. Dieren zijn immers in staat zich vrij in de ruimte te
bewegen, dus ook naar hoger gelegen plateaus. De afvoer van mest is eveneens niet
weergegeven, hiervoor zou gebruik gemaakt kunnen worden van een mestband onder de
plateaus of stellage wat het reinigen van de stal aan het eind van de levenscyclus
gemakkelijker maakt. Wanneer er in een stal meerdere stellages naast elkaar gemonteerd
worden kan het leefoppervlak door de verschillende niveaus aanzienlijk vergroot worden. Bij
drie niveaus – de hoogte wordt dan ongeveer 1.80m – is er nog voldoende overzicht voor de
pluimveehouder. Stellages kunnen bijvoorbeeld een of twee meter van elkaar gemonteerd
worden waardoor een looppad mogelijk is voor de pluimveehouder. Belangrijk is ook dat
tijdens het proces van verwijderen en transporteren, het pluimvee op haar plaats blijft zodat
er geen verwondingen en stress kunnen ontstaan.
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Figuur 5.7: Kippenband, systeem voor de leghennenhouderij
In de legsector wordt gebruik gemaakt van legnesten waar de leghennen haar eieren kunnen
leggen. Dit ontwerp komt hieruit voort, toch zijn er veel aspecten aangepast en vernieuwd.
Het bovenstaande ontwerp bevat een brede afvoerband voor niet alleen eieren maar ook
kippen. Normaliter staan de blauwe schuifdeurtjes gewoonweg open maar wanneer het
einde van de levenscyclus voor een leghen nadert worden de dieren als het ware opgesloten
door de poortjes te sluiten met een oplierbare staalkabel. Als de leghennen niet vanzelf
komen worden alle drinklijnen in een stal afgesloten behalve de drinklijnen die in de
legnesten hangen. Het water functioneert hier als lokmiddel. De dieren komen zo op de
transportband en worden uit de stal verwijderd en verdeeld over een vrachtauto. Mogelijk
kan hierbij een installatie geïntegreerd worden dat het gewicht op de transportband meet.
Hierdoor kunnen de juiste gegevens van het pluimvee bekend worden voor het transport en
de verwerkende industrie. Als een band is geleegd, kunnen de schuifdeurtjes weer
opengezet worden waarna een nieuwe groep leghennen de transportband op kan. Zo kan
men met meerdere partijen de leghennen automatisch uit het systeem verwijderen zonder
dat er verwondingen en stress ontstaan door bijvoorbeeld menselijk toedoen.
Arbeidstechnisch gezien vraagt dit systeem nauwelijks om handmatige arbeid. Wat de
pluimveehouder wel moet doen is het bedienen van de schuifdeurtjes en het controleren
van het verdelen van pluimvee over de vrachtauto.
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6 Discussie
Uit de voorgaande resultaten blijkt dat er voor de vleeskuikenhouderij en de
leghennenhouderij twee verschillende ontwerpen naar voren zijn gekomen met betrekking
tot het vangen, verwijderen en transporteren van pluimvee. Deze ontwerpen bieden een
goed perspectief voor het toekomstige onderzoek naar nieuwe, duurzame houderijsystemen
voor pluimvee. Echter, de oplossingen brengen in beide ontwerpen ook discussiepunten met
zich mee. Allereerst zijn er in de convergerende fase van het methodisch ontwerpproces
soms snel doorbraken gekomen of beslissingen genomen die niet optimaal verantwoord
konden worden omdat er voor deze Bachelor Thesis een tijdslimiet geldt. In het vervolg –
wanneer tijd geen belemmering is – kunnen de belangrijke fases zoals programma van eisen,
morfologisch diagram en het maken van structuren beter geëvalueerd worden om tot een
geschikt ontwerp te komen. Desalniettemin zijn hier twee zeer geschikte ontwerpen
gepresenteerd die waardevol kunnen zijn voor onderzoek naar duurzamere
houderijsystemen voor de toekomst.
Het ontwerp voor de vleessector zorgt voor een grote verandering in de manier van het
houden van pluimvee. De pluimveehouder zal hier aan moeten wennen en het blijft de vraag
of dit ontwerp praktisch mogelijk is in de pluimveehouderij. Verrolbare plateaus – die
eenvoudig uit de stal gerold worden – zijn in dit ontwerp gebruikt voor het houden van
pluimvee. Pluimvee vangt zichzelf omdat het de gehele levenscyclus op verschillende
plateaus leeft. Deze worden eveneens als het pluimvee getransporteerd naar de
verwerkende industrie. Bij deze nieuwe manier van pluimvee houden zullen verschillende
instanties in de pluimveeketen samen moeten werken en technieken aanpassen om
kwaliteit en efficiency te behouden. Zo dient bijvoorbeeld de reiniging verzorgt te worden
door of de pluimveehouder of de verwerkende industrie aangezien de plateaus aan het eind
van de levenscyclus daar terecht komen. Wat betreft de verticale benutting van de stal dient
er nadrukkelijk rekening gehouden te worden met het feit dat pluimvee in staat moet zijn
om te vliegen. Aangezien het in dit ontwerp om vleespluimvee gaat – dat gehouden wordt
om zwaar te worden – zal het fokken van pluimvee een complex proces worden. Dit systeem
biedt een welzijnsvriendelijke omgeving voor het pluimvee en terugkoppelend op de
functionaliteiteisen zijn de relevante behoeften van de pluimveehouder en verwerkende
industrieën in hoge mate voldaan.
Voor de legsector is in het ontwerp gebruik gemaakt van een transportband die eieren en
kippen transporteert. Dit kan de discussie oproepen dat dit proces niet hygiënisch genoeg is
omdat tijdens de afvoer van het pluimvee de transportband niet schoon blijft. Wanneer de
dieren uit het systeem zijn gehaald dient dit vang, verwijder- en transportsysteem goed
gereinigd te worden. Praktisch gezien is dit ontwerp goed in te passen in het huidige
houderijsysteem voor leghennen. Een groot verschil is dat het vangen, verwijderen en
transporteren van de dieren op een geautomatiseerde maar welzijnsvriendelijke wijze
gebeurd, er is immers geen mens-dier contact meer dat ongerief en stress aan het pluimvee
kan veroorzaken. Hierdoor wordt aan de behoeften van de pluimveehouder en de burger en
consument voldaan. Een probleem dat zich echter nog kan voordoen is dat niet alle dieren
gelokt worden naar het vangsysteem. Dit omdat het dier gedurende de levenscyclus vrij is
om te bewegen en wanneer de leghennen uitgelegd zijn is de druk niet aanwezig om naar de
legnesten te komen. Het zou dus voor kunnen komen dat bij de afvoer van de laatste
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partijen leghennen – wanneer alle partijen in een zo kort mogelijke tijd uit het systeem
gehaald willen worden – de pluimveehouder handmatige arbeid moet verrichten door de
dieren naar het vangsysteem te drijven. Kippen zijn dus in staat zichzelf te vangen maar,
geringe handmatige arbeid zal benodigd zijn om alle dieren uit het systeem te halen. Toch
mag dit uiteindelijk geen onwenselijke situatie opleveren omdat leghennen maar eens in de
dertien maanden verwijderd hoeven te worden uit het houderijsysteem.
De echte doorbraak van beide ontwerpen zit in het feit dat pluimvee op een verantwoorde
manier het einde van de levenscyclus bereikt en verantwoord uit de leefomgeving gehaald
wordt. Bovendien is gebruik gemaakt van de verticale ruimte, hetgeen tot op heden
nauwelijks tot nooit wordt toegepast in de vleessector, waardoor de leefruimte per dier
aanzienlijk vergroot wordt mits het aantal te houden dieren gelijk blijft of minimaal stijgt.
Een bestaand transportsysteem voor het transporteren van eieren dat eveneens gebruikt
kan worden voor het transport van levende dieren vormt een grote doorbraak in de
legsector. In de legsector zien we ook een grote doorbraak op gebied van arbeid. De
handmatige manier van vangen, dat fysiek veel energie kost vanwege de huidige
ingewikkelde en moeilijk betreedbare houderijsystemen, is vervangen door een
volautomatisch systeem dat dieren welzijnsvriendelijk uit hun leefomgeving haalt. Ten
opzichte van de methodiek is de doorbraak gekomen bij het maken van structuren, in deze
fase werd duidelijk hoe structuren gecombineerd kunnen worden tot een innovatieve
duurzame oplossing voor het vangen, verwijderen en transporteren van pluimvee.
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7 Conclusie
Naar aanleiding van de gestelde onderzoeksvragen aan het begin van dit verslag en de
resultaten die voortgekomen zijn uit het proces van methodisch ontwerpen kan een
conclusie geschreven worden.
Hoofdstuk 5 laat de resultaten en ontwerpen voor een integraal duurzaam vang, verwijderen transportsysteem voor pluimvee zien. Hierdoor verkrijgt men een goed beeld hoe dit
systeem daadwerkelijk in de praktijk eruit zal zien. Terugkoppelend op het programma van
eisen kan gesteld worden dat deze ontwerpen aan de meeste gewenste functionaliteiten
voldoet zoals o.a. hoge capaciteit, behandelen van meerdere rassen, reagerend op traag
groeiend pluimvee.
In beide ontwerpen komt het zichzelf vangen terug waardoor er nauwelijks tot geen
handmatige arbeid benodigd is om dieren uit het houderijsysteem te kunnen halen. Hierbij
wordt in ontwerp twee gebruik gemaakt van lokmiddel en poortjes die gesloten kunnen
worden.
Bij het ontwerp is gebruik gemaakt van intern transport, dat in de vleessector gebeurt door
middel van rails waar de plateaus over rollen en in de legsector gebeurt dit door middel van
een transportband. Met betrekking tot het externe transport is voor beide sectoren
gebleken dat de vrachtauto hiervoor het meest geschikte middel is.
Het ontworpen vang, verwijder- en transportsysteem voldoet in hoge mate aan de
behoeften en wensen van de beschreven actoren in hoofdstuk 3. De manier van werken en
de andere vormen van arbeid zal in het begin wennen zijn voor de pluimveehouder en de
eventuele medewerkers.
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Hiernaast is een patent
weergegeven dat het laden van
pluimvee in containers mogelijk
kan maken. Pluimvee verlaat de
stal (2) via een transportband
(10) om vervolgens op het
draaibare deel (11) van de
transportband
te
komen
waarna de dieren verdeeld
kunnen worden over de
container (20). In gedeelte (12)
bevindt
zich
ook
een
weeginstallatie dat het mogelijk
maakt het gewicht te meten
dat uiteindelijk de container
ingaat. Via de transportbanden
(4,5 & 8) kan de container
aangevoerd worden en weer
afgevoerd worden naar de
verwerkende industrie.
Figuur 1: Laden van pluimvee in containers (toelichting zie tekst)
Verdoven bij het verwerken van slachtdieren
Jaar: 2003
Aanvrager: Stork PMT
IPC code: A22B3/00; A22B3/06; A22B3/00; (IPC1-7): A22B3/00; A22B3/08; A22B3/12;
A22C21/00
Publicatienummer: NL1018486 (C2)
In figuur 2 is een alternatieve techniek weergegeven voor het verdoven van pluimvee.
Voordat het pluimvee op de slachterij komt wordt het in containers (100) bedwelmd zodat
ze bewusteloos het slachtproces doormaken. Zuurstoftoevoer aan de spieren is hierbij

i

echter wel van belang. Wanneer de
dieren bedwelmd zijn komen ze
bewusteloos uit de container (104) en
worden de dieren getransporteerd per
lopende band (126) naar de slachtlijn. Dit
patent is bruikbaar voor mijn Bachelor
Thesis als informatie, wellicht zou ook het
ontwerp of het logistieke proces van het
pluimvee naar de verwerkende industrie
aangepast kunnen worden zodat dieren
tijdens transport bedwelmd kunnen
worden.

Figuur 2: Bedwelmen van pluimvee (toelichting zie tekst)
Krat voor het transporteren van pluimvee en inrichting voor het gebruik daarvan
Jaar: 1991
Aanvrager: Berend Schapelhouman
IPC code: A01K31/07; A01K45/00; B65D85/50; A01K31/00; A01K45/00; B65D85/50; (IPC17): B65D85/5
Publicatienummer: NL9000922 (A)

Figuur 3: Transporteren per krat (toelichting zie tekst)

ii

Een veelgebruikte techniek voor het vangen / verwijderen van pluimvee en het
transporteren daarvan is het krattensysteem of containersysteem. Deze kratten hebben een
systeem waarbij de meerdere kratten op elkaar verschuifbaar zijn tussen de transportpositie
(24) en de vulpositie (22). Dit maakt het plaatsen van de dieren (26) in de kratten zeer
gemakkelijk. De zijkanten van de krat hebben verticaal gesneden ventilatie openingen (1)
zodat er genoeg omringende zuurstof aanwezig is voor het pluimvee tijdens transport.
Omdat dit een veelgebruikte techniek is kan dit patent zeker in overweging genomen
worden bij het ontwerpen van een nieuw houderijsysteem. In andere woorden is het
misschien mogelijk een duurzaam houderijsyteem te ontwerpen dat het vangen en
verwijderen van het pluimvee op deze manier mogelijk maakt.
Inrichting voor het huisvesten van pluimvee, gebouw voorzien van een dergelijke inrichting
en werkwijze
Jaar: 2005
Aanvrager: A.H. Jansen Holding b.v.
IPC code: A01K31/22; A01K31/00; (IPC1-7): A01K31/22
Publicatienummer: NL1024938 (C2)

Figuur 4: Transport door liften en lopende banden (toelichting zie tekst)
In dit huisvestingsysteem is het mogelijk pluimvee op verschillende etages te houden
waardoor de ruimte per kip toeneemt bij een gelijk aantal dieren. Waar het hier echter om
gaat is het transportsysteem voor de dieren om deze naar buiten (6) te transporteren. Door
middel van liften (7) met platen (9) waar de kippen op kunnen staan en lopende banden (8)
kunnen dieren van een hoger gelegen etage naar onder gebracht worden en met de lopende
band naar de voor- of achterzijde van de stal getransporteerd worden.

iii

Inrichting en werkwijze voor het vangen van gevogelte
Jaar: 2001
Aanvrager: Nabuurs Groep b.v.
IPC code: A01K45/00; B65G47/29; B65G47/88; A01K45/00; B65G47/28; B65G47/88; (IPC17): A01K45/00; B65G47/68
Publicatienummer: NL19991013915 19991222

Figuur 5: Vangmachine om pluimvee automatisch te vangen (toelichting zie tekst)
Inrichting voor het vangen van gevogelte, in het bijzonder kuikens, voorzien van een
vangkop (20) en een aansluitende transportband (8). Op deze transportband zijn
individualiseringsmiddelen (40) aangebracht om pluimvee in een lijn in de containers te
brengen. Aan het eind van deze transportband bevindt zich een horizontaal beweegbaar
deel (36) zodat het de achterliggende container over de gehele breedte gevuld kan worden.
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II IDEF0 Versie AsIs
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III IDEF0 Versie ToBe
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IV Goldfire functiemodel

Supersystemen zijn weegegeven in het groen, alle witte blokfuncties zijn componenten
en de targets zijn weergegeven in het geel. “Useful” acties zijn aangeduid met een blauwe kleur en de “harmful” acties met een oranje kleur.
Rechts staan de verdiepingen in functies van het slachtsysteem en het transportsysteem.
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VIII Ontwerpen vleessector & legsector

Figuur 6: Ontwerp vleessector
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Figuur 7: Ontwerp legsector
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