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Voorwoord
De vermeerderingssector, met zogenaamde vleeskuikenouderdieren, neemt binnen de vleesketen
een belangrijke positie in. Het uitgangsmateriaal voor de volgende schakels in de keten wordt namelijk
op deze bedrijven geproduceerd. De pluimveehouders die vleeskuikenouderdieren houden worden
vermeerderaars genoemd. Zij leveren de broedeieren aan de broederij, die vervolgens
eendagskuikens levert aan de vleeskuikenhouders. Deze vleeskuikenhouders leveren hun kuikens
aan de slachterijen die op hun beurt de retail bedienen met vleeskuikenvlees. In Nederland zijn
momenteel circa 200 vermeerderingsbedrijven met in totaal circa 5 miljoen dieren.
De sector heeft te maken met een aantal uitdagingen op het gebied van welzijn, milieu, economie en
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een van de manieren tot een meer duurzame manier van
houden van vleeskuikenouderdieren is het aanpassen van de leefomgeving van de dieren. Daarvoor
is begin 2009 door Wageningen UR Livestock Research en een pluimveehouder de handen
ineengeslagen om een innovatief huisvestingssysteem te ontwikkelen. Uit deze kruisbestuiving van
praktijk en onderzoek is de zogenaamde „Quality Time‟ stal ontwikkeld. Deze stal is door diverse
organisaties aangemerkt als een positief initiatief om de sector vooruit te helpen.
De hoop is dan ook dat het initiatief navolging krijgt en dat vergelijkbare systemen en denkrichtingen
in de praktijk worden toegepast om het duurzaam ondernemen meer en meer te stimuleren.
Ing. R.A. van Emous (projectleider)

Samenvatting
In de vleeskuikenouderdierensector is sprake van een negatieve trend in bevruchting en uitkomst van
de broedeieren. Het probleem van de bevruchting treedt vaak op in de tweede helft van de legperiode
maar ook gedurende de gehele legperiode. Uit onderzoek (Van Emous, 2007) bleek dat de
bevruchting tussen 2000 en 2006 met gemiddeld 0,7% per jaar afnam wat grote economische
gevolgen heeft. Om de bevruchting en uitkomst op een hoger niveau te houden worden jonge hanen
bijgeplaatst. Dit bijplaatsen kan nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid en het welzijn van de
dieren.
Uit onderzoek van De Jong et al. (2009) bleek dat een groot gedeelte (90%) van de paringen bij
vleeskuikenouderdieren gedwongen is. De conclusie was dat baltsgedrag opvallend weinig voorkwam
(en sommige elementen helemaal niet), en dat hennen (misschien wel daardoor) de toenadering van
de hanen nauwelijks leken „op te merken‟ of wegliepen van de haan. Het leek erop dat zowel hanen
als hennen de natuurlijke elementen van seksueel gedrag niet kenden. Veel van de waargenomen
gedragingen (gedwongen paringen, paringen niet afmaken) zijn onderdeel van de ontwikkeling van
het paargedrag die normaliter tussen de 4 en 12 weken plaatsvindt, maar die een overgang vormt
naar „volwassen‟ paargedrag.
De afnemende bevruchting en de problemen met het paargedrag waren het uitgangspunt tot de
ontwikkeling van een innovatief huisvestingsysteem. Het idee voor het „Quality Time‟ concept is begin
2007 bij Wageningen UR Livestock Research geboren. De “trigger” tot het idee voor een innovatief
huisvestingsysteem was de kennis over het verloop van de paringen gedurende de dag. Paringen
vinden namelijk vooral aan het einde van de dag plaats. Dit is biologisch en fysiologisch gezien het
meest gunstige tijdstip van de dag voor kippen om te paren. Verder is uit waarnemingen in
praktijkstallen bekend dat de hanen de hennen in de ochtend lastig vallen en dat de hennen daardoor
„schrik‟ krijgen van de hanen. Uit deze twee aspecten ontstond het idee om de hanen enige uren
gedurende de dag gescheiden van de hennen te houden. Op die manier is er op verschillende
tijdstippen van de dag sprake van „Quality Time‟:
- Scheidingsperiode: de hennen kunnen in deze periode rustig hun normaal gedrag uitvoeren:
ei leggen, voer opnemen, scharrelen en stofbaden zonder daarbij door de hanen lastig
gevallen te worden.
- Direct na het mengen: door de periode van scheiden zijn de hennen meer genegen om zich te
laten paren.
Al snel ontstond het idee om de dieren bij het voersysteem te scheiden. Het voersysteem (maar vooral
het voer) neemt voor de dieren een belangrijke plaats in de stal in. Daarnaast worden hennen en
hanen al tientallen jaren gescheiden gevoerd met hun eigen voersysteem. Door het voer van de
hanen iets later te verstrekken dan het voer van de hennen komen de dieren in hun eigen gebied (bij
hun voersysteem). Door de stal met een mobiel hekwerk uit te voeren en over het hanenvoersysteem
te laten zakken wordt het gros van de hennen en hanen op een eenvoudige manier van elkaar
gescheiden.
Voorafgaand aan de inrichting van een praktijkstal is door WUR-LR een pilot-proef bij een
praktijkbedrijf uitgevoerd om twee belangrijke onderzoeksvragen te beantwoorden. In de eerste plaats
was het belangrijk om na te gaan wat het gedrag van de hanen onderling was als zij 5 uur apart van
de hennen werden gehouden. In de tweede plaats was het de vraag wat er gebeurde als de hennen
na de 5 uur scheidingsperiode weer bij de hanen kwamen. Uit de pilot-proef bleek dat beide
gedragsitems geen problemen gaven. Na de pilot-proef is een grote praktijkstal voor circa 15.000
dieren voor de helft ingericht met het „Quality Time‟ concept en is het onderzoek begin 2009 gestart
door twee achtereenvolgende koppels vleeskuikenouderdieren te volgen.
Het hoofddoel van dit onderzoek was om het innovatieve huisvestingsysteem Quality Time te
implementeren in een praktijkstal voor vleeskuikenouderdieren.
Uit de gedragswaarnemingen bleek dat in de Quality Time afdelingen ongeveer 20% meer geslaagde
paringen plaatsvonden dan in de controle afdelingen. Dit ging niet gepaard met meer baltsgedrag
voorafgaand aan een paring. Wel bleek dat de hanen in de controle afdelingen duidelijk agressiever
waren richting de hennen dan de hanen in de Quality Time afdelingen. De bevruchting in de Quality
Time afdelingen was in de eerste ronde vergelijkbaar, en in de tweede ronde iets beter in vergelijking
met de controle afdelingen.

Tijdens beide ronden was er een tendens voor een iets betere bevedering in de Quality Time
afdelingen tussen 30 en 50 weken leeftijd. Maar zowel in de controle afdelingen als in de Quality Time
afdelingen was aan het einde van de productieperiode de bevedering van de hennen slecht en waren
de hennen behoorlijk kaal.
De kosten voor de inrichting van de Quality Time stal bedragen ongeveer € 2,50 per hen.
Op basis van deze resultaten kan voorzichtig worden geconcludeerd dat het Quality Time concept het
paargedrag en de bevruchtingsresultaten van vleeskuikenouderdieren kan verbeteren.

Summary
In broiler breeder business a negative trend in fertility and hatchability of hatching eggs is visible.
Problems with fertility often occur in the second half of the laying period but sometimes also
throughout the entire laying period. Research from Van Emous (2007) shows that the fertility between
2000 en 2006 decreased with on average 0.7% a year which results in great economic consequences.
To keep the fertility and hatchability on a high level, young active males are spiked into the flock. A
disadvantage of spiking of young males is the risk on health (biosecurity) and welfare of the birds.
Research from De Jong et al (2009) showed that a large part (90%) of all copulations is forced. The
conclusion was that very few courtship behaviour was observed and some elements were never
observed. They also concluded that females (maybe because of the lack in courtship behaviour) do
not seem to show “normal” responses towards the males. Females often did not respond to males or
ran away from them. It looks like that the males as well as the females did not know the “natural”
elements of sexual behaviour. Most of the observed mating behaviour (forced copulations and
incomplete copulations) are part of the development of mating behaviour that normally takes place
between 4 and 12 weeks of age. In a more natural surrounding this behaviour is a transition to normal
mature mating behaviour.
The decrease in fertility and the problems with mating behaviour was the starting-point to develop an
innovative housing system. The idea for the “Quality Time” concept was born in the beginning of 2007
at Wageningen UR Livestock Research. The trigger for the idea for an innovative housing system was
the knowledge of the development of the numbers of copulations during the day. Normally, most of the
copulations are carried out at the end of the day. This is the best time of the day for mating from a
biological and physiological point of view. From observations in practice it is well known that males
bother females in the morning which can lead to fear of females to males. From these two aspects the
idea arose to separate the males and the females some hours during the day. In this way during some
different parts of the day there is “Quality Time”:
- Separating period: females have more possibilities to carry out normal behaviour like: laying
eggs, feed intake, scratching and dust bathing without disturbance of the males.
- Directly after mixing males and females: because of the separating period females are more
willing to mate with the males.
To separate the males and the females the idea came up to use the feed equipment. The feeding
system (especially the feed) is very important in the broiler breeder house. Since many years females
and males are fed with separated feeding systems. A different distributing time between sexes was
used to separate the females and the males. The males received the feed some minutes later than the
females. Females and males have the time to move to their own feeding system what leads to the
separating of the sexes. A movable fence was installed and dropped over the feeding system for the
males. In that way a major part of the males and females were easily separated.
Before the implementation of the Quality Time concept in a practical poultry house, WUR-LR has
carried out a pilot experiment to answer two important questions. The first topic was to observe the
aggressive behaviour in between males during the separating period of 5 hours. The second topic was
what happened between males and females after the separating period of 5 hours. The results from
the pilot experiment shows that both topics did not result in behaviour problems. After the pilot
experiment the Quality Time concept was installed in the half of a big practical broiler breeder house
with a capacity of 15.000 birds. In the beginning of 2009 the research was started and the results of
two flocks were collected.
The main goal of the research was to implement the innovative housing system Quality Time in a
practical house for broiler breeders and evaluate the functioning of the system.
The behaviour observations show that the birds in the Quality Time compartments carried out 20%
more successful copulations compared to the control compartments. However copulations were not
more preceded by courtship behaviour. Males in the control compartments were clearly more
aggressive in the direction of females than males in the Quality Time compartments. The fertility in the
Quality Time compartments was comparable in the first flock and slightly better in the second flock as
compared to the control compartments.
During both flocks the birds in the Quality Time compartments showed a better feather cover between
30 and 50 weeks of age. But at the end of both flocks the quality of the feather cover was bad and
most females were almost bold.
The costs for installing the Quality Time concept are about € 2.50 per bird.
On the basis of the results of the observations and measurements it can be carefully concluded that
the Quality Time concept can improve the sexual behaviour and fertility of the eggs of broiler breeders.
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1 Inleiding
Bevruchtingsproblematiek
De vleeskuikenouderdieren sector heeft het laatste decennium te maken met een negatieve tendens
in bevruchting en uitkomst van broedeieren. Het probleem van de bevruchting treedt vooral op in de
tweede helft van de legperiode. Na circa 40 weken leeftijd daalt de bevruchting te snel. Om de
bevruchting en uitkomst op een hoger niveau te houden worden bij de meeste koppels
vleeskuikenouderdieren na 40 weken leeftijd nieuwe jonge hanen bijgeplaatst. Door de toenemende
problemen met de bevruchting en uitkomst worden steeds vaker en steeds meer hanen per legperiode
bijgeplaatst. In relatie tot gezondheid van het koppel en overbrenging van besmettelijke dierziekten
(MG, salmonella, etc.) is dit geen duurzame methode. Ook voor het welzijn van de dieren is dit geen
aan te bevelen praktijk. Het toevoegen van jonge hanen zorgt voor extra onrust door hiërarchische
strijd tussen de hanen. Verder heeft de praktijk de indruk dat het positieve effect van bijplaatsen in de
loop der jaren minder is geworden. Naast de daling van de uitkomst na circa 40 weken leeftijd wordt
ook regelmatig een continu te lage bevruchting en uitkomst waargenomen. Uit onderzoek (Van
Emous, 2007) bleek dat de bevruchting tussen 2000 en 2006 met gemiddeld 0,7% per jaar afnam. Bij
een lagere bevruchting en uitkomst van broedeieren neemt de efficiency van de totale vleeskolom
sterk af. Een verlaging van de gemiddelde uitkomst met één procentpunt geeft bij een bedrijf met
20.000 vleeskuikenouderdieren een verlaging van de inkomsten van circa € 6.500,-. Voor de gehele
pluimveevlees sector betekent deze gemiddelde daling in bevruchting van de afgelopen vijf jaar dat de
totale schade kan oplopen naar enkele miljoenen euro‟s.
Paargedrag
Uit onderzoek van De Jong et al. (2009) bleek dat het paargedrag dikwijls ruw verloopt, wat
beschadigingen aan het verenpak en de huid van de hennen veroorzaakt. Verder zorgt het ruwe
paargedrag ervoor dat hennen zich terugtrekken op de beun en gaan schuilen in de nesten. Een groot
gedeelte (90%) van de paringen bij vleeskuikenouderdieren is gedwongen. De conclusie uit het
onderzoek was dat baltsgedrag opvallend weinig voorkwam (en sommige elementen helemaal niet),
en dat hennen (misschien wel daardoor) de toenadering van de hanen nauwelijks leken „op te merken‟
of wegliepen van de haan. Het leek erop dat zowel hanen als hennen de natuurlijke elementen van
seksueel gedrag niet kenden. Veel van de waargenomen gedragingen (gedwongen paringen,
paringen niet afmaken) zijn onderdeel van de ontwikkeling van het paargedrag dat normaliter tussen
de 4 en 12 weken plaatsvindt, maar die een overgang vormt naar „volwassen‟ paargedrag.
Innovatief huisvestingsysteem
De combinatie van lage bevruchting en uitkomst, en ruw paargedrag waren het uitgangspunt voor de
ontwikkeling van een innovatief huisvestingsysteem. De innovatieve stal moest zo ingericht worden
dat er meer harmonie in het koppel kwam en het gedrag van de hennen en hanen beter op elkaar
werd afgestemd. Om dit te bereiken moest beter gebruik worden gemaakt van het natuurlijk dagritme
van de dieren. Het is bekend dat kippen erg sociaal zijn en dat ze hun gedrag synchroniseren (op
elkaar af stemmen). Hierin hebben de dominante hennen de voortrekkersrol en de rest van het koppel
volgt. Dit is goed te zien rond de middag in een praktijkstal waarin vaak heel veel hennen tegelijk een
stofbad nemen.
Het idee voor het „Quality Time‟ concept is begin 2007 bij Wageningen UR Livestock Research
geboren. De “trigger” tot het innovatieve huisvestingsysteem was de kennis over het verloop van de
paringen gedurende de dag. Paringen vinden vooral aan het einde van de dag plaats. Dit is biologisch
en fysiologisch gezien het meest gunstige tijdstip van de dag voor kippen om te paren. Verder is uit
waarnemingen in praktijkstallen bekend dat de hanen de hennen in de ochtend lastig vallen en dat de
hennen daardoor “schrik” krijgen van de hanen. Uit deze twee aspecten ontstond het idee om de
hanen enige uren tijdens de dag gescheiden van de hennen te houden. Op die manier is er op
verschillende tijdstippen van de dag sprake van „Quality Time‟:
- Scheidingsperiode: de hennen kunnen in deze periode rustig hun normaal gedrag uitvoeren:
ei leggen, voer opnemen, scharrelen en stofbaden zonder daarbij door de hanen lastig
gevallen te worden;
- Direct na het mengen: door de periode van scheiden zijn de hennen meer genegen om zich te
laten paren.
Al snel ontstond het idee om de dieren bij het voersysteem te scheiden. Voersystemen nemen voor de
dieren een belangrijke plaats in de stal in. Vleeskuikenouderdieren zijn in het begin van de legperiode,
doordat de hoeveelheid wordt beperkt, erg gefocust op het voer. Daarnaast worden hennen en hanen
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al tientallen jaren gescheiden gevoerd met hun eigen voersysteem. Door nu het voer van de hanen
iets later te verstrekken dan het voer van de hennen komen de dieren in hun eigen gebied (bij hun
voersysteem). Door de stal met een mobiel hekwerk uit te voeren en over het hanenvoersysteem te
laten zakken wordt het gros van de hennen en hanen op een eenvoudige manier van elkaar
gescheiden.
Pilot-proef
Voorafgaand aan de inrichting van een praktijkstal is door WUR-LR een pilot-proef bij een
praktijkbedrijf uitgevoerd om twee belangrijke onderzoeksvragen te beantwoorden. In de eerste plaats
was het belangrijk om na te gaan wat het gedrag van de hanen onderling was als zij 5 uur apart van
de hennen werden gehouden. Uit de pilot-proef bleek dat dit geen problemen gaf met verhoogde
onderlinge agressiviteit. In de tweede plaats was het de vraag wat er gebeurde als de hennen na de 5
uur scheidingsperiode weer bij de hanen kwamen. Uit de pilot-proef bleek dat dit ook geen agressie
problemen gaf. Er werd juist een verhoogde activiteit van paringen en een hoger percentage
geslaagde paringen waargenomen. Aan de hand van proefinleggen van broedeieren bleek de
bevruchting op een hoger niveau te liggen.
Doel van het onderzoek
Het hoofddoel van dit onderzoek was om het innovatieve huisvestingsysteem Quality Time te
implementeren in een praktijkstal voor vleeskuikenouderdieren. In dit rapport worden de bevindingen
van twee koppels vleeskuikenouderdieren weergegeven die in de „Quality Time‟ stal zijn gehouden.
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt de methode van onderzoek beschreven. Hoofdstuk 3 beschrijft de resultaten van
het onderzoek van beide legperioden. In hoofdstuk 4 wordt de discussie over de resultaten gevoerd
terwijl in hoofdstuk 5 de conclusies zijn vermeld.
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2 Materiaal en methode
In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens ingegaan op de bedrijfssituatie, huisvesting algemeen,
management, innovatieve onderdelen van de „Quality Time‟ stal, diermateriaal en waarnemingen
tijdens de twee legperioden.
2.1 Bedrijfssituatie
Deze studie is uitgevoerd bij een bedrijf met vleeskuikenouderdieren in Ane, wat gelegen is in het
Noordoosten van Overijssel. Ane is een buurtschap in de gemeente Hardenberg en ligt in een
pluimveearm gebied. Het bedrijf was van oorsprong een melkveebedrijf wat is omgeschakeld naar een
zogenaamd vermeerderingsbedrijf voor vleeskuikens. In 1998 werd daarvoor een grote stal gebouwd
met groepshuisvesting (Commune van JPE) voor 22.500 vleeskuikenouderdieren. Op dat moment
was op het bedrijf al een kleine grondstal voor 3.000 vleeskuikenouderdieren aanwezig. De eerste
jaren waren de technische resultaten (productie, voeropname en bevruchting) in de groepshuisvesting
prima. In de loop der jaren werden de bevruchtingsresultaten van de broedeieren die in de
groepshuisvesting werden gehouden steeds slechter. Daardoor vatte de pluimveehouder het plan op
om de groepshuisvesting door grondhuisvesting te vervangen. In de bestaande stal (85 m lang 20 m
breed) konden echter minder dieren (circa 12.000) worden gehouden. Om het verschil op te vangen
werd besloten om een nieuwe stal naast de bestaande stal te bouwen, die begin 2009 werd geopend.
Deze nieuwe stal werd ingericht met een aantal innovatieve elementen die samen het predicaat
‟Quality Time‟ stal hebben meegekregen. Na de voltooiing van de „Quality Time‟ stal had het bedrijf
ruimte om in totaal circa 30.000 dieren (hennen en hanen) te houden.
2.2 Inrichting en dimensies proefstal
De stal waarin het „Quality Time‟ concept was geïnstalleerd was binnenwerks 83,7 meter lang en 26,2
2
meter breed (2.193 m ). In bijlage 1 zijn een aantal foto‟s van de inrichting van de stal opgenomen. In
de breedte gezien waren er twee rijen legnesten geplaatst die 145 centimeter breed waren (figuur 1).
2
Per hen was er 97,4 cm oppervlakte legnest aanwezig of 102,7 hennen per vierkante meter legnest.
In het midden van het legnest lag een eierenband die 50 centimeter breed was. Deze eierenband was
in het midden gescheiden door een laag schotje zodat de eieren van de verschillende gedeelten (links
en rechts van het legnest) van de stal gescheiden verzameld konden worden. Links en rechts van het
legnest lag een schuin geplaatst kunststof rooster van twee meter breed. Onder de roosters was een
put voor de opvang van de mest aangebracht. Deze put had een diepte van 110 centimeter aan de
kant van het strooisel. Bij het legnest was de diepte van de put 120 cm. De totale stal bestond voor
59,6% uit strooisel en 40,4% uit rooster met legnest (30,2% rooster en 10,2% legnest). De mest in de
put werd door middel van een tijdklok ‟s nachts gedroogd met een ventilator die de lucht uit het
3
midden van de stal aanzoog en over de mest blies (1 m per dierplaats per uur).

Legnest

Water
Hanenhok
Rooster

Mestput

Figuur 1

Schematische dwarsdoorsnede van de stal
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De stal was in de lengterichting in twee gedeelten verdeeld met een hekwerk waarbij het voorste
gedeelte van de stal ingericht was met het Quality Time concept en het achterste gedeelte werd
gebruikt als controle gedeelte (figuur 2). Door de twee rijen legnesten waren de hoofdafdelingen
(Quality Time en controle) weer verdeeld in drie subafdelingen. Van voren gezien links en rechts een
smalle afdeling en in het midden een dubbele afdeling.

Legnest
Strooisel

Wand

Hanenhok

Controle afdelingen

Figuur 2

Quality Time afdelingen

Rooster

Voorruimte

Schematische weergave bovenaanzicht van de stal

Ventilatie
De stal werd mechanisch geventileerd met 15 ventilatoren in de nok met een capaciteit van elk 21.700
3
3
m per uur en twee ventilatoren in de achtergevel van elk 40.800 m lucht per uur. Deze laatste twee
ventilatoren schakelden alleen in als de staltemperatuur boven de 28 °C kwam. De verse lucht kwam
via de zijgevels de stal binnen met in totaal 96 zogenaamde Flash inlaatventielen (60 bij 40
centimeter). In de stal hingen verder twee heteluchtkanonnen om de stal op temperatuur te brengen
voor aanvang van een nieuw koppel en op temperatuur te houden tijdens de wintermaanden. Tevens
was voor de zomermaanden een koelsysteem aangebracht om de staltemperatuur te verlagen.
Verlichting
De hoofdverlichting bestond uit TL-buizen die op de rand van het strooisel en rooster in lengterichting
waren geïnstalleerd. De vier lijnen met TL-buizen waren in hoogte verstelbaar en aan iedere lijn waren
elk 26 stuks gemonteerd (totaal 104 stuks). De TL-buizen waren van het type IP65, hadden een
sterkte van 36 Watt en kleur 640. In het begin van de legperiode hingen de TL-buizen circa 100
centimeter boven het rooster. Na een week werd dit verhoogd naar circa 225 centimeter. Boven de
twee rijen legnesten was verder een rij van elk 16 gloeilampen gemonteerd met om en om een blauwe
(vangverlichting) en een witte (nachtverlichting) gloeilamp.
Voersysteem en drinkwatersysteem
De hennen en hanen kregen gescheiden voer verstrekt. Het voer voor de hennen werd verstrekt via
een voergoot van het type Bridomat en de hanen kregen het voer via voerpannen. Boven de voerlijn
van de hennen bevond zich een aluminium buis die op een afstand van 40 mm vanaf de voergoot was
geplaatst. Door de krappe afstand was het voor de meeste hanen al vanaf 23 weken leeftijd niet
mogelijk om voer uit de voergoot te pikken. Het hanenvoersysteem hing op minimaal 50 centimeter
hoogte vanaf het strooisel waardoor de hennen er niet bij konden. De hennen hadden 12,8 centimeter
voerbaklengte per hen tot hun beschikking. De hanen hadden een bezetting van 6,3 haan per
voerpan. Zowel het hennen- als het hanenvoersysteem was in hoogte verstelbaar. Het water werd via
drinknippels verstrekt die op een afstand van 70 centimeter van het legnest waren geplaatst in vier
lijnen. Per rij waren 401 drinknippels aangebracht. In totaal waren er 1.604 drinknippels aanwezig met
een bezetting van 10,1 dier per nippel.
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2.3 Management
Voer en water
De vleeskuikenouderdieren kregen een 2-fasenvoer verstrekt. Tussen 20 en 23 weken leeftijd kregen
de dieren een pre-foktoomvoer en na 23 weken leeftijd kregen de dieren foktoomvoer 1 (2.750 kcal en
15,3% RE) wat tot het einde van de legperiode werd verstrekt. De dieren werden naar hun
lichaamsgewicht en eiproductie gevoerd. Tijdens de eerste legperiode is voer verstrekt vanaf 09.00
uur en hadden de dieren maximaal 4 uur (tot 13.00 uur) voer tot hun beschikking. Tijdens de tweede
legperiode werd het voer vanaf 08.30 uur verstrekt en hadden de dieren maximaal 3,5 uur (tot 12.00
uur) voer tot hun beschikking. Water werd beperkt verstrekt tot ongeveer één tot anderhalf nadat het
voer op was. In de namiddag (15.30 uur) kregen de dieren nog een half uur extra water. Graan werd
vanaf 40 weken leeftijd via een automatisch graandoseersysteem verstrekt op de tijdstippen 14.00,
15.00 en 16.00 uur. Per keer werd 1 gram gemengd graan per dier verstrekt.
Verlichting
Zowel bij het eerste als het tweede koppel hadden de dieren een daglengte van 15 uur licht (tabel 1).
Bij het eerste koppel ging het licht om 05.00 uur aan terwijl dit bij het tweede koppel vervroegd werd
naar 04.00 uur. De reden hiervoor is dat tussen de eerste en tweede legperiode het dagritme is
aangepast om meer tijd te creëren tussen het tijdstip dat het voersysteem voor de hennen omhoog
ging en het tijdstip dat de hanen tussen de hennen kwamen (hek hanenhok omhoog). Bij het eerste
koppel werden de dieren 5 en bij het tweede koppel 5,5 uur gescheiden.
De verduisterbare dakramen stonden gedurende de gehele legperiode helemaal open.
Tabel 1

Dagprogramma (licht, voertijd en scheidingssysteem)
Eerste legperiode
Licht aan
05.00
Voeren en scheiden
09.00
Voersysteem omhoog
13.00
Hanenhekken omhoog
14.00
Licht uit
20.00

Tweede legperiode
04.00
08.30
12.00
14.00
19.00

Klimaat
De temperatuur in de stal was gedurende de gehele legperiode ingesteld op 20 °C. In de winter was
het mogelijk om de stal bij te verwarmen en in de zomer was het mogelijk om de stal te koelen.
Strooisel
2
Voor aanvang van een nieuw koppel dieren werd een dun laagje houtkrullen (0,2 kg/m ) in de
strooiselruimte aangebracht.
2.4 Innovatieve onderdelen QT stal
Binnen de „Quality Time‟ afdelingen waren een aantal innovatieve onderdelen aangebracht:
Aparte ruimte voor hanen
Een ruimte in de stal waar de hanen apart van de hennen gevoerd, en gedurende een gedeelte (5 tot
5,5 uur) van de dag apart gehouden konden worden (figuur 3). Deze ruimte werd gecreëerd door een
hek, gemaakt van gaas (maaswijdte 10 bij 10 cm) van 120 cm hoog, enige minuten na het voeren van
de hanen te laten zakken. Op die manier ontstond in de stal een afzonderlijke ruimte voor de hanen.
De ruimte beschikte over een voersysteem voor hanen en een drinknippelsysteem aan de zijkant van
het hanenhok (figuur 3). Zowel bij de buitenste twee afdelingen als de middelste afdeling was het
2)
hanenhok 1,2 meter breed en 38 meter lang (45,6 m .
Het scheiden van de hennen en hanen werkte in de stal als volgt:
- eerst kregen de hennen voer verstrekt via het hennenvoersysteem;
- na circa 3 minuten kregen de hanen voer verstrekt via het hanenvoersysteem;
- hierdoor werden de hennen en hanen fysiek gescheiden in de stal omdat de dieren zich naar hun
eigen voersysteem begaven;
- nadat de hanen ook voer hadden, werd het scheidingshek naar beneden gebracht;
- na de scheidingsperiode (5 tot 5,5 uur) werd het scheidingshek omhoog gebracht en konden de
hennen en hanen mengen.
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Met het scheiden van de dieren werd niet direct na opzet van de dieren op 20 weken leeftijd
begonnen. Eerst moesten de dieren aan de nieuwe stal en aan het gescheiden voersysteem voor de
hennen en hanen wennen. Om dit proces van wennen aan het eigen voersysteem te versnellen zijn
een aantal maatregelen getroffen. In de eerste plaats door de afstand tussen de rol en voergoot van
het Bridomat systeem (hennen voersysteem) krap te houden. Deze afstand werd meteen op 40 mm
gefixeerd zodat de hanen met hun grotere kammen en dikkere koppen geen voer uit het hennen
voersysteem konden pikken. In de tweede plaats werden de voerpannen voor de hanen zo snel
mogelijk op hoogte gebracht zodat de hennen niet meer bij het voer in het hanenvoersysteem konden.
Deze twee maatregelen maakten het mogelijk om bij beide legperioden al op 23 weken leeftijd te
starten met het gescheiden houden van de dieren.

Figuur 3

Aparte ruimte voor de hanen tijdens de scheidingsperiode met het voersysteem (gele
pannen) en drinkwatersysteem (witte lijn aan de linkerkant gaas)

Automatisch graandoseersysteem
In de stal hing boven de strooiselruimten een automatisch graandoseersysteem (figuur 4). Dit systeem
was bedoeld om de hennen van het rooster naar het strooisel te lokken. Dit werd gedaan omdat
paringen vooral op het strooisel plaatsvinden en de hanen in de (na)middag zich meestal in
meerderheid op het strooisel bevinden. Rond die tijd zit vaak een belangrijk gedeelte van de hennen
op het rooster te rusten en komen ze niet in contact met de hanen. Vroeger werd graan met de hand
gestrooid om het contact tussen de hennen en hanen te intensiveren. Doordat tegenwoordig de
bedrijven en stallen veel groter zijn is het praktisch niet mogelijk om dit met de hand te doen.
Het automatisch graandoseersysteem bestond uit een voorraadsilo en een voervijzel in de
lengterichting van de stal. In de voervijzel waren aan de zijkant kleine openingen gemaakt waardoor
het graan de vijzel kon verlaten. In de middelste afdeling was om de anderhalve meter een opening in
de vijzel gepositioneerd terwijl dit bij de buitenste afdelingen om de drie meter was. Onder deze
openingen waren conisch gevormde „petjes‟ opgehangen waardoor het graan na het verlaten van de
openingen zich verdeelde over het strooisel.
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Figuur 4

Automatisch graandoseersysteem (buis met rode “petjes”) boven de strooiselvloer

Daglichtplaten boven het strooisel
Boven het strooisel waren daglichtplaten aangebracht omdat daglicht (vooral UV-A) van invloed kan
zijn op de herkenning en (paar)gedrag van kippen. De dakramen waren verdeeld over vier rijen met
elk 14 of 15 dakramen (figuur 4). In totaal waren 58 verduisterbare dakramen (160 cm lang en 90 cm
breed) in het dak gemonteerd. In de dakramen waren lamellen aangebracht welke met een liermotor
bediend konden worden om de lichtsterkte te regelen.
Kleinere groepen dieren
De stal was in kleine groepen verdeeld door een hekwerk dwars in het midden van de stal en doordat
de legnesten als een barrière fungeerden. Op die manier ontstonden zes verschillende groepen
waarbij de middelste twee groepen het grootst waren met circa 4.000 dieren. In de buitenste vier
groepen (voor en achter) bevonden zich maximaal circa 2.000 dieren.
Schotjes op de scheiding rooster en strooisel
In de strooiselruimte waren schotjes (70 bij 70 centimeter) op de scheiding tussen rooster en strooisel
geplaatst als vluchtmogelijkheden voor de hennen en onderling agressief gedrag te voorkomen of te
verminderen. Tijdens de tweede legperiode zijn de schotjes niet meer geplaatst omdat dit niet meer
nodig bleek.
Relatief smal rooster
In de stal bevond zich een relatief smal rooster (circa 30% van de vloeroppervlakte) zodat het gedrag
van de hennen veel op het strooisel gericht werd. Een smal rooster kan ook helpen om te voorkomen
dat veel hennen zich ‟s middags terugtrekken op het rooster.
Aparte stal voor ‘reserve’hanen
Naast de stal was een oude mestopslag omgebouwd tot een aparte stal voor “reserve” hanen. Deze
ruimte werd in het begin van de eerste legperiode gebruikt om het percentage hanen in het begin van
de legperiode laag te houden. Een gedeelte van de hanen (2%) werd bij aanvang van de eerste
legperiode hierin geplaatst en deze werden op 28 tot en met 32 weken leeftijd gefaseerd in het koppel
gebracht. Dit werd tijdens de tweede legperiode niet gebruikt omdat het lastig bleek de hanen in de
aparte stal op te fokken. Na 40 weken leeftijd werd deze aparte stal voor beide legperioden gebruikt
om jonge hanen „traprijp‟ (= volwassen) te laten worden en deze bij het koppel te plaatsen.
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2.5 Diermateriaal
Tijdens beiden legperioden werden Ross 308 vleeskuikenouderdieren opgezet. Dit is het meest
gebruikte vleeskuikenouderdieren merk in Nederland. In tabel 2 staan enkele algemene gegevens
zoals geboortedatum, aantal opgezette dieren, etc. van beide koppels. Bij de tweede legperiode
werden relatief meer hanen bij opzet geplaatst omdat de indruk bestond dat het aantal tijdens de
eerste legperiode aan de lage kant was.
Tabel 2

Algemene gegevens beide koppels
Eerste legperiode
Geboorte datum
28-10-2008
Opzet datum
16-03-2009
Slacht datum
17-12-2009
Opzet leeftijd (weken)
19,9
Slacht leeftijd (weken)
59,3
Aantal hennen opzet
15.000
Aantal hanen opzet
1.050
Aantal bijplaats hanen
590

Tweede legperiode
24-09-2009
11-02-2010
29-11-2010
20,0
61,6
15.103
1.267
588

2.6 Waarnemingen
Tijdens de twee legperioden zijn verschillende waarnemingen aan de dieren verricht. Indien anders
aangegeven zijn de waarnemingen tijdens de eerste legperiode gedaan op 23, 27, 30, 33, 37, 43, 48
en 54 weken leeftijd. Tijdens de tweede legperiode zijn de waarnemingen gedaan op 23, 27, 33, 38,
45, 49 en 55 weken leeftijd.
-

Aantal dieren in het verkeerde vak
In de drie Quality Time afdelingen werden het aantal hennen geteld die zich, tijdens de
scheidingsperiode, in het hanenvak bevonden. Dit werd ook gedaan voor de hanen die zich in het
hennenvak bevonden. De tellingen werden direct na het scheiden van de dieren gedaan.

-

Paar-, balts- en agressief gedrag hanen
Het paar-, balts- en agressief gedrag tussen hanen en hennen werd „s middag tijdens drie
opeenvolgende sessies „live‟ gescoord. Hierbij werden per sessie op drie willekeurige plaatsen
steeds drie verschillende hanen gedurende vijf minuten gevolgd. De waarnemingen werden staand
vanaf het rooster kijkend naar het strooisel gedaan. Het paar-, balts- en agressief gedrag van de
hanen werd tussen 14:00 en 18:00 uur waargenomen. Dit werd steeds door twee personen gedaan
afwisselend in de Quality Time en controle afdelingen. Tijdens de sessies werden in totaal 54
verschillende hanen verdeeld over de Quality Time en controle afdelingen gevolgd. Het ethogram
staat weergegeven in bijlage 2.

-

Verloop paringsactiviteit gedurende de dag
De waarnemingen naar het verloop van de paringsactiviteit gedurende de dag werd tussen 09.00
en 19.00 uur gedaan. Het waarnemen werd in het midden van de stal uitgevoerd waarbij
bijvoorbeeld eerst 25 minuten het aantal paargedragingen bij een Quality Time afdeling werd
geturfd, gevolgd door 25 minuten bij een controle afdeling. De bevindingen werden genoteerd op
een tabel met voorgedrukte tijden. In een bepaald gedeelte van de afdeling (circa 3 bij 3 meter)
werd het aantal hanen geteld en continu werd het aantal paarpogingen, mislukte en gelukte
paringen van de aanwezige hanen geturfd. Tijdens de eerste legperiode zijn de waarnemingen
gedaan op 33 en 43 weken leeftijd. Tijdens de tweede legperiode zijn de waarnemingen gedaan op
35 en 46 weken leeftijd.

-

Onderling agressief gedrag hanen
Tijdens de periode dat de hennen en hanen gescheiden waren werden waarnemingen gedaan aan
het onderling agressief gedrag van de hanen. Bij de Quality Time afdelingen werd een bepaald vak
(1,2 bij 2 meter) tussen de hekken genomen en bij de controle afdelingen een bepaald vak (4 bij 2
meter) tussen het rooster en het voersysteem van de hanen. Per waarnemingsdag werd dit tijdens
twee sessies gedaan met elk 12 waarnemingen. Dit gebeurde op zes verschillende plaatsen met
twee tellingen per plaats. Per waarneming werd 2 minuten het onderling agressief gedrag van de
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hanen gescoord. Hierbij werd het aantal malen geturfd dat de hanen naar elkaar pikten, dreigden,
joegen, kam vasthielden of sprongen/trapten. Voor en na iedere waarnemingsperiode van twee
minuten werd het aantal hanen binnen een bepaald vak geteld om het aantal onderling agressieve
gedragingen per haan te kunnen berekenen. De waarnemingen werden tussen 10:00 en 12:00 uur
verricht.
-

Strooiselgedrag hennen
Het verzorgingsgedrag van de hennen werd „live‟ waargenomen door gedurende twee sessies het
totaal aantal hennen, aantal stofbadende en aantal scharrelende hennen in een bepaald vak (circa
3 bij 4 meter) te tellen. Hierbij werden per sessie 12 verschillende tellingen gedaan op zes
verschillende plaatsen in de stal (twee tellingen per plaats). Tussen de tellingen werd steeds een
korte periode van gewenning (circa 1 minuut) aangehouden en per plaats werd na de eerste telling
de tweede telling na vier of vijf minuten gedaan. Het verzorgingsgedrag van de hennen werd
tussen 12:00 en 14:00 uur gedaan.

-

Stofbadgedrag hennen
Nadat het voersysteem omhoog werd gelierd werden op vier verschillende plaatsen videocamera‟s
geplaatst. Twee in willekeurig gekozen Quality Time afdelingen en twee in willekeurig gekozen
controle afdelingen. Per waarnemingsdag werd een opname gemaakt van anderhalf uur en deze
werd naderhand bekeken op de kwaliteit van het stofbadgedrag. De videobanden werden
uitgelezen en geanalyseerd op tijdsduur en compleetheid van het stofbaden. Dus of alle fasen
tijdens het stofbadgedrag werden uitgevoerd of dat er een verstoring plaatsvond. Per leeftijd
werden per band ongeveer tien stofbaden gevolgd. Dit lukte niet voor alle banden, omdat de
camera soms op een plaats stond waar weinig stofbadgedrag voorkwam. De camera‟s werden om
circa 12:00 uur in de afdelingen geplaatst. Tijdens de eerste legperiode zijn de waarnemingen
gedaan op 27, 33, 37, 43 en 48 weken leeftijd. Tijdens de tweede legperiode zijn de waarnemingen
gedaan op 27, 33, 38, 45 en 49 weken leeftijd.

-

Kwaliteit bevedering hennen
Voor de beoordeling van de kwaliteit van de bevedering werden per afdeling 20 hennen
beoordeeld. Hierbij werd een score gegeven tussen 0 (= volledig bedekt), 1 (= ruw verenpak), 2 (=
gebroken veren), 3 (= stoppelig/kleine kale plek), 4 (= kalend/grote kale plek) en 5 (= volledig kaal).
De hennen werden gescoord op vier verschillende delen van het lichaam (rug, vleugels, staart en
dijbeen). De contactvlakken tussen de hen en de haan. Tevens werd een score gegeven voor de
verwonding van het dijbeen van 5 = geen wond, 6 = enkel wondje 7 = meerdere wondjes en 8
grote wond.

-

Strooiselkwaliteit
Het strooisel werd beoordeeld op koekvorming en vochtigheid. De koekvorming werd gescoord
tussen 0 en 4. De score 0 stond voor 0%, 1 voor 25%, 2 voor 50%, 3 voor 75% en 4 voor 100%
koekvorming van het strooisel. Voor de vochtigheid van het strooisel werd onderscheid gemaakt
tussen 0 (= droog), 1 (= half vochtig) en 2 (vochtig).

-

Bevruchting broedeieren
Per afdeling zijn op verschillende leeftijden 900 broedeieren verzameld en apart ingelegd in de
broederij. Van deze broedeieren is de werkelijke bevruchting bepaald of het aantal onbevruchte
eieren. Verder is op de broederij de 10-daagse schouw uitgevoerd om informatie te verzamelen
over de vroegembryonale sterfte. Er werd onderscheid gemaakt voor de vroegembryonale sterfte
in de categorieën 24 uur (dag 1), 48 uur (dag 2), bloed (dag 3), oog (dag 4-9) en embryo (dag 10).
Tijdens de eerste legperiode is dit gedaan op 28, 33, 38, 43, 50 en 57 weken leeftijd. Tijdens de
tweede legperiode is dit gedaan op 28, 35, 42, 51 en 55 weken leeftijd. Van de laatste inleg is
tijdens het proces wat verkeerd gegaan waardoor daarvan geen gegevens bekend zijn.

-

Uitval en uitvaloorzaken
Dagelijks werden de uitgevallen dieren (hennen en hanen) per afdeling genoteerd en werd, indien
bekend, de uitvaloorzaak door de pluimveehouder genoteerd. Voor de oorzaken werd onderscheid
gemaakt tussen pootproblemen, verwondingen, E. coli, slijters, prolaps en overig.

9

Rapport 470

-

Lichaamsgewichten hennen
Gedurende beiden legperioden zijn dagelijks de lichaamsgewichten van de hennen en hanen
gemeten. Dit werd gedaan in twee (links en midden) van de drie Quality Time afdelingen en in twee
(midden en rechts) van de drie controle afdelingen.
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3 Resultaten
3.1 Aantal dieren in het verkeerde vak
In figuur 5 en 6 is, per legperiode, het aantal dieren weergegeven dat tijdens de scheidingsperiode in
het verkeerde vak terechtkwam. Tijdens de eerste legperiode (figuur 5) bevond gemiddeld 2,7 en
5,2% van de hennen en hanen zich in het verkeerde vak. Na bestudering van de bevruchtingscijfers
van de eerste legperiode bleek dat met name het percentage hennen dat zich in het goede vak
bevond belangrijk was (zie voor uitleg paragraaf 4.4). Daarom zijn tussen de eerste en tweede
legperiode een aantal aanpassingen doorgevoerd om het per ongeluk opsluiten van hennen te
voorkomen:
- De afstand van 60 cm tussen het hek van het hanenhok en het hennenvoersysteem was te klein
(figuur 3). Hierdoor kwamen regelmatig hennen tijdens het zakken van het hek in het hanenhok
terecht. Deze afstand is voor aanvang van de tweede legperiode vergroot naar circa 90 cm.
- De waterlijn met nippels voor de hanen hing tegen de buitenkant van het hanenhok en was
bereikbaar voor de hennen vanuit het hennenvak. Dit was aantrekkelijk voor de hennen zodat ze
tijdens het zakken van het hek van het hanenhok stonden te wachten op het water en daardoor
opgesloten werden. Om te voorkomen dat dit in de tweede legperiode weer gebeurde is het
drinknippelsysteem aan de buitenkant afgesloten met een strook PP mestband.
- Het hanenvoersysteem was in zijwaartse richting niet stabiel genoeg. Hierdoor werd het
voersysteem scheef gedrukt door de hanen waardoor de hennen bij het voer in de hanenpannen
konden. Om dit probleem te verminderen zijn steunen op de vloer aangebracht waartussen het
voersysteem hing. Op die manier was het hanenvoersysteem stabieler en slechter bereikbaar voor
de hennen.
Tijdens de tweede legperiode was het percentage hennen en hanen dat in het verkeerde vak zat
respectievelijk 1,9 en 3,4% (figuur 6). Over beide legperioden gezien was er voor het percentage
dieren in het verkeerde vak een omgekeerd effect in de tijd bij de hanen en hennen waarneembaar. In
het begin bevond een hoger percentage hanen zich in het verkeerde vak wat afnam in de tijd, terwijl
het percentage hennen in het verkeerde vak licht toenam in de tijd. Verder gaf het bijplaatsen van
hanen een toename van het percentage hanen in het verkeerde vak. Dit was tijdens de eerste
legperiode duidelijker zichtbaar dan bij de tweede.
12
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Figuur 5

Percentage dieren in het verkeerde vak tijdens de eerste legperiode
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Figuur 6

Percentage dieren in het verkeerde vak tijdens de tweede legperiode

3.2 Paar-, balts- en agressief gedrag hanen
Het paargedrag is weergegeven in de figuren 7 en 8. Er is onderscheid gemaakt tussen een
geslaagde (cloaca contact) of mislukte paring (geen cloaca contact) en paarpoging (poot haan op de
rug van de hen maar paring wordt verder niet afgemaakt). Bij zowel de eerste als de tweede
legperiode was er een duidelijk verschil tussen de Quality Time en controle afdelingen voor geslaagde
paringen en paarpogingen. Bij de Quality Time afdelingen werden circa 15 tot 25% meer geslaagde
paringen en 10 tot 15% minder paarpogingen waargenomen.
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Figuur 7

Percentage (± sem) geslaagde en mislukte paringen en paarpogingen gemiddeld
over de eerste legperiode
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Figuur 8

Percentage (± sem) geslaagde en mislukte paringen, en paarpogingen gemiddeld
over de tweede legperiode

In de figuren 9 en 10 zijn de resultaten weergegeven van de waarnemingen aan het hurkgedrag van
de hennen tijdens de paringen. Het hurkgedrag is verdeeld in een aantal verschillende gedragingen:
de hen zat al, de hen werd in een hurkende positie gedwongen, de hennen bleef staan, de hen hurkte
vrijwillig (vrijwillige paring) en het hurkgedrag van de hen werd niet gezien. Tussen de controle en
Quality Time afdelingen werden, op vrijwillig hurken na, geen verschillen aangetroffen. Zowel tijdens
de eerste als de tweede legperiode werd bij de Quality Time, ten opzichte van de controle afdelingen
circa 10% meer vrijwillig hurkgedrag gezien.
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Hurkgedrag hennen

Figuur 9

Percentage (± sem) van verschillende soorten hurkgedrag van de hennen tijdens de
paringen gemiddeld over de eerste legperiode
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Figuur 10 Percentage (± sem) van verschillende soorten hurkgedrag van de hennen tijdens de
paringen gemiddeld over de tweede legperiode
Het baltsgedrag van de hanen gedurende de eerste en tweede legperiode is weergegeven in de
figuren 11 en 12. De beschrijving van de verschillende gedragingen is weergegeven in bijlage 2.
Tussen de controle en Quality Time afdelingen zijn nauwelijks verschillen in baltsgedrag
waargenomen. Tijdens de eerste legperiode werd iets meer kraaien bij de Quality Time afdelingen
gevonden maar bij de tweede legperiode was een omgekeerd effect waarneembaar. In het algemeen
viel het op dat het baltsgedrag voor 60 tot 70% uit kraaien bestond. Andere gedragingen kwamen veel
minder frequent voor.
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Figuur 11 Percentage (± sem) van verschillende soorten baltsgedrag van de hanen, gemiddeld
over de eerste legperiode
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Figuur 12 Percentage (± sem) van verschillende soorten baltsgedrag van de hanen, gemiddeld
over de tweede legperiode.
In de figuren 13 en 14 is het aantal agressieve gedragingen per haan per uur weergegeven. Dit is de
som van alle agressieve gedragingen richting hennen en hanen. In het algemeen nam het aantal
agressieve gedragingen bij het ouder worden van de hanen af. Dit was duidelijker bij de tweede
legperiode dan bij de eerste legperiode. Verder viel op dat de hanen bij de Quality Time afdelingen
minder agressief gedrag vertoonden ten opzichte van andere hanen en hennen.

Aantal agressieve gedragingen / haan / uur
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Figuur 13 Verloop van het aantal agressieve gedragingen (naar haan en naar hen) per haan
per uur tijdens de eerste legperiode
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Aantal agressieve gedragingen / haan / uur

10
Controle
Quality Time
8

6

4

2

0
27

30

33

37

43

48

Leeftijd (weken)

Figuur 14 Verloop van het aantal agressieve gedragingen (naar haan en naar hen) per haan
per uur tijdens de tweede legperiode
3.3 Verloop paringsactiviteit gedurende de dag
In figuur 15 en 16 is de paringsactiviteit van de eerste en tweede legperiode gedurende de dag
weergegeven. De paringsactiviteit is de som van de paarpogingen, mislukte en gelukte paringen.
Uit de figuren blijkt in het algemeen dat de paringsactiviteit gedurende de dag toenam. Bij de Quality
Time afdelingen was de activiteit in de ochtend (scheidingsperiode) logischerwijs lager. Toch was er
tijdens de ochtend nog wel enige paringsactiviteit doordat er altijd een klein gedeelte van de hennen in
het hanenvak verbleef. Nadat het hek van het hanenhok omhoog ging nam de paringsactiviteit van de
hanen in de Quality Time afdelingen toe en bleef gedurende de rest van de middag op een hoog
niveau. Tijdens de eerste legperiode nam het aantal paringen direct na de scheidingsperiode toe,
maar minder dan verwacht (figuur 15). De mogelijke verklaring hiervoor was dat de tijd tussen het
omhoog gaan van het hennenvoersysteem en het omhoog gaan van het hek van het hanenhok te kort
(1 uur) was. Tijdens het omhoog gaan van het hek van het hanenhok waren nog veel hennen aan het
stofbaden waardoor er minder mogelijkheden waren tot paren. Tussen de eerste en tweede
legperiode is daarom het dagritme aangepast door de tijd tussen het omhoog gaan van het
hennenvoersysteem en het omhoog gaan van het hek van het hanenhok naar 2 uur te verlengen. Dit
leek een positief te hebben op het aantal paringen direct na de scheidingsperiode (figuur 16).
10
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Figuur 15 Verloop van het aantal paringen per haan per uur gedurende de dag tijdens de eerste
legperiode
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Figuur 16 Verloop van het aantal paringen per haan per uur gedurende de dag tijdens de tweede
legperiode
Het percentage geslaagde paringen was bij de Quality Time afdelingen gemiddeld over de gehele dag
hoger dan bij de controle afdelingen (tabel 3). Dit werd zowel bij de eerste als tweede legperiode
waargenomen. Verder viel het op dat het percentage geslaagde paringen tijdens de scheidingsperiode
niet verschilde. Wel was er een duidelijk verschil in het percentage geslaagde paringen nadat de
hennen en hanen weer bij elkaar kwamen na de scheidingsperiode.
Tabel 3

Percentage geslaagde paringen tijdens de eerste en tweede legperiode tijdens en na de
scheidingsperiode (voor en na 14:00 uur)
Eerste legperiode
Tweede legperiode
Controle
Quality Time
Controle
Quality Time
Tijdens scheidingsperiode
34,7
35,0
29,4
32,0
Na scheidingsperiode
27,2
43,8
28,0
42,3
Gemiddeld

30,0

40,8

28,8

36,6

3.4 Onderling agressief gedrag hanen
In de figuren 17 en 18 is het onderling agressief gedrag van de hanen tijdens de scheidingsperiode
weergegeven. Tijdens de eerste legperiode waren er geen verschillen tussen de controle en Quality
Time afdelingen (figuur 17). Tijdens de tweede legperiode vertoonden de hanen in de controle
afdelingen gemiddeld meer onderling agressief gedrag (figuur 18). Met name pikken en dreigen werd
meer waargenomen bij de controle afdelingen.
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Figuur 17 Aantal onderling agressieve gedragingen per haan per uur gedurende de eerste legperiode
tijdens de scheidingsperiode
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Figuur 18 Aantal onderling agressieve gedragingen per haan per uur tijdens de tweede legperiode
tijdens de scheidingsperiode
3.5 Strooiselgedrag hennen
In figuur 19 en 20 is voor beide legperioden het gemiddeld percentage stofbadende en scharrelende
hennen weergegeven. Tijdens de tweede legperiode werd een iets hoger percentage stofbadende
hennen waargenomen bij de Quality Time afdelingen. Voor de overige resultaten waren er geen
duidelijke verschillen.
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Figuur 19 Gemiddeld percentage stofbadende en scharrelende hennen tijdens de eerste legperiode
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Figuur 20 Gemiddeld percentage stofbadende en scharrelende hennen tijdens de tweede legperiode
3.6 Stofbadgedrag hennen
In tabel 4 en 5 is de tijdsduur (in minuten) en het percentage verstoringen van het stofbadgedrag
weergegeven van de twee verschillende legperioden. Tijdens de eerste legperiode was de tijdsduur
van het stofbadgedrag bij de Quality Time afdelingen over de gehele legperiode korter ten opzichte
van de controle afdelingen. Voor aanvang van de tweede legperiode zijn aanpassingen gedaan aan
het dagritme om onder andere dit verschil weg te nemen. Bij de tweede legperiode waren er geen
verschillen in de tijdsduur en het percentage verstoringen tussen de controle en Quality Time
afdelingen.
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Tabel 4

Tijdsduur stofgedrag en percentage verstoringen tijdens de eerste legperiode
Controle
Quality Time
Tijdsduur (min)
Verstoringen (%)
Tijdsduur (min)
Verstoringen (%)
12:34
50
10:21
55
17:44
32
15:01
39
22:05
25
18:33
35
27:21
28
25:21
32
28:34
30
27:54
35

27
33
37
43
48
Gemiddeld

Tabel 5

21:40

33

19:26

39

Tijdsduur stofgedrag en percentage verstoringen tijdens de tweede legperiode
Controle
Quality Time
Tijdsduur (min)
Verstoringen (%)
Tijdsduur (min)
Verstoringen (%)
11:12
51
12:35
45
18:24
39
17:32
40
21:38
31
23:02
37
24:25
35
26:49
28
27:49
25
25:28
35

27
33
38
45
49
Gemiddeld

20:42

36

21:05

37

3.7 Kwaliteit bevedering hennen
De kwaliteit van de bevedering van de hennen in de tijd is in de figuren 21 en 22 weergegeven.
Tijdens beide legperioden was er een tendens tot een betere bevedering bij de Quality Time
afdelingen tussen circa 30 en 50 weken leeftijd. De kwaliteit van de bevedering van de hennen was
tijdens de tweede legperiode bij zowel de controle als de Quality Time afdelingen op jongere leeftijd
(rond 30 weken leeftijd) slechter dan tijdens de eerste legperiode.
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Figuur 21 Verloop van de kwaliteit van de bevedering tijdens de eerste legperiode
(0 = volledig bedekt en 5 = volledig kaal)
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Figuur 22 Verloop van de kwaliteit van de bevedering tijdens de tweede legperiode
(0 = volledig bedekt en 5 = volledig kaal)
3.8 Strooiselkwaliteit
Het verloop van de koekvorming van het strooisel tijdens de twee verschillende legperioden is grafisch
weergegeven in de figuren 23 en 24. Uit de grafieken blijkt dat er geen duidelijke verschillen waren in
de koekvorming van het strooisel tijdens de twee verschillende legperioden. Tussen de eerste en
tweede legperiode was wel een duidelijk verschil. De kwaliteit van het strooisel was tijdens de tweede
legperiode slechter wat zich vertaalde in bijna volledig dichtgeslagen strooisel in het begin van de
legperiode (figuur 24). De slechte kwaliteit van het strooisel tijdens de tweede legperiode is ontstaan
door problemen met de watergift. Gedurende de legperiode werd het wel beter, maar het bleef toch
slechter dan tijdens de eerste legperiode.
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Figuur 23 Verloop van de koekvorming van het strooisel tijdens de eerste legperiode
(0 = 0% koekvorming en 4 = 100% koekvorming)
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Figuur 24 Verloop van de koekvorming van het strooisel tijdens de tweede legperiode
(0 = 0% koekvorming en 4 = 100% koekvorming)
Er waren zowel tijdens de eerste als de tweede legperiode geen verschillen in vochtigheid van het
strooisel tussen de controle en Quality Time afdelingen.
3.9 Bevruchting broedeieren
In de figuren 25 en 26 is het verloop van de bevruchting van de broedeieren weergegeven gedurende
de eerste en tweede legperiode. Tijdens de eerste legperiode was de bevruchting van de broedeieren
gemiddeld circa 1% lager bij de Quality Time afdelingen (figuur 25). Gedurende de tweede legperiode
was de bevruchting in het begin van de legperiode niet verschillend (figuur 26).
Vanaf 35 weken leeftijd ontstond een verschil in bevruchting ten gunste van de Quality Time
afdelingen en dit verschil nam toe op 42 en 51 weken leeftijd. Helaas zijn er geen gegevens van 55
weken leeftijd beschikbaar om de trend in toename van de bevruchting extra te bevestigen.
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Figuur 25 Verloop van de bevruchting van de broedeieren tijdens de eerste legperiode
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Figuur 26 Verloop van de bevruchting van de broedeieren tijdens de tweede legperiode
In tabel 6 en 7 worden de resultaten gepresenteerd van de 10-daagse schouw op de broederij van de
eerste en tweede legperiode.
Er werden geen opvallende verschillen aangetroffen in de vroegembryonale sterfte tussen de controle
en Quality Time afdelingen.
Tabel 6
Lft
(wk)
28
33
38
43
50
57

10 daagse schouw broedeieren tijdens de eerste legperiode (24 uur = dag 1, 48 uur = dag
2, bloed = dag 3, oog = dag 4-9 en embryo = dag 10)
24 uur
48 uur
Bloed
Oog
Embryo
Con*
QT*
Con
QT
Con
QT
Con
QT
Con
QT
0,0
0,0
0,3
0,0
2,9
3,0
0,0
0,4
2,1
0,5
0,1
0,1
0,7
0,6
1,7
2,3
0,0
0,3
0,3
0,6
0,0
0,0
0,1
0,3
2,7
3,1
0,0
0,4
1,0
0,2
0,3
0,6
0,8
1,0
1,9
1,8
0,4
0,3
0,7
0,4
0,3
0,2
0,6
1,1
1,9
2,0
0,0
0,2
0,1
0,0
0,1
0,1
1,6
1,1
1,9
1,7
0,1
0,1
0,0
0,3

* Con = controle afdelingen en QT = QT afdelingen

Tabel 7
Lft
(wk)
28
35
42
51

10 daagse schouw broedeieren tijdens de tweede legperiode (24 uur = dag 1, 48 uur = dag
2, bloed = dag 3, oog = dag 4-9 en embryo = dag 10)
24 uur
48 uur
Bloed
Oog
Embryo
Con
QT
Con
QT
Con
QT
Con
QT
Con
QT
1,0
0,9
1,2
1,9
2,8
1,7
0,3
0,3
0,3
0,2
0,5
0,6
1,4
1,2
2,2
2,1
0,4
0,5
0,0
0,0
0,2
0,2
0,7
1,2
2,0
1,9
0,3
0,8
0,1
0,2
0,4
0,4
1,6
1,4
2,7
2,8
0,2
0,3
0,2
0,5

3.10 Uitval en uitvaloorzaken
In tabel 8 zijn de totale uitval en de uitvaloorzaken tot en met 60 weken leeftijd van de eerste en
tweede legperiode weergegeven. Zowel tijdens de eerste als tweede legperiode was er geen verschil
in het totaal uitvalpercentage tussen de controle en Quality Time afdelingen. Verder werden er ook
geen opvallende verschillen waargenomen voor de verschillende uitvaloorzaken.
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Tabel 8

Totaal uitval (%) en uitvaloorzaken (% van totaal) tijdens de eerste en tweede legperiode
(60 weken leeftijd)
Eerste legperiode
Tweede legperiode
Controle
Quality Time
Controle
Quality Time
Totaal uitval (%)
11,1
10,8
7,8
8,2
Pootproblemen
Verwondingen
E-coli
Slijters
Leguit
Overig

7,2
8,7
25,6
30,1
2,1
26,2

5,9
3,0
28,9
31,1
1,3
29,9

4,1
23,5
24,1
18,9
17,4
12,0

4,1
22,8
25,2
13,4
19,8
14,7

3.11 Lichaamsgewicht hennen
Het verloop van het lichaamsgewicht is in de figuren 27 en 28 weergegeven. In de eerste legperiode
waren de hennen en de hanen in de Quality Time afdelingen in vergelijking met de controle afdelingen
respectievelijk wat zwaarder en lichter na circa 40 weken leeftijd.

Figuur 27 Verloop van het lichaamsgewicht van de hennen en hanen tijdens de eerste legperiode

Figuur 28 Verloop van het lichaamsgewicht van de hennen en hanen tijdens de tweede legperiode
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4 Discussie
4.1 Technisch functioneren Quality Time concept
Dieren in het verkeerde vak
Voordat begonnen werd met het Quality Time concept waren er zorgen over de dieren die tijdens het
voeren in het verkeerde vak terechtkwamen. Deze dieren hadden gedurende een volledige dag niet of
nauwelijks de beschikking over voer (mogelijk alleen wat morsvoer). Het was van tevoren niet duidelijk
wat het effect hiervan zou zijn op de dieren en dan met name op productie en conditie. In het begin
van de eerste legperiode zijn daarom gedurende enkele dagen de per ongeluk opgesloten dieren
handmatig teruggezet in het juiste vak. Dit werd niet meteen gedaan nadat het hek was gezakt, maar
enige uren later zodat de dieren al wat hongerig waren. Dit met het idee om het leerproces van de
dieren die in het verkeerde vak zaten te stimuleren. Deze handeling gaf echter zoveel extra onrust en
arbeid dat hiermee na enkele dagen is gestopt. Daarnaast bestond de indruk dat de dieren die een
dag opgesloten waren de volgende dag beter op hun hoede waren. De dieren die opgesloten hadden
gezeten stonden hoogstwaarschijnlijk de volgende dag vooraan bij het goede voersysteem. Dit is niet
gebaseerd op waarnemingen maar vooral op de uitvaloorzaken. Als de voerloze dagen een effect
zouden hebben op individuele dieren, dan zou dit in de uitvaloorzaken naar voren zijn gekomen. Met
name bij de uitval door “slijters” zou dit zeker zichtbaar zijn geworden. Uit de analyse van de
uitvaloorzaken is hier niets van gebleken.
Dieren die over het hek van het hanenhok vliegen
Een ander punt van zorg vooraf was of de dieren niet over het hek van het hanenhok zouden springen
of vliegen en zo in het verkeerde vak terecht kwamen. Met name door de beperkte hoogte (120
centimeter) zou dit in theorie mogelijk moeten zijn. Tijdens de diverse waarnemingen is dit echter
zelden opgemerkt. In het begin van de scheidingsperiode (tussen 23 en 25 weken leeftijd) is het wel
een beperkt aantal malen gezien. Bij het ouder en dus zwaarder worden van de dieren is dit niet meer
opgemerkt. Ook zijn bijna nooit dieren gezien die op het scheidingshek zaten. Verder bleef de buis
van het hek van het hanenhok egaal bedekt met een laagje stof wat ook een graadmeter was voor het
lage gebruik als aanvliegstok.
Lay-out scheidingssysteem
Na bestudering van de bevruchtingscijfers (zie par. 4.4) bleek dat een hoog percentage hennen dat in
het goede vak zat, belangrijk was. Tijdens het zakken van de hekken voor de hanenhokken viel het
tijdens de eerste legperiode op dat de hennen die in het hanenvak kwamen vaak per ongeluk werden
opgesloten. Drie verschillende technische zaken waren de oorzaak:
- Er was te weinig ruimte (60 cm) tussen het voersysteem van de hennen en het hek van het
hanenhok.
- Aan de zijkant van het hek van het hanenhok bevond zich een drinknippellijn wat aantrekkelijk
was voor de hennen.
- Het hanenvoersysteem was niet stabiel genoeg waardoor de hennen bij het voer konden in de
pannen.
Daarom zijn tussen de eerste en tweede legperiode een aantal aanpassingen doorgevoerd om het per
ongeluk opsluiten van de hennen te voorkomen. Deze aanpassingen zorgden ervoor dat het
percentage hennen dat in het verkeerde vak zat met bijna één procent afnam. Ook het percentage
hanen dat in het verkeerde vak zat nam af (bijna 2%).
Per ongeluk opgesloten hennen
Tijdens de waarnemingen werden regelmatig hennen gezien die waarschijnlijk per ongeluk waren
opgesloten en een uitweg zochten in het gaas. Vooral de hennen in het hanenvak vertoonden dit
gedrag door continu heen en weer te lopen langs het gazen hek. Om deze hennen de mogelijkheid te
geven om uit het hanenvak te ontsnappen is de ontwikkeling van een ontsnappingsmogelijkheid
noodzakelijk. Deze voorziening moet dan aan een tweetal voorwaarden voldoen:
- 95% van de hennen moet er door kunnen en 99% van de hanen moet er niet doorkunnen;
- het luik moet alleen naar één kant te openen zijn.
Het idee is om een aantal luiken in de gazen wand van het hanenhok te maken die alleen van binnen
naar buiten open te openen is. Dit luik moet bepaalde afmetingen hebben waardoor het grootste
gedeelte van de hennen en nauwelijks hanen kunnen ontsnappen. Om na te gaan of er een verschil is
in grootte van de dieren zijn op 49 weken leeftijd tijdens de tweede legperiode metingen gedaan aan
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de breedte van de hennen en de hanen. Uit deze metingen bleek dat de hennen en hanen gemiddeld
respectievelijk 12,9 en 15,3 centimeter breed waren. De breedste hen en smalste haan waren 14
centimeter breed, dus is er sprake van overlap. In combinatie met de hoogte moet het mogelijk zijn om
een luik te maken waar het grootste deel van de hennen door kan maar die bijna niet te gebruiken is
door de hanen. De breedte en hoogte van de dieren zal afhankelijk zijn van de leeftijd de dieren.
Hiervoor moeten de luiken qua afmetingen instelbaar worden uitgevoerd.
Werking graandoseersysteem
Er zijn geen reguliere waarnemingen gedaan aan het automatisch graandoseersysteem. Wel viel het
tijdens de waarnemingsdagen op dat het systeem niet het beoogde effect had op het gedrag van de
dieren. Het idee achter het regelmatig graan doseren in de namiddag was om het mengen van de
hennen en hanen te bevorderen. Uit toevallige waarnemingen bleek dat het vooral op oudere leeftijd
een omgekeerd effect had. Dit betekende dat als de dieren in de namiddag gemengd waren en het
graandoseersysteem in werking trad, de hennen en hanen juist ontmengden. De hennen bewogen
zich zeer snel naar de plekken onder de uitstroomopeningen waar het graan terecht kwam. De hanen
deden dit veel minder snel waardoor er ovale groepen hennen ontstonden met daarom heen
gesitueerd de hanen (figuur 29). Nadat het graan op was duurde het erg lang voordat er weer sprake
was van enige menging. Maar dan vond het volgende moment van graan doseren plaats waardoor de
ontmenging weer optrad. Aan de andere kant reageerden veel hennen op het graandoseersysteem en
zeker ook hennen die zich op het rooster bevonden. Een gedeelte van deze inactieve dieren
(schatting 25%) kwam in beweging en bewoog zich richting het strooisel. Dus het automatisch
graandoseersysteem had een positief effect op de activiteit van de hennen maar een negatief effect
op het mengen van de hennen en hanen.

Figuur 29 Ontmenging van hennen en hanen nadat het graandoseersysteem in werking is getreden
Samenvatting technisch functioneren Quality Time concept
Een innovatief systeem zal in de praktijk navolging krijgen als het een economisch voordeel oplevert
voor de pluimveehouder. Daarnaast moet een innovatief systeem voor de acceptatie in de praktijk
voldoen aan een drietal zaken:
- het moet een simpel en goedkoop systeem zijn;
- het systeem moet eenvoudig in bestaande of nieuwe stallen zijn in te passen;
- het systeem moet zonder veel controle en onderhoud goed functioneren.
Uit de twee legperioden is gebleken dat het innovatieve Quality Time concept voldoet aan de drie
voornoemde zaken. De kosten voor de inrichting (hekken hanenhokken, tussenhek, dakramen,
graandoseersysteem, versterking dakconstructie) van de Quality Time stal liggen op € 2,50 per hen.
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Gemiddeld over beide legperioden verbleven respectievelijk 2,3% hennen en 4,3% hanen zich tijdens
de scheidingsperiode in het verkeerde vak. Dus bijna 98% van de hennen en bijna 96% van de hanen
zaten in het goede vak. Gezien het relatief eenvoudige concept van het Quality Time systeem is hier
sprake van een goede score. Het scheiden van de hennen en de hanen door alleen een hekwerk te
laten zakken bleek een simpel maar praktisch werkende methode. Verder vergde het systeem weinig
arbeid voor onderhoud en bediening.
4.2 Gedrag hanen
Paargedrag hanen
Gedurende het onderzoek aan de Quality Time stal bleek dat het paargedrag van de hanen door het
systeem werd beïnvloed. Gemiddeld was het percentage geslaagde paringen over beide legperioden
circa 20% hoger bij de Quality Time afdelingen. Dit bleek zowel uit de frequente waarnemingen aan
het paargedrag (par. 3.2) als uit de waarnemingen naar het verloop van het paringsgedrag gedurende
de dag (par. 3.3). Mede door het hoger percentage geslaagde paringen werden er minder
paarpogingen waargenomen. Dit laatste had niet te maken met verschillen in baltsgedrag. Bij de
Quality Time afdelingen werd ten opzichte van de controle afdelingen niet duidelijk of baltsgedrag als
kraaien, vleugelslaan, veren opzetten, high-step, waltzen en tidbit frequenter optrad. Dit is echter iets
wat vaker in grotere groepen vleeskuikenouderdieren wordt waargenomen. Dit is ook gebleken uit
onderzoek van Van Grunsven (1978) en De Jong et al. (2009). Volgens Van Grunsven (1978) heeft de
lage frequentie baltsgedrag te maken met het feit dat een haan het zich in een praktijkomgeving niet
kan veroorloven om baltsgedrag te vertonen. Van Grunsven geeft aan dat baltsgedrag de seksuele
handeling verlengt waardoor de kans op verstoring groter wordt. Verlaging van de bezetting leidt aan
de andere kant wel tot duidelijke meer baltsgedrag en paringen voorafgegaan door balts (De Jong et
al., 2011). Bij beide legperioden werd bij de Quality Time afdelingen circa 10% meer vrijwillige
paringen waargenomen. Het hogere percentage geslaagde paringen is mogelijk veroorzaakt door het
hogere percentage vrijwillige paringen. In de regel is het zo dat bij een vrijwillige paring de hen via
spontaan hurken aangeeft dat ze beschikbaar is voor een paring. Een hoger percentage vrijwillige
paringen geeft daardoor een grotere kans op geslaagde paringen omdat de hen de haan de
gelegenheid biedt om te paren.
Paringsactiviteit hanen
De paringsactiviteit van de hanen direct na de scheidingsperiode bleek vooral in de eerste legperiode
wat tegen te vallen. Uit de pilot-proef met het scheiden van hennen en hanen bleek namelijk dat direct
na het mengen het aantal paringen flink hoog was (Van Emous, 2009a). In het eerste uur na het
mengen vonden 6,3 paringen per haan per uur plaats. Dit waren alleen de geslaagde en mislukte
paringen. Bij de proef in de stal met het Quality Time concept was dit gemiddeld 5,2. Dit was echter
inclusief paarpogingen (35%). Dus omgerekend werden bij de stal met het Quality Time concept 3,4
geslaagde en mislukte paringen per haan per huur uitgevoerd. Dit was iets meer dan de helft dan in
de pilot-proef werd waargenomen. Het verschil in paringsactiviteit tussen de pilot-proef en de eerste
legperiode in de praktijkstal werd waarschijnlijk veroorzaakt door een tweetal factoren:
- Bij de pilot-proef bewogen de hennen zich na de scheidingsperiode naar de hanen terwijl dit
bij de praktijkstal andersom was;
- Tijdens het mengen waren veel hennen nog aan het stofbaden waardoor ze niet beschikbaar
waren om mee te paren. Dit was in de eerste legperiode meer dan in de tweede legperiode.
Het aanpassen van het dagritme heeft hier een positieve invloed gehad.
Bij de tweede legperiode was de paringsactiviteit direct na het mengen duidelijk hoger dan tijdens de
eerste legperiode. Omgerekend was dit 4,1 paringen (geslaagd en mislukt) maar nog steeds slechts
65% ten opzichte van de pilot-proef.
Onderling agressief gedrag hanen
Voorafgaand aan het onderzoek in de stal met het Quality Time concept is in een pilot-proef
onderzoek gedaan naar het concept van het scheiden van hennen en hanen gedurende een bepaalde
periode tijdens de dag (Van Emous, 2009a). Dit onderzoek werd uitgevoerd voor het beantwoorden
van onder andere de vraag wat er gebeurde met het onderling agressief gedrag van de hanen als ze
gedurende een vijftal uren gescheiden van de hennen leefden. Uit de pilot-proef bleek dat er geen
problemen waren met het gedrag van de hanen tijdens de scheidingsperiode. Mogelijk dat bij
afwezigheid van het grootste gedeelte van de hennen de hanen minder de neiging hebben om zich
tegenover elkaar te manifesteren. Daarnaast hadden de hanen tijdens de 5 uur scheidingsperiode
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circa 2 tot 3 uur de beschikking over voer wat afleiding gaf. Verder wordt aangenomen dat onderling
agressief gedrag van de hanen te maken heeft met territorium gedrag. Doordat de hanen gezamenlijk
opgesloten werden in een kleine ruimte is er mogelijk minder sprake van een territorium en daarmee
samenhangend minder agressief gedrag. Om na te gaan of het bovenstaande ook het geval was in de
stal met het Quality Time concept is tijdens de twee legperioden ook onderzoek gedaan naar het
onderling agressief gedrag. Tijdens de eerste legperiode waren er geen verschillen in het onderling
agressief gedrag van de hanen tijdens de scheidingsperiode. Tijdens de tweede legperiode
vertoonden de hanen in de controle afdelingen gemiddeld juist meer onderling agressief gedrag. Met
name pikken en dreigen werd meer waargenomen bij de controle afdelingen. Het is onduidelijk
waardoor dit verschil wordt veroorzaakt.
Agressieve gedragingen hanen
Tijdens de observaties aan het paringsgedrag is ook het aantal agressieve gedragingen per haan per
uur gescoord. Dit betrof zowel de agressieve gedragingen richting de hennen als de hanen. In het
algemeen nam het aantal agressieve gedragingen bij het ouder worden van de hanen af. Dit was in de
tweede legperiode duidelijker dan in de eerste legperiode. Verder viel het op dat de hanen bij de
Quality Time afdelingen minder agressief gedrag ten opzichte van andere hanen en hennen
vertoonden. De indruk was dan ook dat de hanen bij de Quality Time afdelingen wat beter met elkaar
en vooral de hennen omgingen. Dit is mogelijk ook een verklaring voor het hogere percentage
geslaagde paringen.
Open plekken op het strooisel
Dat de hanen bij de controle afdelingen agressiever waren ten opzichte van de hennen kwam ook
duidelijk naar voren in de verdeling van de dieren aan het einde van de dag tijdens de tweede
legperiode. Opvallend vaak werd aan het einde van de lichtperiode een verschil in de verdeling van de
hennen en hanen over het strooisel en rooster tussen de controle en Quality Time afdelingen
waargenomen (figuur 30 en 31).

Figuur 30 Verdeling van de dieren in een controle afdeling aan het einde van de daglichtperiode
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Figuur 31 Verdeling van de dieren in een Quality Time afdeling aan het einde van de daglichtperiode
Figuur 30 toont het beeld van één van de controle afdelingen en figuur 31 toont het beeld van één van
de Quality Time afdelingen twee uur voordat het licht uitging. Duidelijk is het verschil in menging van
de hennen en de hanen te zien. Bij de eerste foto (figuur 30) zijn veel open plekken op het strooisel
zichtbaar en zijn het vooral de hanen die het strooisel bezetten, terwijl het grootste deel van de
hennen op het rooster verblijven. Als eenmaal dit beeld in het begin van de legperiode (rond 25 weken
leeftijd) ontstaat wordt dit na 40 weken leeftijd nog steeds waargenomen (Van Emous, pers.
mededeling). Het fenomeen „open plekken‟ wordt mogelijk veroorzaakt door een aantal factoren:
- percentage hanen is te hoog in het begin van de legperiode (Van Emous, 2007);
- hanen liggen in ontwikkeling voor op de hennen in het begin van de legperiode;
- de strooiselruimte is het gedeelte van de stal waar de hanen (territorium gedrag) gedurende
een groot gedeelte van de dag verblijven, terwijl de hennen vooral op de roostervloer
verblijven (Leone en Estevez, 2008);
- de daglengte is te lang in het begin van de legperiode;
- het percentage rooster is meer dan 40% (Van Middelkoop, pers. mededeling).
Deze bovenstaande factoren kunnen ieder afzonderlijk resulteren in het ontstaan van kleinere open
plekken op het strooisel. Doordat er kleinere open plekken ontstaan op het strooisel kunnen de hanen
elkaar beter zien, wat resulteert in meer onderling agressief gedrag. Dit geeft op zijn beurt weer
grotere open plekken en zorgt ervoor dat de hennen zich meer en meer terugtrekken op het rooster en
in groepen op het strooisel. Op die manier ontstaat er een vicieuze cirkel waardoor het probleem van
de open plekken zichzelf verergerd en in stand houdt.
Het probleem van de open plekken is op zichzelf niet groot maar het geeft een grotere kans op
slechtere bevruchtingsresultaten. Dit komt doordat de meeste paringen aan het einde van de dag
plaatsvinden (Harris e.a.,1980; Duncan e.a., 1990; Bilcik & Estevez, 2005). Daarnaast is uit relatief
oud onderzoek (Mols, 1978) bekend dat het grootste deel (88%) van de paringen op het strooisel
plaatsvindt. De strooiselruimte aan het einde van de daglichtperiode is daardoor het belangrijkste deel
van de stal voor bevruchting (Leone en Estevez, 2008). Het is aan het einde van de dag dus erg
belangrijk dat het strooisel zowel gebruikt wordt door de hennen als de hanen zodat deze elkaar
„toevallig‟ kunnen ontmoeten waardoor er meer paringen ontstaan. Bij open plekken aan het einde van
de dag zullen er veel minder „toevallige‟ ontmoetingen en dus paringen plaatsvinden. Vooral koppels
dieren die dit gedrag rond 25 weken leeftijd vertonen zijn potentiële probleemkoppels op
bevruchtingsgebied (Van Emous, persoonlijke mededeling).
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Strooiselkwaliteit
Het verschil in gebruik van het strooisel aan het einde van de dag bleek geen effect te hebben op de
strooiselkwaliteit. Er zijn in dit verband echter een aantal tegenstrijdige factoren van invloed op de
strooiselkwaliteit:
- Negatief:
o meer dieren op het strooisel geeft ook meer verse mest op het strooisel;
o aan het einde van de dag wordt relatief meer blindedarm mest (donker) geproduceerd met een
hoger vochtgehalte dan normale mest;
- Positief:
o meer verse mest op het strooisel geeft een dikkere strooisellaag, en als die droog is heeft het
een groter bufferend vermogen;
o meer dieren op het strooisel geeft meer activiteit op en in het strooisel waardoor het strooisel
ruller wordt.
Het is goed denkbaar dat bovenstaande effecten elkaar hebben opgeheven waardoor de
strooiselkwaliteit niet verschillend was tussen de behandelingen.
4.3 Gedrag hennen
Stofbadgedrag
De tijdsduur van het stofbadgedrag van de hennen was tijdens de eerste legperiode bij de Quality
Time korter dan in de controle afdelingen. Ook werden tijdens de eerste legperiode meer verstoringen
van het stofbadgedrag waargenomen. Van tevoren was het idee dat door het ontbreken van de hanen
tijdens de scheidingsperiode de hennen juist meer en kwalitatief beter stofbadgedrag zouden
vertonen. Tijdens de gedragswaarnemingen viel het op dat de dieren veel gelijksoortig gedrag
vertoonden. Als het voersysteem op dierhoogte was, bleven de hennen voer opnemen terwijl als het
voersysteem omhoog werd gelierd de hennen direct massaal gingen stofbaden. Tijdens de eerste
legperiode was de periode tussen het einde van het voeren en het moment dat het hek van het
hanenhok omhoog ging te kort (maximaal 1 uur) om ongestoord te kunnen stofbaden. De hennen
waren net massaal aan het stofbaden en het hek van het hanenhok ging al omhoog. De hanen
verdeelden zich meteen goed over de strooiselruimte met als gevolg verstoring van het
stofbadgedrag. Daarom is na de eerste legperiode besloten om minder en eerder voer te verstrekken.
Hierdoor werd de periode tussen het einde van het voeren en het moment dat het hek van het
hanenhok omhoog ging langer (maximaal 2 uur). Uit de waarnemingen tijdens de tweede legperiode
bleek dat hierdoor het verschil in tijdsduur van het stofbadgedrag en in aantal verstoringen niet meer
bestond. Uit de live waarnemingen bleek dat bij de Quality Time afdelingen tijdens de tweede
legperiode procentueel meer hennen aan het stofbaden waren. Dit kwam waarschijnlijk doordat de
hennen bij de Quality Time afdelingen massaler hun gedrag synchroniseerden.
Grondeieren
Eén van de vraagtekens vooraf was wat het effect was van het afwezig zijn van de hanen op
grondeieren. Vanuit de praktijk was men bang voor meer grondeieren doordat de hanen gedurende
een bepaald periode niet bij de hennen waren. Men gaf aan dat de hanen, door hun gedrag, de
hennen het rooster op drijven richting de legnesten. De hennen zouden mede hierdoor al op jonge
leeftijd leren hun eieren in de legnesten te leggen. In het begin van de eerste legperiode waren er
duidelijk meer grondeieren (circa 10%) dan later in de legperiode. Maar dit was zowel bij de Quality
Time als de controle afdelingen. De oorzaak bleek te liggen in het feit dat de binnenkomende koude
lucht teveel in het legnest werd geblazen waardoor een gedeelte van de hennen de eieren liever niet
in de legnesten legden. Na aanpassing van de richting van de binnenkomende lucht kwam het
percentage grondeieren in de gehele stal snel onder 1%. Zowel bij de eerste als de tweede legperiode
waren verder geen verschillen in het percentage grondeieren tussen de controle en Quality Time
afdelingen.
4.4 Technische resultaten
Eiproductie
Doordat de Quality Time en controle afdelingen achter elkaar waren geschakeld in de stal met één en
hetzelfde legnest was het helaas niet mogelijk om betrouwbare gegevens over de eiproductie te
verzamelen. De eierenband liep van voor naar achter in de stal (figuur 2) waardoor bij het afdraaien
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van de eieren de eieren niet goed van elkaar konden worden gescheiden. Tijdens het afdraaien van
de eierbanden (tussen 10.00 en 12.00 uur) werden natuurlijk nog steeds eieren gelegd waardoor
eieren van de voorste (Quality Time) afdelingen op het gedeelte van de achterste (controle) afdelingen
kwamen. Er zijn wel een paar controle tellingen tijdens de tweede legperiode gedaan en daarbij
werden geen duidelijke verschillen aangetroffen.
Bevedering
Zowel tijdens de eerste als tweede legperiode was de bevedering van de hennen in de Quality Time
afdelingen in het midden van de legperiode (ca. 30 tot 50 weken leeftijd) beter. Dit werd
hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt doordat de hanen bij de Quality Time afdelingen in totaal wat minder
paringen verrichten. Verder waren er bij de Quality Time afdelingen meer geslaagde en minder
mislukte paringen en minder paarpogingen. Bij mislukte paringen en paarpogingen is de kans op
schade aan de bevedering groot doordat er altijd sprake is van een strijd tussen de seksen. De hen
wordt vastgehouden door de haan maar probeert te ontsnappen. Het ontsnappen gaat vaak gepaard
met veerverlies. Verder zal het iets hogere percentage vrijwillige paringen een positief effect gehad
hebben op de kwaliteit van de bevedering. Bij een vrijwillige paring is helemaal geen sprake van strijd
en dit zal de minste kans op veerverlies geven.
Ondanks de verschillen tussen 30 en 50 weken leeftijd was de bevedering aan het einde van de
legperiode bij zowel de controle als de Quality Time afdelingen slecht. Dit is in overeenstemming met
het onderzoek van Van Emous (2009b) die een inventarisatie heeft gedaan naar management
verschillen en het effect op bevedering. Verschillen in bevedering op 30 weken leeftijd werden altijd
teniet gedaan aan het einde van de legperiode.
Het verschil tussen beide legperioden in kwaliteit van de bevedering heeft te maken met het
percentage hanen in de periode tot 30 weken leeftijd. Bij de tweede legperiode werd geen gebruik
gemaakt van het aparte hanenhok om in het begin van de legperiode een gedeelte van de hanen in
op te vangen. Hierdoor was het percentage hanen in het begin van de tweede legperiode hoger dan in
de eerste legperiode.
Uitkomsten broedeieren
Ondanks de positieve verschillen in paargedrag en bevedering bij de Quality Time afdelingen werd
tijdens de eerste legperiode een klein negatief effect op de uitkomsten van de broedeieren gevonden.
Na analyse van de gegevens bleek dat dit door één specifieke Quality Time afdeling (linker) werd
veroorzaakt. Het viel op dat in deze afdeling tijdens de legperiode continu teveel hennen in het
hanengedeelte verbleven. Gemiddeld over alle waarnemingsdagen werden in deze Quality Time
afdeling 5,1% van de hennen in het hanenvak aangetroffen (figuur 32). De gemiddelde bevruchting
van deze afdeling was met ca. 88% duidelijk de laagste van de drie Quality Time afdelingen. Bij de
middelste en rechter Quality Time afdeling zaten gemiddeld over de legperiode respectievelijk 2,0 en
1,3% van de hennen in het verkeerde vak tijdens de scheidingsperiode. De gemiddelde bevruchting
lag bij deze twee afdelingen met gemiddeld bijna 90% op een duidelijk hoger niveau.
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Als de linker Quality Time afdeling niet meegenomen werd in de vergelijking van de
bevruchtingscijfers tussen de Quality Time en controle afdelingen was er geen verschil in bevruchting.
Gezien het bovenstaande leek het daarom noodzakelijk om vooral het percentage hennen dat tijdens
de scheidingsperiode in het verkeerde vak verbleef tot een minimum te beperken. Daarom zijn voor
aanvang van de tweede legperiode een aantal aanpassingen doorgevoerd om de kans op het per
ongeluk opsluiten van de hennen tijdens het zakken van hek van het hanenhok te verminderen:
- De afstand tussen het voersysteem voor de hennen en hek van het hanenhok is vergroot van
60 naar ca. 90 centimeter. Doordat de hennen tijdens het voeren in beweging waren moest er
voldoende ruimte zijn achter de etende dieren. In de praktijk wordt regelmatig gewerkt met de
30 bij 15 norm. Hiermee wordt bedoeld dat een vleeskuikenouderdier ongeveer 30 cm lang en
15 cm breed is. Als hennen aan de voerbak staan te vreten moet de ruimte daarom tussen
twee voersystemen (goten of pannen) minimaal 90 cm zijn.
- Het watersysteem dat aan de zijkant van het hanenhok was bevestigd werd aan de buitenkant
afgeschermd met PP mestband zodat de hennen er vanaf het hennenvak niet meer bij
konden.
- Het hanenvoersysteem werd gestabiliseerd met steunen zodat de hennen geen voer uit de
hanenpannen konden vreten.
Deze aanpassingen bleken een licht positief te hebben op de bevruchtingscijfers in de tweede
legperiode.
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5 Conclusie
Een innovatief systeem zal in de praktijk navolging krijgen als het een economisch voordeel oplevert
voor de pluimveehouder. Daarnaast moet een innovatief systeem voor de acceptatie in de praktijk
voldoen aan een drietal zaken:
- het moet een simpel en goedkoop systeem zijn;
- het systeem moet eenvoudig in bestaande of nieuwe stallen zijn in te passen;
- het systeem moet zonder veel controle en onderhoud goed functioneren.
Uit de twee legperioden is gebleken dat het innovatieve Quality Time concept voldoet aan de drie
voornoemde zaken. Gemiddeld over beide legperioden verbleven respectievelijk 2,3% hennen en
4,3% hanen zich tijdens de scheidingsperiode in het verkeerde vak. Dus bijna 98% van de hennen en
bijna 96% van de hanen zaten in het goede vak. Gezien het relatief eenvoudige concept van het
Quality Time systeem is hier sprake van een goede score. Het scheiden van de hennen en de hanen
door alleen een hekwerk voor de hanen te laten zakken bleek een simpel maar praktisch werkende
methode. Verder vergde het systeem weinig arbeid voor onderhoud en bediening. Uit de
gedragswaarnemingen bleek dat bij de afdelingen met het Quality Time concept ongeveer 20% meer
geslaagde paringen plaatsvonden dan bij de controle afdelingen. Dit ging niet gepaard met meer
baltsgedrag voorafgaand aan een paring. Wel bleek dat de hanen in de controle afdelingen duidelijk
agressiever waren richting de hennen dan de hanen in de Quality Time afdelingen. De bevruchting in
de Quality Time afdelingen was in de eerste ronde gelijkwaardig met de controle afdelingen, en in de
tweede ronde iets beter in vergelijking met de controle afdelingen. Tijdens beide ronden was er een
tendens voor een iets betere bevedering in de Quality Time afdelingen tussen 30 en 50 weken leeftijd.
Maar zowel in de controle afdelingen als in de Quality Time afdelingen was aan het einde van de
productieperiode de bevedering van de hennen slecht en waren de hennen behoorlijk kaal. De kosten
voor de inrichting van de Quality Time bedragen ongeveer € 2,50 per hen. Op basis van deze
resultaten kan worden geconcludeerd dat het Quality Time concept het paargedrag en de bevruchting
bij vleeskuikenouderdieren kan verbeteren.
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Bijlagen
Bijlage 1 Foto’s Quality Time stal

Quality Time afdeling in de middag met omhoog gelierd hanenhek en voersystemen. Van links naar
rechts zijn zichtbaar:
- De inlaatventielen voor de schone buitenlucht
- Strooiselruimte
- Het omhoog gelierde hek van het hanenhok met witte kunststof flap om de drinknippels af te
schermen. Verder ook het hanenvoersysteem (gele pannen)
- De dakramen die licht doorlaten
- Omhoog gelierde voersystemen voor de hennen (Briodomat)
- Rij TL buizen op de scheiding strooisel en rooster
- Rooster met drinknippellijn en legnest
- Ventilatorkokers in het dak

Beluchtingssysteem van de mest in de mestput:
Links: de aanvoerventilator die de lucht uit de stal via buizen onder het rooster over de mest blaast
Rechts: de mestput met boven het rooster, linksonder de mest en rechtsboven de aanvoerbuis met
gaatjes
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Bijlage 2

Ethogram paar-, balts- en agressief gedrag hanen (volgens Kruijt (1964),
Jones et al. (2001) en De Jong et al. (2011)

Categorie
Gedrag
Definitie
De volgende gedragingen worden altijd gescoord, dus ongeacht of ze in de context van een
paring plaatsvinden
Agressief gedrag
Pikken
Uithaal van de snavel, meestal gericht op de kop
haan-haan
Dreigen
Nek strekken, veren in de kraag opgezet, geen
andere elementen van agressie zoals pikken
Jagen
Achter elkaar aan rennen
Kam vast
Pikken naar de kam en vasthouden
Springen, trappen met één of beide poten
Agressieve uithaal van de snavel, meestal gericht op
de kop
Dreigen
Nek strekken, veren in de kraag opgezet, geen
andere elementen van agressie zoals pikken
Jagen
Achter elkaar aan rennen
Kam vast
Pikken naar de kam en vasthouden
Springen/trappen Springen, trappen met één of beide poten
Baltsgedrag
Kraaien
Kraaien, ook waarneembaar door de karakteristieke
beweging van de nek
Vleugel slaan
Slaan met beide vleugels tegelijkertijd
Veren opzetten
Alle veren opzetten
High step
De haan nadert de hen met hoge stappen en de
advance
borst vooruit
Waltz
De haan cirkelt om de hen met de buitenste
vleugelpunt omlaag gericht
Tidbit
De haan biedt (fictieve) voedseldeeltjes aan aan de
hen, gaat gepaard met klokkende geluiden
Gedrag voorafgaand aan een paring/paarpoging, in deze context scoren
Baltsgedrag
Geen balts
Geen van bovengenoemde baltsgedragingen wordt
voorafgaand
uitgevoerd voorafgaand aan een paring
Wel balts
Eén of meerdere van bovengenoemde
baltsgedragingen wordt uitgevoerd voorafgaand aan
een paring
Reactie hen op
Geen reactie
De hen vertoont geen reactie op toenadering van de
haan
haan
Verwijderen
De hen loopt van de haan weg bij toenadering van
de haan
Naderen
De hen loopt naar de haan toe bij toenadering van
de haan
Agressief gedrag
haan-hen

Springen/trappen
Pikken
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Bijlage 2 - vervolg
Hurkgedrag hen

Zat al
Gedwongen

De hen zat al voordat de haan ging paren
De haan duwt de hen met behulp van zijn gewicht in
de hurkhouding
Blijft staan
De hen blijft staan terwijl de haan probeert te paren
Vrijwillig
De hen neemt de hurkhouding aan voor een paring
Niet gezien
De waarnemer heeft het gedrag van de hen niet
kunnen zien
Gedrag tijdens paring/paarpoging, wordt alleen in die context gescoord
Copulatie
Geslaagd
Geslaagde paring, te herkennen aan het omlaag
brengen van de staart van de haan
Mislukt
Mislukte paring, haan stapt af zonder copulatie
Paarpoging
Haan probeert te treden maar er is nog geen
mounting
Gedrag hen
Weerstand
De hen probeert te ontkomen tijdens een paring
(alleen tijdens
bieden
door zich los te worstelen van de haan
paring, niet tijdens
paarpoging)
Geen weerstand
De hen zit stil tijdens een paring
Niet gezien
Het gedrag van de hen kon niet worden
waargenomen
Verloop mislukte
Haan valt/gaat
De haan valt van de hen af, of stapt af voordat er
paring
weg
een copulatie heeft plaatsgevonden
Hen ontsnapt
De hen ontsnapt tijdens een paring
Onderbroken
De paring wordt onderbroken door een andere haan
of hen
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