Som der Delen
De Som der Delen is een houderijsysteem voor vleeskuikens. De Som der
Delen voldoet aan alle behoeften van het vleeskuiken, is goed werkbaar voor de
pluimveehouder, kent een lage lokale en globale milieudruk, is transparant voor
het publiek en past goed in het landschap. Er is nauwelijks antibiotica nodig en het
eindproduct is maar beperkt duurder. In een van de kraamkamers in de Som der
Delen komen elke week 8500 kuikens uit hun ei. In de verschillende units leven zo
kuikens van verschillende leeftijden tegelijk. Daardoor kan de ruimte veel efficiënter
worden benut en warmte van de oudere kuikens worden benut voor de jonge.
Strooisel wordt regelmatig ververst met banden. Hennetjes en haantjes worden
apart afgemest. Er kan elke week vers worden geleverd, en snel ingespeeld op
specifieke marktvragen - bijvoorbeeld naar Vleeswaarden™.

Voor vakmensen
die inspelen op de markt

(advertentie)

Duurzaam beleggen

meer leeftijden tegelijkertijd

levensloop hennetjes en haantjes
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Windstreek

Gemaakt van
de vleugels en
dijen van
Boskippen.

Voor pluimveeveehouders
die leven van de wind

De Windstreek is een houderijsysteem voor vleeskuikens. Het voldoet aan alle
behoeften van het vleeskuiken, is goed werkbaar voor de pluimveehouder, kent
een lage lokale en globale milieudruk, is transparant voor het publiek en past
goed in het landschap. Er is nauwelijks antibiotica nodig en het eindproduct
is maar beperkt duurder. De Windstreek wordt
gebouwd op de heersende wind. Daardoor
hebben de kuikens altijd een fris klimaat
zonder ingewikkelde ventilatietechniek. De
zonnecollectoren en een goed geïsoleerde
broedkap voor de jongste kuikens maken
de Windstreek energieneutraal. De radicaal
andere stalvorm laat binnen geleidelijk overvloeien in buiten. De
bomen filteren fijnstof en bieden beschutting. Een buitenuitloop kán
eenvoudig, maar hoeft niet. Strooisel wordt regelmatig ververst
met banden. Van Windstreekproducten kunnen alle delen
worden verwerkt in exotische kant-en-klaargerechten in de
WERELDelen™-productlijn.
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