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BIOLOGISCHE
LEGHENNENHOUDERIJ

FOCUS~

> Verantwoord investeren

> Kosten drukken en rendement verbeteren
> Beter dierenwelzijn- en gezondheid

NATHALIE SLEECKX
Een goede inrichting van een uitloop is voor een (bio)pluimveehouder een grote financiele en tijdsinvestering. Een kip is van nature
een prooidier dat afstamt van de 'junglefowl' die in bosrijk gebied voorkwam. Weldoordachte beplanting en begroeiing stimuleren het
gebruik van de volledige uitloop door de kippen. Een goede inrichting biedt beschutting (zon. neerslag. wind. roofdieren). geeft een
beperkt overzicht en biedt mogelijkheden om te scharrelen en eten te zoeken. Hierdoor zijn er minder problemen in de zones aan de
stal en zie je ook meer gedrag dat wijst op een stressvrije comfortabele gemoedstoestand: stofbaden. zonnebaden. strekken van de
vleugel. poetsen van de bek en onderhouden van het vederkleed.

Foto 1 en 2: Stofbaden

Foto 3 en 4: Zonnebaden
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Foto 5, 6 en 7: Scharretgedrag

Veel factoren be'invloeden het gebruik van de uitloop. Zo spelen naast de inrichting van de uitloop de
omgevingstemperatuur, w ind, neerslag, lichtsterkte en natuurlijk combinaties hiervan een belangrijke rol in
het uitloopgebruik Om dit in kaart te brengen heeft het Proefbedrijf Pluimveehouderij uitlopen op twee verschillende biologische legbedrijven opgevolgd gedurende w inter en zomer. Drie dagen per seizoen volgden
we de beweging van de hennen op vanaf het moment dat de luiken opengingen en dit gedurende de rest
van de dag. Hierondervolgt een opsomming van de effecten van deze factoren op het gebruik van de uitloop
en op het gedrag van de hennen.

Wind

Neerslag

Het aantal hennen in de uitloo p daalt met stijgende w indsnelheid. De inplanting van de stal speelt hier een grote rol. Zo kan er
op een bedrijf met twee stallen meer w indinvloed zijn op de ene
stal in vergelijking met de andere stal, waardoor de hennen een
heel ander gedrag verto nen. Met behulp van natuurlijke w indschermen zoals bijvoorbeeld dichte struiken, kreupelho ut o f lage
bomen kun je de w ind hier deels breken. Zo zien we bijvoorbeeld
bij een stal dater in het eerste deel van de uitloop kreupelhout
voorhanden is, waardoor de kippen een vlottere overgang hebben van stal naar buiten.

Neerslag heeft een grote invloed o p het gebruik van de uitloop.
Een befaamde weerspreuk zeg t: 'Als de kippen schuilen gaan,
ho udt het regenen zelden aan·; bij felle buien gaan ze binnen,
bij lichte m otregen - die lang blijft duren - blijven ze bui ten. En
inderdaad, in de prakt ijk zien we ook dat bij lichte regen de kippen nog vlot buiten komen; eens ze echter volledig nat zijn, gaan
ze terug naar binnen. Bij erge regen zijn er maar enkele hennen
buiten of vluchten ze snel terug naar binnen. Bij erge regenval zie
je enkel nog wat kippen waar er beschutting beschikbaar is.

Foto 11: Hevige neerstag; de weinige kippen die buiten zijn,
vtuchten terug naar binnen

Foto 8 en 9: Natuurlijk windscherm

Foto 12: Schui/en onder struiken bij hevige neerstag

Foto 10: Open vlakte
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Lichtsterkte {zon-bewolking-stand van de zon)
Een o pen ruim te word t op zo nnige dagen meer als een bedreiging gezien dan o p bewolkte dagen. O p zonnige dagen (hoge lichtsterkte)word t een open ruimte als een barriere gezien o m doorte stro men naar de achterliggende zo nes. Hennen steken dan gehaast
en liefst in groep over naar de eerstvolgende beschutting. Dezelfde zo ne bij een bewolkte dag toont meer hennen en een veel ru stiger
gedrag. Op dagen m et minder hoge lichtsterkte verdelen de hennen zich m ooi over de uitloop (Foto 14).

Foto 13: Open ruimte snel oversteken bij hoge lichtsterkte

Foto 14: Zelfde open ruimte als Foto 13 maar rustiger gedrag
bij bewolking

Er is een duidelijkverschil zichtbaar in uitlopen waar ereen strook begroeiing is die kan gebruiktworden als transit zo ne (Foto 13versus 15).

Foto 15: Bomenrij wordt gebruikt als transitzone

Foto 16: Bij bewolking verdelen hennen mooi over open ruimtes

Bij lagere lichtsterkte wordt de uitloop op een andere manier gebruikt: er wordt minder gedrumd in beschutte zo nes, en er is een betere
doorstroming naar verder gelegen zones. De hennen scharrelen en stofbaden meer, ook in open ruimtes. Er kan hier een duidelijk verschil gezien worden tussen zo mer en w inter door de stand van de zon, maar ook binnen een seizoen bij heldere hemel versus bewolking.

Foto 17: Open ruimte bij hoge lichtsterkte in zomer

Foto 18: Dezelfde open ruimte als in Foto 17 bij bewolking in
winterperiode

Bomen, kreupelhout en struiken zorgen voor schaduwplaatsen bij hoge lichtsterkte en voor schuilplaatsen bij neerslag en gevaar zoals
laagvliegende roofvogels. De kippen maken hier veelvuldig gebruik van. Tijdens de winter als er geen bladeren aan de bomen zijn, is
dit op zonnige dagen een gemis. Het is belangrijk om dan wintervaste struiken aan te leggen zodat de hennen toch schuilplaatsen en
schaduwplaatsen hebben in de winterperiode.

Foto 19: Lage boom zorgt voor schaduw en beschutting in
zomer

Foto 20: Kale boom in winter geeft beperkte schaduw maar
geen beschutting

Foto 21: Zandheuvel met begroeiing zeer aantrekkelijk voor
kippen in zomer

Foto 22: Zelfde zandheuvel als in Foto 21 in winter

Aanplanting van koren op een veld kan voor beschermend gevoel zorgen in zomer.

Foto 23: Korenveld in zomer wordt goed gebruikt door
hennen

Foto 24: Detail van Foto 23
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Omgevingstemperatuur
De temperatuur is belangrijk: bij koude of erg warme dagen komen er minder hennen buiten en zijn ze ook minder lang buiten. De
combinatie met lichtsterkte, neerslag en w indsnelheid speelt hierwel een grote rol. Zo zijn er meer hennen buiten bij droge bewolkte
dagen dan bij droge zo nnige dagen.
Een w intertui n kan een meerwaard e bete ken en als alternatieve u itloop en sch arrelru imte bij slecht weer of op kou dew inte rdag en. Het
is ook een transitzone bij het openen van de luiken.

Foto 25: Wintertuin vlak voordat de luiken opengaan

Foto 26: Wintertuin gedurende de dag

Conclusie
Een weldoordachte, gevari eerde inrichting van de uitloop zo rgt ervoor dat de hennen bij verschillende seizoenen en bij verschillendeweersom standigehden hun natuurlijk gedrag kunnen
uitvoeren en de uitloop zo o ptimaal m ogelijk gebruiken dankzij beschermd e transitzones
Deze m ededeling is een samenvatting uit het eindrapport van "Gebruik van een uitloop in de
praktijk·, CCBT (CoordinatieCent rum praktijkgeri cht o nderzoek en voorlicht ing Biologische Teelt)
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