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Boerenbond investeert in milieu-impact, dierenwelzijn
en arbeidsomstandigheden
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Code 2+, innovatief
scharrelsysteem voor
leghennen

De huidige scharrelsystemen voor leghennen vertonen pijnpunten op het vlak van
dierenwelzijn en -gezondheid, impact op de omgeving en arbeidsomstandigheden voor
de pluimveehouder. Het nieuwe Code 2+-systeem, dat momenteel op het Proefbedrijf
Pluimveehouderij in Geel wordt uitgetest, integreert diverse innovaties. De doelstelling
van het scharrelsysteem is dat het beter scoort dan de huidige systemen op het vlak van
welzijn en gezondheid van dier én mens en op uitstoot van fijn stof en ammoniak.
Bedoeling is nu het werkbaar en betaalbaar te maken voor elke leghennenhouder.
Jan Van Bavel
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Innovatie

Wouter Wytynck:

bo

“Hiermee toont de sector
dat hij zelf proactief
stappen zet rond milieu
en dierenwelzijn.”

en

Hoe kwam het nieuwe systeem tot
stand?
Wouter Wytynck: “Boerenbond en het
Proefbedrijf Pluimveehouderij werken
al lang samen rond het verbeteren van
de luchtkwaliteit in leghennenstallen,
verenpikken en borstbeenschade bij
leghennen en de arbeidsomstandigheden voor de leghennenhouder, denk
maar aan het uit de stal halen van
strooisel en het verzamelen van buitennesteieren. Zo’n vier jaar geleden –
tijdens de vele gesprekken met leghennenhouders en de discussies op onze
vakgroepen – rijpte bij mij het idee om
een nieuw scharrelhuisvestingssysteem te ontwikkelen dat ‘het beste van
alle werelden’ bevat. Dat moest dus
duurzamer zijn én beter voor het dierenwelzijn van de kip. Ik ben met dat
idee naar Vencomatic gestapt en die
omarmden het al snel. Na enkele vergaderingen en brainstormsessies kreeg

nd

adviseur Dierlijke veredeling bij Boerenbond, Bas Liebregts, product manager bij Vencomatic Group en Ine Kempen, onderzoeker leghennen bij het
Proefbedrijf Pluimveehouderij van de
provincie Antwerpen.

het idee stilaan vorm. We zijn er dan
samen mee aan de slag gegaan. Om het
dierenwelzijn in het huidige systeem
op een nog hoger niveau te brengen,
startten we een samenwerking op met
de WUR (Wageningen Universiteit) uit
Nederland, die hiervoor extra onderzoek heeft uitgevoerd. Daarbij werd de
kip centraal gesteld en vertrokken we
van haar noden, waarbij ook werd
gekeken naar het zogenaamd ‘positief’
dierenwelzijn. Dat werd vervolgens
vertaald in het nieuwe concept, waarna
een prototype werd ontwikkeld dat
verder werd aangepast en verfijnd tot
het rijp was om in het Proefbedrijf
Pluimveehouderij te plaatsen, waar het
uitgebreid zal worden getest. Nergens
in Europa vind je zo’n accommodatie
om dat te doen. De WUR zet haar
lopend dierenwelzijnsonderzoek trouwens ook voort op het Proefbedrijf.”
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inds 2012 moeten legkippen,
conform de leghennenrichtlijn
van de Europese Unie die toen
een verbod op legbatterijen instelde,
gehuisvest zijn in een verrijkte kooi of
in een scharrelhuisvesting. In de scharrelsystemen hebben de kippen het
voordeel dat ze meer soortrijk dierlijk
gedrag kunnen tentoonspreiden. Maar
deze systemen vertonen ook nadelen
op het vlak van het klimaat (meer uitstoot van ammoniak, geur en stof) en
dierenwelzijn (meer sterfte, borstbeenbreuken, pikkerij en agressie door de
kip). Ook ziektes en parasieten die al
jaren verdwenen waren in de pluimveehouderij (zoals blackhead en wormenbesmettingen) staken opnieuw de kop op.
Gezien de duurzaamheidsdiscussie is
het belangrijk dat stappen worden gezet
om innovatieve oplossingen te zoeken
voor de aangehaalde problematieken.
Daarom investeert Boerenbond samen
met stalinrichter Vencomatic, de provincie Antwerpen en het Proefbedrijf
Pluimveehouderij in Code 2+, een
nieuw innovatief huisvestingssysteem
in de leghennensector dat de knelpunten in de scharrelhuisvesting aanpakt.
We spraken met Wouter Wytynck,

Een apart stofbadgebied komt het natuurlijk gedrag van de leghennen ten goede.

Hoe ging Vencomatic aan de slag met
het klimaat in Nederland rond dierenwelzijn?
Bas Liebregts: “Toen we brainstormden rond het concept, zijn we van nul
begonnen met onze standaard basiscomponenten, zoals een mestbandaandrijving. We hielden ook wel
rekening met diverse signalen rond
regelgeving die we in Nederland kregen. Zo werd er onlangs een onderzoek ->
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Ine Kempen:

“Het Proefbedrijf is
dé plek om concepten
en nieuwe staltypes
te testen.”

er

en

bo

worden verwijderd. De WUR en Vencomatic onderzochten daarbij welke
materialen de kip prefereert voor het
stofbaden en scharrelen om die in het
systeem beschikbaar te stellen.”
Wouter Wytynck: “Er werd dus een
heel voorbereidingstraject doorlopen
voor het project uiteindelijk in proef
kon worden genomen. Intussen is het
nieuwe systeem op het Proefbedrijf
Pluimveehouderij geïnstalleerd en zijn
de proeven opgestart. Gewoonlijk vergt
het aanleren van een systeem wat tijd
voor een kip, maar hier ging het verbazend snel. Het is nu hopen dat de
andere verwachtingen ook worden
ingelost. Ook het ILVO wordt bij de
zogenaamde ‘klankbordgroep’ betrokken. ILVO-onderzoekers zullen fijnstof- en ammoniakmetingen op het
Proefbedrijf uitvoeren. Verder bekijken
enkele leghennenhouders het systeem
met een kritische blik, waardoor kinderziektes er kunnen worden uitgehaald. De vier partners – Boerenbond,
Vencomatic, het Proefbedrijf en WUR
– brachten alle middelen bij elkaar om
de proefopstelling te bouwen en uit te
testen. De Vlaamse overheid betoelaagt het systeem via de VLIF-steun
voor proefbedrijven.”

Hoe werd het Proefbedrijf Pluimveehouderij in het verhaal betrokken?
Ine Kempen: “In het najaar van 2018
vroegen Wouter en Bas ons om het systeem uit te testen en te optimaliseren.
In een eerste focusgroep met de WUR
bekeken we wat we nog meer konden
doen voor het positief welzijn van de
kip. De ‘+’ in Code 2+ staat immers voor
de aspecten waarop we beter willen
scoren dan met de huidige huisvesting.
Dat kon bijvoorbeeld door het scheiden
van zones en het voorzien van afleidingsmateriaal voor de kip (pikstenen,
luzerne, cd’s, plastic flessen gevuld met
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van Albert Winkel, een promovendus
bij de Wageningen Universiteit, gepubliceerd, dat stelde dat de emissieproblematiek bij de bron moest worden
aangepakt. Concreet betekent dat dat
de kip niet in zijn eigen mest zou
mogen scharrelen en er dus een nieuw
concept nodig was. Diverse trajecten
kwamen samen en tijdens een vervolgtraject bij het Milieu- en energietechnologie Innovatie Platform (MIP) werden diverse denkpistes met
ontwerpateliers gevolgd. Van daaruit
hebben we een nieuw scharrelsysteem
met functionele zones ontwikkeld. Zo
is er in het systeem een rustzone met
paddenstoelvormige zitstokken,
waarop de kip een goede grip en stabiliteit heeft. De zitstok heeft ook een
bloedluisdodende functie voor een
optimale nachtrust van de kip. Volgens
de eerste tellingen overnacht 98% van
de kippen op die zitstokken. Verder
hebben we aparte nesten met een
aparte, kantelbare bodemstructuur
voorzien. Vermits scharrelen en stofbaden een belangrijk onderdeel van de
dagcyclus van de kip is, creëerden we
met een apart stofbad en scharrelruimte (leefgedeelte) nog twee andere
functionele zones in het systeem, waar
de kip gebruik van maakt. In de ‘leeflaag’ valt de mest van de kippen op de
mestband en kan die direct uit de stal
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Innovatie

“In Code 2+ gebruikt de
kip de functiegebieden
in het systeem
waarvoor ze dienen.”
28
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Bas Liebregts:

Afleidingsmateriaal zoals luzerne (in de gele en rode pot, zie foto links) en
pikstenen zorgen voor een beter positief welzijn van de kippen.

2
3

Arbeidsbesparend

4

Bevordering positief
welzijn van de leghennen

5

Inpasbaar in elke
leghennenstal

6

Verbeterde
diergezondheid

Eric Van Meervenne

bo

Betere ammoniak- en
fijnstofreductie

Ondervoorzitter Boerenbond
eric.van.meervenne@boerenbond.be

Toekomstgericht
innoveren
in duurzaamheid
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huisvesting en we zagen ook nog geen
pikkerij. Verder is het aantal buitennesteieren beperkt. De nesten liggen
onderaan in het systeem en de scharrelruimte is boven op de nesten.
Gelukkig gingen de kippen van bij het
begin mooi op stok. Ook op het vlak
van emissie zien we nu al een verschil
in het voordeel van Code 2+, maar ik
verwacht nog meer uitgesproken verschillen met het huidige scharrelsysteem. Tot nu toe hebben we het lichtschema nog niet moeten aanpassen.
Als de proef lukt, willen we op termijn
een tweede Code 2+-systeem erbij zetten, zodat we een nog betere vergelijkingsbasis hebben.”
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Zie je al concrete resultaten in het
nieuwe systeem?
Ine Kempen: “De kippen maken heel
vlot het onderscheid tussen de diverse
zones en bewegen heel goed in het systeem. Het verenkleed is momenteel
(30 weken) beter dan in de scharrel-

nd

Beter stalklimaat door
bronaanpak

ht

zand …) per zone. Nathalie Sleeckx,
collega-onderzoeker leghennen bij het
Proefbedrijf, en ik gaven feedback en
suggereerden aanpassingen aan het
systeem om het verder te verfijnen.
Onze sterkte is dat het Proefbedrijf dé
plek is om concepten te testen. Andere
onderzoeksinstituten in Europa
beschikken niet over zo’n grote capaciteit als wij en zullen in kleinere groepen testen. In het nieuwe Code 2+-systeem zitten sinds 23 juni
1656 leghennen. We kunnen dit systeem perfect vergelijken met de scharrel- en verrijktekooitypes, die ernaast
staan. Het mooie aan dit project is dat
we heel veel steun en raad kregen uit
de sector, zoals van de bedrijven VSI
(Verberk Stalinrichting) en Vepymo,
die de vier groepen in het systeem
(witte en bruine hennen, elk met een
deel behandelde en niet-behandelde
snavels) samen heeft opgefokt.”
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Pluspunten
Code 2+

Waar willen jullie met dit systeem
naartoe?
Wouter Wytynck: “We willen beter
doen dan de huidige scharrelsystemen,
ook op het vlak van uitstoot van fijn
stof en ammoniak. Die is momenteel
veel hoger dan bij een verrijkte kooi.
Zodra het systeem praktijkrijp is en als
ammoniakemissiearm systeem in de
markt kan worden gezet, is het belangrijk dat het gestandaardiseerd wordt,
zodat het toegankelijk én betaalbaar
wordt voor de leghennenhouder.” n

Bij het begin van de nieuwe bestuursperiode hebben we met de sectorvakgroep enkele beleidsprioriteiten voor
de pluimveehouderij opgelijst. Een
belangrijk actiepunt is dat er toekomstgericht verder wordt ingezet op
innovatie en technieken die de uitstoot
van ammoniak en fijn stof verminderen. De pluimveesector is zeer efficiënt op het vlak van grondstoffengebruik en er werd al flink geïnvesteerd
in ammoniakemissiearme stallen.
Toch zijn er nog stappen nodig om de
milieu-impact van de sector verder te
verminderen. Daarnaast is blijvende
aandacht voor dierenwelzijn een tweede belangrijk actiepunt. Zo verhoogt
de maatschappelijke acceptatie van de
pluimveehouderij en creëert de sector
de ruimte om zich toekomstgericht
verder te ontwikkelen. Dit nieuwe,
innovatieve scharrelsysteem Code 2+,
dat we zelf mee ontwikkelden en
financieren, beantwoordt aan beide
doelstellingen en toont aan dat onze
organisatie samen met de pluimveesector zelf stappen neemt om nog
duurzamer te ondernemen.

“We nemen zelf stappen
om nog duurzamer te
ondernemen.”
Boer&Tuinder • 8 oktober 2020
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