Nederlandse consumenten
kunnen vanaf 2023 alleen nog
maar Beter Leven-kippenvlees
kopen in de supermarkt. Van
Horne onderzocht de kosten,
opbrengsten en inkomens van
pluimveehouders die reguliere
kuikens (plofkip) en langzamer
groeiende vleeskuikens produceren. Hij concludeert dat
in 2017 alle pluimveehouders
ongeveer hetzelfde inkomen
haalden. De boeren die het
supermarktconcept Kip van
Morgen en Beter Leven-kip (1
ster) produceerden en daar-

‘Slachterijen moeten
boeren overtuigen dat
ze met Beter Levenkippen goede boterham
kunnen verdienen’
door meerkosten maakten,
werden voldoende gecompenseerd met een hogere
opbrengstprijs van de slachterijen. De kostprijs van Kip van
Morgen is 20 procent hoger
dan van de plofkip, het Beter

Leven-keurmerk 44 procent
hoger. De belangrijkste oorzaken van de extra kosten: minder kippen per vierkante meter
stal, hogere voerkosten per
kilo kip en Beter Leven-kippen
hebben een overdekte uitloop.

Goede boterham

de Nederlandse vleeskippen
onder het welzijnskeurmerk
wordt gehouden. ‘Dat betekent
een enorm snelle transitie naar
diervriendelijker vlees.’
Het einde van de plofkip

betekent wel dat consumenten
meer voor kippenvlees gaan
betalen: een kilo kip kostte 6
euro per kilo, de Kip van Morgen ligt voor zo’n 8 euro in de
winkel en de Beter Leven-kip
kost circa 12 euro per kilo. as
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Van Horne verwacht dat bijna
alle pluimveehouders die nu
kippenvlees onder het minder
strenge keurmerk Kip van Morgen produceren, vanaf 2023
Beter Leven-kip gaan leveren.
Hij verwacht ook dat plofkip-boeren die nu voor de export
produceren, willen omschakelen naar het Beter Leven-keurmerk. ‘Deze pluimveehouders
hebben het afgelopen jaar
slecht geboerd door de coronacrisis en het wegvallen van
veel export. De slachterijen
moeten de boeren overtuigen
dat ze met Beter Leven-kippen
straks een goede boterham
kunnen verdienen.’
Van Horne verwacht dat in
2023 45 tot 50 procent van

Prijs voor brand-expert Stoof
Cathelijne Stoof, onderzoeker natuurbranden, is door de International Association of Wildland Fire onderscheiden voor haar
werk als ‘veelbelovende jonge wetenschapper’. Stoof ontving
de onderscheiding, een glazen vlam, tijdens een wereldwijd
online congres. Zij wordt vooral geroemd om de brede interdisciplinaire aanpak van haar brandonderzoek. Stoof timmert
internationaal aan de weg met onder meer het PyroLife-project, dat 15 promovendi uit heel Europa opleidt tot experts in
het brandonderzoek. ‘We willen beter begrijpen hoe natuur-

branden ontstaan en extreem kunnen worden en hoe we het
landschap zo in kunnen richten en de bevolking zo kunnen
voorbereiden dat we hierop kunnen anticiperen.’ Ook in het
onderwijs krijgen natuurbranden meer aandacht. In januari
begint Stoof met een nieuw mastervak Pyro-geography. ‘In dit
vak gaan we de biofysische en sociale aspecten van branden
bestuderen. We gaan bijvoorbeeld naar de Peel, waar vorig
jaar een grote brand was.’ rk
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De supermarkten verkopen vanaf 2023 geen plofkip meer. De consument zal meer
gaan betalen voor kippenvlees en het aantal in Nederland zal afnemen, verwacht
pluimveedeskundige Peter van Horne van WUR.

Resource

Ban op plofkip kan
voedseltransitie versnellen

