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Voor welke markten 
produceren we?
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Veranderende perceptie van 
consumenten & gedrag
• Geen relatie met de landbouw
• Tieners zijn onze toekomstige consumenten
• Elke dag vlees eten is geen normale gewoonte meer → "flexitariërs“
• Groeiende interesse in alternatieve eiwitbronnen (lab-vlees, plantaardig)
• Consumenten willen betaalbaar vlees met:

• Goede kwaliteit
• Goede gezondheid voor mens &dier
• Goed dierenwelzijn
• Goed milieu

• NGO's/Dierenwelzijnsorganisaties beïnvloeden consumentengedrag
• Consumenten gedragen zich vaak anders dan wat ze als burger zeggen
• Retailers "vertalen" consumentenbehoeften naar producenten
• Groeiende impact van social media
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Concepten in de EU
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Speciale Marketing Voorwaarden
EU (Directive 2000/13/EC)
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Fed of ......%

Free Range

Extensive Indoor

56 day

Total Freedom Free Range

Traditional Free Range

81 days

EU  Poultry Meat
Marketing Regulations

BIOLOGISCH
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Europa: Bestaande & Nieuwe initiatieven op 
nationaal niveau: Enkele voorbeelden
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1980

1992

2005

Label / FR

81d51d

Conventional

46d 56d 81d

Label / FRConventional Certifié / FR

40d 56d 81d

Label / FRConventional

2015
35d 56d 81d

Label / FR

30d 56d 81d

Label / FR

Certifié / FR

Certifié / FR

Certifié / FR

Conventional

Conventional

2025

Evolutie van Daggroei maakt
differentiatie mogelijk

FR = Free Range

Ruimte voor nwe ontwikkelingen
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Genetica moet passen bij het concept!
• Stal-systemen:

• Binnen, overdekte uitloop, uitloop

• Management systemen:
• Verrijkingen
• Bezettingsdichtheid
• Minimumleeftijd bij het slachten
• Maximum daggroei
• Streefgewicht
• Biologisch?

• Nutritie:
• Geconcentreerd of verdund?
• Presentatie (pellet, mash, kruimel)
• Bijvoeren van tarwe?
• Gebruik van Coccidiostatica?

Nutrition

Housing Husbandry
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Belangrijkste Premium concepten
in Europa

• Indoor Certified: b.v. ECC
• Lagere bezettingsdichtheid & trager groeiend ras
• Geen beperking op daggroei of minimumleeftijd

• Extensive Indoor:
• Minimum leeftijd
• Lagere bezettingsdichtheid
• Maximum daggroei (in sommige gevallen)

• 56-day free range:
• Diverse streefgewichten met minimumleeftijd
• Van dag 1 tot 56 dagen?
• Warme opfok & overplaatsing?

• Organic
• Warme opfok & overplaatsing? Ingrediënten

• 81-day free range / Label Rouge

ELK CONCEPT KAN EEN ANDER RAS, NUTRITIE & STALSYSTEEM HEBBEN



European Chicken Commitment
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Joint Animal 

Welfare 

Commitments

Focus:

• Rassen die voldoen aan 

specifieke welzijnseisen

• Lagere maximale 

bezettingsdichtheid

• Verbeterde verrijkte 

omgeving

Europa

2017:

European

Chicken Commitment

USA & Canada

2018:

Better Chicken Commitment

Global Animal Partnership

Gelijktijdige ontwikkelingen VS en Europa
“Joint Animal Welfare Commitments”
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European Chicken Commitment

• Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt (Germany)
• Anima International (Global)
• Animal Equality (Germany, Italy, Spain, UK, Global)
• Animals Aotearoa (New Zealand)
• Center for the Ethical Attitude Towards Nature (Belarus)
• Çiftlik Hayvanlarını Koruma Platformu (Turkey)
• Compassion in World Farming (UK, EU, Global)
• Deutscher Tierschutzbund (Germany)
• Djurens Rätt (Sweden)
• Dyrenes Beskyttelse (Denmark)
• Een DIER Een VRIEND (Netherlands)
• Equalia (Spain)
• Essere Animali (Italy)
• Eurogroup for Animals (Pan-European)
• Fundacja Alberta Schweitzera (Poland)
• GAIA (Belgium)
• Humane Society International (global)
• Humánny Pokrok (Slovakia)
• Irish Society for the Prevention of Cruelty to Animals 

(Ireland)

• L214 (France)
• Menschen für Tierrechte (Germany)
• OABA (France)
• OBRAZ - Obránci zvířat (Czech Republic) 
• Oikeutta eläimille (Finland)
• Otwarte Klatki / Open Cages (Poland, Ukraine)
• Pro iure animalis (Germany)
• PROVIEH (Germany)
• ProVeg International (Germany, global)
• Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (UK)
• SEY SUOMEN ELÄINSUOJELU (Finland)
• Slepice v Nouzi (Czech Republic)
• The Humane League (UK, global)
• VGT (Austria)
• Vier Pfoten / Four Paws (Austria, Germany, UK, Bulgaria & 

Switzerland)
• Welfarm (France)
• World Animal Protection (UK, global)

In 2017 geïnitieerd door bijna alle belangrijke Europese dierenwelzijnsorganisaties:

https://betterchicken.org.uk/
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Ten laatste in 2026 voor 100% voldoen aan de volgende eisen:
✓ Voldoen aan de EU-wetgeving inzake dierenwelzijn, ongeacht het land van productie.
✓ Maximale bezettingsdichtheid van 30 kg/m2 of minder. Uitladen (1x) wordt afgeraden.
✓ Gebruik van rassen met betere welzijnskenmerken volgens de criteria van het RSPCA 

Broiler Breed Welfare Assessment Protocol.
✓ Voldoen aan verbeterde omgevingsstandaarden, waaronder:

• Minstens 50 lux licht, inclusief natuurlijk licht.
• Ten minste 2 meter bruikbare zitstokken en 2 pik-substraten per 1.000 kippen.
• Geen kooien of etagesystemen.

✓ Gebruik van gecontroleerde gasbedwelming met behulp van inert gas of meerfasige
systemen, of effectieve elektrische bedwelming zonder “live-inversie”.

✓ Naleving aan te tonen via audits door derden en jaarlijkse openbare rapportage over de 
voortgang.

Basisprincipes:

European Chicken Commitment

https://betterchicken.org.uk/
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European Chicken Commitment
Voorbeeld gecommiteerde bedrijven

https://chickenwatch.org/progress-tracker

July 2022: > 333 commitments in totaal

https://chickenwatch.org/progress-tracker
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European Chicken Commitment
Voorbeeld gecommiteerde bedrijven

https://chickenwatch.org/progress-tracker

July 2022: > 333 commitments in totaal

https://chickenwatch.org/progress-tracker
https://view-awesome-table.com/-L1TTxtnoRIENQZ48vAe/view?filterF=2017,2030&filterI=Europe&filterL=Broiler
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ECC: In het kort
✓Bedrijven die zich aan het ECC hebben gecommitteerd zijn:

• Verschillende grote wereldwijde food (service) bedrijven, waaronder
Fast Food ketens

• Verschillende Britse retailers en voedingsbedrijven

• Bijna alle Franse retailers en verschillende voedingsbedrijven

• Andere landen volgen:
Duitsland, Scandinavië, Nederland, België, Spanje, Italië, Polen, ....

✓De eerste focus zal liggen op verse producten:

• Van nationale of regionale Europese productie

• Er is ook een markt voor diepgevroren of verwerkte producten 
(foodservice en fastfood)

✓Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zijn netto importerende landen:

• Een stap naar een tragere groei zal hun nationale productiecapaciteit 
verminderen, exporterende landen kunnen deze kloof opvullen:

• b.v. Nederland, België, Polen voor verse producten

• Thailand, Brazilië voor diepgevroren/verwerkte producten
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ECC wordt werkelijkheid
Noorwegen

De Noorse supermarktketen REMA 1000 Norge AS heeft met 
succes de hogere welzijnseisen van de Better Chicken
Commitment geïmplementeerd in nauwe samenwerking met 
zijn kippenproducent Norsk Kylling

Noorse kippenproducent Norsk Kylling produceert kip voor 
REMA 1000 en ondertekende de Better Chicken Commitment
als onderdeel van hun partnerschap

Click here to read the case study

https://www.compassioninfoodbusiness.com/resources/case-studies/technical-case-studies/driving-higher-welfare-chicken-in-norway/
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ECC wordt werkelijkheid
Verenigd Koninkrijk

September 2022:

Marks & Spencer voltooit overgang naar 
100% trager groeiende kip

https://corporate.marksandspencer.com/media/press-releases/5ff7017fc6fe1bc26cb21d12/m-and-s-to-be-first-major-retailer-to-move-to-100-slower-reared-fresh-chicken
https://corporate.marksandspencer.com/media/press-releases/6220d70a7880b2454cf64ab6/m-and-s-becomes-first-national-retailer-to-offer-100-percent-slower-reared-fresh-chicken
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ECC wordt werkelijkheid
België

Better Chicken Commitment
Colruyt schakelt als eerste Belgische 
retailer over naar vleeskippen die 
voldoen aan de strikte criteria van het 
Better Chicken Commitment. Voor de 
standaardkip die je koopt bij Colruyt 
Laagste Prijzen is het de ambitie om 
deze hogere dierenwelzijnscriteria uit 
te rollen tegen 2026.

Andere retailers (Delhaize, LIDL, ALDI) volgden snel

Juni 2022



Eerste ontwikkeling van
Trager groeiende concepten in 

NL

Beter Leven
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Slower Growing Broilers: History in NL

• 2000-2005:

• Onderzoek Hubbard en Spelderholt instituut (nu onderdeel van Wageningen Universiteit) 

• Project met Hubbard, Coppens, Dierenbescherming, Spelderholt en de supermarkten AH & 
Jumbo om een nieuw concept te ontwikkelen.

• 2006:

• Eerste productie van "Volwaard" vleeskuikens (10.000/week)

• 2007:

• Introductie “Beter Leven” concept door “Dierenbescherming”

• 2010:

• Volume groeit als supermarkt AH besluit om
hun "Pure & Honesty"-concept voor vleeskuikens introduceren

• Andere supermarkten volgen met "scharrelkip"
(BLk 1 ster = extensive indoor & overdekte uitloop)
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2007: “Beter Leven” 1 ster concept

• Op basis van de EU-verordening voor 
Extensive Indoor & enkele 
aanvullende eisen

• De overdekte uitloop is de meest 
typische aanvullende eis van dit 
concept

22

≥56 dagen; lagere bezetting (25 kg/m2); verrijkte omgeving

https://www.youtube.com/watch?v=u0yNmLJ2QUg
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Daglicht
& Uitloopopeningen

& strobalen
& 2 g/d strooigraan

Overdekte uitloop
≥20% van de oppervlakte van de stal

(binnen) moet buitenruimte zijn

2007: “Beter Leven” 1 ster concept
≥56 dagen; lagere bezetting (25 kg/m2); verrijkte omgeving

https://www.youtube.com/watch?v=u0yNmLJ2QUg


Verdere ontwikkeling van
Trager groeiende concepten in 

NL

Kip van Morgen
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Mei 2013: Introductie van het Kip 
van Morgen concept

Stakeholders:

• Alle retailers georganiseerd in 
het "CBL"

• Productschap voor Pluimvee
& Eieren

• Slachterijen

• NOP & NVP

25

Overeenkomst voor:
• Al het verse vleeskuikenvlees 

dat in 2020 in de 
supermarkten wordt verkocht

• Focus op:
“People, Profit, Planet”

• Gebruik van trager groeiend 
ras met max. 50 g/d daggroei

• Geen eisen om huidige 
vleeskuikenstallen aan te 
passen

• Iets lagere bezetting & 
verrijkte omgeving
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2014: Implementatie van "Kip van Morgen": 
2 belangrijkste systemen

26

“Nieuwe AH Kip” (AH)

• Max. 38 kg/m2

• Leeftijd >45 dagen
• Daggroei <50 g/d

• Strobalen

• Max. 30 kg/m2

• Leeftijd >49 dagen
• Daggroei <45 g/d

• Strobalen
• Daglicht & 2 g/d strooigraan

“Nieuwe Standaard Kip” (Jumbo)
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▪ Alle retailers veranderden naar 100% trager groeiende concepten 
tussen 2014 en 2017

▪ Het niveau ligt op ongeveer 2,7 miljoen vleeskuikens per week in NL 
in 2017:
→ ± 40% van alle vleeskuikenbedrijven
→ ± 33% van alle vleeskuikenproductie

KVM

BLk

KVM = Kip van Morgen / BLk = Beter Leven (1 ster)

Nederland: omschakeling in een korte periode
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• Volledig gebruik van het hele karkas is erg belangrijk!
= Vierkantsverwaarding

• Samen met de snelle overgang naar 100% trager groeiende kippen, bieden 
retailers nu een veel breder assortiment aan waarbij alle delen van de kip op 
een veel betere manier worden gebruikt:
• Borstfilet
• Dijbeenvlees met/zonder bot
• (gemarineerde) poten, vleugels, saté
• gehakt, worstjes
• hamburgers, schnitzels, cordon blue
• Broodbeleg
• Salades
• Soepen

Tragergroeiende Concepten veranderden 
het Nederlandse Retail Landschap
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• Volledig gebruik van het hele karkas is erg belangrijk!
= Vierkantsverwaarding

• Samen met de snelle overgang naar 100% trager groeiende kippen, bieden 
retailers nu een veel breder assortiment aan waarbij alle delen van de kip op 
een veel betere manier worden gebruikt:
• Borstfilet
• Dijbeenvlees met/zonder bot
• (gemarineerde) poten, vleugels, saté
• gehakt, worstjes
• hamburgers, schnitzels, cordon blue
• Broodbeleg
• Salades
• Soepen

Tragergroeiende Concepten veranderden 
het Nederlandse Retail Landschap



Verdere ontwikkeling van
Trager groeiende concepten in 

NL

Laatste ontwikkelingen
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2021: Retailers kondigen overstap naar 
BLk 1 ster aan

1 maart 2021:

AH kondigt aan uiterlijk 
in 2023 over te stappen 

naar minimaal Beter 
Leven 1 ster

• ALDI: 31st May

• PICNIC (Online): 24th June

• COOP: 28th June

• LIDL: 22nd March

• Jumbo: 31st March

• PLUS: 15th April

https://corporate.lidl.nl/duurzaamheid/duurzaamassortiment/vlees
https://nieuws.jumbo.com/persbericht/jumbo-in-2023-volledig-over-naar-scharrelkip-met-beter-leven-keurmerk/574/
https://www.plus.nl/nieuws/plus-kiest-voor-100-beter-leven-kip-cid-RXkKKQOW.W8AAAF4w8MYRtD7
https://www.aldi.nl/over-ons/pers/persberichten/aldi-zet-nieuwe-stap-met-volledig-beter-leven-kipassortiment-in-.html
https://www.wakkerdier.nl/persberichten/picnic-bezorgt-kip-goed-nieuws/
https://www.coop.nl/pagina/kipfilet-tot-rundvlees-heeft-medio-2023-minimaal-een-beter-leven-ster
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Andere bedrijven die "Beter Leven" producten gebruiken

AVIKO: diepvriesmaaltijden met kip
Struik: alle producten met kip
Unox: alle worsten en ragouts met kip
Smullers: alle producten

A-Merken:
• Weight Watchers kipfilet
• Dr. Oetker pizza
• AH babyvoeding (= biologisch)
• Bonbébé babyvoeding
• ETOS babyvoeding (= biologisch)
• Jumbo babyvoeding
• Kruidvat babyvoeding
• Olvarit babyvoeding
• Qizini sandwiches to go
• Sanday’s sandwiches

Horeca:
• Baker Street
• Fletcher Hotels
• Gauchos restaurants
• Hello Fresh
• Holland Casino
• Hutten catering
• KLM
• La Place
• Coffee chain Doppio Espresso
• Prorest catering
• Shell fuel stations
• Starbucks
• Vapiano restaurants

• Diverse ziekenhuizen

• Diverse 
bedrijfskantines

Recente commitments:
Groothandel:
• SLIGRO
• HANOS
• BIDFOOD
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KVM = Kip van Morgen / BLk = Beter Leven (1 ster)

KVM

BLk

▪ Tussen maart en augustus 2021 hebben alle retailers 
aangekondigd om uiterlijk in 2023 naar 100% BLk 1 ster
over te stappen

▪ Jumbo and AH zijn in oktober 2022 al 100%

▪ Het aantal bedrijven met het BLk 1 ster zal toenemen tot 
meer dan 50% van alle vleeskuikenbedrijven in NL

▪ Het aantal bedrijven met trager groeiende concepten zou 
nog verder kunnen toenemen als een deel van de overige 
bedrijven volgens ECC-normen gaat produceren voor Food 
Service en export naar bijvoorbeeld het VK, Frankrijk, enz.

2022-2023:
Alle retailers stappen over op BLk 1 ster



Wat is er bijzonder aan
Trager groeiende kippen?
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Erken het verschil!

• Verschillen in genetica en gedrag tussen
trager groeiende kippen en reguliere slachtkuikens

• Verschillende concepten die kunnen worden gebruikt

• Verschillende streefgewichten

Gevolgen voor Voeding & Management
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Aanbevelingen Nutritie

• Vanwege de diversiteit aan:

• rassen

• streefgewichten

• concepten

• beschikbare grondstoffen

• voerpresentatie

• klimaat

is het onmogelijk om alle details voor elke verschillende situatie te beschikbaar te 
hebben

• Hubbard heeft afzonderlijke aanbevelingen voor nutritie ontwikkeld die via uw lokale 
contactpersoon kunnen worden opgevraagd en besproken
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ALGEMEEN:

• Belangrijke periode om goede prestaties te waarborgen

• Een goede jeugdgroei is belangrijk voor de ontwikkeling van het skelet, fysiologie en 
immuniteit, evenals het bereiken van een goede uniformiteit

• Deze kuikens hebben meer aandacht nodig in de 1e week:
• lagere voer- en wateropname
• lagere groeisnelheid & minder warmteproductie
• (vaak) een lagere bezetting per m2

GEDRAG:

• Periodieke sociale groepvorming is normaal tijdens de eerste
paar dagen

• Verwar dit niet met “koud hebben van de kuikens”!

Kernpunten Management Trager groeiende kuikens
Start Periode



www.hubbardbreeders.com 40

Kernpunten Management Trager groeiende kuikens
Start Periode

WATER:

• Waterinname is lager in vergelijking met reguliere vleeskuikens

• goede hygiëne van het watersysteem nog belangrijker

• vers water bij het opstarten

• regelmatig (automatisch) spoelen/flushen van het systeem

• Gebruik extra drinkers voor de eerste 24-72 uur in het geval ronddrinkers worden gebruikt

DOELSTELLING KROPVULLING:

• 8 uur na opzet: minimaal 80%

• 24 uur na opzet: minimaal 96%
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• Geef ±20 gram/kuiken (pre)starter voer
vlak voor aankomst van de kuikens op
kuikenpapier

• 5 gram/kuiken moet worden toegevoegd
2x per dag tot het einde van dag 2 of 3

• De kuikens kunnen ad lib. gevoerd worden.

• Na 2 weken moeten de kippen de voerpannen 1x per dag kunnen leegvreten,
maar laat het systeem niet langer dan 1 uur leeg.

• Laat de kippen het voersysteem niet vlak voor de nachtperiode leegvreten:

• dit veroorzaakt agitatie wanneer de lichten aangaan en kan een risicofactor zijn voor 
huidkrassen en dermatitis.

Kernpunten Management Trager groeiende kuikens
Voer
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STALTEMPERATUUR:
• Op dag 1 iets hogere omgevingstemperatuur (+1 oC)

→ Doel cloacatemperatuur is:  39.5-40.5°C 
• Voor overdekte/vrije uitloopsystemen moet de omgevingstemperatuur sneller worden 

verlaagd
→ Doel: 23 oC at 21 days

KLIMAAT:
• Strooisel mag niet te droog zijn

→ te droog strooisel kan het risico op huidkrassen en dermatitis verhogen
• Wijzig het ventilatieprofiel aan de hand van:

• het (lagere) aantal kippen in de stal
• de langere groeiperiode
• de groeicurve

Kernpunten Management Trager groeiende kuikens
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LICHT:
• Bij opzet: 40-50 lux

• Reduceer dit in de eerste 7 dagen naar de gewenste standaard
• Een te hoge lichtintensiteit kan de kuikens naar de buitenmuren drijven

• Wanneer daglicht wordt gebruikt:
• Vermijd direct zonlicht op de kuikens!
• Ramen in het dak geven een betere spreiding,

maar kan niet altijd worden gebruikt.
• Gebruik ramen met shutters (in het dak of de zijwanden)

• Start vanaf dag 1 met korte donkerperiodes
• Verleng de donkerperiode(s) naar het definitieve schema op de leeftijd van 7 dagen

• Gebruik lampen die langzaam (gedimd) in- en uitschakelen
• Lichten moeten vanaf ten minste 03.00 uur 's ochtends aan zijn:

• De kuikens zullen dan weer actief zijn tijdens de koudste periode van de dag

Kernpunten Management Trager groeiende kuikens

http://www.tulderhof.com/products/daylight.html
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• Ernstige coccidiose wordt niet vaak waargenomen

• Controleer op milde subklinische coccidiose:
→ komt voor op latere leeftijd (36-40 dagen) vs. reguliere kuikens (22-28 dagen)

• Ander profiel van Eimeria dan reguliere slachtkuikens

• Observatie van:

• nattere mest, maar niet altijd significant

• meer variatie tussen koppels, vooral in VC

• slechte uniformiteit / afkeuring in sommige koppels

• variatie in pigmentatie indien gele huid gewenst is (maiskippen)

• Gebruik een monitorprogramma om de status te controleren

• Vaccinatie in plaats van anticoccidia wordt in de praktijk steeds vaker gebruikt

Kernpunten Management Trager groeiende kuikens
Gezondheid: Coccidiose - Praktijkervaringen
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Jaar

# dagen antibiotica
exposure/jaar % koppels

Trager 
groeiendRegulier

Trager 
groeiend

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

17.8
15.6
13.1
13.4
13.5
13.8
14.1
11.5

4.9
3.6
4.0
4.7
3.8
2.3
2.4
1.7

8.4%
15.5%
33.4%
41.1%
40.7%
41.3%
46.3%
53.5%

Antibiotica-gebruik vleeskuikens in Nederland

Percentage onbehandelde koppels (2021):
✓ Regulier: 73% of all flocks
✓ Trager groeiend: 96% of all flocks

Bron: AVINED (2022)

Trager groeiende vleeskuikens:
Sterke reductie in antibiotica-gebruik
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Speciale technische documentatie
Husbandry Guidelines

Premium Chickens
te downloaden op onze website
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To be continued…
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Hartelijk dank
voor uw aandacht!

4949



www.hubbardbreeders.com

The performance data contained in this document was obtained 
from results and experience from our own research flocks and 

flocks of our customers. In no way does the data contained in this 
document constitute a warranty or guarantee of the same 

performance under different conditions of nutrition, density or 
physical or biological environment. In particular (but without 
limitation of the foregoing) we do not grant any warranties 

regarding the fitness for purpose, performance, use, nature or 
quality of the flocks. HUBBARD makes no representation as to the 

accuracy or completeness of the information contained in this 
document.

Disclaimer


