
15‐10‐2018

1

Van kip tot vork: veilig, duurzaam en 
diervriendelijk

Highlights uit het project ‘innovatieve pluimveeproductieketen’

Ingrid de Jong (Wageningen Livestock Research) & Richard de Vegt 
(Heijs Food Products)

Inhoud

 Het project: doelstelling, aanpak en partners
 De highlights:

● Dierenwelzijn: verbetering van het welzijn van 
vleeskuikens in de stal

● Voedselveiligheid: beperken van het risico van 
Campylobacter insleep

● Productkwaliteit: allergeen vrije producten en 
zoutreductie

Wat heeft het opgeleverd voor Heijs?
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De projectpartners:

Project organisatie

?
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Project samenwerking

Project samenwerking
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Innovatie in 4 werkpakketten
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WP1: Product 
transparantie en 
herkenbaarheid

WP3: Gezonde en 
robuuste 
vleeskuikens

WP2: Dierwelzijn

Duurzame en veilige 
pluimvee productie-
keten: ‘Farming for

the Future’

WP4: Valorisatie: 
allergeen- en 
E-nummer vrije 
producten 

Innovatie in 4 werkpakketten
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Verbeteren dierenwelzijn
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 Dierenwelzijn is belangrijk voor de ketenpartijen

 Investeringen vereisen bewezen strategieën

 UK markt vindt dierenwelzijn zeer belangrijk, maar ook 
in andere (internationale) markten neemt de vraag toe 
naar welzijnsvriendelijke houderij van vleeskuikens

 Eisen aan leveranciers door afnemers

 Doel: aantoonbaar verbeteren van 

dierenwelzijn in de productieketen van Heijs

Effectieve omgevingsverrijking

 Vleeskuikens worden nog veel in een relatief prikkelarme 
omgeving gehouden
 Omgevingsverrijking kan het natuurlijk gedrag 

stimuleren
 Het gedrag wordt meer divers, activiteit neemt toe
 Dit kan ook een positief effect hebben op de gezondheid, 

met name pootgezondheid
 Verbetert maatschappelijke acceptatie
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Wat is het meest aantrekkelijk voor 
vleeskuikens?
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 Vleeskuikens prefereren:
● Platformen boven 

zitstokken

● Houtkrulbalen boven 
luzerne balen (of 
ander type balen)

● Pikblokken boven 
hangende kettingen

Heeft de dierbezetting (aantal dieren/m2) 
effect op gebruik van de verrijking?
We vergeleken:

● 25 kg/m2 vs 35 kg/m2 en dezelfde hoeveelheid verrijking 
per kuiken

● Platformen (voor 5% van de kuikens) en houtkrulbalen 
(1 per 1.000 kuikens)

 Effecten:
● Significant meer kuikens op de platformen bij de laagste 

bezetting

● Significant meer foerageren, pikken naar object, 
stofbaden en poetsen dichtbij de objecten bij de lage 
bezettting
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Wat is het meest effectief om activiteit te 
stimuleren?

 Combinatie verrijkingen getest bij 38 kg/m2

Wat is de beste combinatie, wanneer wordt de activiteit 
het meest gestimuleerd?
● Houtkrulbalen stimuleren activiteit van de kuikens
● Platformen stimuleren rustgedrag
● Combinatie van houtkrulbalen en platformen 

resulteert in minder actieve kuikens in vergelijking 
met gebruik van alleen houtkrulbalen
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Conclusies: wat heeft dit opgeleverd voor 
Heijs?

 Omgevingsverrijking die praktisch toepasbaar is en het 
natuurlijk gedrag stimuleert
 Dus het welzijn van vleeskuikens op het primaire bedrijf 

verbetert
 Die geen negatief effect heeft op de productieresultaten
 Nog wel werken aan ontwikkeling van platformen die 

gemakkelijker te reinigen zijn
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WP3 Diergezondheid/voedselveiligheid
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 Voedselveiligheid is belangrijk voor de ketenpartijen

 Campylobacter veroorzaakt voedselvergiftiging en risicogroepen 
kunnen overlijden na besmetting

 EU gaat strengere regels hanteren voor Campylobacter niveaus op 
vlees

 UK markt wil een verlaging van het risico op Campylobacter
besmetting van een koppel, en een verlaging van de besmetting van 
het vlees

 Campylobacter is meer een voedselveiligheidsaspect dan een 
diergezondheidsaspect, maar er is wel een relatie tussen maatregelen 
die gezondheid bevorderen (hygiëne) en het risico op Campylobacter
in een koppel

 Mogelijk win-win effect

Reductie Campylobacter in de keten
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 Doelstelling:
● Identificatie risico factoren voor introductie in de 

stal
● Effecten van voederadditieven
● Effecten van uitladen (=tussentijds slachten van 

een deel van het koppel)
● Reductie in de slachtlijn
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Verloop Campylobacter besmettingsdruk
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4. Transmissieroutes 
Hoofdroute

Subroute

Mogelijke 
route 

Transmissieroutes C. Jejuni op houderijen

Veehouderij
Veehouderij
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Bemonstering bij uitladen
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Campylobacters bij uitladen

 Campylobacters gevonden op materialen
 Geen relatie gevonden tussen Campylobacter op 

materiaal en in stal op basis van genotypering
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Mogelijkheden voor Campylobacter
reductie:

 Effecten van uitladen:
● Transportcontainers bij uitladen soms besmet
● Transmissieroutes nog onduidelijk, er is geen relatie 

tussen Campylobacter soorten op bv. containers en 
op het bedrijf aangetoond

● Transportcontainers niet altijd schoon na wassen
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Conclusies Campylobacter

 Er zijn meerdere introductieroutes van Campylobacter in 
het koppel
 Eén van de mogelijke routes is via besmette 

transportcontainers bij uitladen
 Verbeterde reiniging in combinatie met een ander 

containerontwerp kunnen hiervoor een oplossing zijn
 Aan de slachtlijn zijn er methoden (hier niet getoond) die 

de besmetting op een karkas aanzienlijk kunnen 
terugdringen
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WP4 Valorisatie
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 Uitbreiding portfolio van producten

 Toenemende vraag naar allergeenvrije, zoutarme en E-
nummer arme producten
● ‘natuurlijke producten’
● Toenemend aantal mensen 
met een allergie
● Zoutverlaging i.v.m. hartziekten

 Doelstelling: ontwikkeling allergeenvrije en E-nummer 
arme hotwings (= kruidig gemarineerde gefrituurde 
kippenvleugels)

Aanpak allergeenvrije hotwings

 Allergeen in hotwings is het tarwe eiwit “gluten” in de 
krokante buitenlaag
 Selectie van 

● een aantal alternatieve, glutenvrije meelsoorten 
(sorghum, boekweit, rijst, mais, kikkererwt, tapioca)

● Alleen, in combinatie met elkaar of in combinatie 
met aardappelzetmeel

 Uitdaging bij herformuleren: verandering van 
functionaliteit, smaak, kleur, etc.
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Allergeenvrije hotwings

 Getest op o.a. uiterlijk, smaak, krokantheid, opname van 
bemeling
 Optimalisatie van de recepturen, ook m.b.t. kosten
 Beste receptuur: mix van melen van kikkererwten / 

tapioca / rijst
 Beste recepturen getest in sensorische testen met 

smaakpanel  consumenten proefden geen verschil met 
tarwe bloem referentie
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Aanpak zoutarme hotwings

 Zoutreductie aanbevolen om hartziekten te verminderen

 Doel 1: 25% zoutreductie in hotwings
 Doel 2: Zoutreductie in hotwings die voldoet aan Britse 

eisen (strenger, per portie grootte)
 Onder behoud van goede smaak en functionele 

eigenschappen

Waar mogelijk:
● Vlees – nee
● Marinade – ja
● Bemeling - ja
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Zoutarme hotwings

 Doel 1: 25 % zoutreductie:
● 20% reductie in de marinade en 5% in de bemeling

met behoud van eigenschappen van product
 Doel 2: Britse eisen (2 gram zout per portie)

● Verdere zoutreductie door zoutvervangers
 Consumenten tests: Vergelijkbaar met referentieproduct
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Alle onderwerpen op een rij:
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Duurzaamheidsmodel:
- Relevante indicatoren
- Visualisaties
- Scenario’s

Dierenwelzijn:
- Welzijnsmodel
- Effecten verrijkingen
- Verbeteren vangen, 

transport en slachten

Diergezondheid:
- Transmissieroutes 

Campylobacter
- Reducties slachtlijn

Valorisatie:
- Zout- en allergenen 

reducties
- Valorisaties pootvlees

Duurzame en veilige 
pluimvee productie-
keten: ‘Farming for

the Future’
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Wat zijn de ervaringen van Heijs?

 Over de projectaanpak
 En de bruikbaarheid van de resultaten
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Contact

Wageningen Research

Ingrid de Jong

ingrid.dejong@wur.nl

Wibke Roland

wibke.roland@wur.nl

Heijs Food Products

Richard de Vegt

Richard.deVegt@Heijsgroep.nl
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