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Pluimveebedrijven in Nederland 

In 2015: 1516 pluimveebedrijven : 46 miljoen vleeskuikens/45 miljoen leghennen 

In 2017: 1469 pluimveebedrijven : 44 miljoen vleeskuikens/43 miljoen leghennen 

In 2017: 509 bedrijven met vleeskuikens; gemiddeld bedrijf had dus zo’n 86.000 kippen 

In 2017: 960 bedrijven met leghennen; gemiddeld bedrijf derhalve 45.000 kippen 

Er zijn verschillende specifieke bedrijven in elke stap in de keten.  Eerst is er de fok-en 

vermeerdering, hier worden broedeieren geproduceerd waaruit leghennen en vleeskuikens komen. 

In 2014 stonden er 271 fok- en vermeerderingsbedrijven in Nederland, met daarin 4,4 miljoen 

(groot)ouderdieren. 

De broedeieren gaan naar een broederij. In totaal staan er in Nederland 27 broederijen, waarvan 13 
gericht zijn op het uitbroeden van vleeskuikens. 
 
De uitgebroede kuikens komen terecht op een van de 509 vleeskuikenbedrijven in Nederland, 
waarna ze aan het eind van hun leven geslacht worden in een van de 16 grote 
vleeskuikenslachterijen. 
 
 
Vleeskip of leghen 

De huidige commerciële vleeskippenindustrie gebruikt meestal een snelgroeiend vleesras, zoals de 
Ross 308. Wanneer deze kip vergeleken wordt met een legkip, zoals de Dekalb White (onder andere 
gehouden voor de productie van Kipster eieren), is goed te zien dat er grote verschillen zitten tussen 
deze twee dieren. Op een leeftijd van 42 dagen weegt een vleeskip 5 keer zoveel als een leghen. 
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Vleeskippen 

Conventioneel : 21 kippen per m2; levensduur 40-42 dagen; minimaal 4 uur aaneengesloten donker 

Beter leven 1 ster: 12 kippen per m2; levensduur 56 dagen; minimaal 8 uur aaneengesloten donker 

Biologisch: 10 kippen per m2; levensduur 81 dagen; minimaal 6/8 uur aaneengesloten donker 

Waar rond de tweede helft van de 20e eeuw kippen nog 120 dagen nodig hadden om tot 1.5 

kilogram te komen, halen hedendaagse commerciële kippen dit gewicht in 30 dagen! 

Volgens cijfers van de EFSA is de voederconversie van 4.4 kg voer per kg vlees (in het begin van de 

tweede helft van de 20e eeuw) verlaagd naar 1.47 kg voer per kg vlees. 

Legkippen 

Als ze 18 – 20 weken oud zijn beginnen ze met het leggen van eieren. 

Als ze ouder worden leggen ze meer eieren. 

Gemiddeld leggen ze 2 eieren per 3 dagen. 

Als ze 1-2 jaar zijn gemiddeld 5 eieren per week. 

Hoeveelheid zonlicht heeft effect op het aantal eieren. 

Variabelen derhalve: soort kip, hoeveelheid licht en ouderdom van de kip. 

Dierenwelzijn, onder andere goede huisvesting 

Enkele studies verwijzen bij een verstoord comfort rond rusten naar een te hoge stalbezetting. Bij 

een stalbezetting van 40-43 kg/m2 worden kippen significant meer verstoord door 

medestalbewoners tijdens het rusten dan wanneer de stalbezetting lager ligt (35 of 27 kg/m2 ). 

Daarnaast wordt rustgedrag bevorderd wanneer de lichtintensiteit in de lichtperiodes rond de 200 

lux (hoog) is en wordt er meer verstoring van rusten waargenomen wanneer deze lichtintensiteit laag 

(5 lux) of matig (50 lux) is. Deze niveaus van lichtintensiteit zijn allemaal gemeten bij een 16 uur licht- 

en 8 uur donkerperiode.  

Thermisch comfort: moderne vleeskippen zijn geselecteerd op een snelle groei met als gevolg dat 

deze dieren meer warmte produceren. Ook zijn snelgroeiende vleeskippen vatbaarder voor 

hittestress. 

Welke lichtkleur is goed voor kippen 

Inzicht in het kleurenspectrum dat wordt afgegeven door een lichtbron, helpt producenten bij het 

selecteren van een lamp die de juiste hoeveelheden rood, groen en blauw licht kan leveren. De kleur 

van de lamp kan worden uitgedrukt in graden Kelvin (K) en kleurweergave-index (CRI). Echter, geen 

van deze metingen geeft de spectrale piek-intensiteit weer in de rode, groene en blauwe spectra, die 

juist zo belangrijk is voor de groei en productie van pluimvee.  

Kippen hebben vier kegel cellen, dat zo typisch is voor vogels:  



1) UV-kegel (ultraviolet - topgevoeligheid = 420 nm),  

2) S-kegel (kleine golflengte, topgevoeligheid = 470 nm),  

3) M-kegel (gemiddeld golflengte topgevoeligheid = 540 nm) en de  

4) L-kegel (grote golflengte, peak gevoeligheid = 600 nm).  

Witte kleur: Het "witte" zichtbare licht ontstaat op natuurlijke wijze door zowel de zon als door 

kunstlicht en is eigenlijk samengesteld uit een tal van kleuren, een waaier van kleuren, rood, groen 

en blauw. Het is beschikbaar van 2700K tot 6500K.  

Volgens onderzoek kunnen hennen worden gehouden met zowel warme en koele lichten, maar 

legkippen moeten lampen met een voldoende rood spectrum (2700K/3000K) hebben.  

Rode kleur: Bij pluimvee is rood licht van vitaal belang voor het stimuleren van de seksuele rijpheid 

en de productie van eieren. Vogels die worden blootgesteld aan rood licht versus die worden 

blootgesteld aan blauw, groen of wit licht, hebben een consequent hogere eierproductie dan de 

andere kleurgroepen.  

Welke kleur is goed voor kippen? Rood licht is in staat om de schedel in te dringen en hiermee de 

extra netvliesfotoreceptoren stimuleren. Rood licht (rond 650 nm) dringt de schedel en de hersenen 

(hypothalamus) 4 tot 50 keer efficiënter binnen dan blauw en groen licht. De hypothalmus is 

belangrijk bij het reguleren van de productie van hormonen wat belangrijk is voor de eierproductie.  

Rood licht vermindert ook de hoeveelheid voerverbruik per gelegd ei en zonder verschillen in 

grootte, gewicht van de schaal, wanddikte, dooier en de proteïne in het ei.  

Groen licht: Groen licht verhoogt de groeisnelheid op jonge leeftijd door verbetering van de 

verspreiding van satelliet cellen in de skeletspieren.  

Blauw licht: Blauw licht verhoogt de groei op latere leeftijd door het opvoeren van plasma 

androgenen en het houdt vogels rustiger zodat de inname van voedsel wordt verbeterd. Blauw en 

groen licht samen bevorderen de groei van spiervezels als gevolg van efficiëntere stimulering door de 

afscheiding van testosteron en een verbeterde inname van voeding. 

EIGENSCHAPPEN LICHTKLEUREN OP KIPPEN 

 Rood licht Blauw licht Rood, wit en blauw 

    
Verbetert groei  √ √ 
Activeert seksuele activiteit √  √ 
Toename ei productie  √  √ 
Reduceert agressie √  √ 
Vermindert sterfte √ √ √ 
Vermindert nervositeit   √ 
Toename ei-grootte  √ √ 
Vermindert activiteit   √ √ 
 



PRODUCTEN szAMB 

Vleeskippen verlichting heeft een verbeterd blauw en groen spectrum en waarbij rood is toegevoegd 

voor pasgeboren legkippen. Groen licht zorgt voor verbeterde groei in de eerste maanden en blauw 

is goed voor latere leeftijd en houdt de kippen rustig; zie eigenschappen licht hiervoor. 

T8 product – koppelbare buis - 150 graden hoek – (catalogus pagina 17; is gelijk aan onze huidige 

buis voor varkens echter met speciaal lichtspectrum). 

Soorten licht: 

1) Vleeskippen – normaal wit 5000/6500 

2) Vleeskippen in de groei – met kleurenspectrum 

3) Legkippen – warmwit 2700/3000K 

4) Legkippen – 2 kleuren switch 3000K en rood 

T13 – rondstralend naar beneden hangend – zelfde 4 varianten als hierboven – (catalogus pagina 19) 

T16 – nieuwe buis – als T13 en T8 – koppelbaar naar beneden en in de lengte – zelfde 4 varianten 

(catalogus pagina 21) 

Led bulb (catalogus pagina 23) 

IP66 mushroom bulb (catalogus pagina 25) 

T10 varkens verlichting = T8 product maar dan vernieuwde versie. 

 

ONDERZOEK NEDERLAND 

50 dagen test op kippenboerderij in Nederland 

25 meter  x  100 meter schuur met vleeskippen 

40.000 vleeskippen (16 per m2) 

Resultaten: 

1) 50-100 gram meer gewicht per vleeskip 

2) 10 gram voedsel minder nodig per vleeskip 

ONDERZOEK ZUID AFRIKA met Ross 308 kippen 

1) Toename gewicht +2,1% 

2) Toename aantal kippen in de ruimte +3,5% 

3) Minder voedsel nodig -3,3% 

4) Sterfte -3,4% 

5) Gemiddelde gewicht per kip – 1,3% 

6) Totaal PEF (productie efficiency factor) + 9,1% 

7) Energie besparing 75% 

  



ONDERZOEK COLOMBIA 

40 weken test op kippenboerderij  

12 meter  x  99 meter schuur met legkippen 

5.200 legkippen (4 per m2) 

Resultaten: 

1) 1,8% meer eieren (15.600) 

2) 8,9% minder voedsel (21 ton) 

 

VARKENVERLICHTING 

Belangrijk dat verlichting tegen ammonia kan! 

Varkens kunnen rood licht niet zien; de varkensboer kan het licht op rood doen en dat als service 

verlichting hanteren. 

Onzet huidige ervaring is dat 4000K wordt gebruikt voor volwassen varkens. 

Voor zeugen wordt ook wel 6000K gevraagd. 

Minimaal is er 80 lux nodig op de grond in de hoeken van de stal. 

 

 

 


