
Met dank aan Dierenbescherming en 
Natuur&Milieu NoordHolland voor hun 
kritische en constructieve inbreng

Pluimveesector Circulair

Koers voor een vitale pluimveesector



Waarom?

▪ Programma Duurzame Veehouderij (Uitvoeringsagenda)

▪ Koers voor een Vitale Pluimveehouderij in 2025 van NVP 
en LTO/NOP

▪ Visie Minister Schouten op ontwikkeling van de landbouw 
in Nederland (kringlooplandbouw)

▪ Zomer 2019: sectorplannen

● Melkvee (Duurzame Zuivelketen)

● Varkens (CoViVa)

● Vleeskalveren

● Melkgeiten

● Pluimveesector circulair

2



Waar hebben we het over?

▪ Circulariteit hergebruik van alles

▪ Kringlopen sluiten geen verliezen of emissies

▪ Klimaat lage emissie van CO2-eq.

▪ Verduurzaming groot scala aan aspecten van 
belang voor people, planet en 
profit
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Waar hebben we het over?

▪ Circulariteit hergebruik van alles

▪ Kringlopen sluiten geen verliezen of emissies

▪ Klimaat lage emissie van CO2-eq

▪ Verduurzaming groot scala aan aspecten van 
belang voor people, planet en 
profit

▪ Cascaderen alles zo hoogwaardig mogelijk 
inzetten
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Duurzame pluimveesector

▪ Klimaat

▪ Circulariteit

▪ Humane gezondheid

▪ Maatschappelijke acceptatie en waardering

▪ Dierenwelzijn en diergezondheid

Soms wel, maar niet altijd met elkaar in lijn

Waar staan we, wat zijn de ambities en kansen?
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HISTORISCH PRIJSOVERZICHT PER EI IN NL 
(EUROCENT)

Jaar Af boerderij Consumentenpr
ijs

Echte 
consumenten 
prijs

1945 6.4 7 84

1965 6.2 9 50

1985 6.0 12 21

2005 3.4 14 16

2014 6.3 18 18



Waar staat de NL-eiersector? 

▪ Vrijwel volledige omschakeling van kooien voor 
leghennen naar scharrel, vrije uitloop en bio

▪ ‘Geruisloze’ switch naar witte eieren

▪ Snavelbehandelen bij leghennen uitgefaseerd

▪ >95% van de sector in IKB, o.a. monitoring kritische 
stoffen

▪ Soja- en palmolieproducten in pluimveevoer voldoen aan 
duurzaamheidseisen

▪ Alle pluimveemest wordt verwerkt

▪ Eiersector kent nauwelijks ‘bijproducten’, behalve 
mogelijk de uitgelegde hen
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Duurzame dierlijke productie, zorgvuldig gebalanceerd

De toekomst van dierlijke productie

Het verdienmodel moet veranderen

Oude model

• Maximale 
productiviteit

• Voedselzekerheid 

• Productiviteit & 
Rationalisatie 

Huidig model

• Supporting intestinal 
health

• Nutritional solutions 
for transition periods

• Nutritional solutions 
for specific 
challenges 

Nieuw model

• Optimale duurzame 
winstgevendheid

• Balans tussen 
economie ecologie & 
maatschappij

• Optimale marges 

• Efficientie



Opgaven en kansen

Klimaat & 
circulariteit

Milieu (overig) Gezond voor 
mens en dier

Maatschappelijke 
acceptatie en 
dierenwelzijn

Voor de korte en middellange termijn (2025) opgaven en kansen in 4 pijlers

Tegelijkertijd integrale aanpak voor de langere termijn (2030) op grond van 
gezamenlijke ambities



Klimaat

Veehouderij totaal 7.1Gton emissie van broeikasgassen

(14,5 % van wereldwijde emissie)

Totaal Per kg product (NL)

▪ Rundvlees 2.9 Gton 30.0 (1.4)

▪ Melk 1.4 Gton 1.2

▪ Varkensvlees 0.7 Gton 5.0

▪ Pluimveevlees 0.4 Gton 3.3

▪ Eieren 0.2 Gton 1.6-2.4

▪ Overig 1.5 Gton (CO2-equivalenten)

Bron: Fao, Gerber et al, 2013, Blonk, 2018
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Klimaat: CO2-equivalenten van NL-

eieren

1990 (blauw) en 2017 (oranje) in Nederland (onder), EU 
(midden) en wereldwijd (boven)
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Bron: Blonk Consultants, 2018



Klimaat en circulariteit

Carbon-footprint eisector: 85% voer

2% huisvesting

8% mest

Voer en klimaat

▪ Keuze grondstoffen

▪ Verbetering in teelt

Voer en circulariteit (en duurzaamheid)

▪ Benutten co-producten en ontwikkeling ‘nieuwe’ 
producten (b.v. diermeel, insecten, algen, ....)

▪ Focus op producten niet geschikt voor humane voeding
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Aandeel in 

carbon-footprint



Klimaat, pluimveesector als energieproducent

Pluimveesector energieneutraal, cq energieleverend

▪ Benutten van biomassa, windmolens, aardwarmte, ....

▪ Daken van stallen en uitloop benutten voor zonnecellen

Uitloop: win-win voor kippen en milieu

Randvoorwaarden: 

-Opties voor lokale energieopslag

-Voldoende markt voor ‘zonne-eieren’
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 Leghennen Vleespluimvee Ouderdieren 

Zon-PV 45% 48% 40% 

Zon-Warmte   8% - - 

Wind -   6% - 

Biogas   5% 10% - 

Houtkachel - 32% - 
 



Circulariteit en cascadering

Mest

▪ Optimaal benutten, bij voorkeur als voeding voor 
insecten, vissen, rundvee

▪ Als hoogwaardige meststof (champost, akker- en 
tuinbouw, sierteelt (mest op maat ter vervanging van 
kunstmest)

Randvoorwaarden:

-Veiligheid, maatschappelijke acceptatie, borging

-Toelating

-Gelijke behandeling van dierlijke mest en kunstmest
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Klimaat en circulariteit, een nieuw 

item vanwege de haantjes?

▪ Eendagshaantjes worden nu benut als diervoeder

▪ Maatschappelijke wens om haantjes niet als 
eendagskuiken te doden

▪ Slachten op latere leeftijd → per kg eetbaar product 
hoge CO2-footprint (hoog gebruik van voedergrond-
stoffen) en hoge milieubelasting (fijnstof en ammoniak)

▪ Seksen in het ei: positief voor energiegebruik en 
benutting broederijen, maar wat te doen met 
‘haantjeseieren’? Aanpassing regelgeving noodzakelijk?
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Milieu en gezondheid mens en dier

▪ Emissies van fijnstof, ammoniak en geur zijn onder 
controle en hebben geen schadelijke effecten op 
de omgeving

▪ Mogelijke risico’s vrije uitloop wat betreft belasting van 

bodem, lucht, grond- en oppervlaktewater in beeld

▪ Parasieten en andere ziekteverwekkers zijn onder controle met 

verantwoord middelengebruik
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Ammoniak veehouderij
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Pluimveehouderij belangrijke bron PM10
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Parasieten, diergezondheid en 

behandelingsmiddelen
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Niet alleen vogelmijt, ook maagdarmwormen risico
voor diergezondheid en middelengebruik



Dierenwelzijn en maatschappelijke acceptatie

▪ Ingrepen uitgefaseerd

▪Welzijn van dieren bij handling

▪ Haantjesproblematiek
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Ook integrale benadering noodzakelijk

Continue voortgang is nodig op onderdelen

Samenspel van diverse uitdagingen vereist (mogelijk) 
nieuwe systemen 

-Werken aan integrale oplossingen voor de langere termijn

-Ruimte voor experimenten met nieuwe systemen
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Afsluitend

De pluimveesector heeft veel gerealiseerd qua 
duurzaamheid en werkt continu aan verbetering

Tegelijk zijn er ambities op het vlak van:

● Circulariteit

● Gezond voor mens en dier

● Maatschappelijke waardering

De verschillende partijen zien kansen daarvoor en willen 
hun rol bij realisatie oppakken

Randvoorwaarden zijn:

-Verdienmodel (lagere kosten en/of hogere opbrengsten)

-Ruimte om te experimenteren
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Dank voor uw 

aandacht

Vragen?

Opmerkingen?
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