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Kringloopindicatoren voor een diversiteit aan pluimveehouders



De pluimveesector (in het kort)

Pluimveehouderij in Nederland (cijfers: Agrimatie, 2020)

• Diversiteit: 
➢ 2 ketens: ei en vlees
➢ daarbinnen diverse schakels: opfok, fok, vermeerdering, broederij, 

legpluimvee, vleespluimvee (vleeskuikens, kalkoenen, eenden)
➢ en diverse houderijsystemen / concepten, keurmerken

• 734 leghenbedrijven en 637 vleeskuikenbedrijven

• Gemiddeld ruim 43.000 leghennen per bedrijf / ruim 77.000 vleeskuikens 
per bedrijf



Ontwikkelingen afgelopen jaren (algemeen) 

➢ Specialisatie op primaire bedrijven; concentraties toeleverende en 
afnemende bedrijven

➢ Omschakeling naar andere houderijsystemen, in diverse concepten

➢ Grote bijdrage aan reductie van emissies en antibiotica gebruik

➢ Achterwege laten van ingrepen

➢ Innovatie en toepassing daarvan op hoog niveau (met wereldwijde impact)

➢ Sterk flucturerende prijzen en saldo’s

➢ Niet aflatende regelgeving



Procedure om te komen tot KPI’s
1) Omgaan met scepsis /zorgen 

➢ tot nu toe niet/onvoldoende beloond voor aanpassingen.
➢ waar leidt de invulling van deze systematiek toe? 
➢ hoe verhoudt de invulling van de Uitvoeringsagenda Pluimveesector zich tot dit      

traject?   

2) Afstemming met sector- en branchebestuurders (LTO/NOP, NVP, Anevei en Nepluvi)

3) Vervolgens 3 werkgroepen geformuleerd 
• Vermeerdering / Vlees / Leg (ei)
• Pluimveehouders en periferie
• Doel van het project besproken en aansluiting gezocht bij bestaande initiatieven
• Zorgen én bereidheid tot bijdragen
• Potentiële KPI’s besproken en aanvullingen/wijzigingen (niet-grondgebonden)
• Poster voorgelegd



Uitvoeringsagenda Pluimveesector

2019 op verzoek van Ministerie van LNV opgesteld:
Ambities en acties korte termijn (tot en met 2025)
Streefbeelden voor langere termijn (2030)

September 2021 – (Concept) Sectorrapportage: stand van zaken, aanzet tot 
nadere invulling

→Benoemde onderwerpen zijn grotendeels onder te brengen in beschreven 
doelen van KPI-traject.

→En zijn als basis gebruikt voor de concept kringloop KPI’s Pluimvee.



Kringloopdoelen aangevuld

Duurzame kringlooplandbouw in de pluimveesector
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Pluimveekringloop KPI’s
Kringloopdoelen Uitvoeringsagenda thema’s Pluimveekringloop KPI’s

Circulariteit Inzet alternatieve eiwitbronnen
Hoogwaardige co-producten
Duurzame grondstoffen
Efficiënte inzet grondstoffen

% Voer(eiwit) uit reststromen (niet geschikt voor humane voeding) 
en evt. afstandsfactor aankoop eiwit
% Pluimveemest hoogwaardig ingezet en evt. afstandsfactor
Gram voereiwit (N)/kg eersteklas eindproduct
% Gecertificeerde soja- en palmolieproducten
Evt. fosfaatefficiëntie bedrijf 
Evt. stikstofefficiëntie bedrijf 

Klimaat Netto energieleverancier
CO2 footprint diervoeders

Energiebalans (kWh opgewekt incl. uit mest vs kWh gebruikt)
CO2 footprint (van voer of bedrijf) en land/water use

Bodem- & 
Waterkwaliteit

Evt. afvoer regenwater naar grondwater

Biodiversiteit Veilige uitloop Gewasdiversiteit in uitloop

Diergezondheid Voedselveiligheid en 
volksgezondheid
Dierwelzijn, diergezondheid en 
maatschappij

Antibioticagebruik (ddd) en inzet 2e/3e keus middelen
Hygiënescan score
Deelname IKB, certificeringen, keurmerken

Sociaal-
economisch

Voedselveiligheid en 
volksgezondheid, dierwelzijn, dier -
gezondheid en maatschappij

% fijnstofreductie (obv registratie geïnstalleerde techniek/maatregel)
% ammoniakreductie (obv registratie geïnstalleerde techniek/maatregel)
Mate van Boer-Burger verbinding (overleg, zichtstal, onderwijs enz.)



Aandachtspunten bij vervolgstappen
✓ Deze concept set is eerste aanzet.

✓ Nadere detaillering en streefwaarden noodzakelijk, onder regie van sector zelf.
✓ Wegingsfactoren!

✓ Hiervoor met groep pluimveehouders in pilots aan de slag, met verdeling over 
diverse pluimveetypen en houderijsystemen.

✓ Afstemmen met overheden en markt! 

✓ Integraal sturen op sectordoelen* en marktkansen en daarvoor beloond worden.
✓ Gezamenlijk innoveren en certificeren om betere scores op KPI’s mogelijk te 

maken.
✓ Stip op de horizon!

*met besef van tegenstrijdigheden



Vragen?

Hebben jullie nog vragen? → Graag in de chat

Wij hebben ook nog vragen voor jullie:

1) Wat wil je ons meegeven?
2) Wie doet er mee?
3) Welke mogelijkheden zien jullie voor de pluimveesector om beloond te 

worden voor de inspanningen?

Vermeld s.v.p. je mailadres in de chat als jouw vraag niet wordt beantwoord 
of mail aan: 



Einde workshop

Contactgegevens:

Jan Workamp         j.workamp@aviconsult.nl
Kees de Jong         keesdejong.waddinxveen@gmail.com
Bart-Jan Oplaat      bj.oplaat@nvpluimveehouders.nl
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