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De Nederlandse pluimveesector is een belangrijk 

onderdeel van onze voedingsmiddelenindustrie. 

In grote lijnen is de pluimveesector op te delen in de 

vleessector (met name kip) en de legsector (eieren).

In de vleessector houden pluimveehouders hun 

dieren voor de productie van pluimveevlees. In de 

legsector leggen hennen de eieren die wij kopen 

of die verder worden verwerkt tot eiproducten, 

zoals mayonaise. Over de jaren neemt het aantal 

stuks pluimvee in Nederland licht af. Dit komt 

onder andere doordat er steeds meer nieuwe 

marktconcepten ontstaan voor kippenvlees, 

waarbij er minder dieren per vierkante meter in 

de stal zitten en deze hier ook langer blijven. 

Hoewel er ook binnen de pluimveesector 

steeds meer kleinschalige en lokale initiatieven 

komen, is het voor de reguliere pluimveehouder 

lastig om winstgevend te zijn als je een klein 

bedrijf bent. Een groter bedrijf heeft duidelijk 

schaalvoordeel. Zo is het voor een groot bedrijf 

makkelijker om te investeren, bijvoorbeeld op 

het gebied van dierenwelzijn of duurzaamheid.

Ieder jaar eten we in Nederland per persoon 

gemiddeld 20,8 kilogram kippenvlees. Het 

grootste deel hiervan is borstfilet. West-

Europeanen consumeren voornamelijk 

borstvlees, terwijl in andere delen van de wereld 

meer waardering is voor andere kipdelen. 

Sommige delen van de kip zijn niet geschikt 

voor humane consumptie, bijvoorbeeld als  

een product niet helemaal intact is. Deze 

producten vinden een nieuwe bestemming. 

Zo mogen ze bijvoorbeeld worden verwerkt tot 

diervoeder voor huisdieren. Helaas is het (nog) 

niet toegestaan om deze producten te verwerken 

tot diervoeder voor productiedieren (varkens, 

runderen en schapen). Uit duurzaamheidsoogpunt 

is het van belang om elk deel van de kip zo goed 

mogelijk te verwaarden en duurzaam in te zetten; 

waarbij kippeneiwit aan andere productiedieren 

gevoerd mag worden. De sector streeft er daarom 

naar om alle delen zo goed mogelijk te verwaarden.



2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019

Kippen 3.860  2.841  2.431  2.049  1.965  1.920  1.792  1.765

  - waarvan leghennen
      (incl. ouderdieren)

2.292  1.826  1.527  1.206  1.085  1.051  939  916

  - waarvan vleeskuikens
      (incl. ouderdieren)

 1.614  1.052  940  882  912  897  885  875

Kalkoenen  121  89  56  36  37  31  31  30

Slachteenden  114  93  79  54  56  53  55 52

Overig pluimvee 124 83 35 21 13 10 16 15

Aantal opgezette vleeskuikens per rastype

Aantal bedrijven aanwezig in Nederland

De Nederlandse 
pluimveesector in cijfers

Aantal werknemers in de totale sector in 2019

Ieder jaar eten we in Nederland per persoon 20,8 kilo kippenvlees. 

Het grootste deel hiervan is borstfilet. Vooral West-Europeanen 

consumeren veel borstvlees. In andere delen van de wereld is dit juist 

vaak een bijproduct en worden producten, zoals looppootjes, meer 

geconsumeerd. Afzet van dergelijke producten naar het buitenland is vanuit 

duurzaamheidsoptiek (elk deel van de kip verwaarden) van groot belang.
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Trager groeiend

Regulier

De pluimveevleesverwerkende sector verzorgt banen voor een groot aantal werknemers in 

Nederland. Deze sector houdt ruim 10.000 mensen aan het werk. De werkgelegenheid in de totale 

pluimveesector is 22.000 personen.
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De top 5 exportmarkten binnen en buiten de EU in 2018

De top 5 importlanden binnen en buiten de EU in 2018

De Nederlandse pluimveevleessector staat internationaal goed bekend. De Nederlandse producten vinden dan ook 
afnemers over de hele wereld. Ongeveer driekwart van de export vindt plaats binnen Europa, een kwart gaat naar 
verdere bestemmingen. 

Met haar gunstige positie en goede logistiek, is Nederland een belangrijk importpunt van pluimveevlees in de 
Europese Unie. Hierbij is het altijd belangrijk dat de geïmporteerde producten aan dezelfde eisen voldoen als de 
Europese producten, om een gelijk speelveld te waarborgen. Daarnaast zijn de Nederlandse bedrijven belangrijke 
verwerkers van pluimveevlees afkomstig uit andere landen.
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(ton)

Binnen de Europese Unie is Nederland de op zes na grootste producent van pluimveevlees.

Pluimveevleesproductie in Europa (x1.000 ton karkas gewicht)

Waarde
(x1.000 euro)

Volume
(ton)
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www.kipinnederland.nl


