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Fabels over de
vleeskuikensector
ontkracht
Over de pluimveesector gaan veel verhalen de ronde. Sommige organisaties brengen bewust
onwaarheden de wereld in om de pluimveesector een slechte naam te bezorgen. De sector is heel
vooruitstrevend en veel verhalen die de ronde doen zijn ronduit fout of allang verleden tijd. Een
aantal van deze fabels zijn hier ontkracht, zodat u correct geïnformeerd bent over de sector.

Fabel
Fabel
Kippen zitten in kooien.

Werkelijkheid
Werkelijkheid
Alle vleeskuikens in Nederland – en in
de Europese Unie – leven in grote stallen
waar zij vrij kunnen rondlopen.
Leghennen werden in het verleden wel in legbatterijen
gehouden. Deze zijn echter sinds 2012 verboden
in de Europese Unie. Vleeskuikens scharrelen
altijd vrij rond in een stal of daarbuiten.

Fabel
Fabel
Biologische kip is de beste.

Werkelijkheid
Werkelijkheid
Ieder concept heeft haar eigen sterke en minder
sterke punten.
Bij de productie van dierlijke producten, zoals vlees,
komen dierenwelzijn, arbeid, milieu en veel andere
aspecten allemaal samen in een productiesysteem.
Afhankelijk van het systeem ligt de focus op het
aanpakken van bijvoorbeeld dierenwelzijns- of
milieu-aspecten. Biologische kippen lopen een groot
deel van hun leven buiten. Dit past in de menselijke
beleving van een optimaal dierenwelzijn. Hier staat
echter tegenover dat biologisch vlees een vele malen
grotere impact heeft op het milieu dan gangbaar
kippenvlees. Ze verbruiken meer voer en stoten meer
emissies uit in de lucht, omdat ze langer leven voordat
ze naar de slacht gaan. Doordat biologische kippen
buiten lopen, gebruiken ze meer land en worden ze
meer blootgesteld aan bepaalde ziektes van buitenaf
dan kippen die in de stal leven. De verschillende
concepten zorgen voor een gevarieerd aanbod aan
kippenvlees in het schap. Elk concept heeft haar eigen
voordelen en is op haar eigen manier duurzaam.

Fabel
Fabel
Kippen worden volgestopt met antibiotica.

Werkelijkheid
Werkelijkheid
De regels voor antibiotica zijn streng: alleen
gebruiken als de dieren daadwerkelijk ziek zijn.
De pluimveesector werkt al sinds 2009 aan het
verminderen van het antibiotica gebruik. En met
succes; het gebruik is al met 75% verminderd. Het
preventief gebruik van antibiotica is verboden. Dit
betekent dat dieren alleen antibiotica krijgen als
er daadwerkelijk een ziekte heerst in de stal. Dit
moet door een dierenarts zijn voorgeschreven.
Daarnaast selecteert de dierenarts kritisch het
soort antibiotica dat hij/zij gebruikt. Zo houdt de
sector het gebruik van antibiotica zo laag mogelijk.

Fabel
Fabel
De sector fokt alleen op snelle groei.

Werkelijkheid
Werkelijkheid
Fokkerijorganisaties besteden veel aandacht
aan het fokken van algeheel robuuste kuikens.
Dit betekent dat gezondheidsaspecten zoals stevige
poten en een gezond hart speerpunten zijn in het
fokkerijbeleid. Er worden steeds successen geboekt
in de verdere verbetering van de robuustheid en
verduurzaming van kip. Daarnaast is er een grote
diversiteit aan langzamer groeiende rassen. De meest
gangbare kip is gefokt op efficiëntie en groeit snel.
Daardoor heeft zij een zeer lage carbon footprint en
is dan ook uiterst duurzaam (de carbon footprint is
zelfs beter dan die van veel andere vleessoorten).

Fabel
Fabel

Werkelijkheid
In de vleeskuikensector worden zowel de haantjes
als de hennetjes gehouden voor het produceren
van hoogwaardig vlees.
Hennetjes en haantjes groeien met elkaar op
tot vleeskuikens. Voor de productie van kip die
in de winkel wordt aangeboden worden dus
zowel de hennetjes als de haantjes gebruikt.

Megastallen zijn slecht voor het dierenwelzijn.

Werkelijkheid
Werkelijkheid
In grote stallen worden de dieren minstens net zo
goed verzorgd als in iedere andere stal.
Bedrijven met vee worden over de jaren heen steeds
groter. Dit is met name omdat een groter bedrijf
makkelijker rendabel is te houden, zeker als er steeds
weer nieuwe investeringen gedaan moeten worden
om aan nieuwe eisen te kunnen voldoen. Meer dieren
in een stal betekent niet een slechter dierenwelzijn.
Een winstgevend bedrijf kan meer investeren in
innovaties op het gebied van dierenwelzijn. Ook
voldoen ze aan dezelfde wettelijke eisen als kleine
stallen. Dierenwelzijn is niet afhankelijk van de
omvang van een bedrijf, maar van de omstandigheden
waaronder de dieren gehouden worden. Veel grote
bedrijven gaan verder dan het wettelijk minimum.

Veehouders zijn stug en willen niet veranderen.

Werkelijkheid
Werkelijkheid
Nederlandse pluimveehouders zijn de innovatiefste
ter wereld.
De Nederlandse pluimveehouders zijn altijd op zoek
naar verbeteringen. Op het gebied van dierenwelzijn,
voedselveiligheid, diergezondheid en milieu. In
sommige gevallen vraagt dit grote investeringen
van bedrijven. Naast het voldoen aan strenge
regelgeving is de Nederlandse sector in staat op veel
punten innovatief te blijven. Het is belangrijk dat
bedrijven ruimte krijgen om innovaties in te passen.
Zo blijft de sector steeds voorop lopen. Nederland
wordt mondiaal als één van de meest innovatieve
landen wat betreft de pluimveehouderij gezien.

Fabel

Fabel
Jonge
haantjes worden vergast en alleen
de
hennen
produceren vlees.
Werkelijkheid

Fabel
Fabel

Fabel
Fabel
Kippenvlees zit vol met water.

Werkelijkheid
Werkelijkheid
Aan naturel kippenvlees worden geen andere stoffen
toegevoegd. Je koopt in de supermarkt echt vlees.
Er bestaan landen in de wereld waar water in vlees
wordt gespoten om zo tot een hoger gewicht te
komen. In Nederland is het niet toegestaan water of
andere stoffen aan naturel vlees toe te voegen. Voor
pluimveevlees bestaan strenge wettelijke normen over
het watergehalte dat het vlees mag bevatten. Hierop
wordt door onafhankelijke instanties gecontroleerd. Ook
de geïmporteerde kip wordt daar op gecontroleerd.
Er bestaat wel gemarineerd kippenvlees, dat naast
kruiden e.d. ook water kan bevatten, maar daarvoor
geldt dat alle toevoegingen op het etiket vermeld
staan. Ook dat wordt goed gecontroleerd.

Fabel
Fabel
Dieren gaan zwaar gestresst het slachthuis in.

Werkelijkheid
Werkelijkheid
Er worden tal van maatregelen genomen om
ervoor te zorgen dat de dieren zo min mogelijk
stress ervaren.
Speciaal opgeleide vang- en laadploegen, opgeleide
transporteurs en slachterijen doen er alles aan om
stress in de fase naar de slacht te minimaliseren.
Dit is belangrijk voor het dierenwelzijn. Daarnaast
kan stress de kwaliteit van het vlees beïnvloeden.
Voor de medewerkers van het slachthuis is het
bovendien prettiger om met rustige dieren te
werken. De dieren krijgen na binnenkomst bij het
slachthuis eerst de tijd om bij te komen na het
transport. Ze staan dan in een ruimte met gedimd
of blauw licht, wat een rustgevend effect heeft.

Fabel
Fabel

Kippenvlees zit vol met hormonen.

Werkelijkheid
Werkelijkheid
In kip en ander pluimveevlees zitten geen
hormonen, zeker niet in Europa.
Het gebruik van hormonen in de
pluimveevleesproductie is in Nederland al sinds
1961 streng verboden en enkele jaren later is
het ook in de Europese Unie verboden. Hier
wordt vanaf die tijd ook op gecontroleerd door
de overheid en het bedrijfsleven. Er worden in de
pluimveehouderij geen hormonen gebruikt.

