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Donderdag 12 januari 2023 van 9u tot 10u30 & van 10u30 tot 12u 

Infomomenten rond houden van poeljen en/of leghennen in niet-kooisystemen 

 

Het 2 jaar durende Europese onderzoeksproject ‘Best Practice Hens’ startte medio 2021 op vraag van 

(en gefinancierd door) de Europese Commissie (DG Santé). Het onderzoekersconsortium bevat 

partners uit 5 landen, nl. Nederland, België, Denemarken, Spanje en Polen. Doel van het project is 

allerhande info te verzamelen rond hoe poeljen en leghennen het best gehouden worden in 

alternatieve (kooivrije) systemen. Op die manier wil het project Europese pluimveehouders die zouden 

willen overschakelen naar alternatieve systemen, ondersteunen. Leren uit de ervaring van anderen 

staat in dit project centraal!  

Onlangs werden een aantal ‘Praktische Samenvattingen’ gepubliceerd met daarin tips & tricks om het 

welzijn van poeljen en leghennen op punt te houden of te verbeteren in deze alternatieve (kooivrije) 

huisvestingssystemen (www.bestpracticehens.eu/nl/materialen). Ze handelen over topics zoals o.a. 

drinkwater, verrijking en licht en werden bewust kort gehouden (max 2p.) zodat ze vlot raadpleegbaar 

zijn. Deze beste praktijken kunnen toegepast worden door pluimveehouders die zouden willen starten 

en/of overschakelen naar dergelijke systemen, maar uiteraard ook door zij die momenteel reeds 

pluimvee houden in dit soort systemen. Ze bieden eierproducenten gevalideerde en toegepaste kennis 

m.b.t. alternatieve huisvestingssystemen en helpt ze te beslissen over een mogelijke overstap naar 

niet-kooi systemen. Al moet er wel vermeld worden dat o.a. ook het beleid van land tot land kan 

verschillen en de situatie vaak kan bemoeilijken. Zo is het in Vlaanderen momenteel zeer onzeker of 

de nodige vergunningen uitgereikt zouden kunnen worden voor wie dat zou willen. 

Het onderzoekersconsortium hecht veel waarde aan feedback vanuit de sector. Tijdens 2 identieke 

infomomenten op donderdag 12 januari (9u00-10u30 en 10u30-12u) zal info worden verstrekt rond 

dit thema en zal ook gevraagd worden naar feedback op deze praktische samenvattingen. Na het 

invullen van een korte enquête, kan een gratis toegangsticket voor de beurs bekomen worden. 

Iedereen die iets te maken heeft met de professionele pluimveesector is welkom. Een gedetailleerd 

programma zal nog worden verspreid o.a. via www.pluimveeloket.be.  

Meer informatie:  

Liesbeth Van Damme: 09/272.26.24 of liesbeth.vandamme@ilvo.vlaanderen.be 

Pluimveeloket: 09/272.25.71 of info@pluimveeloket.be  

Best Practice Hens: www.bestpracticehens.eu/nl - coördinator Bas Rodenburg (UU) 
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