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VOORWOORD
Voor u ligt het vooronderzoek van het afstudeerwerkstuk “De pluimveehouderij &
kringlooplandbouw”. Hierbij is onderzocht op welke manieren pluimveehouders in de FoodValley
kunnen en willen bijdragen aan kringlooplandbouw. De schrijver van dit onderzoek is Susanne van
Oosterom, 4e jaar student Bedrijfskunde & Agrifoodbusiness aan de Aeres Hogeschool te Dronten.
Dit onderzoek gaat over het spanningsveld tussen kringlooplandbouw en de toepassing hiervan in de
legpluimveehouderij. Om er een concreet onderzoek van te maken is gekozen voor de FoodValley; een
gebied waar in verhouding veel intensieve veehouderij aanwezig is. Om het onderwerp verder af te
bakenen is gekozen voor de pluimveesector. Dit uit persoonlijke interesse, omdat ik opgegroeid ben op
een pluimveebedrijf. Het onderzoek zal de verschillende productstromen ten behoeve van de
legpluimveehouderij in de FoodValley in beeld brengen. En deze uitkomsten voorleggen aan
verschillende experts in het gebied.
Als eerste wil ik dan ook mijn stagebegeleiders: Willem Jan Sanders en Peter de Wolf heel hartelijk
bedanken voor al hun hulp tijdens het onderzoek. Ook gaat mijn dank uit naar Ron Methorst, die mij
vanuit school heeft begeleid en ondersteund tijdens het onderzoek.
Veel leesplezier!
Susanne van Oosterom
Stoutenburg Noord, november 2019
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SAMENVATTING
In september 2018 presenteerde de minister van het ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit, Carola Schouten haar nieuwe visie voor de landbouw: Nederland als koploper in
kringlooplandbouw.
De omschakeling naar kringlooplandbouw is een grote uitdaging voor de gehele agrarische sector, maar
met name voor de intensieve veehouderij. De intensieve veehouderij zit namelijk veel geconcentreerd
in bepaalde gebieden in Nederland. Eén van deze gebieden is de FoodValley, een gebied op de grens
van provincie Utrecht en Gelderland. Dit gebied staat bekend om de vele pluimveehouderijen.
Aangezien er veel pluimveehouderijen op dit eigenlijk kleine stukje grond zitten, is het niet mogelijk al
het kippenvoer voor de meer dan 10 miljoen kippen hier te telen. Er moet gekeken worden naar
alternatieve voerstromen zoals reststromen of insecten. Dit onderzoek is dan ook gericht op het voeren
van de leghennen in de FoodValley met reststromen en/of insecten. De hoofdvraag van dit onderzoek
luidt dan ook als volgt:
‘Wat betekent de omschakeling naar kringlooplandbouw op het gebied van diervoeding voor de
legpluimveesector in de FoodValley?’
Voor dit onderzoek is er contact gezocht met verschillende bedrijven en personen die kennis hebben
van dit onderwerp. Namelijk; een voerleverancier, een insectenkweker, een bakker en verschillende
pluimveehouders. Zo is onderzocht of het mogelijk is om alle leghennen in de FoodValley te voeren
met reststromen zoals graanproducten en de mogelijkheid van insecten in kippenvoer.
Hieruit bleek dat het voer voor de leghennen in de FoodValley in de toekomst zeker een andere
samenstelling zal krijgen. Het gebruik van soja in het veevoer zal sterk verminderen aangezien deze
grondstof vanuit de andere kant van de wereld gehaald moet worden. Tenzij het in de toekomst
mogelijk is om soja in Nederland of Europa te verbouwen.
Het aandeel soja in veevoer zal ten eerste minder worden door genetische ontwikkeling van de
leghennen, zodat ze minder eiwit nodig hebben voor dezelfde eiproductie. Ook zullen er op den duur
insecten en reststromen verwerkt worden in het veevoer. Ook diermeel kan in de toekomst een rol
spelen in het verminderen van het aandeel soja in veevoeding. Toch zal niet al de soja uit het veevoer
vervangen kunnen worden, dit doordat soja een zeer goed aminozuren profiel heeft.
Het gebruik van insecten, reststromen en diermeel in het voer voor de leghennen vraagt om meer
onderzoek. Voor de reststromen is het van belang dat onderzocht wordt hoe deze producten
ingezameld kunnen worden en op welke manier het GMP+ gecertificeerd kan worden. Net zoals het
toepassen van insecten, hoe deze precies gekweekt kunnen worden op reststromen, zodat er geen
producten aan de insecten gevoerd gaan worden, die ook direct aan de leghennen gevoerd kunnen
worden.
Het voer voor de leghennen in de FoodValley kan niet alleen in de FoodValley geproduceerd kunnen
worden. De regio zal dus uitgebreid moeten worden naar (west) Europa.
Zo zal het voer van de leghennen in de toekomst zeker veranderen, maar zal dit vanwege prijs, weten regelgeving langzaam gebeuren.
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SUMMARY
In September 2018 Carola Schouten, the minister of Agriculture, Nature and Food quality, presented
her new vision for the agricultural sector: The Netherlands as leader in sustainable agriculture.
The switchover from the current agricultural system to the more sustainable one is a big challenge for
the whole agricultural sector, especially for the intensive livestock farming as pigs and chickens. This
kind of farming is very concentrated in two different areas in the Netherlands. One of these areas is the
FoodValley, a region on the border of the province Utrecht and Gelderland, this region is known of its
many poultry farms.
Because there are a lot of poultry farms on this actually small area, is it not possible to produce all the
feed for the more than 10 million chickens here. We have to look to alternative feed products as
residual flows from the human food industry or insects. This investigation is focused on the feeding of
laying hens in the FoodValley with residual flows and/or insects. The main question of this research
reads as follows:
‘What means the switchover to sustainable agriculture in the field of chickenfeed for the laying poultry
sector in the FoodValley?’
For this investigation is made contact with several different companies and persons who have
knowledge about this subject. For example: a feed producer, an insect breeder, a baker and several
poultry farmers. This way it is investigated if it is possible to feed all the laying hens in the FoodValley
with residual flows like cereal products and the possibility of insects in chickenfeed.
This showed that the composition of the feed for the laying hens in the FoodValley in the future will
change. The use of soy will greatly reduce, since this raw material has to come from the other side of
the world. Unless, it is possible in the future to grow the soy in Europe.
The part of soy in the feed will reduce in the first place by genetic development of the laying hens, so
that they need less protein for the same egg production. There also will being added insects and
residual flows to the feed. Also, animal meat and bone meal can play a part in the reduce of soy in the
feed of laying hens. But, not all the soy in the animal feed will be replaced, the profile of the amino
acids in soy is extremely good and hard to replace.
The use of insects, residual flows and animal meat and bone meal in the feed of laying hens needs
more investigations. For the use of residual flows, it is important to investigate how these products can
be collected and how it can be GMP+ certified. As well for the use of insects, it needs to be investigated
how these insects can grow on residual flows.
It is not possible to produce all the feed for the laying hens in the FoodValley, in the FoodValley. The
region has to be expanded to (western) Europe.
The feed of the laying hens will surely change in the future, but because of price, laws and regulations it
will happen slowly.
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BEGRIPPENLIJST
Begrip

Definitie/verklaring

Biodiversiteit

Variatie van biologische soorten in een ecologisch systeem.

Biomassa

Biologisch afbreekbare materialen en resten.

Emissies

Uitstoot van deeltjes en gassen naar de lucht, het water en de
bodem.

Kringlooplandbouw

Een circulair systeem met minimale verliezen van grondstoffen
en eind- en restproducten. En zo ook een zorgvuldige omgang
met mest, diervoeding, bodem en voedsel.

Nutriënten

Stoffen die noodzakelijk zijn voor de groei en de instandhouding
van organisme.

Verdienmodellen

De wijze waarop een bedrijf omzet genereert.
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HOOFDSTUK 1 - INLEIDING
In dit hoofdstuk zal het onderwerp van dit onderzoek nader worden uitgewerkt en zal er door
middel van de aanleiding en het theoretisch kader worden toegewerkt naar de
probleemstelling, onderzoeksvragen en de doelstelling.
1.1 AANLEIDING EN ONTWIKKELINGEN
Binnen de agrarische sector in Nederland heerst er veel onduidelijkheid omtrent wet- en regelgeving.
Veel boeren weten niet hoe hun bedrijf er over 10 jaar uitziet en of ze überhaupt nog wel bestaan. In
de melkveehouderij speelt de fosfaatrechten problematiek, in de pluimveesector het probleem met
de fipronil, gesjoemel met mest enz. enz. Hieronder is een selectie te zien van vele krantenkoppen en
citaten die aangeven dat de landbouw dringend behoefte heeft aan duidelijke wetten en regels.

(Van Der Lely, 2016)

(Maessen, 2018)

(Oude-Vrielink, 2017)

(Erisman, 2018)
Figuur 1 Citaten

In juni 2018 hebben twee journalisten van Trouw, in samenwerking met agrarisch onderzoeksbureau
Geelen Consultancy en Agio Uitgeverij, een opinieonderzoek gehouden onder 2.287 boeren in
Nederland, gelijkmatig verdeeld over de verschillende sectoren. Het grootste nationale
opinieonderzoek dat ooit onder agrariërs is gehouden. Het doel van dit onderzoek was om de boer
een stem te geven in de maatschappelijke discussie en misschien mogelijk een nationaal
landbouwdebat dat mét de boer wordt gevoerd. Uit het onderzoek kwamen een aantal verrassende
resultaten; zo vindt 85% van deze boeren dat er door overregulering nauwelijks nog te ondernemen
is. Ook ligt 46% geregeld wakker over de toekomst van zijn bedrijf. In figuur 2 zijn nog een aantal
opvallende resultaten weergegeven (Bouma & Marijnissen, 2018).
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Figuur 2 Opinieonderzoek Trouw (Bouma & Marijnissen, 2018)

Om meer duidelijkheid te creëren heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in
september 2018 haar nieuwe visie uitgebracht onder het thema: Waardevol en Verbonden. Met als
hoofdthema: Nederland als koploper in kringlooplandbouw. Het doel van deze visie is: van
voortdurende verlaging van de kostprijs van producten naar voortdurende verlaging van het verbruik
van grondstoffen. Daarnaast heeft zij nog drie aanvullende doelen geformuleerd voor een sterk en
duurzaam voedselsysteem, deze zijn in figuur 3 terug te vinden.

Figuur 3 Aanvullende doelen LNV (Schouten, 2018)

Om deze doelen te bereiken zal volgens de minister een overstap naar kringlooplandbouw
noodzakelijk zijn. Dit houdt in dat de agrarische sector een circulair systeem is met minimale
verliezen van grondstoffen en eind- en restproducten. Zo ook een zorgvuldige omgang met mest,
diervoeding, bodem en voedsel. Het motto hierbij is: lokaal wat kan, regionaal of internationaal wat
moet. Zo worden er betere verdienmodellen gecreëerd, zal er minder emissie van de bodem, de
lucht en het water zijn en zal de biodiversiteit in het landelijk gebied vergroten. De strategie om deze
omschakeling mogelijk te maken richt zich op vier sporen; maatschappelijke beweging,
overheidsspoor, regiospoor en kennis, innovatie en onderwijs.
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Veehouderij
Het doel in de veehouderij is om in de veevoeding de nutriëntenkringlopen te verkleinen en waar
mogelijk te sluiten. Ook het voorkomen van verliezen van voedsel, koolstof, reststromen, water en
energie zijn belangrijke streefpunten. De voeding van het vee zal vooral bestaan uit gewasresten van
het eigen bedrijf of uit de directe omgeving. Ook zal er steeds meer gebruik gemaakt moeten worden
van rest- en bijproducten uit de humane voedingsindustrie.
De huisvesting van het vee moet ruimte bieden aan het natuurlijke gedrag van het dier en goede zorg
vanuit hun specifieke behoeften. Om de veehouderij verder te verduurzamen zal er een overgang zijn
naar integraal duurzame en emissiearme stal- en houderijsystemen.
Regionale schaal
Om de kringloop van voedingsstoffen korter te maken moeten de kringlopen zo klein mogelijk maar
zo groot als nodig gesloten worden. In eerste instantie tussen landbouwers onderling; bijvoorbeeld
een veehouder en een akkerbouwer met de productie van voer en de productie van goede kwaliteit
organische mest (Bouwmeester, 2018).
Ook kunnen samenwerkingsverbanden breder worden opgezet bijvoorbeeld in overleg met
gemeenten, natuurbeheerders, waterschappen, detailhandel en toeleveranciers. Deze kringlopen
omvatten geheel Nederland of Noordwest-Europa. Middelen uit het Interbestuurlijk Programma,
thema Vitaal Platteland en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid kunnen gekoppeld worden aan
initiatieven.
Verdienmodellen
Het ministerie zegt dat maatschappelijke beweging de allersterkste kracht is om de
kringlooplandbouw tot stand te brengen. Boeren en tuinders kunnen deze nieuwe verdienmodellen
niet alleen tot stand brengen, het is aan de hele keten, de overheid en de consument. De consument
moet leren dat de voedselproductie zeer belangrijk is voor de leefomgeving. Ook de overheid zal
naast de boeren en tuinders moeten gaan staan, meedenken en waar nodig faciliteren (Schouten,
2018).
De Nederlandse landbouw zal dus een omslag moeten maken naar kringlooplandbouw in 2030. Dit
onderzoek zal het thema kringlooplandbouw verder uitwerken voor pluimveehouders in de
FoodValley. Hiervoor is gekozen omdat er in de FoodValley veel pluimveehouders in een relatief klein
gebied zitten, hierdoor is dit een uitermate geschikt gebied voor dit onderzoek. In de volgende
paragraaf wordt het gebied verder uitgewerkt, evenals begrip kringlooplandbouw.
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1.2 VERDIEPING VAN DE ACHTERGROND
In deze paragraaf zal als eerste het begrip kringlooplandbouw worden uitgelegd en uitgewerkt. Dit is
een ‘ideaal’ beeld van hoe kringlooplandbouw eruitziet. Als tweede zal het gebied waar dit onderzoek
wordt uitgevoerd, de FoodValley, verder worden uitgewerkt ook de ontwikkelingen van de
pluimveesector in dit gebied worden hier vermeld.
1.2.1 KRINGLOOPLANDBOUW
Het principe kringlooplandbouw is verder uitgewerkt door Wageningen Universiteit & Research in
het rapport: ‘Kringlooplandbouw: een nieuw perspectief voor de Nederlandse landbouw. Daaruit
komt het volgende naar voren (Bianchi, et al., 2018 ):
Kringlooplandbouw is een zoektocht naar het optimaal combineren van ecologische principes en
moderne technologie, dit met nieuwe samenwerkingsverbanden, verdienmodellen en
maatschappelijke diensten. Zodat we niet meer alleen gericht zijn op een goede opbrengst en het
zuinig gebruiken van grondstoffen en energie, maar ons ook richten op het zo min mogelijk belasten
van het klimaat.
Een gewenste situatie hierbij is dat we zuiniger om gaan met schaarse grondstoffen en minder
biomassa verspillen. Zo houden we de agrarische biomassa en de voedingsstoffen die hierin
opgeslagen zijn vast in het voedselsysteem, er hoeven dan minder tot geen voedingsstoffen meer
van elders te worden aangevoerd. De productiecapaciteit wordt dan bepaald door de
beschikbaarheid van deze circulaire grondstoffen.
Concreet betekent dit dat er niet meer grondstoffen en areaal gebruikt worden dan wat strikt
noodzakelijk is. Gronden van goede kwaliteit worden gebruikt voor de primaire productie van
grondstoffen voor de humane consumptie (van Zanten, Mollenhorst, Klootwijk, Middelaar, & de
Boer, 2016). Resten van dubbeldoelgewassen zoals stengels en bladeren worden als dit mogelijk is
gebruikt voor veevoer en als dit niet mogelijk is, als bodemverbeteraar. Op de gronden waar
akkerbouw niet goed mogelijk is wordt gras voor veevoer geteeld. De rest van het rantsoen in de
veehouderij wordt aangevuld met reststromen uit de akkerbouw, tuinbouw en de voedingsindustrie
(Van Zanten, et al., 2015). Zo eten de kippen en varkens net als vroeger onze resten op, alleen zal dit
dan gebeuren op een grootschaligere en modernere wijze. Zo krijgt de intensieve veehouderij een
duurzame positie in de kringlooplandbouw.
De kringlopen binnen een circulaire landbouw worden zo dichtbij mogelijk gesloten. Als dit toegepast
wordt op de FoodValley, betekend dit dat de kringlopen binnen dit gebied gesloten moeten worden.
De verwachting is, dat dit alleen mogelijk is als er minder vee in de FoodValley komt. Wanneer
dezelfde vee aantallen in de FoodValley blijven zal het gebied vergroot moeten worden. Bijvoorbeeld
Flevoland aangezien daar veel akkerbouw aanwezig is of misschien wel met het westen van Duitsland
erbij.
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Voor de veehouderij in het algemeen betekent dit dat ruwvoer zoveel mogelijk van eigen land
gehaald wordt en van reststromen uit de gehele voedselketen. Plantaardige eiwitten die geschikt zijn
voor menselijke consumptie worden zo min mogelijk aan dieren gevoerd. Er zijn verschillende
interessante eiwitbronnen die in Europa geteeld/gekweekt kunnen worden. Het is dus zeker mogelijk
om al de diervoeding uit de ‘regio’ Europa te halen (Van Krimpen, 2013 ).
Een gezonde bodem is cruciaal in kringlooplandbouw hiermee kan namelijk de kringloop van
nutriënten; stikstof, fosfor, kalium en nog een heel aantal micronutriënten gesloten worden. De
bodemvruchtbaarheid en met name het gehalte aan organische stof is essentieel voor een goede
opbrengst, maar houdt ook de eerdergenoemde nutriënten en het water beter vast (Smit &
Kuikman, 2005 ). Bij kringlooplandbouw wordt deze bodem gevoed met dierlijke mest van goede
kwaliteit.
Pluimveesector
Binnen het principe kringlooplandbouw worden de kippen gevoerd met reststromen uit de humane
voedingsindustrie. Daarnaast kan de insectenketen ook een belangrijke schakel vormen in het sluiten
van de voederkringloop. Doordat insecten koudbloedig zijn kunnen zij efficiënt laagwaardige
biomassa opwaarderen tot hoogwaardig eiwit. Zo kunnen insecten geweekt worden op substraten
van organisch afval en neven-stromen en zo een eiwitrijke voedingsstof zijn voor de kippen.
(Veldkamp, et al., 2012). Het plantaardige voedsel van insecten bevat ongeveer 9-10% eiwit en
insecten kunnen dit zo omzetten dat hun lichaamsweefsel uit 44-70% eiwit bestaat (Anand, Ganguly,
& Haldar, 2008).
In Australië is een onderzoek uitgevoerd met het kweken van insecten op verschillende soorten
afvalmaterialen en daarna het voeren van deze insecten aan pluimvee. Hieruit bleek dat een heel
aantal soorten insecten, waaronder zijderupsen, sprinkhanen, vliegenlarven en krekels veilig aan
kippen gevoerd kunnen worden zonder de kwaliteit en de smakelijkheid van de eieren en het vlees in
gevaar te brengen (Khusro, Andrew, & Nicholas, 2012).
Wanneer de kippen gevoerd worden met ander soort voer, bestaat de mogelijkheid dat de uitstoot
van de kip ook anders is. Misschien stoot de kip door dit veranderde dieet wel minder of juist meer
stikstof uit. Verder onderzoek hiernaar, zal dus zeker nodig zijn.
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1.2.2 REGIO FOODVALLEY
De Gelderse Vallei is een gebied in het midden van Nederland, het gebied ligt ongeveer tussen de
Utrechtse Heuvelrug, de Neder-Rijn, de Veluwe en de Randmeren. Hiervan is een derde gelegen in de
provincie Utrecht en het overige gedeelte in provincie Gelderland. In figuur 4 is het gebied groen
weergegeven. Er is voor dit gebied gekozen omdat er hier op een relatief klein oppervlakte zich veel
pluimveebedrijven bevinden. In dit gebied is de Regio FoodValley opgezet, dit is een initiatief van de
gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen.
Het doel is om de transitie naar duurzaam en gezond voedsel te versnellen, zo wil de regio
FoodValley wereldleider kennis en innovatie worden op het gebied van agrofood en gezonde voeding
(FoodValley, 2018).

Figuur 4 FoodValley (FoodValley, 2018)

In de onderstaande tabel 1.0 zijn het aantal pluimveebedrijven en het aantal kippen uit de
FoodValley vergeleken met die in heel Nederland. Ook is in de laatste kolom te zien hoeveel procent
van heel Nederland zich in de FoodValley bevindt. Hieruit blijkt dat wel 17% van alle
pluimveebedrijven zich in de FoodValley bevindt, wel zijn dit aanzienlijk kleinere bedrijven. De
aantallen die hieronder vermeld zijn, betreffen de gehele pluimveesector; dus legpluimveebedrijven
en vleeskuikenbedrijven. Dit verklaart het feit dat er in de FoodValley relatief kleinere bedrijven
zitten. In de FoodValley bevinden zich namelijk bijna alleen maar legpluimveebedrijven en deze
bedrijven hebben over het algemeen minder dieren dan vleeskuikenbedrijven.
Tabel 1 Vergelijking FoodValley en Nederland (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2018)

Landbouwbedrijven:
Pluimveebedrijven:
Aantal kippen:
Gem. aantal kippen
per bedrijf:

Nederland:
53.857
1.654
101.290.061
61.239

FoodValley:
1.620
276
10.173.883
36.862

Vergelijking %:
3,0%
16,7%
10,0%
60,2%
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Geschiedenis FoodValley
De FoodValley was na de romeinse tijd waarschijnlijk zo goed als onbewoond, in de Karolingische tijd
(700-1000) begon de eerste fase van de ontginning van het gebied. Zo ontstonden er een aantal
dorpen die in de vorm van een hoefijzer rondom het centrale deel van de Vallei lagen. De dorpen
werden gesticht op de dekzandruggen, later engen genoemd.
Er was een sterke samenhang aanwezig tussen het boerenbedrijf en het omliggende landschap. De
boerderijen waren gemengde bedrijven, de veeteelt stond in dienst van de akkerbouw. De akkers
werden op de meest gunstige plekken neergelegd, de eerdergenoemde engen en de lagere delen
werden langzaam ontgonnen en werden als grasland voor het vee gebruikt. Zo werd op de akkers het
voedsel voor mens en dier geproduceerd en leverden de dieren weer de mest voor de gewassen
(Haartsen & van Beusekom, 2009 ).
Doordat er vanuit de dorpen kleine individuele ontginningen plaatsvonden in de richting van het
centrum van het gebied, ontstond hier een kleinschalig landschap met onregelmatig gevormde
percelen.
Na de tweede wereldoorlog werd de productie van genoeg voedsel dichtbij huis heel belangrijk
gevonden. Met de hongerwinter nog vers in het geheugen werd het doel dan ook: nooit meer
honger! Daarom werden de Nederlandse boeren gestimuleerd om de bedrijven te moderniseren en
daarbij is schaalvergroting noodzakelijk. De Nederlandse overheid, onder invloed van Sicco Mansholt
vond dat de boeren zich op één onderdeel moesten gaan richten, deze ontwikkelingen kwamen in
het laatste decennia van de 19e eeuw in een stroomversnelling. Dit mede door de opkomst van
verschillende vormen van coöperatief ondernemerschap, zoals zuivelfabrieken, verkooporganisaties
enz. Zo ontwikkelde de pluimveesector zich van een weinig beduidende nevenactiviteit naar een
hypermoderne sector (Witte, 2009).
De melkveehouderij verschoof in die tijd naar zuid- en zuidoost-Nederland en behield zijn
grondgebonden karakter. De pluimveehouderij en varkenshouderij daarentegen werden uitsluitend
afhankelijk van de steeds grotere hoeveelheden geïmporteerd veevoer. De rijksoverheid stimuleerde
deze ontwikkelingen met het behulp van flinke subsidies. De Gelderse Vallei groeide uit tot een
gebied waar veevoer vanuit elders aangevoerd wordt, via de kip wordt omgezet tot eieren en mest,
die weer afgevoerd werden. Zo is de pluimveehouderij in de Gelderse Vallei uitgegroeid tot een
wereldwijd toonaangevende sector door onbewust de kringloopgedachte op te geven, aangezien het
andere model meer voordelen bood (Haartsen & van Beusekom, 2009 ).
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1.2.3 KNOWLEDGE GAP & AFBAKENING
Zoals uit hoofdstuk 1 blijkt, stelt het LNV dat in 2030 de agrarische sector zover mogelijk
omgeschakeld moet zijn naar kringlooplandbouw. Dit het liefst op bedrijfsniveau, maar omdat dit bij
veel bedrijven in Nederland niet mogelijk is, is het sluiten van de kringlopen op regionaal of zelfs
West-Europees niveau het doel. Aangezien de pluimveesector in de Gelderse Vallei van een weinig
beduidende nevenactiviteit naar een hypermoderne sector is ontwikkeld door de kringloopgedachte
los te laten, zit hier een spanningsveld. Dit onderzoek richt zich hiervoor op de legpluimveesector in
de Gelderse Vallei. Om de kringlopen in deze regio te sluiten zal er in het eerste gedeelte van het
onderzoek, onderzocht worden welke productstromen t.b.v. de pluimveesector de FoodValley in
komen en welke deze verlaten. Daarna zullen twee scenario’s uitgewerkt worden voor dit gebied;
namelijk het voeren van de kippen met reststromen uit de voedingsindustrie. Is dit mogelijk en
hoeveel hebben we hier dan voor nodig? Als tweede zal het scenario uitgewerkt worden waarbij de
kippen helemaal of voor een deel gevoerd worden met insecten.
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1.4 ONDERZOEKSVRAGEN
Hier wordt de hoofdvraag welke dit onderzoek zal beantwoorden opgesteld. Om het juiste antwoord
te vinden op de hoofdvraag zijn een viertal deelvragen opgesteld.
1.4.1 HOOFDVRAAG
‘Wat betekent de omschakeling naar kringlooplandbouw op het gebied van diervoeding voor de
legpluimveesector in de FoodValley?’
1.4.2 DEELVRAGEN
1. Welke productstromen en in welke hoeveelheden komen en verlaten de FoodValley ten
behoeve van de legpluimveesector?
2. In hoeverre is het mogelijk om alle legkippen in de FoodValley te voeren met reststromen uit
de voedingsindustrie?
3. In hoeverre is het mogelijk om alle legkippen in de FoodValley te voeren met insecten?
4. Hoe staan experts, over het onderwerp, in het gebied tegenover de uitkomsten van het
onderzoek?

1.5 DOELSTELLING
De doelstelling van het onderzoek is SMART geformuleerd:
Specifiek: het in beeld brengen van de hoeveelheden van de verschillende productstromen die ten
behoeve van de legpluimveesector de FoodValley binnenkomen en verlaten. En het in beeld brengen
van twee verschillende scenario’s.
Meetbaar: door verschillende berekeningen zal worden aangegeven wat de hoeveelheden op dit
moment zijn en bij de verschillende scenario’s.
Acceptabel: het onderzoek zal een beeld geven van de hoeveelheden van de productstromen ten
behoeve van de legpluimveesector. Om zo de grootte van het ‘probleem’; omschakeling naar
kringlooplandbouw weer te geven.
Realistisch: het is realistisch aangezien bekend is hoeveel kippen er aanwezig zijn in de Gelderse
Vallei en op deze manier kan er berekend worden wat er aan productstromen nodig is.
Tijdsgebonden: het onderzoek zal in november 2019 worden afgerond.

17

HOOFDSTUK 2 - MATERIAAL EN METHODE
Dit hoofdstuk geeft weer welk materiaal en welke methodes gebruikt zijn om een antwoord
te vinden op de hoofdvraag: Wat betekent de omschakeling naar kringlooplandbouw op het
gebied van diervoeding voor de legpluimveesector in de FoodValley? Per deelvraag is
weergegeven welk materiaal hiervoor nodig was en welke methoden gebruikt zijn.
2.1 PRODUCTSTROMEN
‘Welke productstromen en in welke hoeveelheden komen en verlaten de FoodValley ten behoeve
van de legpluimveesector?’
Voor het beantwoorden van deze deelvraag is aan de hand van een interview met een
pluimveehouder beschreven welke productstromen erbinnen komen op een legpluimveebedrijf en
welke deze weer verlaten. Dit is per pluimveebedrijf ongeveer gelijk, en aangezien dit onderzoek zal
gaan over de globale berekening zijn de verschillende tussen pluimveebedrijven te verwaarlozen.
Aan de hand van deze informatie is er berekend hoeveel dit per kip per jaar is en aan de hand
daarvan is berekend hoeveel dit in totaal per jaar in de FoodValley is.
2.2 RESTSTROMEN UIT DE VOEDINGSINDUSTRIE
‘In hoeverre is het mogelijk om alle legkippen in de FoodValley te voeren met reststromen uit de
voedingsindustrie?’
Om deze vraag te beantwoorden is er contact opgenomen met mengvoederfabrikant Nijsen-Granico.
Dit bedrijf is een mengvoederbedrijf in Nederland die gespecialiseerd is in het verwerken van
reststromen uit de voedingsindustrie verwerkt in het voer van kippen en varkens. Zij hebben
aangegeven waar het voer van reststromen uit bestaat, wat hiervoor geschikt is, wat niet geschikt is
als voer en hoeveel hiervan nodig is per kip. Zo is er bepaald wat er geschikt is en de hoeveelheden
die hiervan nodig zijn voor de FoodValley. Ook is er contact opgenomen met bakkerij de Kletersteeg
uit Stoutenburg, zij hebben aangegeven hoeveel producten er elke dag ‘overblijven’. Zo is er een
indicatie weergegeven van de hoeveelheid van bakkerijen er nodig zijn om de legkippen in de
FoodValley hiermee te kunnen voeren. Daarnaast is er contact opgenomen met bakkerij Van der
Veer uit Barneveld en Ede. Deze bakkerij maakt verschillende soorten broden, koeken, taarten enz.
Zij hebben dan ook een beeld geschetst van de producten die anders verloren gaan en geschikt zijn
voor het gebruik van kippenvoer.
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2.3 INSECTEN
‘In hoeverre is het mogelijk om alle legkippen in de FoodValley te voeren met insecten?’
Voor het beantwoorden van deze vraag is er contact opgenomen met het bedrijf Protix. Dit bedrijf
kweekt verschillende soorten insecten voor onder andere kippenvoer. Zij zijn ook de oprichters van
OERei, dit is een concept waarbij kippen insecten te eten krijgen. Zij hebben meer informatie
gegeven over de hoeveelheid insecten die kippen nodig hebben en hoeveel insecten zij per jaar
kunnen kweken. Aan de hand van die informatie is uitgerekend hoeveel insecten er nodig zijn voor
de legkippen in de Gelderse Vallei.
Daarnaast is er contact opgenomen met Laura Star, zij is lector Precisievoeding en duurzame
pluimveehouderij aan de Aeres Hogeschool te Dronten. Zij werkt samen met Schothorst Feed
Research om een duurzame en circulaire pluimveehouderij te bevorderen.
2.4 EXPERTS
‘Hoe staan experts, over het onderwerp, in het gebied tegenover de uitkomsten van het onderzoek?’
Toen het antwoord op de vorige drie deelvragen gevonden was, zijn deze uitkomsten voorgelegd aan
verschillende experts over dit onderwerp uit de FoodValley. Ten eerste is het voorgelegd aan
beleidsmedewerkers van de twee provincies Gelderland en Utrecht. Zo is onderzocht of de
overheidsinstanties wel op de hoogte zijn van de grootte van het probleem en welke kansen en
mogelijkheden zij hierin zien. Zij zijn gekozen aangezien zij door middel van wet- en regelgeving in
het gebied een belangrijke rol kunnen spelen in de omschakeling naar kringlooplandbouw. Ten
tweede is het voorgelegd aan verschillende pluimveehouders in het gebied, met de vraag: welke
mogelijkheden en kansen zij hierin zien. Zij zijn tenslotte experts als het gaat over pluimvee en wat er
mogelijk is op hun bedrijf. Als laatste zijn de uitkomsten voorgelegd aan mengvoederfabrikanten en
verschillende bakkerijen in het gebied. Aangezien zij in dit hele onderzoek een belangrijke rol spelen.
Omdat zij veel informatie hebben over het voeren van kippen, wat wel en niet mogelijk is.
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HOOFDSTUK 3 - RESULTATEN
In dit hoofdstuk wordt als eerste de methode en het materiaal voor het onderzoek kort
weergegeven en daarna per deelvraag de resultaten van het onderzoek.
3.1 GEGEVENSVERZAMELING
Om de hoofdvraag en de verschillende deelvragen te kunnen beantwoorden is er kwalitatief
onderzoek gedaan in de vorm van verschillende interviews. Om de eerste deelvraag te kunnen
beantwoorden is een kort interview gehouden met een pluimveehouder. Dit interview heeft meer
inzicht gegeven in de verschillende productstromen op een pluimveebedrijf. Er is voor gekozen om
maar één pluimveehouder te interviewen, dit omdat het in dit onderzoek om de globale cijfers gaat.
De verschillende tussen de pluimveebedrijven in de FoodValley zullen zo klein zijn, dat ze voor dit
onderzoek te verwaarlozen zijn.
De tweede deelvraag is beantwoord door interviews met verschillende spelers in de voedings- en
voederindustrie. Zo heeft een voerleverancier die bekend is met het verwerken van reststromen uit
de humane voedingsindustrie meer inzicht gegeven in het verwerken van deze reststromen en de
hoeveelheden die hiervoor nodig zijn. De interviews met spelers uit de voedingsindustrie hebben
aangegeven welke productstromen zij overhouden en welke hiervoor geschikt zijn voor het voer van
legkippen.
Het antwoord op deelvraag drie is gegeven door het interviewen van verschillende experts op het
gebied van insecten, die voor diervoeding gebruikt kunnen worden. Zo hebben zij inzicht gegeven in
de verschillende insecten die geschikt zijn als voer voor legkippen en welke hoeveelheden hiervan
nodig zijn. Ook is meer duidelijkheid gekregen in de manier waarop deze insecten gekweekt worden
en op welke schaal dit nodig zal zijn om alle legkippen in de FoodValley hiermee te voeren.
De laatste deelvraag is beantwoord door het interviewen van verschillende experts over de
pluimveehouderij en kringlooplandbouw in de FoodValley. Zo is onderzocht hoe beleidsmedewerkers
bij de twee verschillende provincies tegenover de uitkomsten van het onderzoek staan. Daarnaast
zijn de verschillende spelers in de keten; de mengvoerindustrie, de pluimveehouder en producenten
van geschikte humane voeding voor legkippen geïnterviewd. Om te onderzoeken hoe zij tegenover
de uitkomster van het onderzoek staan.
Aan de hand van deze interviews is geprobeerd de knowledge gap op te vullen en een antwoord te
vinden op de hoofdvraag: ‘Wat betekent de omschakeling naar kringlooplandbouw op het gebied van
diervoeding voor de legpluimveesector in de FoodValley?’
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3.2 PRODUCTSTROMEN
‘Welke productstromen en in welke hoeveelheden komen en verlaten de FoodValley ten behoeve van
de legpluimveesector?’
Op een legpluimveebedrijf zijn verschillende soorten productstromen aanwezig om de productie van
eieren mogelijk te maken. De pluimveehouder die geïnterviewd is voor het beantwoorden van deze
deelvraag heeft 12.000 leghennen. Hij gaf aan dat de volgende productstromen op zijn bedrijf komen
en gaan ten behoeve van de productie van eieren. Namelijk; voer, water en energie komen erbinnen
en eieren en mest verlaten het bedrijf weer.
Hieronder zijn de hoeveelheden van de productstromen voor dit bedrijf weergegeven. Het zijn niet
de precieze aantallen, aangezien dit elke ronde weer verschilt, toch geeft dit een beeld van de
hoeveelheden. Sommige hoeveelheden wist de pluimveehouder per jaar en anderen per ronde
kippen (14 maanden), daarom zijn er verschillende eenheden te vinden.
-

Voer: 45,5 kg per kip per 14 maanden
Water: 2.500 liter per dag voor 12.000 kippen
Energie: 22.500 kWh per jaar voor 12.000 kippen
Eieren: 350 per kip per 14 maanden
Mest: 250.000 kg per jaar voor 12.000 kippen
Jonge hennen: 12.000 stuks
Dode hennen: 10% per 14 maanden
Oude hennen: 10.800 stuks (C. van Oosterom, pluimveehouder, persoonlijke communicatie,
1 mei 2019).

Een ronde van leghennen is gemiddeld genomen 15 maanden lang; 14 maanden zitten de kippen in
de schuur en daarna is de schuur 1 maand leeg om deze schoon te maken. Dit houdt in dat in totaal
93,33% van de tijd de schuur gevuld is met kippen en dat 6,67% van de tijd de schuur leeg is.
14 maanden x 100% / 15 maanden = 93,33%
1 maand x 100% / 15 maanden = 6,67%.
Op jaar basis betekent dit, dat de kippenschuur gemiddeld 11,2 maanden vol met kippen zit (93,33%
van 12 maanden).
Deze gegevens zijn weergegeven in tabel 2, deze is te vinden op de volgende pagina. De getallen uit
de eerste kolom van deze tabel zijn verder uitgewerkt in de eerste bijlage. In de laatste kolom zijn de
uitkomsten vermenigvuldigt met 10 miljoen, omdat er in de FoodValley ongeveer 10 miljoen kippen
aanwezig zijn.
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Tabel 2 Productstromen t.b.v. legpluimveesector in de FoodValley

Productstroom: Per kip per maand
(zie bijlage 1):
Komen binnen:
Voer: 3,25
Water: 6,33 liter
Energie: 0,17 kWh
Jonge hennen 1
Verlaten:
Eieren: 25 stuks
Mest: 1,75 kg
Dode hennen
Oude hennen

Per kip per jaar:
(X 11,2)

Totaal FoodValley per jaar:
(X 10 miljoen)

33,40kg
70,90 liter
1,75 kWh
0,80

334.000 ton
708.960.000 liter
17.500.000 kWh
8 miljoen

290 stuks
19,6 kg
8,6%

2.900 miljoen eieren
196.000 ton
0,8 miljoen
7,2 miljoen

Het voer wat de kippen krijgen bestaat uit verschillende producten als mais (40%), tarwe (30%), soja
equivalenten (10%), rogge (6%), zonnebloemschroot (6%), kalkkorrels (5%) en vitaminen & mineralen
(2%). Deze percentages zijn een benadering, de producten verschillen namelijk in hoeveelheden. Dit
is afhankelijk van de prijs, de kwaliteit en de beschikbaarheid van de producten op dat moment.
Kippenvoer bestaat voor ongeveer 50% uit producten die zorgen voor de structuur in het voer en
voor ongeveer 50% uit voedingsstoffen. De voornaamste voedingsstoffen zijn ruw eiwit (17%), ruw
celstof (6%), ruw vet (5%) en calcium (4%). Het overige gedeelte bestaat uit verschillende kleine
hoeveelheden van vitaminen en mineralen zoals fosfor en natrium (De Valk Wekerom, 2019). In de
tabel hieronder, tabel 3 zijn globaal de percentages weergegeven van de verschillende producten in
het kippenvoer evenals het totaal voor de FoodValley op jaarbasis.
Tabel 3 Pluimveevoer uitgewerkt in voedingstoffen en producten

Voedingstoffen:
Ruw eiwit
Ruw celstof
Ruw vet
Calcium
Producten
Mais
Tarwe
Soja equivalenten
Rogge
Zonnebloemschroot
Kalkkorrels
Vitaminen en
mineralen
Totaal producten

Percentage aanwezig:

Totaal FoodValley per jaar:

17 %
6%
5%
4%

56.780 ton
20.040 ton
16.700 ton
13.360 ton

40%
30%
10%
7%
6%
5%
2%

133.600 ton
100.200 ton
33.400 ton
23.380 ton
20.040 ton
16.700 ton
6.680 ton

100%

334.000 ton

De aantallen uit tabel 2 en 3 laten zien dat de legpluimveesector in de FoodValley een sector is
waarbij vele productstromen het gebied binnen komen, maar er ook zeker vele voedingsstoffen weer
geëxporteerd worden.
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3.2 RESTSTROMEN UIT DE VOEDINGSINDUSTRIE
‘In hoeverre is het mogelijk om alle legkippen in de FoodValley te voeren met reststromen uit de
voedingsindustrie?’
Bij het voeren van kippen wordt er gelet op een aantal factoren in het kippenvoer die belangrijk zijn
voor een goede eiproductie. Zo is het van belang dat er genoeg eiwit inzit, voldoende zetmeel,
genoeg celstof, voldoende calcium en genoeg vet; dit is voor de energie van de kip. Ook mag het
zoutgehalte niet te hoog zijn en is het belangrijk dat het voer voldoende structuur heeft.
Restproducten uit de voedingsmiddelenindustrie die al op kleine schaal gebruikt worden bij de
productie van veevoeding zijn; brood, beschuit, rijstwafels, pasta, zonnebloemschroot, haverdoppen
en sojaschroot. Door deze ingrediënten in de juist hoeveelheden bij elkaar te mengen, wordt er een
uitgebalanceerd en duurzaam rantsoen voor de kip samengesteld. De samenstelling van dit voer is
daarom elke keer verschillend, dit is afhankelijk van de voedingswaarde van de producten en van de
prijs van de verschillende producten (K. van der Velden, Nijsen-Granico, persoonlijke communicatie,
8 mei 2019).
In het kippenvoer zijn veel verschillende soorten granen aanwezig, dit is een belangrijke
voedingsbron voor de leghennen. In de humane voedingsindustrie zijn veel producten aanwezig die
een behoorlijke hoeveelheid granen bevatten, denk aan; brood, beschuit, rijstwafels, pasta enz. Deze
producten kunnen dan ook een goede toevoeging aan het voer van de leghennen zijn en zo de
huidige granen (gedeeltelijk) vervangen. (L. Star, lector duurzame pluimveehouderij, persoonlijke
communicatie, 15 mei 2019). De plekken waar deze producten het meest ‘overblijven’, wanneer ze
niet meer geschikt zijn voor menselijke consumptie, is in de eerste plaatst de consument zelf, daarna
de Retail en als laatste de industriële producenten (Sarlee, Van Cuyck, Andries, Huygh, & Roels, 2012
).
De consument
De grootste hoeveelheid van deze producten dat per jaar verspild wordt, gebeurt bij de consument
thuis. Gemiddeld verspilt een persoon per jaar 41 kg aan vast voedsel, waarvan 24% bestaat uit
brood en vergelijkbare producten als beschuit, crackers en rijstwafels. Dit betekent dat er per
persoon per jaar 9,7 kg van deze producten wordt weggegooid. De grootste reden voor het
weggooien van deze producten is dat het niet meer lekker is. Wel wordt aangegeven dat deze
producten niet altijd hun toekomst in de afvalbak vinden, maar ook aan huisdieren wordt gevoerd.
Daarnaast gooit een gemiddeld persoon in Nederland op jaarbasis ook 0,9 kg aan pasta’s weg, de
reden hierbij is over het algemeen dat er te veel van gekookt wordt. Het grootste gedeelte van dit
product beland echter wel in de container (Milieu Centraal, 2017). Als deze getallen bij elkaar
opgeteld worden:
9,7 kg + 0,9 kg = 10,6 kg
Betekent dat, dat er per persoon per jaar 10,6 kg aan producten wordt weggegooid, waar nutriënten
in zitten die gebruikt kunnen worden in het voer voor leghennen.
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In de FoodValley wonen ongeveer 350.000 mensen (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2019), dit
getal wordt vermenigvuldigd met de voedselverspilling per persoon per jaar:
350.000 mensen x 10,6 kg voedsel = 3.710.000 kg voedsel per jaar.
Dit betekent dat er in de FoodValley elk jaar 3.710.000 kg voedsel, waar nutriënten in zitten die
gebruikt kunnen worden als kippenvoer, wordt weggegooid. Dit is wel het meest gunstige geval,
aangezien de producten die nu aan huisdieren gevoerd worden er ook aan toegevoegd zijn. Ook
wordt er in deze berekening vanuit gegaan dat alles meegenomen kan worden, terwijl dit in de
praktijk zeker niet zo zal zijn.

Bakkerijen
In de FoodValley bevinden zich ongeveer 50 banketbakkerijen (Telefoonboek, 2019). Een
banketbakker bakt per jaar gemiddeld 60.000 broden. Hierbij zijn alleen de broden gerekend die
geschikt zijn voor het voeren van kippen. Dit zijn de ‘gewone’ broden en bolletjes, producten zoals
saucijzenbroodjes en puddingbroodjes hebben een te laag gehalte brood ten opzichte van het
andere product en zijn daarom niet geschikt als kippenvoer. Daarnaast verkoopt een bakker ook
producten als beschuit, crackers, rijstwafels enz. die ook geschikt zijn als voer voor leghennen.
Producenten van verschillende soorten pasta’s zijn niet aanwezig in de FoodValley. Daarom wordt dit
niet meegenomen in het onderzoek.
De broden die geschikt zijn voor het voer moeten ongeveer 3-4 dagen blijven liggen zodat ze
helemaal hard geworden zijn. Het is niet per se nodig dit bij de juiste temperatuur en
luchtvochtigheid te doen, alhoewel deze factoren het proces wel kunnen versnellen. Dan kunnen
deze broden samen met de andere (hardere) producten vermalen worden tot meel en door het voer
heen gemengd worden.
Per jaar blijft er per banketbakkerij ongeveer 8.500 kg van deze geschikte producten over (R. van der
Veer, bakker, persoonlijke communicatie, 9 mei 2019). Dat betekent dat er in de gehele FoodValley
van banketbakkerijen ongeveer per jaar 425.000 kg van dat meel overblijft.
8.500 kg per banketbakkerij x 50 banketbakkerijen in de FoodValley = 425.000 kg.
Ook hierbij is de berekening weer in het meest gunstige geval gemaakt.
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Retail
Ook de supermarkten in de FoodValley houden op jaarbasis een hoeveelheid aan graanproducten
over. In totaal wordt er in heel Nederland 127 miljoen kg aan graanproducten per jaar weggegooid
en hiervan zijn de supermarkten voor ongeveer 6% verantwoordelijk (Buurman & Velghe, 2014 ). Dit
houdt in dat alle supermarkten in Nederland met elkaar 7,6 miljoen kg graanproducten weg gooien
op jaarbasis.
127 miljoen kg x 6% / 100% = 7,6 miljoen kg
Sommige supermarkten brengen deze producten naar de voedselbank, of het wordt gebruikt als
veevoer; maar dit is voornamelijk varkensvoer en als het daarvoor niet meer geschikt is, gaat het
naar een biogasinstallatie. In Nederland bevinden zich ongeveer 6.000 supermarkten waarvan er
ongeveer 90 zijn in de FoodValley (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2019). Dit betekent dat er in
de FoodValley door alle supermarkten ongeveer 114.000 kg aan graanproducten per jaar overblijft.
7,6 miljoen kg / 6.000 supermarkten = 1.266,67 kg per supermarkt
1.266,67 kg x 90 supermarkten in de FoodValley = 114.000 kg in de Foodvalley
Bij deze graanproducten zijn broden, beschuit, crackers en ook pasta’s gerekend. Dit zijn alle
producten die overblijven, dus ook de producten die naar de voedselbank gaan zijn hierbij gerekend.
Ook bij deze berekening is weer van het meest gunstige scenario uitgegaan.

Totaal
Om het totaal aan geschikte producten dat overblijft in de FoodValley, worden de verliezen bij de
consument, bakkerijen en supermarkten bij elkaar opgeteld:
3.710.000 + 425.000 + 114.000 = 4.249.000 kg
Dit meel dat over blijft is in principe geschikt om te gebruiken als kippenvoer, alleen moeten deze
producten wel GMP+ gecertificeerd zijn, dit staat voor Good Manufacturing Practice. Dit houdt in dat
van een product precies is vastgelegd hoe het geproduceerd en samengesteld is. De plus bij het
certificaat staat voor de toevoeging van de HACCP-norm. Deze wordt gebruikt om de kwaliteit en de
veiligheid van de diervoeding te garanderen (Certificeringsadvies Nederland, 2018).
Dit zal voor producten afkomstig uit de supermarkten en de verwerkende industrie geen heel groot
probleem zijn, aangezien van deze producten bekend is waar ze vandaan komen hoe het precies
geproduceerd en samengesteld is. Zo moeten de supermarkten en de verwerkende bedrijven wel
kunnen aantonen dat er ‘niks raars’ met het product gebeurd is en de kwaliteit nog steeds
gewaarborgd is.
Echter, de producten die bij de consument vandaan komen, zullen lastiger zijn om deze het
certificaat GMP+ te geven. Aangezien de kwaliteit en de samenstelling niet gewaarborgd kunnen
blijven. Deze producten zullen dan ook eerst bemonsterd moeten worden, zodat de kwaliteit en de
samenstelling duidelijk is (Bikker, et al., 2017).
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Ook logistiek gezien zullen de producten bij de consument vandaan de grootste uitdaging worden.
Het verzamelen daarvan zal door de consument zelf moeten gebeuren en dan bijvoorbeeld één keer
in de week verzameld moeten worden op een centraal punt (misschien bij de supermarkt). Vanuit
daar zullen deze producten naar een veevoedingsfabriek getransporteerd moeten worden waar ze
bemonsterd en verder verwerkt kunnen worden.
Het meel van deze graanproducten kan verschillende soorten granen in het kippenvoer vervangen.
Aangezien er in deze producten gemiddeld een hoog zetmeel gehalte zit, kan dit een gedeelte van de
mais in het kippenvoer vervangen. Wel is er in meel van graanproducten minder zetmeel aanwezig
dan in mais of tarwe (Blok & Spek, 2016 ). Daarom zal er nog wel een gedeelte van het voer moeten
bestaan uit mais en tarwe. Het voer van de kippen zou in theorie voor ongeveer 40% kunnen bestaan
uit meel van graanproducten, 15% mais, 15% tarwe en het overige deel uit voornamelijk eiwit,
calcium en vitaminen (L. Star, lector duurzame pluimveehouderij, persoonlijke communicatie, 15 mei
2019).
Uit tabel 3 op pagina 22 bleek dat er in de FoodValley ongeveer 334 miljoen kg voer nodig is om op
jaarbasis alle leghennen te kunnen voeren. Als 40% hiervan uit meel van graanproducten gaat
bestaan, betekent dit dat er 134 miljoen kg van dat meel nodig is.
Zoals eerder weergegeven in deze paragraaf blijft er op jaarbasis in de gehele FoodValley 4.249.000
kg meel van graanproducten over. Wel wordt hier van het meest positieve scenario uitgegaan, dit is
namelijk inclusief alles bij de consument vandaan, een reststroom die lastig retour te halen zal zijn. In
de onderstaande tabel, tabel 4 zijn alle gegevens samenvattend weergegeven.
Tabel 4 Samenvattende tabel graanproducten

Consumenten
Verwerkende industrie
Supermarkten
Totaal

Beschikbaar

Nodig

Verschil

3.710.000 kg
425.000 kg
114.000 kg
4.249.000 kg

134.000.000 kg

-129.751.000 kg
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3.3 INSECTEN
‘In hoeverre is het mogelijk om alle legkippen in de FoodValley te voeren met insecten?’
Insecten in het kippenvoer kunnen een duurzame vervanging zijn voor het sojaschroot wat op dit
moment zorgt voor genoeg eiwit in het voer. Insecten zijn namelijk ook rijk aan eiwitten evenals de
soja. In Nederland wordt bijna alle soja geïmporteerd uit landen als de Verenigde Staten, Brazilië en
Argentinië. Om genoeg soja te telen om aan de vraag hiervan te voldoen, worden er nog steeds
regenwouden gekapt, wat zorgt voor een verlies aan biodiversiteit.
Als sojabonen geoogst worden, zullen ze eerst gedroogd worden. Daarna worden de omhulsels en de
bonen van elkaar gescheiden, de bonen worden geperst tot sojaolie en sojameel en de omhulsels
worden verwerkt tot veevoeding. De sojaolie wordt voornamelijk gebruikt voor de humane
voedingsindustrie en het sojameel wordt verwerkt tot sojaschroot en wordt eveneens gebruikt als
veevoeding (Hoste, 2014).
Insecten daarentegen kunnen gekweekt worden op afvalresten en zijn daardoor veel duurzamer dan
de soja. En zeer misschien zal dit in de toekomst zelfs op kippenmest kunnen. Dit betekent minder
uitstoot van broeikasgassen ten opzichte van de sojaproductie en het kan bijdragen aan het
verminderen van het mestoverschot (L. Star, lector duurzame pluimveehouderij, persoonlijke
communicatie, 15 mei 2019).
Het voer voor de legpluimveehouderij bestaat op dit moment voor ongeveer 10% uit sojaschroot
(Verwer, Peters, & Michels, 2015). Er zijn verschillende soorten insecten die als vervanging kunnen
dienen voor dit sojaschroot. Uit onderzoek van het Louis Bolk instituut blijkt dat meelwormen de
meest geschikte insecten zijn als kippenvoer. Leghennen die voer kregen waar meelwormen aan
toegevoegd waren presteerden qua groei en gezondheid prima ten opzichte van de leghennen die
het ‘normale’ voer kregen. Ook de smaak en geur van de eieren en het vlees waren niet anders dan
die van de leghennen die niet gevoerd werden met meelwormen (Verwer, Peters, & Michels, 2015).
Deze meelwormen bevatten veel eiwit en kunnen dus een gedeelte van de eiwitten die in het soja
zitten vervangen. Ongeveer 12% van het kippenvoer zal vervangen kunnen worden door insecten (L.
Star, lector duurzame pluimveehouderij, persoonlijke communicatie, 15 mei 2019).
De voederconversie van de meelworm is 2,2. Dit betekent dat er 2,2 kg voer nodig voor 1 kg levend
gewicht (Oonincx & De Boer, 2012). Het voer van meelwormen bestaat uit GMP+ gecertificeerde
plantaardige voedingsstoffen, hierbij valt te denken aan graan, fruit en groente resten. Deze
voedingsstoffen komen van veevoederbedrijven, groothandels maar ook rechtstreeks van de boer
(M. Broekhuis -Calis, persoonlijke communicatie, 23 mei 2019).
Deze voedingsstoffen kunnen zeer goed bestaan uit reststromen uit de Food Valley. Ook voor de
beantwoording op deze vraag is gekeken naar de drie hoofdgroepen; consument, retail en industriële
productie. Hiervoor zijn de afvalstromen fruit en groente genomen aangezien deze het meest
geschikt zijn als voer voor insecten. De granen zijn bewust niet meegenomen omdat deze ook direct
aan de kippen gevoerd kunnen worden.
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De consument
De gemiddelde Nederlander verspilt op jaarbasis 41 kg voedsel. Hiervan bestaat 14% uit groente en
12% uit fruit. Dit betekent dat er per persoon per jaar 5,74 kg groente en 4,92 kg fruit ‘over’ blijft. In
totaal blijft er dus 5,74 + 4,92 = 10,66 kg voedsel per persoon per jaar over wat geschikt is als voer
voor insecten (Milieu Centraal, 2017). Voor de gehele FoodValley betekent dit:
10,66 kg X 350.000 personen = 3.731.000 kg
Er blijft op jaarbasis in de FoodValley dus 3.731.000 kg groente en fruit over, dat gebruikt kan worden
als voer voor insecten.
Retail
Ook in de supermarkten zijn groente en fruit producten die niet altijd verkocht kunnen worden.
Consumenten pakken de mooiste producten uit het schap en zo blijven de ‘minder’ mooie producten
over. In totaal wordt er per persoon per jaar in Nederland door de gehele keten 152 kg voedsel
verspilt (Milieu Centraal, 2017), hiervan wordt 19% in de retail verspilt. Dit betekent dat er per
persoon per jaar in de gehele retail 28,88 kg weggegooid wordt, dit totaal bestaat voor 10% uit
groente en fruit (Buurman & Velghe, 2014 ).
Hieronder is de berekening weergegeven voor deze verspilling in de FoodValley:
10% van 28,88 kg = 2,9 kg.
2,9 kg x 350.00 personen = 1.015.000 kg
Op jaarbasis blijft er in de FoodValley uit de retail 1.015.000 kg groente en fruit over.
Productie
Aangezien ongeveer de gehele FoodValley zich op zandgrond bevindt, zijn er weinig bedrijven die
groente en/of fruit produceren. Hierdoor zijn de verliezen in de productie voor de FoodValley te
verwaarlozen.
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Conclusie
Uit tabel 3, op pagina 22, blijkt dat het totaal van het voer dat nodig is in de FoodValley voor de
leghennen 334 miljoen kg is. Aangezien 12% van het kippenvoer vervangen kan worden door
insecten betekent dit:
12% x 334 miljoen kg = 40.080.000 kg insecten.
In de gehele FoodValley zou er dus op jaarbasis 40.080.000 kg aan insecten nodig zijn. Omdat er van
meelwormen bekend is dat het een goede vervanging is van de soja in het kippenvoer, zijn de
berekeningen uitgevoerd met de gegevens van meelwormen. Aangezien de voederconversie van
meelwormen 2,2 is, is het aantal kg insecten vermenigvuldigt met 2,2 kg.
40.080.000 kg x 2,2 kg = 88.176.000 kg.
Dit zou betekenen dat voor de FoodValley 88.176.000 kg voer voor insecten nodig zijn.
Als de stromen groente en fruit van de consument en de retail in de FoodValley bij elkaar opgeteld
worden, blijft er op jaarbasis 4.746.000 kg aan groente en fruit over.
3.731.000 kg + 1.015.000 kg = 4.746.000 kg.
Deze producten kunnen een rol spelen in het voeren van de insecten. De getalen uit deze paragraaf
zijn in de onderstaande tabel, tabel 5 samengevat weergegeven.
Tabel 5 Vergelijkende cijfers voer voor insecten

Consumenten
Retail
Totaal

Beschikbaar
3.731.000 kg
1.015.000 kg
4.746.000 kg

Nodig

Verschil voer

Verschil insecten ( /2,2)

88.176.000 kg

-83.430.000 kg

-37.922.727 kg
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Conclusie reststromen en insecten
De uitkomsten uit paragraaf 3.2 over de reststromen en de uitkomsten uit de 3e paragraaf van dit
hoofdstuk, de insecten. Worden in de onderstaande tabel nogmaals weergegeven. Ook worden ze
hier bij elkaar opgeteld en vergeleken met de hoeveelheid voer die nodig is voor de leghennen in de
FoodValley.
Tabel 6 Vergelijkende cijfers reststromen en insecten

Reststromen

Insecten

Totaal

4.746.000 kg

8.995.000 kg

Nodig 134.000.000 kg

88.176.000 kg

422.176.000 kg

Verschil - 129.751.000 kg

- 83.430.000 kg

- 413.181.000 kg

Beschikbaar 4.249.000 kg

Uit deze gegevens blijkt dat er een groot tekort is aan producten om de leghennen met enkel
producten uit de FoodValley te voeren. Hieronder wordt een berekening weergegeven met de
voedingsstromen die beschikbaar zijn in de FoodValley en de hoeveelheid leghennen die hiermee
gevoerd kunnen worden.
Voor de reststromen betekent dit dat er voor 10.000.000 kippen, 334.000.000 kg nodig is. Terwijl er
maar 4.249.000 kg aanwezig is. Dit houdt in dat er met die aanwezige reststromen maar 317.090
kippen gevoerd kunnen worden. Dit is in de onderstaande berekening terug te zien.
134.000.000 / 10.000.000 = 13,4 kg per kip.
4.249.000 / 13,4 = 317.090 kippen.
Als we hetzelfde berekenen voor de toepassing van insecten in de voeding voor de leghennen, blijkt
hieruit te komen dat er, als er alleen naar de insecten gekeken wordt, dat er op jaarbasis 539.318
aantal kippen in de FoodValley gehouden kunnen worden.
88.176.000 kg / 10.000.000 = 8,8 kg per kip.
4.746.000 / 8,8 = 539.318 kippen.
Uit deze beide berekeningen blijkt dat, wanneer alle leghennen gevoerd moeten worden met
producten uit de regio, er in plaats van 10.000.000 leghennen in de FoodValley er maar ruimte is
voor 317.090 leghennen per jaar.
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3.4 EXPERTS

‘Hoe staan experts, over het onderwerp, in het gebied tegenover de uitkomsten van het onderzoek?’
Verschillende experts in de FoodValley zijn geïnterviewd over de eerder uitgezochte resultaten over
de verschillende voerstromen voor de legpluimveehouderij in de FoodValley. Deze experts zijn
beleidsmedewerkers van de provincies Gelderland en Utrecht, nutritionisten van voerleveranciers en
legpluimveehouders. De uitkomsten van deze interviews zijn onderverdeeld in vier verschillende
onderwerpen. Per onderwerp zijn de reacties van de verschillende experts weergegeven.
Effecten van kringlooplandbouw voor de legpluimveehouderij in de FoodValley.
Alle experts in de FoodValley zijn het erover eens dat er over een aantal jaren minder kippen in de
FoodValley zullen zijn, alleen lopen de redenen hiervoor wel uiteen. Zo denken de
overheidsinstanties in het gebied dat er wel extra eisen zullen komen voor grondstoffen die lokaal
geproduceerd moeten worden, maar dat uiteindelijk de markt bepalender zal zijn voor de
hoeveelheid kippen dan de extra eisen (L. Blanken, persoonlijke communicatie, 27 mei 2019). De
pluimveehouders en de voerleveranciers denken dat er vooral door maatschappelijke druk over een
aantal jaar minder kippen aanwezig zullen zijn.
Ook is de verwachting van alle partijen dat lokaal voeren steeds belangrijker zal worden. Wel gaat dit
volgens voerleveranciers wel lastig worden aangezien er niet altijd genoeg geschikte grond aanwezig
is, ook zijn weeromstandigheden een risicovolle factor. Maar, lokaal is nog altijd wel een breed
begrip. Aangezien het van zoveel factoren afhankelijk is of er voer geproduceerd kan worden, zal dit
‘lokaal’ waarschijnlijk heel West-Europa zijn.
“Stel dat er een grote storm ons land treft en alle oogsten mislukken, dan moeten we het voer wel
ergens anders, verder weg vandaan halen (R. Dantuma, Nutritionist ABZ, persoonlijke communicatie,
29 mei 2019)”.
Daarnaast is de verwachting van de verschillende experts dat de samenstelling van het voer in de
toekomst wel anders zal zijn. Door genetische aanpassing van de kip zal de kip minder eiwit nodig
hebben en zal de concentratie eiwit in het voer dus lager liggen.
De haalbaarheid van het toepassen van broodmeel als voeding voor de legpluimveehouderij in de
FoodValley.
Alle geïnterviewde experts uit het gebied geven aan dat ze het voeren van broodmeel aan kippen
een mooi initiatief vinden, maar dat het lastig zal zijn dit te realiseren. Ten eerste is brood eigenlijk te
zacht voor kippen om in grote hoeveelheden te voeren, het is namelijk geen goede spiermaag
stimulans voor de kip. Wel kan er een bepaald percentage van het voer bestaan uit broodmeel, ook is
bekend dat er pluimveehouders zijn die brood een paar dagen laten ‘drogen’ en dan vermalen en
toevoegen aan het voer (R. van der Veer, bakker, persoonlijke communicatie, 9 mei 2019). Op dit
moment bestaat het veevoer al uit verschillende reststromen, zoals sojaschroot (het afval van
sojaolie en sojabonen). Alle experts zijn het erover eens dat het percentage reststromen steeds
groter en belangrijker zal worden.
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Ten tweede moet, zoals in hoofdstuk 3.2 al is aangegeven, veevoeding GMP+ gecertificeerd zijn. Als
de reststroom broodmeel verwerkt moet worden in veevoeding, zal het ook het GMP+ keurmerk
moeten krijgen. Dit vergt nader onderzoek, een traject dat zeker niet eenvoudig zal zijn. Wel geven
de provincies aan dit door middel van verschillende subsidies te willen stimuleren.
Verschillende pluimveehouders uit de FoodValley geven aan dat zij zo’n project niet zelf op gaan
starten, maar als de voerleverancier eenzelfde kwaliteit voer kan leveren waarin reststromen als
bijvoorbeeld brood verwerkt worden, willen zij hier zeker aan meewerken.
De haalbaarheid van het toepassen van insecten als voeding voor de legpluimveehouderij in de
FoodValley.
Ook op dit onderwerp is de gedeelde mening van de verschillende experts dat het een goed idee is
en dat het in de toekomst zeker toegepast zal worden. De geïnterviewde pluimveehouders gaven aan
dat ze er wel toekomst in zien dat het voer van de kippen voor een gedeelte (10-20%) zal bestaan uit
gemalen insecten. Zij denken niet dat er levende insecten aan kippen gevoerd gaan worden, dit
omdat het meer werk is en ook omdat de kwaliteit moeilijker te waarborgen is (C. van Oosterom,
pluimveehouder, persoonlijke communicatie, 1 mei 2019). Op dit moment is het voeren van dode
insecten nog niet toegestaan, terwijl het voeren van levende insecten wel toegestaan is. Wel is de
verwachting dat dit binnen een aantal jaar zal wijzigen voor insecten.
Voerleveranciers geven aan dat het een goede vervanging van soja kan zijn, maar dat het nooit alle
soja in het kippenvoer kan vervangen. Soja is namelijk een product waarvan de kwaliteit en de prijs
relatief constant zijn en het heeft daarnaast een zeer goed aminozuren profiel. Daarnaast moeten we
opletten dat we die insecten niet gaan voeren met producten die we ook rechtstreeks aan kippen
en/of varkens kunnen voeren (R. Dantuma, nutritionist ABZ, persoonlijke communicatie, 29 mei
2019).
Beide provincies geven aan dat zij hierin niet kunnen stimuleren door middel van vergunningen voor
insectenkwekerijen, dit is namelijk de taak voor de verschillende gemeenten in het gebied.
Andere mogelijkheden voor de legpluimveehouderij in de FoodValley omtrent kringlooplandbouw.
De experts die zijn geïnterviewd zien allemaal andere mogelijkheden voor de legpluimveehouderij
omtrent kringlooplandbouw.
Zo zien de voerleveranciers veel in de genetische aanpassing van de kippen zodat er minder eiwit
nodig is voor dezelfde legproductie en zo het aandeel soja te kunnen verminderen. Dit betekent dat
er minder soja vanaf de andere kant van de wereld gehaald hoeft te worden, en zo wordt de
kringloop kleiner. Daarnaast gaven zij ook aan dat in de toekomst er wellicht diermeel gebruikt mag
worden in veevoeding. Dit zou namelijk een goede en goedkope eiwitbron zijn, die past in de
circulaire gedachtegang. Het toepassen hiervan in het voer van de leghennen in de FoodValley wordt
hieronder uitgewerkt.
Diermeel
In heel Nederland blijft er per jaar ongeveer 600.000.000 kg dierlijk slachtafval over, wat eiwitrijk is,
en dus als veevoeding gebruikt kan worden (Luske & Blonk, 2009). Dit zijn de producten die
overblijven na het slachten, waar als eerste het vlees wordt verwerkt, en daarna nog een gedeelte
tot producten die geschikt zijn voor humane consumptie, zoals gelatine.
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En wat er dan nog overblijft dat geschikt is als diervoeding noemt men dierlijk afval. Deze producten
komen van 290 slachthuizen uit Nederland, hiervan bevinden zich er 36 in de Foodvalley. Hoeveel
diermeel er per jaar in de FoodValley overblijft is in de volgende berekening weergeven:
600.000.000 kg / 290 x 36 = 74.482.758 kg.
Zoals uit het vorige hoofdstuk duidelijk werd, komt er op jaarbasis in de FoodValley 37.922.727 kg
insecten tekort. Aangezien diermeel ook een gedeelte van de eiwitbron in het pluimveevoer kan zijn,
kan dat het tekort van de insecten aanvullen.
37.922.727 kg – 74.482.758 kg = -36.560.031 kg.
Hieruit blijkt dat het dierlijk slachtafval in de FoodValley samen met de insecten meer dan voldoende
kan voorzien in de eiwitbehoefte van de leghennen. Wel moet de kanttekening hierbij geplaatst
worden, dat voor het jaar 2000 diermeel gebruikt werd in veevoeding, maar dit sinds de uitbraak van
BSE (gekkekoeienziekte) verboden is. Voor het gebruik van diermeel in het voer voor de leghennen
zal ten eerste wet- en regelgeving aangepast moeten worden en ook ethisch gezien zal niet iedereen
voorstander zijn van het gebruik van diermeel in veevoeding. Ook, zoals eerdergenoemd, zal het
nooit het totale aandeel van soja in het pluimveevoer kunnen vervangen. Aangezien het aminozuren
profiel van soja niet te evenaren is door dierlijk slachtafval.
Samenwerking pluimveehouders en akkerbouwers
Als laatste zien de geïnterviewde pluimveehouders het meest in samenwerkingsverbanden tussen
pluimveehouders en akkerbouwers. Zo kunnen de akkerbouwers het voer voor de kippen verbouwen
en kan de mest van de kippen weer bij de akkerbouwer op het land gebruikt worden (W. de Vries,
pluimveehouder, persoonlijke communicatie, 29 mei 2019).
In de gehele FoodValley zijn er 180 akkerbouwbedrijven. Dit zijn er in vergelijking met
pluimveehouders zeer weinig, maar ze hebben in totaal wel 1383 hectare in gebruik (Centraal Bureau
voor de Statistiek, 2019).
Per hectare mag er in één jaar 170 kg stikstof op komen. Dit betekent dat er op de akkerbouwgrond
in de FoodValley 235.110 kg stikstof mag komen (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland, 2019).
1383 ha x 170 kg stikstof = 235.110 kg stikstof
Gemiddeld genomen zit er in kippenmest 30 kg stikstof per 1.000 kg mest (Rijksdienst Voor
Ondernemend Nederland, 2019). Dit houdt in, dat er in de FoodValley op de akkerbouwgronden
7.837 kg kippenmest gedeponeerd mag worden.
235.110 kg stikstof / 30 kg stikstof = 7.837 kg mest
Zoals uit tabel 2 is gebleken, blijft wordt er op jaarbasis 196.000.000 kg kippenmest in de FoodValley
geproduceerd. De samenwerking tussen pluimveehouders en akkerbouwers in de FoodValley zal dus
maar voor een klein aantal pluimveehouders mogelijk zijn.
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HOOFDSTUK 4 - DISCUSSIE
Dit hoofdstuk bevat als eerste een korte herhaling van de doelstelling van het onderzoek.
Daarna is er een kritische reflectie op het onderzoek te vinden. En als derde een kritische
reflectie op de uitkomsten.
4.1 DOELSTELLING
Het doel van het onderzoek is het in beeld brengen van de hoeveelheden van de verschillende
productstromen die ten behoeve van de legpluimveesector de FoodValley binnenkomen en verlaten.
En te laten zien wat de omschakeling naar kringlooplandbouw betekent voor de legpluimveehouderij
in de FoodValley op het gebied van veevoeding. Op het moment is nog niet duidelijk of het mogelijk
is om de leghennen in de FoodValley te voeren met reststromen en/of insecten. In dit onderzoek is
onderzocht wat de grootte is van deze scenario’s.
4.2 KRITISCHE REFLECTIE ONDERZOEK
Voor het onderzoek zijn verschillende bedrijven benaderd voor een interview. Om deelvraag 1 te
beantwoorden is contact opgenomen met een pluimveehouder in het gebied. Hij was bereid te
helpen en gaf ook veel inzicht in verschillende voerbonnen die hij van zijn voerleverancier kreeg.
Vanwege zijn jarenlange ervaring met het houden van leghennen kon hij mij een zeer goed beeld
geven van de verschillende productstromen op een pluimveebedrijf. Er had ook voor gekozen
kunnen worden om meerdere pluimveehouders te interviewen over de productstromen, echter hier
is niet voor gekozen omdat het om globale aantallen gaat. Het biedt namelijk geen meerwaarde om
de precieze getallen voor de FoodValley te onderzoeken, het gaat om een globale benadering.
Om de tweede deelvraag te beantwoorden is contact gezocht met mengvoederfabrikant NijsenGranico. Dit bedrijf heeft veel informatie gegeven over het gebruik van reststromen in kippenvoer.
Daarnaast was het de bedoeling contact te zoeken met meerdere bakkerijen, met name ook een wat
grotere, helaas reageerde deze bakkerij na herhaalde pogingen nog steeds niet. Daarom is toen
contact gezocht met andere, relatief kleine bakkerijen. Hiervan was er toevallig één bakker die de
verschillende producten die hij over houdt aan het einde van de dag, al bewaard voor een
pluimveehouder.
Voor de derde deelvraag was het de bedoeling contact op te nemen met Protix, aangezien zij
verschillende insecten kweken voor onder andere kippenvoer. Helaas waren zij niet in de
gelegenheid de vragen te beantwoorden. Daarom is contact gezocht met insectenkwekers in de
FoodValley, zij hebben wel enige vragen kunnen beantwoorden. Toch was dit lastig aangezien zij
vanwege concurrentie bijna geen informatie vrijgeven over de productieomstandigheden van
insecten.
De vierde deelvraag is beantwoord door verschillende interviews te houden. De beide provincies en
voerleveranciers waren erg geïnteresseerd in het onderwerp en waren bereid hierover met mij in
gesprek te gaan. Het was een goede beslissing nogmaals met andere voerleveranciers in gesprek te
gaan. Zij hebben nieuwe inzichten gegeven over het onderwerp en ook andere mogelijkheden
genoemd.
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4.3 KRITISCHE REFLECTIE UITKOMSTEN
De veehouderij in de FoodValley kon vooral groeien omdat het voer van buiten werd aangevoerd.
Het is dus een groot verschil, dit ineens weer terug te draaien naar de kringlooplandbouw. Uit het
onderzoek blijkt dat de hoeveelheden die beschikbaar zijn in de FoodValley in geen verhouding staan
tot dat wat er nodig is om alle leghennen de kunnen voeren.
Met de producten die aanwezig zijn de FoodValley kunnen er in plaats van 10 miljoen leghennen,
maar 317 duizend leghennen gehouden worden. Dit is maar iets meer dan 3% van het huidige aantal.
Het is dus niet realistisch om te denken dat het idee van kringlooplandbouw binnen een regio als de
FoodValley gerealiseerd kan worden. Restproducten zullen zeker een steeds belangrijker onderdeel
worden van het veevoer, maar vanwege voedselveiligheid zal niet alles hiervoor gebruikt kunnen
worden. Het teruggaan naar de tijd van de schillenboer is dus zeker niet aan de orde.
Het idee kringlooplandbouw in alleen Nederland zal alleen mogelijk zijn als de veestapel drastisch zal
verminderen, maar zolang dat niet het geval is zullen we het gebied veel groter moeten trekken.
Bijvoorbeeld heel Europa. De FoodValley zal met deze dieraantallen nooit een gesloten kringloop
worden.
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HOOFDSTUK 5 CONCLUSIE & AANBEVELINGEN
Dit rapport is geschreven naar aanleiding van het rapport; landbouw, natuur en voedsel: waardevol
en verbonden. Dit rapport is geschreven door minister Carola Schouten van het ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hierin komt naar voren dat de Nederlandse agrarische sector
een koploper moet zijn in kringlooplandbouw. Dit het liefst op bedrijfsniveau, maar omdat dit bij veel
bedrijven in Nederland niet mogelijk is, is het sluiten van de kringlopen op regionaal of zelfs WestEuropees niveau het doel. Aangezien de pluimveesector in de Gelderse Vallei van een weinig
beduidende nevenactiviteit naar een hypermoderne sector is ontwikkeld door de kringloopgedachte
los te laten, zit hier een spanningsveld.
Dit onderzoek richt zich hiervoor op de legpluimveesector in de Gelderse Vallei. Om de kringlopen in
deze regio te sluiten moet er als eerste gekeken worden naar welke productstromen erbinnen
komen en welke er weer uit gaan. Daarna zullen twee scenario’s uitgewerkt worden voor dit gebied;
namelijk het voeren van de kippen met reststromen uit de voedingsindustrie. Is dit mogelijk en
hoeveel hebben we hier dan voor nodig? Als tweede zal het scenario uitgewerkt worden waarbij de
kippen helemaal of voor een deel gevoerd worden met insecten.
5.1 CONCLUSIE DEELVRAGEN
‘Welke productstromen en in welke hoeveelheden komen en verlaten de FoodValley ten behoeve van
de legpluimveesector?’
In de onderstaande tabel, tabel 6, zijn de verschillende productstromen die de FoodValley
binnekomen en weer verlaten ten behoeve van de legpluimveesector in dat gebied. Deze aantallen
laten zien dat de legpluimveesector in de FoodValley een sector is waarbij vele productstromen het
gebied binnen komen, maar er ook zeker vele voedingsstoffen weer geëxporteerd worden. De
omschakeling naar kringlooplandbouw is dan ook niet van de één op de andere dag gemaakt.
Tabel 7 Productstromen FoodValley

Productstromen:

Totaal FoodValley per jaar (*1.000):
Inkomend:

Uitgaand:

Mais 133.600 ton

Eieren

2.900.000.000 stuks

Tarwe 100.200 ton

Mest

196.000 ton

Sojaequivalenten 33.400 ton
Rogge 23.380 ton
Zonnebloemschroot 20.040 ton
Kalkkorrels 16.700 ton
Vitaminen en 6.680 ton
mineralen
Totaal voer
Water
Energie

334.000 ton
708.960.000 L
17.500.000 kWh
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‘In hoeverre is het mogelijk om alle legkippen in de FoodValley te voeren met reststromen uit de
voedingsindustrie?’
Voor een goede legproductie is het belangrijk dat het voer genoeg eiwit, celstof, calcium en vet
bevat, daarnaast moet het voer ook van goede structuur zijn.
In het kippenvoer zijn veel verschillende soorten granen aanwezig, dit is een belangrijke
voedingsbron voor de leghennen. In de humane voedingsindustrie zijn veel producten aanwezig die
een behoorlijke hoeveelheid granen bevatten, denk aan; brood, beschuit, rijstwafels, pasta enz. Deze
producten kunnen dan ook een goede toevoeging aan het voer van de leghennen zijn en zo de
huidige granen (gedeeltelijk) vervangen. Het voer van de kippen zou in theorie voor ongeveer 40%
kunnen bestaan uit het meel van deze graanproducten, nog 15% mais, 15% tarwe en het overige deel
zal dan bestaan uit eiwit, calcium en vitaminen. In totaal is er in de FoodValley ongeveer 334 miljoen
kg voer nodig om op jaarbasis alle leghennen te kunnen voeren. Als 40% hiervan uit de reststroom
graanmeel gaat bestaan, betekent dit dat er 134 miljoen kg van het restproduct graanmeel nodig is.
Het meeste brood dat per jaar verspild wordt, gebeurt bij de consument thuis, daarna bij bakkerijen
en als laatste bij de retail. Voor de FoodValley betekent dit dat er ongeveer bij de consumenten op
jaarbasis 3.710.000 kg aan graanproducten wordt verspild. Bij alle banketbakkerijen in de FoodValley
is dat 425.000 kg en bij de supermarkten is dat 114.000 kg dat overblijft. In de gehele FoodValley
blijft er per jaar ongeveer 4.249.000 kg geschikte graanproducten voor kippenvoer ‘over’.
Dit houdt in dat in plaats van 40%, het kippenvoer maar voor ongeveer 3,17% hieruit kan bestaan.
Dit is in het meest gunstige geval, dat alle graan-restproducten bij de retail en de consument
verzameld kunnen worden en ook nog van zulke goede kwaliteit is, dat het aan alle
veiligheidsnormen voldoet zodat het gebruikt kan worden als veevoeding.
Het is dus zeker wel mogelijk de reststromen uit de FoodValley te verwerken in het kippenvoer alleen
zal dit maar een heel klein percentage in het voer zijn.
‘In hoeverre is het mogelijk om alle legkippen in de FoodValley te voeren met insecten?’
Insecten als kippenvoer kunnen een duurzame vervanging zijn voor het sojaschroot wat op dit
moment zorgt voor genoeg eiwit in het voer. Insecten kunnen gekweekt worden op afvalresten en
misschien zal dit in de toekomst zelfs op kippenmest kunnen. Dit betekent minder uitstoot van
broeikasgassen ten opzichte van de sojaproductie en het kan bijdragen aan het verkleinen van het
mestoverschot.
Het voer voor de legpluimveehouderij bestaat voor ongeveer 10% uit sojaschroot. Er zijn
verschillende soorten insecten die als vervanging kunnen dienen voor dit sojaschroot. Deze insecten
verschillen in de hoeveelheid eiwit en op welke manier en in welke tijd ze gekweekt kunnen worden.
Uit onderzoek van het Louis Bolk instituut blijkt dat meelwormen geschikte insecten zijn als
kippenvoer. Het voer van kippen kan in theorie voor ongeveer 12% uit meelwormen bestaan. Voor
de FoodValley betekent dit dat er per jaar 40.080 ton kg meelwormen nodig zijn.
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Het voer van meelwormen bestaat uit GMP gecertificeerde plantaardige voedingsstoffen, hierbij valt
te denken aan retourstromen van graan, fruit en groente.
Aangezien de voederconversie van meelwormen 2,2 is, betekent dit voor de FoodValley dat er
88.176.000 kg voer nodig is om al het kippenvoer voor 12% uit meelwormen te laten bestaan.
Het voer van de meelwormen kan voor een gedeelte bestaan uit groente- en fruitafval. Deze
producten worden door de consument en de retail ook veel weggegooid. In totaal in de FoodValley
gaat dat om 4.746.000 kg per jaar.
Aangezien er 88.176.000 nodig is, is er 88.176.000 – 4.746.000 = 83.430.000 kg te weinig.
Het voer voor alle leghennen in de FoodValley kan in theorie dus voor een gedeelte uit insecten
bestaan. Deze insecten kunnen voor een deel gevoerd worden met het groente- en fruitafval uit de
FoodValley, maar dat is bij lange na niet voldoende.
‘Hoe staan experts, over het onderwerp, in het gebied tegenover de uitkomsten van het onderzoek?’
Verschillende experts in de FoodValley zijn geïnterviewd over de eerder uitgezochte resultaten over
de verschillende voerstromen voor de legpluimveehouderij in de FoodValley. Deze experts zijn
beleidsmedewerkers van de provincies Gelderland en Utrecht, nutritionisten van voerleveranciers en
legpluimveehouders. Al deze experts zijn het erover eens dat ons landbouwsysteem om zal moeten
naar kringlooplandbouw om zo milieuvriendelijker te gaan produceren. Toch hebben zij allen wel een
andere kijk op de landbouw en zo ook op de verschillende manieren om het duurzamer te maken.
Ook zien zij toekomst in het toepassen van reststromen en insecten in het kippenvoer. Wel zien zij
allen in dat dit nog lang zal duren aangezien het op dit moment nog niet kan concurreren met de
prijzen van bijvoorbeeld soja. Ook zal er altijd een gedeelte van het voer uit soja blijven bestaan
vanwege het goede aminozuren profiel, tenzij er een nieuwe plant ontdekt wordt die dat ook heeft.
Ook zien zij meerdere mogelijkheden voor de legpluimveehouderij in de FoodValley omtrent
kringlooplandbouw. Deze zijn hieronder puntsgewijs weergegeven.
•
•

•

Genetische aanpassing van de kip, zodat deze minder eiwit nodig heeft voor dezelfde
eiproductie.
Samenwerkingen tussen akkerbouwers en pluimveehouders, zodat de mest van de kippen op
de grond van de akkerbouwer kan gebruikt kan worden om kippenvoer te verbouwen. Om zo
de kringloop te verkleinen.
Het dierlijk afval dat na het slachten vrijkomt in de gehele FoodValley is 74.482.758 kg. Dit
kan een rol spelen in de eiwitbehoefte van de kip. Het afval zit namelijk vol eiwit, wat kan
toegevoegd kan worden aan het voer.

Al deze mogelijkheden dragen bij aan een meer duurzamere productie van eieren. Alleen kosten
deze dingen tijd, zoals de genetische aanpassing van de kip, de wet- en regelgeving omtrent het
voeren van insecten en diermeel. De samenwerking tussen akkerbouwers en pluimveehouders is op
dit moment ook lastig te regelen, aangezien akkerbouwers liever producten verbouwen die meer
geld opleveren dan graan. En ook de kippenmest is vanwege het hoge stikstofgehalte niet even
gunstig voor de akkerbouwers.
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5.2 CONCLUSIE HOOFDVRAAG
‘Wat betekent de omschakeling naar kringlooplandbouw op het gebied van diervoeding voor de
legpluimveesector in de FoodValley?’
Het voer voor de leghennen in de FoodValley zal in de toekomst zeker een andere samenstelling
krijgen. Ook het toepassen van voer uit de regio, of dit nu een straal van 100km is of bijvoorbeeld
West-Europa, zal steeds meer toenemen. Het gebruik van soja in het veevoer zal sterk verminderen
aangezien deze grondstof vanuit de andere kant van de wereld gehaald moet worden. Tenzij het in
de toekomst mogelijk is om soja in Nederland of Europa te verbouwen.
Ten eerste zal het aandeel soja minder worden door de genetische ontwikkeling van de leghennen,
zodat ze minder eiwit nodig hebben voor dezelfde eiproductie. Ook zullen op den duur insecten een
gedeelte van de soja in het kippenvoer vervangen. Deze insecten zullen op den duur misschien zelfs
geweekt kunnen worden op reststromen uit de FoodValley. Ook reststromen uit de humane
voedingsindustrie zullen een belangrijke rol gaan spelen in het voer voor leghennen.
In theorie kan het voer van leghennen in de FoodValley voor iets meer dan 1% bestaan uit de
reststromen van graanproducten uit de FoodValley. Daarnaast voor 12% uit insecten gekweekt in de
FoodValley op kippenmest uit dat gebied. Toch kunnen de insecten niet al het soja vervangen in het
kippenvoer, wel kan de toepassing van diermeel in het voer hier een rol in spelen. Aangezien soja
een zeer goed aminozuren profiel heeft, en dit niet geheel te vervangen is door insecten. Wel zal het
gebruik van soja steeds minder worden.
Het soja wat dan nog in het veevoeding gebruikt zal worden, zal in de toekomst theoretisch gezien
wel in Europa verbouwd kunnen worden. De regio zal vergroot moeten worden naar heel Nederland
of zeer waarschijnlijk heel Europa. Om al deze veranderingen te kunnen doorvoeren moet er veel
veranderd worden omtrent wet- en regelgeving. Het is daarom maar de vraag of de Nederlandse
legpluimveesector ooit een gesloten kringloop zal worden. Misschien als we de regio vergroten en
wet en regelgeving aangepast worden, maar hier zullen vele jaren overheen gaan.

39

5.3 AANBEVELINGEN
De legpluimveehouderij in de FoodValley staat voor een uitdaging, om in de toekomst nog steeds op
een efficiënte manier eieren te produceren, maar dit binnen de principes van kringlooplandbouw.
Het idee van kringlooplandbouw is het voer van de dieren binnen de regio produceren. Het is
onmogelijk om de FoodValley als één regio te nemen. Dit zal groter getrokken moeten worden naar
(west) Europa.
Om meer reststromen van graanproducten in het kippenvoer te verwerken is het belangrijk dat er
onderzoek gedaan wordt naar het toepassen van deze grondstof, aangezien verschillende mensen in
het werkveld, een zeer uiteenlopende mening hebben omtrent dit onderwerp. Ook zal er onderzocht
moeten worden hoe deze producten ingezameld kunnen worden en op welke manier dit GMP+
gecertificeerd kan worden.
Het toepassen van insecten in kippenvoer vraagt ook om meer uitvoerig onderzoek. Op dit moment
lopen er wel kleine onderzoeken, maar dit is lastig omtrent wet- en regelgeving. Toch zal, als het op
grote schaal aan kippen gevoerd zal worden, er meer onderzoek gedaan moeten worden naar het
gebruik hiervan. Aangezien het binnen het principe van kringlooplandbouw nodig is dat die insecten
op reststromen gekweekt worden en misschien zelfs op kippen mest. Zal dit ook verder onderzocht
moeten worden, zodat we geen grondstoffen aan insecten gaan geven die de kippen ook zelf kunnen
eten.
Om al deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden is het belangrijk dat er duidelijke afspraken
komen omtrent dit onderwerp. Zo alleen kan de legpluimveesector in de FoodValley succesvol
omschakelen naar kringlooplandbouw.
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BIJLAGE 1 REKENMETHODES UITGEWERKT
De onderstaande gegevens komen uit hoofdstuk 3.2, hier worden de berekeningen die in dit
hoofdstuk gemaakt duidelijk uitgelegd.
In de onderstaande tabel, tabel 8 wordt uitgelegd wat er met de verschillende gegevens gebeurd is
om tot een gemeenschappelijke eenheid van per kip, per maand te komen.
Tabel 8 Berekeningen per kip per maand uitgewerkt

Gegevens

Berekening

Uitleg

Voer 45,5 kg per kip per
14 maanden

45,5/14 = 3,25 kg

Water 2.500 L per dag
voor 12.000 kippen

2.500x(365/12)1
/12.000 = 6,33 L

Doordat het totaal in 14 maanden 45,5
is, deel je dit door 14. Om bij het getal
per maand te komen.
Als eerste bereken je hoeveel liter
12.000 kippen per maand nodig hebben
en daarna per kip.
Het totale getal eerst per maand voor
12.000 kippen en daarna per kip per
maand.
Het totaal voor 1 kip per 14 maanden
gedeeld door 14 is voor 1 kip in 1
maand.
Eerst het totaal aantal kg mest per
maand voor 12.000 kippen en daarna
per kip per maand.
1x nieuwe hennen per 15 maanden =
0,8x per jaar.
10% per 14 maanden = 10% per 15
maanden. Want de laatste maand is het
hok leeg, dus geen uitval. Dus 1 miljoen
per 15 uitval = 0,8 miljoen per jaar.
8 miljoen jonge hennen per jaar – de
uitval per jaar = de oude hennen per
jaar.

Energie 22.500 kWh per
jaar voor 12.000
kippen
Eieren 350 per kip per 14
maanden
Mest 250.000 kg per jaar
voor 12.000 kippen

350/14 = 25 stuks
250.000/12
/12.000 = 1,75 kg

Jonge hennen 12.000 kippen

12/15 = 0,8

Dode hennen 10% per 14
maanden

10% x 10 miljoen
= 1 miljoen.
1 miljoen x 12 /
15 = 0,8 miljoen.
8 miljoen – 0,8
miljoen = 7,2
miljoen.

Oude hennen Jonge hennen –
uitval van 10%

1

22.500/12
/12.000 = 0,17

365 dagen in 1 jaar, door dit te delen door 12 kom je op het gemiddeld aantal dagen per maand in 1 jaar.
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