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Geen leg maar vlees! 

Ook vleeskippen krijgen vrije uitloop: 
• BE: ruim 1 miljoen biologische vleeskuikens per jaar 

(Bioforum) 

• NL: 240.000 biologische vleeskuikens per jaar (SKAL, CBS) 

 
 
 
 

Traaggroeiende rassen 
 
Per dier: 4 m2 uitloop 
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Beperkt uitloopgebruik 

Vleeskippen met vrije uitloop: 
• Beperkt uitloopgebruik: gemiddeld 8,1% v/d kippen buiten  
• Dicht bij de stal 
 

Beter uitloopgebruik heeft voordelen: 
• Meer ruimte per dier 
• Meer mogelijkheden voor stofbaden en foerageren 
• Meer omgevingsverrijking 
• Meer verspreiding van de mest 
 

• Betere vleeskwaliteit/smaak? 
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Beschutting 

Beschutting speelt een rol in uitloopgebruik 
 
Maar: welke beschutting verkiest de kip? 
 
Korte-omloop hout: 
• Bomen (wilgen, populieren) die iedere 2-4 jaar geoogst worden 

voor de productie van biomassa 
• Geplant op hoge dichtheid  geschikt voor kippen? 
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Doelstellingen 

Onderzoeken of uitloopgebruik beïnvloed wordt door: 
• Beschutting van wilgen vs. kunstmatige beschutting 
• Weersomstandigheden 
• Omgevingsverrijking in vroege leven 
• Persoonlijkheidskenmerken van de kip 

 
Onderzoeken of uitloopgebruik invloed heeft op: 
• Productieresultaten 
• Vleeskwaliteit 
• Smaak 
• Welzijnsparameters 
• Botkwaliteit 
• Groei van de wilgen (ism ILVO Plant) 
• Nutrienten in de bodem 
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Methodes 

Mobiele stallen 
• Verplaatsbaar 
• Betere verspreiding mest 
• Herstel vegetatie 
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Methodes 

 
Langzaamgroeiende vleeskippen (Sasso                                 
T451) 
 
2 Productierondes, 600 kippen per ronde 
 
 
Binnen gehuisvest van 0-4 wkn leeftijd, daarna: 

• Enkel binnen gehuisvest (4x50 kippen) 
• Uitloop met grasland vanaf 4 wkn (4x50 kippen) 
• Uitloop met wilgen vanaf 4 wkn (4x50 kippen) 
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Methodes 
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Methodes 

Metingen: 
• Uitloopgebruik  

• Camera’s in de stallen 

• Welzijnsparameters 
• Hakdermatitis, voetzooldermatitis, kreupelheid, properheid 

• Productieresultaten 
• Slachtgewicht, voederopname, voederconversie 

• Vleeskwaliteit 
• Borstfilets 
• pH, kleur, druipverlies, kookverlies, scheurkracht 

• Smaak 
• Borstfilets 
• Smaakpanel (25-29 panelleden) 
• 7 Parameters op schaal 0-10 
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Resultaten 

Uitloopgebruik: 
• Meer uitloopgebruik bij wilgen dan bij gras  
• Meer uitloopgebruik in de ochtend en avond 
 
Productie: 
• Kippen van binnen zwaarder dan kippen van buiten 
• Geen verschil tussen gras en wilg in slachtgewicht 
• Geen verschil in voederopname in de periode 4-10 wkn 

leeftijd 
• Maar: ook geen verschil in voederconversie 
• Kippen van buiten mogelijk meer voeder opgenomen 

dan gemeten (planten, insecten, …) 
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Resultaten 

Vleeskwaliteit en smaak: 
• Filets van buitenkippen donkerder en geler 
• Geen verschillen in druipverlies, kookverlies, en 

scheurkracht 
• Filets van kippen met wilgen malser en minder vezelig 

dan de andere 2 groepen, en sappiger dan de Binnen-
groep 

 
Welzijn: 
• Prevalentie van hakdermatitis binnen meer dan buiten. 

Geen verschil tussen Gras en Wilg 
• Kippen van Gras properder dan kippen Binnen 
• Geen verschillen in kreupelheid en voetzooldermatitis 
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Conclusie 
• Beter uitloopgebruik bij wilgen 
• Sappiger, malser vlees  
• Geen verschil slachtgewicht tussen Gras en Wilg 

 
Verder onderzoek: 
• Toegang tot wilgen & grasland 
• 200 dieren met zender                                                 

exacte positie kan gemonitord                                                   
worden 

• Individueel uitloopgebruik                                                            
correleren met: 
• Vleeskwaliteit/smaak, welzijnsparameters, productieresultaten 
• Persoonlijkheidskenmerken 
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Bedankt voor uw aandacht! 
Vragen? 


