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Nieuwe Standaardkip geeft ondernemers lucht

‘Het is een stuk 
relaxter in de stal’

De supermarktketen Jumbo verkoopt alleen nog maar Nieuwe Standaardkip.  

Ook andere supermarktketens hebben het reguliere vleeskuiken uit hun schappen 

verbannen. Vleeskuikenhouders Folkert Twijnstra en Tryntsje Wijnja uit 

It Heidenskip sprongen in de nieuwe markt.

‘De kuikens 
mogen niet te 
snel groeien’

C
ijfers kunnen ze nog niet 
geven, want de eerste ronde 
met de nieuwe kip is pas vier 
weken bezig. Wel is nu al dui-
delijk dat de kuikens veel 

meer ruimte hebben en veel actiever 
zijn dan de reguliere kuikens die ze 
gewend waren. “Na vier weken zat het 
hier vol”, wijst Folkert Twijnstra, terwijl 
de kuikens nieuwsgierig op de bezoe-
kers in de stal afkomen. In de stal waar-

Twijnstra ging in 1986 in maatschap met 
zijn vader en bouwde een stal met een 
capaciteit van 60.000 vleeskuikens achter 
de drie bestaande stallen met in totaal 
eveneens 60.000 kuikens. Tien jaar later 
namen hij en Tryntsje Wijnja het bedrijf 
over, waarna in de jaren erna nog een 
uitbreiding met twee stallen volgde. De 
totale capaciteit van het bedrijf is nu 
180.000 (reguliere) vleeskuikens, ver-
deeld over zes stallen.

Folkert Twijnstra kan dankzij het concept Nieuwe Standaard Kip minder vleeskuikens per vierkante meter houden.

in anders 60.000 vleeskuikens waren 
gehuisvest, lopen er nu ruim een derde 
minder.
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HOUTSNIPPERS
De stallen worden, evenals de woning en 
kantine, verwarmd met houtsnippers. De 
houtkachel werd in 2007 aangeschaft als 
antwoord op de hoge stookkosten. “We 
waren op jaarbasis bijna een ton kwijt 
aan gas”, vertelt Twijnstra. Nu stoken ze 
jaarlijks voor circa 30.000 euro aan hout-
snippers op. Jaarlijks gaat er zo’n 1100 
ton houtsnippers in de kachel. De hout-
snippers liggen opgeslagen in twee 
enorme piramides op het erf. “Het bin-
nenste deel is kurkdroog en dat gebrui-
ken we.” Het verwarmingssysteem vraagt 
wel meer werk: iedere week rijdt hij de 
bunker vol en iedere dag moet de kachel 
worden opgepookt. Ook moeten de 
onderdelen regelmatig worden schoon-
gemaakt.
De gezondheid van de kuikens is voort-
durend een punt van aandacht. Oorzaak 
van koppelproblemen is een afnemende 
weerstand van de kuikens, stelt de 
ondernemer. “De kuikens zijn veel gevoe-
liger voor allerlei ziektes geworden. Ze 
worden gefokt om heel snel te groeien, 
maar de weerstand neemt af. Ze lopen 
voortdurend op het randje en daarmee 
de pluimveehouder ook, want je staat 
constant op scherp als je door de stal 
loopt of je geen zieke dieren ziet. We 
merkten ook dat er steeds meer en 
zwaardere entingen nodig waren om de 
kuikens gezond te houden”, vertelt 
Twijnstra.
Het schema was dan ook strak: na 31 
dagen werd 20 procent van de kuikens 
uitgeladen, zodat de rest weer wat meer 
ruimte kreeg om verder te groeien. Op 
een leeftijd van 37 dagen werden de res-
terende kuikens afgevoerd en konden de 
stallen worden schoongemaakt, ontsmet 
en opgewarmd tot 35 graden Celsius. Na 
42 dagen, 6 weken, begon er dan weer 
een nieuwe ronde. De kuikens werden 
afgeleverd op een gewicht van 2200 gram 
en alle stallen gingen in één keer leeg.

REKENEN
Het steeds scherper moeten werken ging 
de pluimveehouders tegen staan. De 
campagne van Wakker Dier tegen hun 
‘plofkippen’ kwam daar nog eens boven-
op. De aankondiging van supermarktke-
ten Jumbo om over te willen schakelen 
op de Nieuwe Standaardkip, volgden ze 
daarom met belangstelling. Na een 
bezoek aan een bedrijf dat al was over-
geschakeld, sloegen ze samen met de 
vertegenwoordiger van voerfabriek De 
Hoop aan het rekenen. Ze besloten de 
stap te zetten en konden als laatsten 
aanhaken bij de groep vleeskuikenhou-
ders die de Nieuwe Standaardkip mes-

ten. In december kwam de eerste ronde 
kuikens van de Nieuwe Standaardkip in 
de stal. Dat betekende dat er geen 
180.000, maar 110.000 kuikens werden 
opgezet.
De verandering was meteen merkbaar. 
“Het is net of ga je terug in de tijd, alles 
is kleiner”, zegt Wijnja. Doordat er min-
der kuikens werden opgezet, kwam er 
ook een kleinere auto om ze af te leve-
ren. De kuikens zijn van het traaggroei-
ende ras Hubbard 757 en 987 en zijn 
afkomstig van Morren Kuikenbroederij in 
Lunteren. Deze heeft samen met voerle-
verancier De Hoop Mengvoeders en 
slachterij Storteboom een keten opgezet 
voor de Nieuwe Standaardkip. Een mest-
ronde duurt geen zes, maar acht weken 
en de kuikens mogen maximaal 45 gram 
per dag groeien, tegen 60 gram in de 
reguliere houderij. Daarnaast is de 
bezetting veel lager. “Het werkt veel 
relaxter”, stelt Twijnstra. “We hebben 
weinig uitval en het streven is om het 
medicijngebruik, op jaarbasis, op nul te 
houden. De kuikens zijn ook sterker, 
actiever en nieuwsgieriger. En ze mogen 
niet te snel groeien, de omgekeerde 
wereld dan wat we gewend waren.”

LICHT
De omschakeling is niet alleen een 
kwestie van minder kuikens en kuikens 
van een ander ras opzetten. Voorwaarde 
is onder meer dat de kuikens daglicht 
kunnen krijgen. Dit moet binnen drie 
rondes zijn gerealiseerd. De maatschap 
wil het plaatsen van de lichtplaten en 
dakramen voor een deel van de stallen 
combineren met asbestsanering. 
Daarnaast moet er per duizend kuikens 

een baal stro, hooi, luzerne of snijmais 
beschikbaar zijn en moet er vanaf de 
derde week dagelijks graan worden 
gestrooid.
De eerste ervaringen zijn goed, maar of 
de bedrijfstechnische en bedrijfsecono-
mische resultaten volgens de berekenin-
gen zijn, moet nog blijken. “Je moet eerst 
een paar rondes hebben gedraaid, voor-
dat je conclusies kunt trekken.” En de 
toekomst? “Dat hangt van Jumbo af. We 
kunnen altijd terug naar het reguliere 
systeem, maar dat zou dan wel een 
noodzakelijk kwaad zijn. Als de Nieuwe 
Standaardkip een blijvend succes is, heb-
ben ze nog de mogelijkheid om er een 
nieuwe stal bij te bouwen.   

Ida Hylkema

Commentaar

Ivm de leesbaarheid is het misschien mooier om het fotobijschrift op 
pagina 8 op een andere plek te zetten. Wellicht op 1 regel onderin de 
foto.

Ondernemen

Extra eisen voor Nieuwe Standaard Kip
De leveranciers van de Nieuwe Standaard Kip moeten aan verschillende eisen vol-
doen. Een greep hieruit:

 – Er wordt een langzaam groeiend ras gebruikt.
 – De leeftijd van de kuikens is mimimaal 49 dagen.
 – De maximale groei per dag is 45 gram.
 – Het maximaal op te zetten aantal is 13,5 stuks/m2.
 – De eendagskuikens worden geleverd door broederij Morren Munsterhuis of 

Elshuis.
 – Het mengvoer is 100 procent plantaardig en bevat tenminste 70 procent graan en 

wordt geleverd door de mengvoerleveranciers De Hoop of De Heus.
 – Er geldt een maximum aan geleverde kilo’s van 30 kg/m2. Hierbij mag worden 

gemiddeld over drie rondes.
 – Daglicht moet uiterlijk binnen drie rondes zijn gerealiseerd. Op alle plaatsen in 

de stal moet minimaal 20 Lux op dierhoogte beschikbaar zijn.
 – Vanaf de 3e week wordt er dagelijks 2 gram graan per kuiken gestrooid.
 – Vanaf de 3e week wordt er 1 baal stro/hooi/luzerne/snijmais per duizend kuikens 

verstrekt.
 – Per kalenderjaar is het antibioticagebruik ten hoogste 10 dd/dj.

Vanaf de derde week hebben de kuikens de be-

schikking over balen luzerne.


