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Samenvatting proefschrift 
Vleeskippen met toegang tot een vrije uitloop 
maken vaak geen optimaal gebruik van deze 
uitloop. Meestal is slechts een klein deel van de 
toom buiten, en de dieren die buiten zijn blijven 
vaak dicht bij de stallen. Dit kan ervoor zorgen 
dat de welzijnsvoordelen van vrije uitloop niet 
behaald worden, en de hoge concentratie van 
dieren rondom de stallen leidt mogelijk tot 
puntvervuiling. Een mogelijke oplossing voor 
het suboptimale uitloopgebruik is het voorzien 
van goede beschutting in de uitloop, wat in 
deze thesis werd gedaan in de vorm van korte-
omloophout (KOH).  
 

In de eerste studie werden de effecten van 
toegang tot vrije uitloop, beschuttingstype, 
weersomstandigheden en angstigheid op 
uitloopgebruik onderzocht, alsook de effecten 
van uitlooptoegang en beschuttingstype op 
vleeskwaliteit. De kippen die toegang hadden 
tot KOH maakten meer gebruik van de uitloop 
dan kippen met toegang tot kunstmatige 
beschutting (KB). Regen, toenemende 
windsnelheid, toenemende zonnestraling en 

afnemende temperatuur waren geassocieerd 
met minder uitloopgebruik. Kippen zonder vrije 
uitloop waren vaker kreupel en hadden vaker 
hakdermatitis dan kippen met uitloop. Er 
werden enkele indicaties gevonden voor een 
negatieve relatie tussen angstigheid en 
uitloopgebruik. Kippen met vrije uitloop hadden 
een lager slachtgewicht. Kippen met KB hadden 
hogere gehaltes meervoudig onverzadigde 
vetzuren in hun borstvlees dan de kippen 
zonder uitloop. Een blinde smaaktest wees uit 
dat het vlees van kippen met KOH malser en 
minder vezelig was dan dat van de andere twee 
groepen, en sappiger vergeleken met kippen 
met KB.  
 

De tweede studie richtte zich op de voorkeur 
van de kippen voor beschuttingstype, en op de 
effecten van huisvesting in hun vroege leven op 
angstigheid, exploratiegedrag en uitloopgebruik 
op latere leeftijd. De helft van de dieren kreeg 
in de periode dat ze binnen werden gehuisvest 
(dag 0-25) omgevingsverrijking, met als doel 
angstigheid te verminderen en 
exploratiegedrag te stimuleren. Er kon echter 
geen effect op angstigheid worden aangetoond. 
Omgevingsverrijking tijdens de eerste 
levensweken had een klein positief effect op 
uitloopgebruik, en kleine effecten op ander 
gedrag. De kippen hadden in deze studie de 
keuze tussen KB en KOH, en hadden een 
duidelijke voorkeur voor KOH, waar ze zich ook 
verder weg van de stal bevonden. Toenemende 
zonnestraling was gerelateerd met meer kippen 
in het KOH, wat een indicatie is dat dit een 
goede beschutting biedt hiertegen. 
 

De derde studie was gelijkaardig aan de 
tweede, alleen werden in plaats van 
omgevingssverrijking, ‘dark brooders’ 
aangeboden. Dit zijn donkere warme ruimtes 
die een moederhen nabootsen, waar de 

kuikens zich onder kunnen verschuilen. Deze 
dark brooders hadden geen effect op 
angstigheid of gedrag later in het leven, en ook 
niet op het uitloopgebruik.  
 

In de vierde studie werd de prestatie van een 
automatisch positiebepalingssysteem getest, 
dat de locatie van de kippen in de uitloop 
registreert. Een dergelijk systeem is waardevol 
voor het uitvoeren van gedragsonderzoek. De 
mediaan van de fout lag op 29 cm, en 
gemiddeld werd 68% van de posities 
geregistreerd. KOH had mogelijk een negatief 
effect op het registratiesucces, maar dit kon 
niet losgekoppeld worden van problemen met 
het functioneren van bepaalde onderdelen van 
het systeem. 
 

In de vijfde studie werden de interacties tussen 
kippen, KOH en de bodem onderzocht. Dicht bij 
de kippenstallen werden hoge concentraties 
stikstof en fosfor gevonden, vooral in het KOH. 
Dit betekent een risico op uitspoeling van deze 
nutriënten. Er werden geen effecten gevonden 
van de aanwezigheid van de kippen op de 
biomassaproductie van het KOH.  
 

We kunnen concluderen dat KOH een geschikte 
beschutting vormt voor langzaamgroeiende 
vleeskippen, met positieve effecten op het 
uitloopgebruik. De groei van het KOH werd 
hierbij niet aangetast. Wel moet er aandacht 
zijn voor het voorkomen van uitspoeling van 
nutriënten dichtbij de kippenstallen. Er konden 
geen relevante effecten worden aangetoond 
van omgevingsverrijking en dark brooders op 
angstigheid, exploratiegedrag of uitlopogebruik. 
Toegang tot een vrije uitloop had een positief 
effect op de samenstelling en smaak van het 
kippenvlees. Het positiebepalingssysteem had 
een goede nauwkeurigheid en is veelbelovend, 
maar moet verder geoptimaliseerd worden.  
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