Efficiënt en diervriendelijk: voor ons de enige weg naar de Toekomst

Marcel Kuijpers is initiatiefnemer van de Kloeke Kip. Zij hebben de complete kippenvleesketen in één
huis, van broedeiproductie tot slacht.
‘Onze missie is lekker eten voor iedereen.’
Dat staat voor duurzaam én diervriendelijk geproduceerd voedsel voor mensen met een normale
portemonnee. Ook mensen die op de kleintjes moeten letten hebben recht op kwalitatief goed
eten.”
“Na 15 jaar vergunningsellende veroorzaakt door verkeerde ideeën over dierhouderijen en
schaalgrootte aangewakkerd door Wakker Dier is ons bedrijf eindelijk in ontwikkeling. We hebben
een totale reorganisatie van de pluimveevleesketen ontwikkeld: nieuwe systemen, geen fossiele
uitstoot, geen diertransporten, geen antibiotica en geen emissies naar lucht, water en omgeving. We
hebben de hele keten in huis. Ons bedrijf is daarmee ambitieus op meerdere vlakken. Toch zijn
partijen als Wakker Dier negatief over ons vanwege onze schaalgrootte. Die is nodig om al deze
doelen te behalen.”
“Fase 1 (moederdierenbedrijf) en 2 (broedeieren uitbroeden + 250.000 kuikens) zijn inmiddels
gebouwd. De komende jaren verdubbelen we het aantal kuikens en bouwen we onze eigen slachterij,
zodat we dagelijks vers geslachte kippen kunnen aanbieden. Omdat we geen diertransporten willen,
bouwen we de kleinst mogelijke slachterij waar we rendabel kippen kunnen slachten. (4.000 per uur
van 8.00 tot 17.00 op werkdagen. Ter vergelijking: de grootste kippenslachterijen slachten per dag
tot wel 500.000 kippen.)”
Voorlopersrol
“Over 20 jaar zijn we nog steeds in functie met jonge opvolgers. We worden een research field waar
we op basis van big data hebben aangetoond hoe het nog veel beter kan. Dankzij de goede

gezondheid van onze dieren is onze voerconversie dan verbeterd van 1,5 naar 1. Wij hebben de
transitie van de sector ingezet in de richting van diervriendelijkheid (zoals geen transport van levende
dieren) en efficiëntie. Deze twee samen is voor ons de enige weg naar de toekomst. Als het elkaar
bijt is het niet duurzaam.”
Duurzame kringloopmaatschappij
“Ik zie een groep voorlopers met een langetermijnvisie. Zij ontwikkelen circulaire systemen waardoor
met name intensieve veehouderij verduurzaamt. Deze bedrijven emitteren niets en kunnen vlakbij
de stad staan. Zij zetten wereldwijd een nieuwe standaard voor efficiëntie en dierenwelzijn, met
weinig tot geen impact op natuur en water. Alle partijen in de samenleving moeten gezamenlijk
werken aan een duurzame kringloopmaatschappij. Niet alleen de agrarische sectoren maar
bijvoorbeeld ook de Waterschappen moeten gaan kringloopdenken, alleen dan komen er dingen uit
die goed zijn voor de natuur en het waterbestel in Nederland.”
“Vanuit heel de wereld is belangstelling voor wat wij doen, terwijl in Nederland te weinig respect is
voor agrarische ondernemers. Met name voor de groep die niet voorop loopt is de politieke
omgeving zo bedreigend geworden dat ze nu aan het protesteren zijn. Ik verwacht dat veel boeren
zullen stoppen. Het is nu geen houdbare situatie. Ik weet niet wat er gaat gebeuren met het land dat
dan vrijkomt. Wereldwijd is er een tekort aan goede grond, dus we zouden eigenlijk heel zuinig
moeten zijn op de grond en op de mensen.”
Integrale blik op waterhuishouding
“We zouden goed kunnen samenwerken met de Waterschappen om slib (mensenpoep) in te
brengen als mest in de landbouw. Een integrale benadering kan leiden tot betere afstemming en
bestemming van afvalstromen. We moeten naar een kringloopsamenleving in plaats van
kringlooplandbouw. Ook de waterhuishouding in Nederland verdient een integrale blik.
Grondwaterstanden van natuur en landbouw conflicteren nu. Het ontbreekt in Nederland aan het
zien van het complete plaatje. Rijkswaterstaat moet vanuit zijn expertise zoeken naar verbanden met
andere (logistieke) stromen in de maatschappij en gezamenlijk met de betrokken sectoren kijken of
geïntegreerde oplossingen mogelijk zijn.”
“Ik ben positief hoor. Ik denk dat we naar elkaar gaan luisteren. Er komt een kringloopsamenleving.
Daarop zullen we als boeren, zeker de voorlopers, invloed gaan hebben. Daarmee verkrijgen we
internationaal groot aanzien.”

