
In het Beter voor Kip, Natuur & Boer-programma 
krijgen kippen meer speelmaterialen.

Alle kip van Albert Heijn  
krijgt minimaal 1 ster van  
het Beter Leven keurmerk

ADVERTENTIE

 Z
odra de zonnestralen binnen-
vallen, staan de kippen bij 
pluimveehouderij Van Erp in 
het Brabantse Sint Anthonis 
nieuwsgierig voor de luiken van 

de overdekte uitloop. Er waait frisse lucht 
naar binnen en de zon verlicht de hout-
krullen. ‘Het is mooi om te zien wanneer 
jonge kippen voor het eerst in de buitenren 
rondscharrelen’, zegt Willy van Erp trots. 
Sinds 2006 houden hij en zijn vrouw Ardi 
uitsluitend scharrelkippen op hun familie-

bedrijf. ‘Dat bevalt prima’, zegt Willy. ‘De 
kippen hebben meer ruimte en in de stallen 
is volop daglicht. De dieren vinden afleiding 

in strobalen en pikken graan van de grond.’ 
Daarnaast betekent scharrel een ander ras. 
‘Scharrelkippen zijn robuuster. Ze groeien 
langzamer en zijn actiever en vitaler.’

Sterrenscharrelaars
Voor Albert Heijn wordt de manier waarop 
pluimveehouders als Willy en Ardi hun 
kippen houden de nieuwe standaard. In 
2023 ligt er alleen vlees van scharrelkippen 
met minimaal 1 ster van het Beter Leven 
keurmerk van de Dierenbescherming in 
de schappen. Deze kippen zijn van een 
langzaam groeiend ras en leven langer. Ze 
kunnen rondscharrelen in een overdekte 
uitloop in stallen met daglicht. Deze sprong 
vooruit in dierenwelzijn betekent een flinke 
krachtsinspanning voor alle pluimvee-
houders. Om aan de eisen te voldoen, 
zullen ze hun stallen moet verbouwen.  
Daar gaan ze nu mee beginnen zodat ze in 
2023 de overstap kunnen maken.

Betere balans
De overgang naar scharrel is een van 
de onderdelen van het Beter voor Kip, 

Natuur & Boer-programma. Hierin zet 
Albert Heijn samen met 200 vaste 
Nederlandse pluimveehouders een grote 
stap in transparantie, dierenwelzijn en 
duurzaamheid. De uitgangspunten van het 
programma zijn langdurige samenwerking 
en stabiele prijzen. ‘Verduurzamen is 
een kip-ei-verhaal’, legt Willy uit. ‘Alleen 
met een eerlijk verdienmodel kunnen 
boeren op een verantwoorde manier een 
betere balans tussen mens, dier en milieu 
creëren. Dat is in dit programma geregeld.’

Minder uitstoot
Om de klimaatimpact te verkleinen wil 
Albert Heijn dat zijn kippenvleesketen in 
2030 minimaal 15% minder CO2 uitstoot 
in vergelijking met 2018. Door de over-
gang naar scharrelkip zal bovendien de 
uitstoot van fijnstof en ammoniak naar 
verwachting halveren. Verder gaan alle 
pluimveehouders over op groene stroom 
en zal de kippenmest circulair worden 
verwerkt. Tot slot wordt de herkomst 
van alle ingrediënten in het kippenvoer 

Deze aflevering in de 
serie over Beter Eten gaat 
over kippen. Samen met 
200 vaste Nederlandse 
pluimveehouders gaat 
Albert Heijn werken aan een 
duurzame toekomst met 
aandacht voor dierenwelzijn, 
klimaat en met stabiele 
prijzen. Dat is beter voor de 
kip, het klimaat, de boer én 
voor jou. 

Meer weten over onze 
duurzame ketens?  
Scan dan de QR-code.

‘1 ster Beter Leven-scharrelkip  
is een sprong vooruit’

200

Scharrelkippen zijn een robuuster ras. Ze groeien 
langzamer en zijn actiever en vitaler.

Samen met 200 vaste Nederlandse 
pluimveehouders maken we de vleesketen 
diervriendelijker, duurzamer en transparanter.

‘Door de stabiele prijzen kunnen  
we duurzaam investeren’

In 2030 willen we 15% minder  
CO2 uitstoten in de kippenketen

Pluimveehouders Ardi en Willy van Erp uit 
het Brabantse Sint Anthonis.

traceerbaar en werken ze aan verdere 
verduurzaming van eiwit in het voedsel.

Transparant van boer tot bord
Al deze stappen worden nauwkeurig 
vastgelegd in een informatiesysteem dat 
werkt met technieken als blockchain en 
DNA-tracering. Zo maken we de hele keten 
transparant. Die transparantie vinden 
Ardi en Willy zo belangrijk dat ze hebben 
besloten om een zichtstal te bouwen, waar 
iedereen op afspraak kan zien hoe hun 
kippen leven. Hoewel dit door corona en 
de vogelgriep tijdelijk niet mag, hopen ze 
snel weer gasten te ontvangen. ‘We zien dat 
mensen vaak een verkeerd beeld hebben 
van de pluimveehouderij. Gelukkig gaat 
99% met een positief beeld weer naar huis.’

Ons verhaal over Beter voor Kip, Natuur & Boer


