
DE PLANTAGE

DEKKING IN BUITENPLAATS

OPFOK OP EIGEN BEDRIJF

RUSTRUIMTE MET TOEGANG 

NAAR BUITENPLAATSEN

PLANTAGE INCLUSIEF 

BUITENPLAATSEN

VOER EN WATER 
ONDER LEGNESTEN

De Plantage is een houderijsysteem 
voor leghennen waarin het accent ligt 
op dynamiek, ontdekking en buiten zijn. 
In het ontwerp zijn de plekken voor de 
verschillende activiteiten van leghennen 
van elkaar gescheiden, en gerangschikt 
volgens het dagritme van de kip. Alle 
ethologische behoeften van de leghen 
zijn al gedekt op de binnenplaats en in 
de twee langwerpige gebouwen daar- 
omheen. De twee buitenplaatsen van 
minimaal drie hectare worden gebruikt 
voor gewasteelt én bieden extra schar- 
rel- en exploratieruimte, die daarvoor 
zeer geschikt zijn vanwege de begroei- 
ing. Door het foerageren van de kippen 

worden onkruid en insecten bestreden.
 Het houderijsysteem omvat tien units 
voor ieder drieduizend kippen. Iedere 
unit  bestaat uit een binnenplaats, een 
rustruimte aan de ene kant en een 
ruimte voor voedsel, water en een grote 
hoeveelheid groepslegnesten aan de 
andere kant. De binnenplaats heeft een 
dikke strooisellaag, die vanwege de 
betonnen ondervloer goed kan worden 
gereinigd. In geval van nood en regen 
kan de binnenplaats in korte tijd 
overdekt worden.
 De Plantage leent zich goed voor 
opfok van kuikens op het eigen bedrijf, 
waardoor de weerstand van kippen 
tegen bedrijfseigen ziektes al vroeg 
wordt opgebouwd en transportstress 

wordt voorkomen. Hanen kunnen door 
hun waakzaamheid een functionele rol 
vervullen in de buitenplaatsen, als 
bescherming tegen roofdieren. 
 De Plantage biedt ondernemers de 
mogelijkheid om op een radicaal andere 
manier eieren te produceren en deze 
ook navenant te vermarkten. Het sys- 
teem spreekt burgers aan die waarden 
als dynamiek, natuurlijkheid en slimme 
combinaties van techniek en natuur 
belangrijk vinden. Door het bijzondere 
ontwerp kan De Plantage bijdragen aan 
maatschappelijke gewenste legpluim-
veehouderij in Nederland.
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