
Lekker. Kip!
Voorheen, midden vorige eeuw, gold kip nog als een 
luxeproduct. Vaak kwam er zondags kip op tafel, of op 
feestdagen zoals bijvoorbeeld met de Kerst. De kip werd 
gekocht bij de poelier, op de markt of rechtstreeks van de 
boerderij. Die tijden zijn sindsdien sterk veranderd.

Naast de poeliers en markten, gingen vooral 
supermarkten verse kip verkopen. Tegenwoordig wordt 
nagenoeg alle kip in de supermarkt verkocht. En met 
succes. Dit succes werd nog eens versterkt doordat veel 
supermarkten kipfilet regelmatig als actieartikel gingen 
inzetten. Hierdoor zijn mensen alsmaar meer kip gaan 
eten, tegen een aantrekkelijke prijs.

Helder standpunt 
Met het groeien van de vraag naar kipproducten, nam 
de omvang van de pluimveesector enorm toe. Met veel 
positieve kanten als meer werkgelegenheid,  hoger 
scholingsniveau,  uitbreiding van het productassortiment 
en daling van het aantal schadelijke bacteriën, maar 
ook alsmaar sneller groeiende kippen. Hierbij komt 
steeds vaker de vraag op tafel of dierenwelzijn niet 
ondersneeuwt ten koste van het economisch belang. 
   
Plukon Food Group, met haar hoofdkantoor in Wezep, 
sinds lang de grootste leverancier van kip-producten 
in Nederland, heeft voor dit laatste altijd veel aandacht 
gehad. Peter Poortinga, CEO van Plukon, heeft hier een 
heldere kijk op: “Zonder de economische kant van de 
sector uit het oog te verliezen, kunnen we niet voorbij 
gaan aan onze plicht om aandacht te hebben voor het 
welzijn van mens, dier en milieu. Een mooi voorbeeld 
is dat Plukon al sinds 2008 de meest diervriendelijke 
methode van slachten in haar productielocaties heeft 
doorgevoerd. Ook is er door Plukon actief gestuurd 
op vermindering van antibioticagebruik bij haar 
vleeskuikenhouders. En niet zonder succes. Poortinga 
vindt dat Plukon verplicht is om op tal van terreinen het 
voortouw te nemen. Dat hebben we altijd gedaan en dat 
zullen wij blijven doen.” Poortinga ‘zit’ al 25 jaar in kip.  
Als afgestudeerd bedrijfskundige aan de Universiteit van  

Wageningen, begon hij in 1988 als inkoper ‘levend 
pluimvee’ bij het familiebedrijf Vleesch du Bois in Blokker. 

“De explosieve groei in onze markt en daarmee de 
schaalvergroting heb ik van binnenuit meegemaakt. Sinds 
jaar en dag heb ik me hard gemaakt voor dierwelzijn in 
onze sector.  
Daarnaast vind ik het gebruik van antibiotica binnen onze 
sector een heikel punt. Het terugbrengen, het liefst tot 0%, 
verdient alle aandacht.”  
Na zijn overstap in 2000 naar Plukon zijn aan  
deze aspecten dan ook volop aandacht besteed.

Biologische kip
Plukon beschikt in de Belgische Ardennen over een 
eigen Biologische productieketen waar kippen van een 
langzaam groeiend ras worden gehouden.  
In de vrije natuur met veel grasland hebben deze  
kippen alle ruimte om te kunnen scharrelen.  
Met deze kipproducten levert Plukon zo’n 80% van de 
Nederlandse supermarktafzet van biologische kip.  De 
ruimte en het dure biologische voer die deze kippen 
krijgen, komt tot uitdrukking in de prijs.  
Deze ligt gemiddeld 4 maal zo hoog dan die van  
de reguliere kip.

Kip met 1 ster, scharrelkip
Met name de laatste 10, 15 jaar, onder invloed van diverse 
belangenorganisaties als de Dierenbescherming, groeide 
de vraag naar diervriendelijkere kipproducten.  
Al gauw was duidelijk dat  het prijsverschil tussen 
reguliere en biologische kipproducten voor de meeste 
consumenten veel te groot was. 
In 2007 kwam hiervoor een uitstekende oplossing. 
Scharrelkip onder andere onder de naam Volwaard. Een 
kip met een langer leven dan de gangbare kip, meer 
ruimte en overdekte (vrije) uitloop (naar buiten). Bij de 
ontwikkeling van een Scharrelkipsegment  kreeg Plukon 
veel steun van onafhankelijke organisaties waaronder 
de Nederlandse Dierenbescherming en de internationale 
dierenbeschermingsorganisatie 4 Pfoten. Inmiddels zijn 
er ruim 60 enthousiaste Nederlandse boeren overgestapt 
op dit houderijsysteem. 

Kip van Morgen
Op dit ogenblik is nog steeds 87% van de kipproducten 
in de supermarkt reguliere kip en is zo’n 13% is 
diervriendelijk, variërend van scharrelkip tot biologische 
kip. Dit is natuurlijk een mooi succes maar om de 
grote groep consumenten te verleiden de stap naar 
bijvoorbeeld scharrel te maken is de prijsstelling een 
belangrijke barrière. Letterlijk een stap te ver. Plukon is 
dan ook erg blij dat zij een afspraak heeft kunnen maken 
met de Nederlandse supermarkten dat er uiterlijk in  
2020 een sterkere  kip als vervanger van de huidige kip 
in de schappen moet liggen. Wat Plukon betreft kan dit 
eerder. 
Peter Poortinga: “In samenwerking met de Universiteit 
van Wageningen zijn we dit jaar al begonnen met het 
zoeken naar een geschikter kippenras.  Een sterker ras 
dat minder snel groeit en hierdoor minder vatbaar is 
voor ziektes. Dit is het beste antwoord op wat beter is 
voor mens, dier en milieu.” Eventueel zou de ‘Kip van 
Morgen’ volgend jaar verkrijgbaar kunnen zijn voor de 
Nederlandse consument. De Plukon ‘Kip van Morgen’ is 
nagenoeg antibioticavrij, leeft langer dan reguliere kip en 
groeit veel gezonder op, met meer ruimte. Niet voor niets 
wordt deze kip door Poortinga “de Mercedes zonder ster” 
genoemd. 
De interessante mix van factoren zorgt ervoor dat de prijs 
dichter bij de huidige reguliere kip ligt.

Peter Poortinga: “Met onze ‘Kip van Morgen’ is naar 
mijn gevoel de cirkel rond. We zijn weer terug bij 
grootmoeders kip. Ik ben ervan overtuigd dat Kip van 
Morgen een groot succes wordt!”

De ‘Kip van Morgen’ 
een Mercedes zonder ster

Peter Poortinga, CEO van Plukon.

Plukon en diervriendelijk 

-  Plukon levert 80% van de biologische kip in de  

 Nederlandse supermarkten

-  Plukon levert 90% van de scharrelkip in de  

 Nederlandse supermarkten

-  Plukon heeft 55% aandeel in de Nederlandse  

 kipmarkt

-  Diervriendelijke kipproducten hebben op dit   

 ogenblik 13% van de totale kipmarkt in Nederland

-  Plukon levert de meeste grote supermarktketens  

 in onder andere  Nederland, Duitsland, België  

 en Frankrijk

Kip met 1 ster, scharrelkip


