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Over 
het Project
Om eiproductie in niet-kooi systemen te ondersteunen en om het 
dierenwelzijn te verbeteren zal een consortium van 7 Europese partners 
enkele ‘Beste Praktijken’ opstellen omtrent eiproductie in niet-kooi 
systemen. Dit gebeurt in het kader van een pilotproject, gefinancierd 
door de Europese Commissie DG Santé. Deze ‘Beste Praktijken’ zullen 
praktische informatie aanbieden aan leghennenhouders om hen te 
stimuleren in de overgang van kooisystemen naar niet-kooisystemen.

— Dit pilotproject is gestart in mei 2021 en zal eind mei 2023 aflopen.

Doelstellingen
Ei-producenten te helpen bij het voldoen aan de marktvraag door praktische richt-
lijnen te bieden rond het overstappen naar alternatieve kooi-vrije systemen.

Het opstellen en verstrekken van praktische informatie voor leghennenhouders om 
hen te stimuleren om om te schakelen van kooi- naar niet-kooisystemen. Dit heeft 
betrekking op zowel de opfok van leghennen als het houden van leghennen tijdens 
de productieperiode.

Het verzekeren van een brede verspreiding van de informatie die verzameld werd voor 
het opstellen van deze ‘Beste Praktijken’ door het ontwikkelen van specifiek commu-
nicatiemateriaal. De ‘Beste Praktijken’ moeten ervoor zorgen dat de leghennen het 
best mogelijke welzijn kunnen ervaren, ongeacht de praktijkomstandigheden.

Het organiseren van kennisverspreidingsevenementen gericht op die Europese lid-
staten waar momenteel nog een hoog percentage aan leghennen gehuisvest wordt 
in kooisystemen om op die manier de kans op omschakeling naar niet-kooisystemen 
te verhogen in deze lidstaten (Spanje, Polen, Portugal en België).
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Landen met   
laag % niet-kooi

De stand van zaken zal geformuleerd worden op basis van 
de informatie uit de landen die reeds een hoog % leghennen 
in niet-kooisystemen houden (Nederland, Denemarken, 
Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk). Verder zal informatie 
over de situatie en de mogelijkheden en uitdagingen voor 
de omschakeling naar niet-kooisystemen verzameld worden 
in de targetlanden, die op dit moment een laag % niet-kooi 
systemen hebben (Spanje, Polen, Portugal en België). Een 
combinatie van deze informatie zal gebruikt worden om de 
‘Beste Praktijken’ te formuleren, die aansluiten bij beide 
bronnen van informatie.
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Deze ‘Beste Praktijken’ 
zullen aangepast worden 
na raadpleging van de 
stakeholders en uiteindelijk 
zullen ze verspreid worden 
in de landen met een laag 
% aan niet-kooisystemen 
en tijdens een grote 
internationale sector-
bijeenkomst in Brussel.



Partners:

volg onze activiteiten en contacteer ons op:

facebook bestpracticehens
twitter @BestHens
linkedin bestpracticehens
web www.bestpracticehens.eu


