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Doel van dit project 

 Vergelijking van het gedrag en bevedering van de 
NOVOgen met merk X 

 



Materiaal en methode 

 Praktijkkoppels opfok- en begin legperiode 

 Opfokperiode: hetzelfde bedrijf en meestal dezelfde stal 

 Dezelfde leeftijd 

 Legperiode: meestal hetzelfde bedrijf (2 niet) 

 4 koppels bruin en 4 wit 

 Waarnemingen op 8, 16, 28 en 36 weken leeftijd 

 Opfok: volière- en NIVO Varia 

 Leg: volière en scharrel  



Waarnemingen 

1. Verdeling van de kippen in lengterichting 

2. Novel Object Test (WQ®) 

3. Avoidance Distance Test (WQ®) 

4. Uitwendige score 

5. Gedrag 

6. Aantal veren (dek en dons) op het strooisel 

7. Aantal keer dat koppel schrikt (leg) 

 



1. Verdeling kippen in lengterichting 

 Reactie op een staand niet bekend persoon 

 Stal/afdeling verdeeld in 3 visuele secties (voor, midden, 
achter) 

 Schatting van het percentage kippen per sectie 

 4 schattingen 

● O-meting en na 1, 3 en 5 minuten 

 In 3 gangpaden 

 
 



1. Resultaten verdeling (bruin; opfok) 



1. Resultaten verdeling (wit; opfok) 



2. Novel Object Test (WQ®) 

 Onderdeel van het WQ®-monitoring protocol 
voor leggende kippen 

 Reactie op onbekend voorwerp 

 Protocol: 

● Betreedt stal/afdeling en wacht 3 minuten 

● Plaats voorwerp op strooisel 

● Stap 1,5 m terug 

● Tel elke 10 seconden (gedurende 2 minuten) het aantal 

kippen binnen een afstand van 30 cm vanaf het voorwerp 

● Herhaal dit op 4 plaatsen per stal/afdeling 

 



2. Novel Object Test (WQ®) 



2. Resultaten NOT (bruin; opfok) 



2. Resultaten NOT (wit; opfok) 



2. Resultaten NOT (voor/achter; opfok) 



2. Resultaten NOT (wit/bruin; leg) 



3. Avoidance Distance Test (WQ®) 

 Reactie op / angst voor mensen 

 Protocol: 

● Loop door het gangpad en kies een kip 

● op de rand van het rooster 

● op 1,5m afstand 

● Nader de kip langzaam totdat 

● de kip zich omdraait of wegloopt/vliegt 

● Meet deze afstand met een rolmaat 

● Herhaal dit 15 maal in 3 gangpaden 



3. Avoidance Distance Test (WQ®) 



3. Resultaten ADT (opfok) 



3. Resultaten ADT (leg) 



4. Uitwendige score 

 30 kippen per stal/afdeling individueel 

 Bevedering: 

● 0 = volledig in de veren en 5 = volledig kaal) 

● De 3 plekken die het eerste kaal worden: kop/nek, 
rug/romp en buik 

 Kam- en huidwonden (0 = gaaf en 2 = ernstige wond) 

 



4. Resultaten uitwendige score (opfok) 



5. Gedrag 

 Scan sampling techniek 

 Na betreden stal/afdeling 2 minuten wachten 

 4 plaatsen per stal/afdeling en tweemaal per plaats (2 
min pauze) 

 Vloeroppervlakte ca. 5 m2 

 Tel het aantal kippen dat bepaald gedrag vertoont 

 Algemeen en pikkerij gedrag 



5. Gedrag (ethogram) 

Gedrag Definitie 

Foerageren Pikken naar of scharrelen in het strooisel 

Lopen Lopen zonder ander gedrag 

Staan Staan zonder ander gedrag 

Zitten Zitten zonder ander gedrag 

Comfort Al het comfort gedrag zoals stofbaden, vleugelslaan, 

veerverzorging, strekken, etc. 

Gedrag Definitie 

Zacht veren pikken Zacht verenpikken zonder reactie (stereotiep) 

Veren trekken Veren trekken met reactie slachtoffer 

Agressief pikken Agressief pikken met reactie slachtoffer (pikorde) 

Object pikken Pikken naar delen van het systeem (stereotiep) 

Veren eten Veren oppikken vanaf het strooisel 



5. Resultaten gedrag (opfok) 

Gedrag (% van tijd) NGb X NGw X 

Foerageren 14,2 15,4 16,1 15,5 

Lopen 7,3 8,2 10,7 8,4 

Staan 63,1 64,7 61,4 66,0 

Zitten 6,4 4,3 5,0 4,7 

Comfort 8,3 6,4 5,7 4,3 

Zacht veren pikken 0,1 0,2 0,7 0,6 

Veren trekken 0,0 0,0 0,0 0,0 

Agressief pikken 0,0 0,0 0,0 0,0 

Object pikken 0,6 0,8 0,5 0,2 

Veren eten 0,0 0,0 0,1 0,2 



6. Aantal veren op strooisel 

 Indicator van veren eten (bezetting!) 

 4 plaatsen per stal / afdeling 

 Aantal veren (dek en dons) tellen binnen een vierkant 
van 50 bij 50 cm 



6. Resultaten aantal veren op strooisel 



7. Aantal keer dat koppels schrikt (leg) 

 Tellingen tijdens de waarnemingen 

Merk # schrikken 

NOVOgen bruin 0,4b 

Merk X bruin 2,4a 

NOVOgen wit 1,3b 

Merk X wit 4,3a 



Conclusies 

 NOVOgen (wit en bruin) kippen: 

● Zijn nieuwsgieriger 

● Hebben meer zelfvertrouwen 

● Zijn minder bang voor mensen 

 

 NOVOgen (wit en bruin) schrikken minder tijdens leg 



“Take home message” 

Een kip met veel zelfvertrouwen 

geeft veel vertrouwen in de 

toekomst !! 



Bedankt voor de 

aandacht !! 


