ADVERTENTIE

Ons verhaal over onze transparante eierketen

Ard en Sylvia zijn 7 dagen per
week in de weer met de zorg
voor hun kippen.

Bij Albert Heijn-pluimveehouders kunnen alle
kippen vrij rondscharrelen en hebben ze volop
speelmateriaal.

100

Alle Albert Heijn-eieren komen uit Nederland.
Samen met meer dan 100 vaste boeren maken we
de pluimveehouderij diervriendelijker en duurzamer.

Benieuwd van welke kippenboer jouw eieren
komen? Vul de code op je ei in op ah.nl/check-je-ei.

‘Iedereen kan zien waar
zijn eitje vandaan komt’
Deze aflevering in de serie
Beter Eten gaat over de
eierketen. Samen met
onze vaste Nederlandse
pluimveehouders werken we
aan een duurzame toekomst
met stabiele prijzen en
aandacht voor dierenwelzijn
en het klimaat. Dat is beter
voor de kippen, voor de
boeren én voor jou.

W

anneer de dag van
pluimveehouder
Ard van de Weele
begint, zit het werk
van zijn kippen er al
op. ‘De meesten leggen ’s ochtends een
ei en zijn dus ’s middags vrij.’ Daarom is
het belangrijk dat de hennen een fijn leef
klimaat en genoeg afleiding hebben. In Ards
stallen stroomt het daglicht binnen en de
dieren kunnen vrij rondscharrelen. Tussen
het stro liggen strobaaltjes en piksteentjes.
‘Daar zijn kippen de hele dag druk mee. Zo
stimuleren we natuurlijk gedrag en dat verhoogt de levenskwaliteit van onze kippen.’

Alle Albert Heijn-eieren
hebben minimaal 1 ster van het
Beter Leven keurmerk

Sterreneieren
Ard vertelt dat Nederlandse pluimveehouders steeds meer energie steken
in het welzijn van hun kippen. ‘Met het
Beter Leven keurmerk hebben we grote
stappen gezet.’ Dit keurmerk beoordeelt het
leven van legkippen en geeft eieren 1, 2 of
3 sterren. Alle verse eieren bij Albert Heijn
in het schap hebben ten minste 1 ster. En
ook alle eieren die als ingrediënt verwerkt
worden in AH eigen merk-producten zijn
minimaal scharrel. ‘Elke ster erbij is beter
voor de dieren’, legt Ard uit. ‘Zo scharrelen
1 ster-kippen vrij binnen en bij 2 sterren
kunnen ze ook naar buiten. Met 3 sterren
hebben ze een ruime, groene buitenweide.’
Vruchtbare samenwerking
Net als meer dan 100 andere Nederlandse
pluimveehouders leveren Ard en zijn vrouw
Sylvia hun eieren exclusief aan Albert Heijn.
‘Zo’n samenwerking is vruchtbaar’, zegt
Ard. ‘We krijgen een goede en stabiele prijs.
Ook nu we door de vogelgriep onze kippen

verplicht binnenhouden – en de eieren
daardoor minder waard worden – blijft
Albert Heijn ons hetzelfde betalen. Dat geeft
zekerheid in goede en slechte tijden.’ Een
ander voordeel vindt Ard dat pluimvee
houders en Albert Heijn samen nadenken
over hoe de pluimveehouderij duurzamer
en beter kan. ‘Het is niet altijd makkelijk om
het ei van Columbus uit te broeden, maar
we zetten mooie en haalbare stappen.’
Van boer tot bord
Als voorbeeld noemt hij dat alle Albert Heijnpluimveehouders overgaan op groene
stroom. ‘Bij ons liggen de daken nu al vol
met zonnepanelen. Daardoor zijn wij als
bedrijf klimaatneutraal’, vertelt hij trots.
Met behulp van blockchaintechnologie is
de hele eierketen transparant, van boer tot
bord. Alle stappen die de pluimveehouders
zetten kun je thuis volgen door de code
op je ei in te vullen op ah.nl/check-je-ei.
‘Ik vind het mooi dat mensen zo bewust
kunnen kiezen voor een diervriendelijk,
duurzaam en lokaal eitje.’

Onze hele eierketen is
transparant van boer tot bord

*Vanwege de vogelgriep worden de hennen tijdelijk binnen gehouden (opgehokt) ter bescherming van hun eigen gezondheid. Dit heeft gevolgen voor onder andere vrije-uitloopeieren.
Deze eieren heten tijdelijk scharrelei in plaats van vrije-uitloopei. De hennen hebben nog wel toegang tot de overdekte buitenuitloop (veranda).

Scharrel
(1 ster).

Biologisch
(3 sterren).

Rondeel
(3 sterren).
Vrije uitloop
(2 sterren).

Albert Heijn heeft scharrel-, vrije uitloop-,
biologische en Rondeel-eieren.* Bij Rondeel is er
extra aandacht voor de natuurlijke behoeften van
de kip en een lage milieu-impact. Rondeel-eieren
zijn alleen bij Albert Heijn te koop.

Meer weten over Albert Heijneieren? Of checken waar jouw
eitje vandaan komt? Scan dan
deze QR-code.

Volgende week in onze
verhalenserie over beter eten:
Onze Streeckgenoten.

