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MEMO Overdekte uitloop bij Vleeskuiken 1 ster Beter Leven keurmerk  
Deze memo dient ter verduidelijking van de criteria voor (aankomend) 1 ster BLk Vleeskuiken 

bedrijven met betrekking tot het realiseren van een overdekte uitloop. Voor vragen over de 

bezetting of specifieke bedrijfssituaties raden wij u aan contact op te nemen met uw certificerende 

instelling. Vragen over de interpretatie van -of onduidelijkheden over- specifieke BLk criteria kunt u 

sturen naar info@sblk.nl.  
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Een regulier vleeskuiken bedrijf wil omschakelen naar 1 ster van het Beter Leven keurmerk. Een aantal criteria 
uit Vleeskuikens 1 ster lijken elkaar tegen te spreken en er zijn ook verschillende aanvullende besluiten waarmee 

rekening moet worden gehouden. Waar moet op dit moment (april 2021) aan worden voldaan en kunnen er 
voorbeelden worden gegeven? 

 

1. Is er een minimale en maximale toegestane grootte van de overdekte uitloop?  

De minimale grootte van de overdekte uitloop bij Vleeskuikens 1 ster staat vastgelegd in criterium KBLH05 en 

criterium KBLO03. De beschrijvingen van deze twee criteria lijken niet met elkaar overeen te komen. In een 

aanvullend besluit is dit getracht te verduidelijken; De overdekte uitloop heeft een oppervlakte van minimaal 

20% van de vloeroppervlakte van het nachtverblijf (= stal). Uit de berekening moet duidelijk worden dat het 

oppervlakte van de overdekte uitloop minimaal 20% van het vloeroppervlakte van het nachtverblijf is. 

Voorbeeld: Een bedrijf dat gaat omschakelen naar het Beter Leven keurmerk heeft een stal (= 

nachtverblijf) met een oppervlakte van 1000 m2 (dit is dus het vloeroppervlakte zónder overdekte 

uitloop). Dit oppervlakte van het nachtverblijf is in principe een oppervlakte dat vaststaat. Wanneer je 

vervolgens een overdekte uitloop eraan wilt bouwen, dan: 

1. Kijk je naar wat de huidige opp. van het nachtverblijf is. In dit voorbeeld 1000 m2. 

2. Neem je 20% van het huidige opp. van het nachtverblijf. In dit voorbeeld is dit 1000 x 0.20 = 200 

m2. 

3. Nu weet je dat je een uitloop moet bouwen van ten minste 200 m2. 

4. Het totale vloeroppervlakte (nachtverblijf + overdekte uitloop) in dit voorbeeld wordt 1200 m2. 

Het is niet zo dat het opp. van de uitloop 20% van het totale beschikbare vloeropp. moet zijn. (Dus niet 

Stal 960 m2 + Uitloop 240 m2 = 1200 m2. (Want 20% van 1200 m2 = 240 m2, maar dit moet dus ten minste 

20% van 1000 m2 zijn.) Dan is de uitloop t.o.v. de stal in verhouding namelijk groter dan nodig.) 

Het criterium KBLH04 suggereert dat er een maximale grootte van de overdekte uitloop toegestaan is (Van het 

totale beschikbare oppervlak zou minimaal 75% uit stalvloeroppervlak moeten bestaan en maximaal 25% van 

het totale oppervlak zou overdekte uitloop mogen zijn.). Echter, is door middel van een aanvullend besluit voor 

criterium KBLH04 bepaald dat op dit criterium niet gecontroleerd hoeft te worden. Dit criterium is dus niet van 

toepassing. Kortom, er is geen maximaal toegestane oppervlakte van toepassing voor de overdekte uitloop.  

https://beterleven.dierenbescherming.nl/app/uploads/sites/2/2020/02/Vleeskuikens-1-ster-Versie-5.1.-ZW-d.d.-01.09.2016.pdf
https://beterleven.dierenbescherming.nl/app/uploads/sites/2/2020/02/Vleeskuikens-1-ster-Versie-5.1.-ZW-d.d.-01.09.2016.pdf
mailto:info@sblk.nl
https://beterleven.dierenbescherming.nl/app/uploads/sites/2/2021/02/AanvullendebesluiteneninterpretatiesVleeskuikens_1-10D_20210208.pdf
https://beterleven.dierenbescherming.nl/app/uploads/sites/2/2021/02/AanvullendebesluiteneninterpretatiesVleeskuikens_1-10D_20210208.pdf
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2. Welke positionering van de overdekte uitloop ten opzichte van de stal is 

mogelijk? 
Idealiter kan een overdekte uitloop van voldoende grootte over een gehele lengte van een lange zijde van de stal 

worden gerealiseerd. Indien dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld door (bij)gebouwen of andere beperkingen, mag 

een (deel van de) overdekte uitloop aan de andere lange zijde of (deels) aan een korte zijde van de stal worden 

gerealiseerd. Dit is in criterium KBLO01B vastgelegd.  

Er moet altijd rekening worden gehouden met een maximale afstand van 25 meter tussen de verste voerlijn en 

dichtstbijzijnde uitloopopening. Dit is vastgelegd in criterium KBLO05. In het aanvullend besluit op KBLO05 wordt 

verduidelijkt dat de afstand van de verste voerlijn -en dus niet vanaf de wand van de stal- tot de uitloopopeningen 

moet worden gemeten.  

Zie drie voorbeelden van scenario’s met de maximale afstand van 25 m tussen verste voerlijn en 

dichtstbijzijnde uitloopopening op pagina 3.  

 

3. Zijn er andere zaken om rekening mee te houden? 
Er zijn meerdere criteria die betrekking hebben op (de inrichting, de constructie, etc. van) de overdekte uitloop. 

Enkele specifieke eisen worden hieronder uiteen gezet. 

Alleen bij bestaande stallen is het mogelijk een overdekte uitloop (ingeklemd) tussen twee gebouwen te 

realiseren, mits wordt voldaan aan overige specifieke voorwaarden voor de daglicht- en luchtdoorlatendheid via 

een verhoogd dak. De specifieke eisen zijn genoemd in criterium KBLO02C. Meer informatie is te vinden in een 

schematisch weergave overdekte uitloop tussen twee gebouwen op de Beter Leven keurmerk website.    

In de overdekte uitloop moet zoveel mogelijk een buitenklimaat gelden. Daarom moet ieder geval de lange zijde 

van een overdekte uitloop voorzien zijn van daglicht- en luchtdoorlatend materiaal. Dit is beschreven in criterium 

KBLO09D. 

Verder geldt dat de overdekte uitloop waar mogelijk minimaal 2 m hoog is (gemeten van de vloer tot het minst 

hoge punt in de overdekte uitloop (bijv. onderdeel dakconstructie)), zodat de overdekte uitloop voor personen 

overal goed bereikbaar is (zie criterium KBLH20). Aan de kant van de stalmuur is de overdekte uitloop ten minste 

2 m hoog. Aan de buitenrand van de overdekte uitloop (de kant van de lange zijde van de overdekte uitloop die 

daglicht- en luchtdoorlatend is) kan worden volstaan met 1,5 m hoogte. De overdekte uitloop mag dus naar de 

buitenrand toe aflopen van 2 m naar 1,5 m. 

Tot slot, dienen de dieren vanuit de overdekte uitloop vrij zicht naar buiten te kunnen hebben. Indien er sprake 

is van een ondoorzichtige opstaande rand, dan mag deze maximaal 40 cm hoog zijn (zie criterium KBLO10B).  

  

https://beterleven.dierenbescherming.nl/app/uploads/sites/2/2020/02/Weergave_van_een_overdekte_uitloop_tussen_twee_bestaande_gebouwen.pdf
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4. Drie voorbeelden van scenario’s voor positionering overdekte uitloop 
 

 

 

Voorbeeld 2: een overdekte uitloop aan 2 lange zijdes, 

waarvan 1 ingeklemd tussen twee gebouwen. Eventueel 

bij stallen breder dan 25m. 

Voorbeeld 3: een overdekte uitloop aan een deel van de lange en de 

korte zijde van de stal. 

Voorbeeld 1: overdekte uitloop 

over een deel van de lange 

zijde  


