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Jumbo, KLM en Plukon ontvangen internationale prijzen voor 
dierenwelzijn 
Internationale erkenning Jumbo voor afschaffen plofkip 
 
 
Vandaag overhandigt internationale dierenwelzijnsorganisatie Compassion in World 
Farming (CIWF) in Berlijn de jaarlijkse Good Farm Animal Welfare Awards aan 
vooraanstaande bedrijven die het afgelopen jaar stappen hebben gezet ter verbetering van 
het welzijn van landbouwdieren. Nederlandse winnaars zijn Jumbo, KLM en Plukon. Jumbo 
ontvangt een Good Chicken Award voor de afschaffing van de plofkip en KLM krijgt een 
award voor het gebruik van melk met weidegarantie op haar vluchten naar de VS. 
Pluimveevleesproducent Plukon Food Group valt ook in de prijzen voor hun nieuwe 
‘Windstreekstal’. De 41 prijswinnaars zijn afkomstig uit de hele wereld. Voor het eerst 
ontvangt ook een Zuid-Amerikaans bedrijf, het Chileense kippenbedrijf Ecoterra, een award 
voor dierenwelzijn. Geert Laugs, directeur Compassion in World Farming Nederland: 
“Dierenwelzijn is wereldwijd een belangrijk thema geworden. Van China tot aan Chili, 
wereldwijd zijn er steeds meer mensen die vinden dat landbouwdieren een goed leven 
verdienen en zetten vooraanstaande bedrijven stappen voor een beter welzijn.” Ook nieuw 
dit jaar is de uitreiking van de eerste award voor kwartelwelzijn.  
 
Nederlandse winnaars 
Jumbo ontvangt de Good Chicken Award voor het besluit te stoppen met plofkip en over te schakelen 
op de Nieuwe Standaard Kip. Deze kip is van een langzamer groeiend ras, heeft meer ruimte en 
daglicht in de stal. De kip voldoet echter (nog) niet aan de voorwaarden voor 1 Beter Leven ster van de 
Dierenbescherming. Plukon Food Group ontvangt de Best Innovation Award voor hun Windstreekstal 
voor vleeskippen. Naast verbeteringen van het dierenwelzijn door meer ruimte, strobalen en daglicht 
te bieden, maakt de innovatieve stal gebruik van natuurlijke ventilatie en stoot hierdoor minder CO2 
uit. KLM ontvangt de Good Dairy Commendation voor hun keuze enkel vloeibare melk met 
weidegarantie van FrieslandCampina te gebruiken op hun vluchten van Amsterdam naar de VS. Dit is 
al de derde award voor KLM, die eerder in 2014 de Good Chicken Award en in 2015 de Good Egg 
Award in ontvangst nam.  
  
Kwartels, verborgen vee-industrie 
Voor het eerst in de geschiedenis van de Good Farm Animal Welfare Awards ontvangt een 
kwartelhouderij een Good Egg Award. Het Britse bedrijf Clarence Court krijgt de award voor het 
gebruik van een scharrelstal voor kwartels met meer ruimte dan gemiddeld. Voor kwartels bestaan 
nog geen Europese of nationale welzijnsregels. Kortgeleden publiceerde CIWF een nieuw 
undercoveronderzoek naar de Europese kwartelindustrie, waarin jaarlijks ruim 140 miljoen kwartels 
leven. De omstandigheden zijn over het algemeen erbarmelijk: de dieren staan in overvolle schuren of 
krappe, kale kooien, hebben vaak verwondingen aan huid en poten, en geen enkele ruimte voor 
natuurlijk gedrag. Van de kwartels die voor hun eieren worden gehouden, leeft 90% in kale 
legbatterijkooien. Dergelijke kooien zijn sinds 2012 voor kippen verboden. De dieren hebben vaak 
minder dan een bierviltje aan ruimte. Meer info op ciwf.nl/kwartel .  
 



 
 
Lijst van alle winnaars: (meer informatie op verzoek beschikbaar over het beleid van de winnaars) 
 
 
Good Egg Award Winnaars 
Aldi Nord (Retailer - DE) 
Aramark (Food Service - VS) 
Clarence Court (Producent - GB) 
Compass (Food Service - VS) 
Ecoterra (Producent - Chili) 
Five Guys (Food Service - GB) 
Greene King (Food Service - GB) 
Gourmet Burger Kitchen (Food Service - GB) 
Happy Egg Co. (Producent - VS) 
Harry's (Producent - FR) 
McDonald's (Food Service - AT) 
McDonald's (Food Service – NZ) 
Mitchells & Butlers (Food Service - GB) 
Monoprix (Retailer - FR) 
Pret (Food Service - GB) 
Pret (Food Service - VS) 
Procuratio (Food Service - DE) 
Rema 1000 (Retailer - NO) 
REWE (Retailer - DE) 
Tchibo (Food Service -DE) 
 
Good Chicken Award Winnaars 
Capestone Organic (Producent - GB) 
Ella's Kitchen (Producent - GB) 
Jumbo Supermarkten B.V. (Retailer - NL) 
Migros (Retailer - CH) 
Réné Meyer (Producent - FR) 
Schiever – bi1 brand (Retailer - FR) 
Terrena Nouvelle Agriculture (Producent - FR) 
 
Good Dairy Award winnaars 
Pret (Food Service - GB) 
Rachel's (Producent - GB) 
 
 
 

Good Dairy Commendation winners 
Bel Portugal (Producent - PT) 
KLM Royal Dutch Airlines (Food Service - NL) 
 
Good Pig Award winnaars 
Cook (Producent - GB) 
Fumagalli Industria Alimentari S.p.A. (Producent - IT) 
Primavera (Producent - IT) 
 
Good Sow Commendation winnaars 
Madeo Tenuta Corone (Producent - IT) 
Marcos (Producent – ES) 
 
Good Rabbit Award winnaars 
Coop Switzerland (Retailer - CH) 
Kani-Swiss (Producent - CH) 
Real (Retailer - DE) 
 
Good Rabbit Commendation winnaars 
REWE (Retailer - DL) 
 
Best Innovation Award 2016  
Plukon Food Group (Producent - NL) 
  
Best Marketing Award 2016  
McDonalds (Food Service - GB) 
  
Special Recognition Award 2016  
Whole Foods Market / Global Animal Partnership (Retailer & 
NGO - VS)  
 

 

 
Noot voor de redactie 

 Voor meer informatie: Geert Laugs, tel. 06-28570927, 024-3555552.  

Foto’s van de uitreiking van de awards zijn te downloaden vanaf 28 juni via: 
https://goodfarmanimalwelfareawards.sharefile.com/d-s63e543ea9f447d99  

 


