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1. VOORWOORD 

 

Al vele jaren dringt de Dierenbescherming aan op het stoppen met transporten van dieren over lange 

afstanden. Naarmate transporten langer duren gaan immers uitputting, uitdroging, verwondingen, ziekten 

en zelfs sterfte steeds meer hun tol eisen. 

Transporten van pluimvee zijn extra schrijnend omdat veel dieren al bij het vangen in de stal en het 

laden op de veewagen verwondingen en botbreuken oplopen en zo gewond op reis moeten.  

Met name legkippen, die na bewezen diensten van weinig economische waarde meer zijn, gaan steeds 

vaker voor de slacht op transport naar bijvoorbeeld Polen, omdat het slachten daar goedkoper kan als in 

Nederland en haar direct omliggende landen. Terwijl steeds meer kippen hun eieren mogen leggen in 

diervriendelijker systemen zijn hun laatste dagen voor de slacht dikwijls gruwelijk. Een paar cent per kilo 

meer voor de soepkip of de snelle kipsnacks waarin het vlees van uitgelegde hennen eindigt en deze 

kippen kan een helletocht over lange afstanden bespaard worden. 

 

In dit rapport wordt geschetst tot wat voor problemen het transport van kippen over lange afstanden zoal 

leidt. In het verleden zijn die problemen al meermaals aangetoond door dergelijke transporten onderweg 

te volgen. Ditmaal heeft de organisatie Eyes on Animals in opdracht van de Dierenbescherming in de 

eerste helft van 2015 naar het vangen van uitgelegde hennen gekeken en een transport van uitgelegde 

hennen naar een slachthuis in Polen gevolgd. En wat blijkt, de problemen die in het verleden gezien 

werden, treden nog steeds op. Bij het vangen en in de kratten stoppen van de kippen gaat het er veel te 

ruw aan toe, met als gevolg dat een deel van de kippen met botbreuken en verwondingen op reis gaat. 

Na 12 uur rijden moeten de kippen in de kratten op de veewagen te drinken krijgen, maar in de praktijk 

komt hiervan vaak weinig tot niets terecht, omdat de kippen in de overvolle kratten niet bij de drinknippel 

kunnen. Hoewel het verse bloed soms uit één of meer kratten komt wordt door de chauffeur niets 

ondernomen om de gewonde dieren te helpen of uit hun lijden te verlossen. 

 

Gelukkig kunnen we in het rapport ook een paar voorbeelden noemen waarbij men probeert het vangen 

zorgvuldiger te doen, de kippen niet op een langdurig transport hoeven, en afnemers bereid zijn die paar 

centen meer te betalen die dit alles mogelijk maken. Die voorbeelden verdienen steun en navolging. 

 

De Dierenbescherming roept de pluimveesector en hun afnemers, alsmede de overheid op om hun 

verantwoordelijkheid te nemen. 

� Transport van pluimvee mag niet langer duren dan 4 uur. 

� Vangploegen van kippen moeten een passende dierenwelzijnscursus volgen en onder leiding 

komen te staan van een dierenwelzijnsopzichter die zo nodig ingrijpt en corrigerend optreedt. 

� De keuringsdierenartsen van de NVWA zouden eigenlijk standaard bij het vangen en laden van 

kippen bestemd voor de export aanwezig moeten zijn, maar op zijn minst moeten het aantal 

controles op het vangen en laden van pluimvee nog verder opgevoerd worden. 

� De kippentransportkratten dienen heel en schoon te zijn en goed vorm gegeven te worden met 

het oog op verzorging van de dieren en de ventilatie op de veewagen. 

� Pluimveeslachterijen moeten vang- en transportverwondingen en andere gebreken aan de 

kippen terugkoppelen aan de pluimveehouder zodat deze gestimuleerd wordt tot verbeteringen. 

� En producenten en verkopers van producten als kippensoep en kipsnacks moeten een paar 

cent per kilo kip meer betalen om de hiervoor geschetste verbeteringen mogelijk te maken. 

Als genoemde partijen hun verantwoordelijkheid nemen wil de Dierenbescherming dit graag steunen. 

 

Frank Dales, directeur / bestuurder Dierenbescherming. 
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2. DE NEDERLANDSE LEGPLUIMVESECTOR 

 

2.1 De legpluimveehouderij in vogelvlucht 
 

In de Nederlandse pluimveehouderij worden ruim 100 miljoen kippen gehouden.  Daarbij gaat het om 

kippenrassen die speciaal gefokt zijn op veel vlees aanzetten, de zogenaamde vleeskuikens en de 

ouderdieren van deze vleeskuikens, en kippen die speciaal gefokt zijn om veel eieren te leggen, de 

zogenaamde legkippen en hun ouderdieren. In dit rapport wordt nader gekeken naar de legkippen en 

dan in het bijzonder hun laatste levensfase, als ze op transport naar het slachthuis gaan. Maar alvorens 

hier op in te zoemen schetsen we eerst kort de Nederlandse legpluimveesector. 

 

In 2014 werden er in Nederland gemiddeld 46,5 miljoen leghennen gehouden. De legpluimveesector kan 

(sterk vereenvoudigd) ingedeeld worden in fokken, opfokken en eieren leggen. 

• Een aantal bedrijven houdt zogenaamde ouderdieren. Gemiddeld werden er in 2014 in ons land 1,5 

miljoen ouderdieren gehouden. Van deze ouderdieren worden de eieren uitgebroed in een 

broedmachine. Zodra de eieren uitkomen worden de hennetjes en de haantjes gescheiden. De 

haantjes leggen geen eieren en worden direct vergast. Jaarlijks worden er zo ca. 30 miljoen 

zogenaamde ééndagshaantjes in Nederland gedood. 

• De vrouwelijke kuikentjes gaan naar een opfokafdeling of een apart opfokbedrijf. De opfok is de fase 

van de geboorte tot het moment dat ze eieren gaan leggen. De opfok duurt 16 à 17 weken. 

Gemiddeld zaten er in Nederland in 2014 zo’n 11,5 miljoen kippen in de opfok. 

• Na de opfok worden de kippen die nu uitgegroeid zijn tot leghen vervoerd naar legkippenbedrijven. 

Daar leeft een leghen ongeveer 18 maanden. En legt in die ca, 540 dagen zo’n 300 eieren.  

 

Tegen het eind van die 18 maanden op het legkippenbedrijf neemt de eierproductie af. Er zijn nu twee 

mogelijkheden:  

1. de kip gaat naar het slachthuis, of  

2. de kip wordt geforceerd tot ruien gebracht door ze 3 tot 7 weken weinig licht en een schraler 

dieet te geven. Daarna kan ze opnieuw eieren leggen, zei het vaak minder maanden dan in de 

eerste legronde (bijvoorbeeld 9 in plaats van 18 maanden). 

 

De eerste optie wordt verreweg het meeste gehanteerd.  

Van nature kan een kip zo’n 7 tot 9 jaar oud worden. In de legpluimveehouderij wordt een kip die één 

legronde wordt aangehouden ongeveer 21 maanden oud en een kip die twee legronden wordt 

aangehouden wordt ongeveer 31 maanden oud, en gaat dan naar het slachthuis.. 

 

2.2 Verschillende legpluimveehouderijsystemen 
 

In 2014 waren er in Nederland 1.170 leghennenbedrijven. Dat geeft een gemiddelde van ongeveer 

39.800 leghennen per bedrijf. Al jaren is de trend in de legpluimveehouderij dat het aantal bedrijven 

afneemt, maar dat het aantal dieren gelijk blijft, zodat de resterende bedrijven steeds groter worden. 

Sinds 2000 is het aantal bedrijven gehalveerd en het aantal hennen per bedrijf verdubbeld. De 

leghennensector wordt zo steeds grootschaliger. 
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Sinds 2012 is de legbatterij definitief in de Europese Unie verboden. Er zijn grofweg vijf systemen in 

Nederland te onderscheiden om legkippen in te houden. Hoe meer ruimte, daglicht, zitstoklengte, 

mogelijkheid tot scharrelen en stofbaden en hoe meer uitloop met voldoende scharrel- en 

schuilgelegenheid hoe beter het systeem voor het welzijn van de kip is. 

 

Figuur 1. Verdeling legpluimveehouderij typen 

 

Bron: Cijfers van het PPE, 2013 

 

Er zijn in Nederland twee kooisystemen in gebruik. 

- Verrijkte kooien – Per kip is er minimaal 750cm2, er is een zitstok, een legnest en een 

scharrelmatje. Vanwege de vele welzijnsproblemen in dit systeem is dit in Nederland per 2021 

verboden. 

- Koloniehuisvesting – Per kip is er afhankelijk van het gewicht minstens 800 tot 900cm2, 

minstens 15cm zitstok, een legnest en scharrelgelegenheid. 

 

Er is in Nederland één scharrelsysteem in gebruik. 

- Scharrelstal met volièresysteem – Per kip minimaal 1111cm2, minstens 15cm zitstok, een 

legnest en minstens een derde van het staloppervlak moet ingestrooid zijn, te weten minimaal 

250 cm
2
 per kip. De systeemrijen in de stal mogen  maximaal 4 verdiepingen (incl. de stalvloer) 

hebben. 

 

Er zijn in Nederland twee systemen met uitloop naar buiten in gebruik. 

- Vrije uitloop – Binnen zitten maximaal 9 kippen per m2, buiten is er voor elke kip 4m2 

- Biologisch – Binnen zitten maximaal 6 kippen per m2, buiten is er voor elke kip 4m2. 

 

2.3 De eierproductie en -afzet 
 
In 2014 legden alle legkippen in Nederland samen ruim 10 miljard eieren. Ca. driekwart hiervan betrof 
scharreleieren. De industrie verwerkt steeds meer scharreleieren en vraagt steeds minder om (verrijkte) 
kooi-eieren. De afzet van kooi-eieren wordt meer afhankelijk van exportvraag van derde landen. 

 

Naar schatting at iedere Nederlander  in 2014 195 eieren. Vanaf 2000 nam de consumptie met ongeveer 

1 ei per jaar toe. Ongeveer 70% van de consumptie beslaat uit hele eieren, ‘tafeleieren’ genaamd. De 

rest betreft verwerkte eieren in producten als cake, mayonaise, salades, pasta en ijs. 
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Tabel 1. De prijs van een ei voor consumenten absoluut en de reële consumentenprijs na correctie voor 

inflatie en de opbrengst voor boeren in euro’s (Bron: Boerderij, 2015) 

 

 1915 1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005 2014 

Consumenten  0,0 0,02 ,07 0,09 0,09 0,10 0,12 0,11 0,14 0,18 

Reële prijs 
consumenten 

 0,67 0,43 0,84 0,69 0,50 0,29 0,21 0,16 0,16 0,18 

Boer 0,03 0,034 0,011 0,064 0,061 0,062 0,051 0,06 0,039 0,034 0,034 

 

Uit deze tabel blijkt dat pluimveehouders al 100 jaar tussen de 3 en 6 eurocent per ei krijgen, terwijl de 

consumentenprijs wel flink is gestegen. Na correctie voor inflatie zie je dat de consument in 1925 67 cent 

voor een ei betaalde en in 2014 nog maar een kwart; 18 cent. Opvallend is ook dat het verschil tussen 

boerenprijs en consumentenprijs, ofwel de marge voor handel en transport, in de tweede helft van de 

eeuw van 20 naar 50 procent is toegenomen. 

 
68% van de in Nederland geproduceerde eieren wordt geëxporteerd: als tafelei naar buurlanden als 
Duitsland en Frankrijk of verder weg naar Japan als eiproduct in vloeibare of gedroogde vorm. 

Ongeveer de helft van de export van eieren en eiproducten gaat naar Duitsland. Het is dan ook niet zo 

vreemd dat de meeste Nederlandse pluimveehouders niet alleen voldoen aan het Nederlandse private 

kwaliteitssysteem IKB Ei, maar ook aan het Duitse private kwaliteitssysteem KAT.  

 

2.4 De slacht en afzet van uitgelegde hennen 
 

Na één of twee rondes eieren leggen wordt een legkip op een leeftijd van ca. 21 resp. ca. 31 maanden 

afgedankt en gaat naar een slachthuis. Jaarlijks gaan er zo vanuit de Nederlandse legpluimveesector ca. 

26 miljoen uitgelegde hennen naar de slacht.  

 

De hennen wegen dan tussen de 1,7 en 1,9 kilo en brengen meestal zo tussen de 30 en 40 cent per kilo 

op. De prijs kan op de wereldmarkt echter sterk fluctueren. 

 

In Nederland is nog maar één slachthuis over dat gespecialiseerd is in het slachten van uitgelegde 

hennen, Pluimveeslachterij W. van der Meer en zonen B.V. in Dronrijp (Fr.). Van der Meer slacht 

dagelijks 23.000 hennen. 

In België zijn de pluimveeslachterijen Wilki in Weelde en Klaassen in Ravels (beide iets ten zuiden van 

Eindhoven) gespecialiseerd in het slachten van uitgelegde hennen. In Duitsland zijn er ook nog enkele 

pluimveeslachterijen gespecialiseerd in het slachten van uitgelegde hennen. 

Steeds vaker gaan uitgelegde hennen op transport helemaal naar Polen, omdat het slachten daar 

goedkoper kan als in Nederland, België of Duitsland. 

 

Uitgelegde hennen hebben weinig vlees op de botten en zijn, zeker vergeleken met vleeskuikens, pezig 

en taai. De geslachte hennen worden dan ook meestal verkocht als soepkip. Ook worden er wel 

kipsnacks van gemaakt. Een deel van de geslachte dieren of onderdelen daarvan wordt als diep 

ingevroren kippenvlees geëxporteerd naar West-Afrika. De kammen van de hennen gaan naar de 

farmaceutische industrie voor de productie van kunstlenzen. De pootjes gaan naar China, waar mensen 

hierop kauwen. 
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3. WELKE RISICO’S ZITTEN ER AAN HET TRANSPORT VAN 
UITGELEGDE HENNEN? 

 

1. Bij het vangen lopen veel hennen breuken en verwondingen op 

 

2. De hennen zitten dicht opeen in de kratten 

 

3. De hennen lijden vaak onder de weersomstandigheden onderweg 

 

4. De hennen kunnen onderweg niet of nauwelijks te drinken 

 

5. Het transport van hennen duurt dikwijls veel te lang 
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3.1 Bij het vangen lopen veel hennen breuken en verwondingen op 
 

Legkippen worden in de regel handmatig gevangen door vangploegen. De kippen moeten met de hand 

uit z.g. verrijkte kooien gehaald worden, of met de hand gevangen worden in een stal met legnesten en 

zitstokken. Er bestaan ook vangmachines, maar daar is in de huisvestingssystemen van legpluimvee 

geen ruimte voor.  

 

De pluimveehouder huurt bij een z.g. Pluimveeservicebedrijf (PSB) een vangploeg in om de legkippen in 

zijn stal te komen vangen. Die vangploegen zijn vaak door het kwaliteitssysteem voor de 

pluimveehouderij IKB-erkend, maar een dierenwelzijnstraining maakt geen onderdeel uit van de IKB-

voorschriften.  

Het vangen gebeurt als het donker is en de 

kippen slapen. Bij blauw licht waarin de kippen 

niets zien, pakken de vangers de kippen. De 

kippen schrikken op en de vangers moeten 

vaak achter kippen aan om ze te pakken te 

krijgen. Een kip wordt bij de poten gepakt en 

hangt zo’n anderhalve minuut ondersteboven, 

bungelend aan de hand van een vanger. Vaak 

stoot de kip tegen de vloer of de hokinrichting 

wanneer de volgende kip met dezelfde hand wordt opgepakt. Als de vanger drie tot vier kippen te 

pakken heeft, duwt hij ze door de opening van een krat. Daarbij stoten de kippen vaak tegen de zijkant 

van de krat. Menigmaal komen vleugels, poten en kop bij het sluiten van de krat klem te zitten. 

 

Zieke of verzwakte dieren horen niet gevangen en 

geladen te worden. Het is in de eerste plaats de 

verantwoordelijkheid van de pluimveehouder dat zijn 

kippen geschikt zijn voor transport. Wanneer de 

vangploeg komt, dienen zieke of gewonde dieren uit 

de stal te zijn gehaald. Maar in een stal met 

duizenden kippen kan de pluimveehouder enkele 

zieke of gewonde dieren over het hoofd zien. Het is 

dan ook zaak dat ook de kippenvangers opletten dat 

Foto: Kip met nek en vleugels klem           zij geen zieke of gewonde dieren laden. 

 

Het vangen van kippen veroorzaakt angst, stress 

en pijn
1
. Vleugels en poten van leghennen zijn 

vaak uiterst kwetsbaar, doordat de hennen 

calciumgebrek hebben als gevolg van het leggen 

van veel eieren. Een flink aantal dieren loopt 

verwondingen op zoals botbreuken, kneuzingen, 

ontwrichtingen en huidbeschadigingen. Er wordt 

dan ook aangenomen dat het merendeel van de 

breuken en kneuzingen die worden aangetroffen 

in het slachthuis al bij het vangen is 

Foto: Bloed aan een krat in de veewagen 

                                                           
1
 Eilers, K., E. Bokkers, M. Maurits, M.v. Kooten, WUR, 2009, “Kip ik heb je!”, http://edepot.wur.nl/75237, p7 
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ontstaan. Een betere behandeling tijdens het vangen en in de kratten stoppen kan het aantal dode en 

gewonde kippen flink doen afnemen
2
.  

Na vangst zitten de kippen vaak nog uren lang dicht opeen gepropt in een veewagen zonder enige 

verzorging en onder dikwijls klimatologisch slechte omstandigheden. Als een kip al bij het vangen 

gewond is geraakt is de lijdensweg extra groot. 

 

Wanneer de uitgelegde hennen geëxporteerd worden naar het buitenland moet er een 

keuringsdierenarts van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) komen om te beoordelen 

of de kippen gezond en vitaal genoeg zijn voor de reis. Bij zoogdieren zoals varkens, runderen en 

schapen vindt die keuring plaats op het moment dat de dieren de veewagen ingaan en de keuringsarts 

dus met eigen ogen kan zien of de dieren op moment van laden gezond zijn. Bij kippen vindt de 

exportkeuring in de drie dagen voor vertrek van het transport in de stal plaats. 

 

De NVWA hanteert bij het achteraf beoordelen van transport van pluimvee een tolerantiegrens van 0,5% 

voor het aantal overleden dieren en 2% voor het aantal gewonde dieren.
3
 In absolute aantallen betekent 

dit dat er jaarlijks van de 26 miljoen kippen 130.000 kippen dood op het slachthuis mogen aankomen en 

520.000 kippen gewond mogen arriveren.  

 

3.2 De hennen zitten dicht opeen in de kratten 
 

Legkippen worden meestal in stapelbare plastic kratten vervoerd, waarbij in elke krat 10 tot 15 kippen 

worden gestopt. Uitgelegde leghennen wegen tussen de 1,7 en 1,9 kilo, wat betekent dat elke kip 

volgens de EU veetransportverordening recht heeft op 160cm2.
4
  

 

Een veewagen voor transport van uitgelegde leghennen is in feite een platte wagen met een dak en 

geheel open zijden. Op die platte wagen staan de kratten met kippen in 3 rijen breed, afhankelijk van de 

lengte van de wagen bijvoorbeeld  in 20 rijen van 9 kratten hoog op de veewagen. Als in elke krat 10 

hennen worden geladen, zitten er op de wagen 3x20x9= 540 kratten x 10 = 5400 hennen. 

 

Naast het oppervlak per kip is ook de stahoogte van belang. De EU veetransportverordening bepaalt 

hierover: in de kratten “dient voldoende ruimte te zijn om voor adequate ventilatie boven de dieren te 

zorgen wanneer deze in hun natuurlijke houding rechtop staan, zonder dat zij gehinderd worden in hun 

natuurlijke bewegingen.”
5
 Over wat dit concreet moet betekenen voor de hoogte van de krat zijn de 

meningen in de EU verdeeld en je ziet dan ook in de praktijk verschillende typen en maten kratten. 

Tijdens het rijden nemen de kippen een zittende positie in en hebben dan een lager risico op letsel. Maar 

tijdens stilstaan van de auto, of tijdens het wachten in de auto bij het slachthuis gaan veel kippen in de 

kratten staan. 

 

De kratten moeten volgens de EU veetransportverordening aan diverse vereisten voldoen
6
. In de praktijk 

wil het daar nog wel eens aan schorten. 

                                                           
2
 Eilers, K., E. Bokkers, M. Maurits, M.v. Kooten, WUR, 2009, “Kip ik heb je!”, http://edepot.wur.nl/75237, p6 

3
 Rapportage project vervoer pluimveeketen 2013, NVWA, 17 juni 2014 

4
 Verordening (EG) Nr. 1/2005. Annex I, Hoofdstuk VII Ruimte voor de dieren, E. Pluimvee. 

5
 Idem, Annex I, Hoofdstuk 2 vervoermiddelen, 1, 1.2. 

6
 Idem, Annex 1, Hoofdstuk 2 Vervoermiddelen, 1, 1.1. 
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• Zo mogen de kratten geen letsel en onnodig lijden 

veroorzaken. Maar de plastic kratten gaan bij te ruw 

gebruik, of anders na verloop van tijd kapot. Zo 

kunnen de kratten bij opstapeling doorbuigen, 

waardoor de stahoogte voor de kippen afneemt. En 

er kunnen spijlen breken waardoor er scherpe randen 

ontstaan waaraan de kippen zich kunnen verwonden. 

• De kratten moeten zo ontworpen zijn dat de dieren de 

bewegingsbelasting kunnen weerstaan. Maar als de 

veewagen over een hobbel rijdt of te hard door de 

bocht gaat vliegen de kippen tegen de boven- of  Foto: Gebroken lat aan bovenzijde krat. 

de zijkant van de krat en tegen elkaar aan. 

• De kratten moeten zo ontworpen zijn dat er altijd toegang is tot de dieren, zodat de dieren 

gecontroleerd en verzorgd kunnen worden. Maar de meeste kratten hebben alleen kleppen of 

schuiven aan de bovenkant. Als ze dan in de veewagen op elkaar worden gestapeld kun je tijdens 

de rit niet meer bij de kippen komen, of je moet een stapel kratten afladen.  

• De kratten moeten zo ontworpen zijn dat het weglekken van uitwerpselen tot een minimum beperkt 

is. Maar als je de kratten aan de onderkant dicht maakt, zitten de kippen in de krat in hun eigen 

uitwerpselen. Maak je gaatjes in de vloer van de krat, dan vallen er uitwerpselen op de kippen in de 

krat er onder.  

• De kratten moeten voorzien zijn van een antislipvloer. Maar zoals hiervoor geschetst zitten de 

kippen vaak in hun eigen uitwerpselen en kunnen daar over uitglijden. 

 

3.3 De hennen lijden vaak onder de weersomstandigheden onderweg 
 

De EU veetransportverordening bepaalt dat de dieren beschermd moeten worden tegen slechte 

weersomstandigheden, extreme temperaturen en klimaatveranderingen.
7
 Uitdrukkelijk is ook bepaald dat 

containers zodanig moeten worden gestuwd dat de ventilatie niet wordt belemmerd.
8
 

 

De klimaatregeling bij het transport van pluimvee 

zoals uitgelegde hennen is in de praktijk uitermate 

primitief geregeld. De dieren staan op de wagen 

in feite bloot aan weer en wind. Als het regent, of 

erg koud is, wordt er over de kratten een dekzeil 

gehangen.  

 

De kratten staan drie rijen breed op de wagen. 

Voor de twee buitenste rijen kan het goed zijn het 

dekzijl er over te hangen, maar in de kratten in de 

middelste rij kan het daardoor te heet worden. 

 

Als de kippen nat worden en het is koud kunnen 

                                                           
7 Verordening (EG) Nr. 1/2005 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer. Annex I, Hoofdstuk II 

Vervoermiddelen, 1., 1.1, b) 
8
 Idem, Annex I, Hoofdstuk III Vervoermethoden, 2, 2.7 
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ze hun lichaamstemperatuur niet meer op peil houden en kunnen door onderkoeling sterven. Sterfte 

door onderkoeling is een belangrijke doodsoorzaak bij transport van pluimvee. 

 

Kippen kunnen niet zweten. Ze raken hun warmte kwijt door te ademen. Bij hitte, helemaal als deze 

samen loopt met een hoge luchtvochtigheid, kunnen kippen hun warmte minder goed kwijt en is de kans 

op oververhitting (hittestress) groot. Extra ruimte en frisse lucht is dan extra belangrijk. 

 

In het midden van de laadruimte, tussen de rijen gestapelde kratten is er minder verse lucht en kan de 

temperatuur bij warm weer hoog oplopen. Daarom moeten bij warm weer minder kippen in de kratten 

geladen worden en moet op strategische plekken een krat leeggelaten worden, zodat door de lege krat 

frisse lucht kan lopen.  

 

3.4 De hennen kunnen onderweg niet of nauwelijks te drinken 
 

De EU veetransportverordening bepaalt dat bij 

transporten van pluimvee die langer duren dan 12 uur 

(dat is exclusief laad- en lostijden) “dient passend 

voeder en water in voldoende hoeveelheden voor 

handen te zijn.”
9
  

In de praktijk wordt vaak een drinkwatersysteem aan 

de kratten bevestigd. Aan een stapel van 9 kratten 

wordt een metalen buis gehangen met een 

zijvertakking met drinknippel voor elk van de 9 kratten 

(zie foto). De buizen worden aan een watertank 

gekoppeld die onder de wagen hangt. Er staat 

constant water op de drinknippels. In de stal kregen 

kippen ook water via drinknippels, dus ze zijn bekend 

met het systeem. Maar als de krat erg vol is en/of er is 

weinig ruimte boven de kop waardoor de kippen niet 

rechtop kunnen staan, is het lastig voor elke kip om 

naar de kant van de krat met de drinknippel te komen. In de praktijk komt er dan ook weinig terecht van 

het drenken van de kippen onderweg. 

 

De nationale contactpunten voor handhaving van de EU veetransportverordening hebben tijdens een 

bijeenkomst in juni 2014 geconstateerd dat er geen goed systeem bestaat om pluimvee onderweg te 

drenken en dat daarom het transport van pluimvee (uitgezonderd eendagskuikens) beperkt zou moeten 

worden tot een maximum van 12 uur. Vooralsnog is langer transport echter wettelijk toegestaan. 

 

3.5 Het transport van hennen duurt dikwijls veel te lang 
 

Het Animal Health and Animal Welfare Panel van de Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) heeft 

in een opinie uit 2004
10

 ten aanzien van het transport van vleeskuikens en uitgelegde hennen 

                                                           
9
 EU Verordening (EG) 1/2005, Annex I, Hoofdstuk V tussenpozen voor het drenken en het voederen, alsmede 

transport en rusttijden, 2, 2.1 
10

 The Welfare of animals during transport. EFSA,  the Scientific Panel on Animal Health and Animal Welfare, 2004. 
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geconstateerd dat als dit langer dan 4 uur duurt de risico’s op thermale stress en sterfte als gevolg 

hiervan erg groot worden. Er is zelfs onderzoek dat een 19 maal hogere sterfte laat zien. Transport van 

pluimvee kan dan ook volgens het wetenschappelijk panel van de EFSA beter niet langer dan 4 uur 

duren. 

Omdat slachten en verwerken daar goedkoper is, gaat steeds meer pluimvee voor de slacht naar Polen, 

wat al gauw 16 uur of nog langer rijden is.  
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4. ZO KAN HET OOK 

Menig legpluimveehouder laat zijn uitgelegde hennen vangen en laat ze afvoeren naar een slachterij die 

op dat moment de gunstigste prijs betaalt, ook als dit een slachthuis ver weg is. Over de toestand waarin 

de hennen bij het slachthuis aankomen hoort hij vaak niets meer, laat staan dat hij gekort wordt als dit 

slecht is, bijvoorbeeld omdat ze veel te ruw gevangen zijn en daarbij veel breuken en wonden hebben 

opgelopen. Gelukkig zijn er ook initiatieven om het beter te doen. 

4.1 Biomeerwaardekip 
 

In 2008 hebben een aantal biologische legkippenhouders de leveranciersvereniging Biomeerwaardekip 

opgericht. Doel is een betere verwaarding van uitgelegde hennen. Inmiddels doen 100 biologische 

legpluimveehouders hieraan mee.  

Alle aangesloten pluimveehouders laten hun kippen afvoeren naar pluimveeslachterij Van der Meer en 

Zonen te Drongrijp. Daarmee besparen ze de kippen een lange reis. 

Slachthuis Van der Meer beoordeelt de aangevoerde kippen op vang-, borst- en pootschade en 

bevedering en koppelt deze gegevens terug aan de pluimveehouders.  

Op deze manier worden de legkippenhouders extra gestimuleerd om er op toe te zien dat de hennen 

voorzichtig worden gevangen en in de kratten gestopt.  

4.2 Rondeel kip 
Het Rondeel ei is inmiddels een begrip. Het is afkomstig van kippen gehouden in een integraal 

duurzaam ontworpen ronde stal. In deze stal met overdekte en vrije uitloop is het dierenwelzijn zo goed 

dat de snavels van de kippen niet ingekort hoeven te worden. De Dierenbescherming heeft aan het 

Rondeel het maximale aantal van 3 sterren van haar Beter Leven keurmerk toegekend. 

 

De leghennen uit de Rondeelstal werden tot voor kort geslacht en regulier afgezet. Sinds 2013 worden 

deze kippen als ze uitgelegd zijn bij Pluimveeslachterij Van der Meer en Zonen in Drongrijp geslacht. Het 

kippenvlees wordt verwerkt tot kippenvleeswaren die o.a. bij KLM catering onder 3 sterren Beter Leven 

keurmerk van de Dierenbescherming worden geserveerd.  

Ook hier is zo van de verwaarding van  de uitgelegde hennen een korte, vaste keten gemaakt, die 

voorkomt dat de uitgelegde hennen tegen dagprijzen lang op transport moeten. 

4.3 Novi Plus 
Momenteel al zo’n 80 van de ca 200 pluimveebedrijven die ouderdieren van vleeskuikens houden doen 

mee aan Novi Plus. In het programma Novi Plus worden extra eisen gesteld aan het pluimveebedrijf en 

de slachterij. De eisen worden onafhankelijk gecontroleerd en gecertificeerd. Het gaat bijvoorbeeld om 

eisen betreffende de voerbaklengte, extra graan strooien, of bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak 

plaatsen. Naast basiseisen waar alle bedrijven aan moeten voldoen, moeten van de overige, facultatieve 

eisen een x-aantal punten gescoord worden. Het aantal te scoren punten wordt in de loop der tijd meer.  

 

Pluimveeslachterij Remkes uit Epe is gespecialiseerd in het slachten van de moederdieren van 

vleeskuikens. Remkes slacht alle moederdieren van de Novi Plus deelnemers en geeft hen bovenop de 

marktprijs in Barneveld een paar eurocent extra. 

Remkes koppelt de pluimveehouders slachtgegevens terug, zoals vang-, borst- en pootschade en 

bevedering. Deze worden vergeleken en zo nodig kan een pluimveehouder zijn management 

aanpassen, inclusief het vangen en naar het slachthuis vervoeren van de kippen. 
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5. STOPPEN MET LANGDURIG TRANSPORT EN VERVOER VAN 
GEWONDE HENNEN 

 

Wat moet er volgens de Dierenbescherming zoal verbeteren aan het vangen en transporteren van 

uitgelegde hennen (en ander pluimvee): 

 

1. De duur van het transport moet beperkt worden tot maximaal 4 uur 

 

2. Medewerkers van pluimveevangploegen moeten een dierenwelzijnscursus volgen 

 

3. Pluimveevangploegen moeten onder leiding komen van een dierenwelzijnsopzichter 

 

4. Er moet meer toezicht van de NVWA op het vangen en laden van pluimvee komen 

 

5. Gebruik hele, schone, goed vormgegeven kratten 

 

6. Terugkoppeling door slachthuis van vang- en transportverwondingen  

 

 

Deze maatregelen zullen kosten met zich meebrengen. De afnemers van eieren en kippenvlees zullen 

hiervoor dan ook een  cent of wat per kilo meer moeten betalen, maar dan wordt ook een schaduwzijde 

van de pluimveehouderij een stuk diervriendelijker.  
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5.1 Stoppen met langdurig transport van uitgelegde hennen 
In hoofdstuk 3 is geschetst dat het transport van uitgelegde hennen over lange afstanden grote 

welzijnsproblemen veroorzaakt. De hennen zitten dicht opeen in kratten, lijden vaak onder de 

weersomstandigheden onderweg en kunnen tijdens de reis niet of nauwelijks drinken. Veel hennen 

komen uitgeput en uitgedroogd aan op het slachthuis en sommige zijn zelfs onderweg gestorven.. 

 

Aan deze wantoestanden moet een einde komen. De duur van transporten van pluimvee, waaronder dat 

van uitgelegde hennen, moet beperkt worden tot maximaal 4 uur rijden.  

Het ziet er helaas niet naar uit dat de Europese Unie op korte termijn dit in de EU transportverordening 

gaat voorschrijven. De pluimveesector en de bedrijven die de eieren en kippenvleesproducten afnemen 

moeten dan ook niet op een wettelijke regeling wachten, maar zelf hun verantwoordelijkheid nemen en 

dit zelf privaat regelen, bijvoorbeeld door dit in private kwaliteitssystemen  en in inkoopvoorwaarden van 

levensmiddelenproducenten en supermarkten op te nemen. 

5.2 Zorgvuldiger vangen van uitgelegde hennen 
In paragraaf 3.1. is geschetst dat de hennen al bij het vangen de nodige breuken en verwondingen, in 

het vakjargon van de pluimveesector ‘vangschade’, oplopen. Menige hen gaat gewond op transport.  

5.2.1 Pluimveevangploegen moeten een dierenwelzijnscursus krijgen 

Veewagenchauffeurs die bijvoorbeeld varkens, runderen of pluimvee vervoeren zijn krachtens de EU 

veetransportverordening verplicht een korte dierenwelzijnscursus te volgen over fysiologie en verzorging 

van deze dieren en over hoe deze rustig in- en uitgeladen kunnen worden.
11

 Tijdens hun werk moeten 

veewagenchauffeurs een certificaat kunnen tonen dat zij zo’n cursus hebben gevolgd. En de 

medewerkers die de kippen op het slachthuis uit de kratten halen en bedwelmen en doden moeten 

krachtens de EU slachtverordening ook een dergelijke dierenwelzijnscursus hebben gevolgd.
12

 

Maar voor vangploegen van pluimvee geldt merkwaardigerwijs (nog) geen wettelijke verplichting tot het 

volgen van een dergelijke dierenwelzijnscursus. Ook het private kwaliteitssysteem IKB, waar de meeste 

pluimvee vangploegen zijn gecertificeerd, stelt geen dierenwelzijnscursus verplicht. 

Ook hier moet het pluimveebedrijfsleven zelf zijn verantwoordelijkheid nemen en het volgen van een 

dierenwelzijnscursus voor kippenvangers in private kwaliteitssystemen verplicht stellen.  

5.2.2 Pluimveevangploegen moeten onder leiding komen van een dierenwelzijnsopzichter 

Om het zorgvuldig vangen van kippen te bevorderen moeten vangploegen onder leiding komen van een 

dierenwelzijnsopzichter, belast met het toezicht op het dierenwelzijn tijdens het vangen. Deze opzichter 

moet de bevoegdheid hebben om zo nodig in te grijpen. Dit naar voorbeeld van de 

dierenwelzijnsopzichter die in slachthuizen toeziet op het welzijn van de nog levende dieren.
13

 Zo’n 

functionaris kan er bij vangen en laden van pluimvee onder andere op toezien dat het vangen rustig 

gebeurt, de hennen voorzichtig worden vastgepakt en gedragen en dat ze rechtop in de krat worden 

gezet. Voor zo’n dierenwelzijnsopzichter bij vangploegen zou een speciale cursus opgezet moeten 

worden, naar voorbeeld van de dierenwelzijnscursus voor de dierenwelzijnsfunctionaris in slachthuizen. 

5.2.3 Er moet meer toezicht van de NVWA op vangen en laden van pluimvee komen 

Wanneer de uitgelegde hennen geëxporteerd worden naar het buitenland moet er een 

keuringsdierenarts van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) komen om te beoordelen 

                                                           
11

 Art. 17 Verordening (EG) Nr. 1/2005 inzake de bescherming van dieren tijdens transport en gerelateerde 
activiteiten. 
12

 Art. 7 Verordening (EG) Nr. 109/2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden. 
13

 Art. 17 Verordening (EG) Nr. 109/2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden. 
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of de kippen gezond en vitaal genoeg zijn voor de reis. Bij zoogdieren zoals varkens, runderen en 

schapen vindt die keuring plaats op het moment dat de dieren de veewagen ingaan. De keuringsarts kan 

dan met eigen ogen zien of de dieren op moment van laden gezond en vitaal zijn.  

Bij kippen vindt de exportkeuring in de drie dagen voor vertrek van het transport in de stal plaats. De 

NVWA keuringsdierenarts is dus niet aanwezig bij het vangen en laden van de kippen.  En dat terwijl 

juist bij het vangen en in kratten stoppen er zoveel verwondingen optreden, en zieke en gewonde dieren 

volgens de EU transportverordening helemaal niet op transport mogen.
14

 

 

Dat er nooit een keuringsdierenarts aanwezig is bij het vangen en laden van pluimvee voor export is een 

slechte zaak, omdat juist daarbij de meeste verwondingen en botbreuken onder de kippen ontstaan en 

deze kippen vaak lang op transport gaan, bijvoorbeeld naar een slachthuis in Polen. 

De Dierenbescherming vindt dan ook dat bij exportcertificering altijd een keuringsdierenarts van de 

NVWA bij het vangen en laden aanwezig moet zijn. En als dit vanwege de kosten niet haalbaar is,  zou 

de NVWA in elk geval veel vaker steekproefsgewijs bij het vangen en laden van pluimvee moeten komen 

controleren. Gelukkig besteedt de NVWA sinds een onderzoek naar pluimveetransporten in 2013 al 

meer aandacht hieraan en staat dit ook uitdrukkelijk in de werkplanning van de NVWA voor 2016. 

5.2.4 Gebruik hele, schone, goed vormgegeven kratten gebruiken 

Helaas zie je dat het nog steeds voorkomt dat bij pluimveetransporten kapotte en vuile kratten worden 

gebruikt.  Kratten moeten na elk gebruik gereinigd en ontsmet worden. En kapotte kratten dienen direct 

uit de roulatie genomen te worden. 

 

Ook zie je nog steeds kratten die door hun vormgeving makkelijk tot verwondingen en botbreuken bij de 

kippen kunnen leiden. Zo kunnen kippen makkelijk bekneld en gewond raken als de opening van een 

krat te klein is en er klapdeurtjes in plaats van schuifdeurtjes opzitten. 

Om ook tijdens het transport bij de kippen in een krat te kunnen zonder de wagen af te moeten laden, 

dienen kratten ook aan een zijkant deurtjes te krijgen en moten de kratten zo op de wagen gestapeld 

worden dat die zijdeurtjes bereikbaar zijn. 

Uiteraard moeten de kratten lang, breed én hoog genoeg zijn voor de er in te vervoeren kippen. 

Voor de ventilatie tussen de kratten dienen ze een diamantvorm te hebben, zodat er bij het stapelen 

tussen de stapels kratten ventilatiegleuven zitten. 

5.2.5 Terugkoppeling door slachthuis van vang- en transportverwondingen 

De meeste legpluimveehouders geven hun kippen mee aan een transporteur  die ze aflevert bij een 

slachthuis zonder dat de pluimveehouder wat terug hoort over hoe de kippen er bij aankomst aan toe 

waren.  Dat kan beter. In het slachthuis kan de vang-, borst- en pootschade en bevedering van de 

kippen beoordeeld worden. Deze gegevens kunnen aan de pluimveehouder worden teruggekoppeld. De 

pluimveehouder kan bij veel verwondingen de vangploeg en de transporteur hierop aanspreken.  

 

Nog verdergaand kan het pluimveeslachthuis ook een bonus malus systeem hanteren bij het beoordelen 

van de kippen op verwondingen en bevedering. Zijn er weinig verwondingen en zitten de kippen goed in 

de veren dan zou de pluimveeslachter de pluimveehouder een bonus kunnen geven bovenop de 

inkoopprijs van de kippen. Zijn er veel verwondingen en zitten de kippen slecht in de veren dan zou de 

slachterij een malus, een korting kunnen geven op de inkoopprijs. Op deze wijze wordt de 

pluimveehouder financieel gestimuleerd zijn kippen zorgvuldig te laten vangen en transporteren. 

                                                           
14

 Artikel 3, Verordening (EG) Nr. 1/2005 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer. 
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BIJLAGE 1 SAMENVATTING INSPECTIES TRANSPORT 
UITGELEGDE HENNEN EYES ON ANIMALS 

 

1.1. Vangen en laden van uitgelegde hennen, maart 2015 

 

Tijdens een nachtelijke inspectie zagen we een pluimveewagen van een Belgisch bedrijf geparkeerd 

staan bij een boerderij. Daar we het Belgische bedrijf kennen van een eerdere inspectie in 2012 en 

sindsdien regelmatig contact met ze hebben gehad over het verbeteren van hun kratten, besloten we 

dichterbij te gaan kijken. We waren benieuwd of ze nu eindelijk zoals beloofd de nieuwe kratten 

gebruiken met grotere deurtjes bovenin voor een beter dierenwelzijn. Op de boerderij kregen we 

toestemming het laden van de uitgelegde hennen te bekijken. De legkippen waren gehuisvest in een 

volière systeem. De schuur was erg vuil, de vloer was bedekt met een dikke laag modder en 

uitwerpselen. Op sommige plekken was er zelfs een ophoping van modder waar de kippenvangers over 

uitgleden en vielen. We zagen veel dode vogels en hopen vuil, spinnenwebben en gebroken eierschalen 

overal. Sommige kippen zaten vast in het vuil. Het vangen veroorzaakte heel veel stress onder de 

kippen. De kippen verstopten zich of renden in paniek door de stal. Vele schreeuwden luid.  Als de 

eerste hen gevangen was, hing ze soms meer dan een minuut op haar kop, stotend tegen de grond en 

objecten terwijl de vanger een andere kip achtervolgde. Daar uitgelegde leghennen zwakke botten 

hebben, moet dit flinke pijn en verwondingen veroorzaken.  Als de vanger 3 tot 4 kippen in elke hand had 

werden de kippen in kratten geladen. Het gelijktijdig 3 tot 4 kippen door de opening van de krat duwen 

gebeurde vrij ruw. Het moet zeker zeer doen wanneer de nek, vleugels en poten in de verkeerde richting 

werden geduwd. 

 

 

1.2. Transport van uitgelegde hennen naar Polen, juni 2015 

 

In de avond van 23 juni ziet Eyes on Animals twee pluimveetrucks staan bij een leghennenbedrijf. We 

krijgen toestemming om het vangen en laden van een afstand te bekijken. Dit gebeurt op de reguliere 

manier: 3-4 kippen aan de poten per hand. De kratten hebben grote schuifdeuren aan de bovenkant om 

de kippen te laden. Dit is positief. Maar er zijn geen zijdeuren, waardoor er tijdens transport geen 

toegang is tot de kippen. Het is te donker in de stal om het vangen en laden van de kratten goed te 

kunnen beoordelen. De kratten worden in de stal gestapeld en daarna met karretjes naar de trucks 

gebracht. Een heftruck zet de gestapelde kratten vervolgens in de truck. Uit de kratten steken tenen en 

vleugels. De kans is groot dat deze bekneld en gewond raken. De omgang met de geladen kratten is erg 

ruw. Eén medewerker schudt wild met de geladen kratten, waarbij de kippen het uitschreeuwden. We 

zien een krat vol met kippen twee meter naar beneden vallen.  De trucks zijn van een slachterij in Polen. 

We besluiten de trucks te volgen. Het transport duurt 16,5 uur inclusief een bezoek aan de laadbrug. De 

chauffeurs stoppen een paar keer. Tijdens deze korte pauzes zien we dat er bij beide trucks bloed langs 

de kratten naar beneden sijpelt, afkomstig van beknelde en gewonde kippentenen en mogelijk vleugels. 

De belading varieert per krat, maar is over het algemeen te hoog. De kippen hebben onvoldoende ruimte 

om te staan. Per krat is er één drinknippel. Deze zit aan één kant van de krat. Door ruimtegebrek kunnen 

de kippen aan de andere kant van de krat er vaak niet bij.  
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