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Legkippentransport van Nederland naar Polen 

23-24 juni 2015 

 

Samenvatting 
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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Observaties 
23 juni 2015 
 

21:10  We zien twee trucks bij een pluimveebedrijf in Noord-Brabant staan. We vermoeden dat er kippen 
geladen gaan worden en parkeren de auto vlakbij het erf. We lopen het terrein op en roepen een paar 
keer. Er reageert niemand en we lopen naar de achterkant van de stal. Hier zijn pluimveevangers 
bezig met voorbereidingen. We vragen de pluimveevangers waar de boer is, maar dat weten ze niet. 
We zien dat er kratten worden gebruikt met grote schuifdeuren aan de bovenkant en vragen de 
pluimveevangers of deze prettig werken. De pluimveevangers vinden van wel en demonstreren ons 
hoe de krat open en dicht gaat.  De kratten hebben helaas geen zijdeuren. Hierdoor is er tijdens 
transport geen toegang tot de dieren. De pluimveevangers werken voor een Pluimveeservice en 
hebben een kippenvangers cursus gehad op PTC Barneveld. De pluimveevangers vertellen ons dat 
ze om 22:00 gaan beginnen met vangen. De chauffeurs zijn Pools en spreken geen Engels of Duits. 
De trucks zijn van een Poolse slachterij. We lopen nog één keer naar de voorkant van de stal om te 
kijken of de boer daar is. Maar we zien hem niet. We lopen terug naar de auto, die we aan de overkant 
van de weg geparkeerd hebben. We besluiten om even te wachten in de hoop dat de boer naar ons 
toe komt. 

Truck 1  
Bedrijfsnaam: X 
Kenteken: XX(lader) 
Beschrijving: yy 

Truck 2 
Bedrijfsnaam: x 
Kenteken: xx 
Beschrijving: yy 

21:30  De boer komt naar onze auto gefietst. We stellen onszelf voor, leggen de boer uit wat we komen doen 
en vertellen hem dat we graag het vangen zouden willen zien. Ook vertellen we over de kratten met 
grote schuifdeuren aan de boven kant en dat we deze beter vinden dan de kratten met de kleine 
schuifdeuren/openingen. De boer zegt dat hij ons om hygiënische redenen niet kan toelaten in de stal. 
We vragen of we het vangen en de kratten dan van een afstandje mogen kijken. De boer stemt in en 
vraagt of we dan ook gaan filmen. Wij zeggen dat dit niet nodig is, maar dat als hij geen bezwaar 
heeft, we graag een filmpje zouden willen maken van de kratten met grote schuifdeuren. De boer 
geeft aan dat hij dit niet wil, vanwege de privacy van de pluimveevangers. We tonen begrip en geven 
hem onze kippenvangersbrochure. De boer zegt dat hij het heel druk heeft en hij weer aan de slag 
moet. Wij wachten in de auto tot het vangen gaat starten. 

22:00  Er komen twee witte busjes met vangploegen aan.  

22:25  We vertrekken naar de stal, want het vangen lijkt volop bezig te zijn. 

 
We lopen richting de pluimveestal 
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Als we aankomen is een deel van de truck al gevuld met kippen. Van een afstand zien we dat de 
geladen kratten in de truck worden gezet. Eén vanger is agressief met een geladen krat aan het 
schudden. De kippen schreeuwen het uit. We lopen naar de achterkant van de stal en kunnen een 
klein beetje in de stal kijken waar de kippen gevangen worden. Maar het is erg donker. We zien 
hoofdzakelijk de rode hoofdlampen van de pluimveevangers. Op sommige plekken is er iets meer licht 
en zien we dat de kippen op reguliere manier gevangen worden. Dus de poten van 3-4 kippen per 
hand. Veel kippen hangen een tijdje voordat ze in de krat worden gestopt. Er is veel gekakel en 
geschreeuw in de stal. De volle kratten worden vervolgens in de stal gestapeld en met een karretje 
naar de trucks gebracht. Al gauw komt er één van de jongens van de vangploeg naar ons toe. Hij 
vraagt ons om verderop te gaan staan in verband met hygiëne. We lopen weer richting de trucks, waar 
de kratten met een heftruck in de trucks worden gezet.  

Tijdsduur vangen 
We spreken met de boer. Hij vertelt dat hij altijd met pluimveevangers werkt van hetzelfde 
Pluimveeservicebedrijf. Dit bevalt hem goed. Het zijn allemaal Nederlandse jongens waardoor er goed 
met elkaar gecommuniceerd kan worden. Hij vertelt dat er 27.000 kippen geladen worden en dat dit 
ongeveer 4 uur gaat duren. Er zijn 31 pluimveevangers. Hij vertelt dat morgen de kippen uit de andere 
stallen geladen worden. Hij geeft de pluimveevangers instructies over hoe ze de kippen moeten 
vangen, zodat er niets breekt. Hij geeft aan dat hij eigenlijk geen feedback krijgt van de slachterij over 
eventuele verwondingen bij de kippen. Als de slachterij feedback geeft dan moet het wel heel erg zijn, 
zegt hij.  

Het pluimveebedrijf  
Zijn uitgelegde scharrelkippen gaan eigenlijk altijd naar Polen, of naar België. Maar dat regelt de 
handelaar/transporteur en daar hoeft hij zich eigenlijk helemaal niet mee te bemoeien. De kippen zijn 
89 weken oud. De dames hebben goed geproduceerd, zegt hij. Hij krijgt er nog een redelijke 
vergoeding voor. Er is in Afrika veel vraag naar soepkip zegt hij. 

Watersysteem 
We zien dat er een watersysteem tussen de kratten wordt bevestigd. Dit watersysteem bestaat uit een 
leiding met daaraan waternippels. Het systeem wordt zo bevestigd dat ieder krat één nippel heeft aan 
de zijkant. De kippen aan de andere kant van de krat kunnen er niet bij, zeker niet omdat de kratten 
redelijk vol beladen zijn. Bovendien hebben de kippen te weinig ruimte boven het hoofd, waardoor ze 
niet rechtop kunnen staan en niet (goed) naar de andere kant van de krat kunnen lopen. 

 
De waternippel steekt aan één kant in de krat 
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We zien dat sommige kratten gebroken/beschadigd zijn. Hier en daar steken ook tenen of vleugels uit 
de kratten. We zijn bang dat deze bekneld komen te zitten als er nieuwe kratten tegenaan worden 
gezet.  

Krat gevallen 
Met een heftruck worden de gestapelde kratten in de truck gezet. We zien dat er soms vrij ruw met de 
volle kratten wordt omgegaan. Eén krat vol met kippen valt van de stapel de truck in. Uiteraard kunnen 
de kippen zich hierdoor verwonden. De kippen schreeuwden het uit. 

23:00  We verlaten het erf en lopen richting auto. We besluiten de trucks te volgen tot aan de 
eindbestemming om het welzijn van de dieren te controleren. 

23:27 We wachten totdat de trucks vertrekken. 

23:58  We wachten nog steeds.  

24 juni 2015 
 

00:40  De trucks vertrekken. Het vangen heeft dus 2 uur en 40 minuten geduurd. Niet alle 27.000 kippen zijn 
dus geladen en een deel zal waarschijnlijk de volgende dag geladen worden. We verwachten dat er 
bijna 18000 kippen geladen zijn. We volgen de truck.  

01:10  We arriveren op een weegbrug. We bekijken de kippen en zien bloed op de kratten. Vermoedelijk 
afkomstig van een kippenteen die bekneld is geraakt tussen de kratten. We zien dat de bovenkant van 
sommige kratten indeukt door het gewicht van de kippen. Bij één krat is daardoor een lat gebroken. 

 
Pluimveetrucks op de weegbrug 

 
Bloed op de kratten 
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Indruk uitgelegde scharrelkippen in de kratten, gebroken lat aan de bovenkant krat 

De tweede truck arriveert ook. We spreken met de chauffeurs en proberen uit te leggen wie we zijn en 
dat we ze volgen om het welzijn van de dieren te bekijken. Maar ze spreken amper Engels. De boer 
arriveert ook op de weegbrug. We zeggen hem dat we de trucks zullen volgen om het welzijn te 
controleren. Dit vindt hij prima. 

01:27  De trucks verlaten de weegbrug, wij volgen nu één van de trucks. 

01:34  We gaan richting Arnhem. 

01:55  We zitten op de A50 richting Zwolle. 

02:10  We zitten op de A1 richting Deventer/Hengelo. 

02:28  We zitten op de A1, 1200 meter van Markelo. 

02:45  We zitten op de A1, 1200 meter van afslag Hengelo. 

03:01  De trucks maken een korte stop bij Duitse grens. Mogelijk een chauffeur wissel. 

05:00  Wij zijn vooruit gereden, om even snel te kunnen stoppen bij een tankstation (dichtbij afslag 
Hannover). Hierna rijden we weer met grote snelheid richting truck. 

05:40  We vinden de truck op een Shell tankstation vlak voor Hannover. Hij vertrekt zodra hij ons bij de 
kippen ziet. We hebben dus amper iets van de kippen kunnen zien. Het is 11°C. We volgen hem. 

06:30  We zitten op de A2. We passeren Braunschweig. 

07:00  11°C. We rijden 90 km/u en zitten op de A2. We zijn 40 km ten Westen van Magdeburg. 

07:40  We zitten op de A2, 1000 meter van afslag Burg Zentrum. 

08:12  We zitten op de A2/E30, Brandenburg. Het is 13°C. 

08:35  We zitten op de A2/E30. We passeren Grebserheide Parkplatz. 

08:49  De truck geeft richting aan naar rechts, maar gaat op het allerlaatste moment naar links richting 
Frankfurt/Berlin. 

09:16  We zijn 6 kilometer van Schonefelder Kreuz. 

09:25  Er lijkt een stukje krat van de truck te vallen (wit stukje plastic). We passeren een bord met “Dreieck 
Spreeau 6 km”. 

09:25  Chauffeur maakt korte stop zo’n 50km van Frankfurt Oder. We bekijken snel de kippen. We zien aan 
beide kanten van de truck bloed aan de kratten zitten. We kunnen moeilijk zien waar het bloed 
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vandaan komt omdat het van heel hoog komt. Maar aan één kant zien we een bloedende kippenteen. 
We maken er beelden van. We vertellen de chauffeur dat één van de kippen gewond is. Hij haalt zijn 
schouders op. Hij kan er toch niet bij. We zien ook een kip die met de kop op de vloer van de krat ligt 
en een uitgeputte indruk maakt. De belading verschilt per krat, maar is over het algemeen hoog. De 
truck stopt maar heel even en rijdt snel weer door.  

  
Bloed op de kratten. 

   
Bloedende kippenteen                                      Uitgeputte kip 

                                                                                                 
Lage belading                                                                                         Hoge belading 

10:15  We gaan snel tanken, zo’n 10 km voor de grens. De truck rijdt door. We weten dat de truck nog een 
heel eind op deze snelweg blijft. 

10:45  Snelweg richting Poznan, we hebben de truck nog niet gezien.  

10:50  We zien de truck weer.  
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12:00  We zitten op de A2, 11km van Poznan. Het is 16°C. 

12:48  We zitten op de A5 richting Bydgoszcz. Het is 17°C. Het is licht bewolkt en een beetje zonnig. 

13:00  34 km van Znin. 

13:54  We volgen nu de andere truck. Het is 15°C. De trucks blijven dus kennelijk dicht bij elkaar. 

14:02  We maken een stop bij een tankstation en bekijken de truck. We zien weer bloed op de kratten, dat 
vanaf hoog lijkt te komen.  

 
Bloed op truck NIL31824. 

Er liggen hier en daar eieren in de kratten. De vloer van de kratten wordt steeds smeriger. De kippen 
vertonen scharrelgedrag/ voedselzoekgedrag en pikken op de grond.  

  
Er liggen hier en daar eieren in de kratten                                          De vloer wordt steeds smeriger 

We zien dat de kippen de nippels niet gebruiken. De meeste kippen in een krat kunnen er ook 
helemaal niet bij. We denken dat er in iedere truck 8900 kippen zitten, maar zeker weten doen we dit 
niet. 

We meten de kratten heel snel op: 
Breedte: 63 cm.  
Lengte: 83,3 cm.  
Oppervlakte (lengte keer breedte): 5248 cm2.  
Lengte truck: 18 kratten 
Breedte truck: 3 kratten 
Hoogte truck: 10 kratten 
 
In totaal zitten er in een truck dus 540 kratten. Dit zou betekenen dat er ongeveer 16-17 kippen in één 

krat zitten.  
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14:04  We zitten op de E261 in Bydgoszcz. Het is 16°C. 

14:11  We zitten op de E261 richting Gdansk. 

 

14:29  We rijden Osielko binnen. Het is 18°C. 

14:34  We beginnen de kippen steeds meer te ruiken.  

14:40  We rijden Kusowo binnen. We rijden amper 50 kilometer per uur. 

15:08  We rijden Wiag binnen. Het is 16°C. Weg 91. 

15:14  Het regent. We zitten in Mniszek. Het is 15°C. 

15:18  We rijen in Gorna Grupa. Weg 91. 

15:23  We rijden in Dragacz. Weg 16. Het regent en is 16°C.  

15:53  We rijden in Nowe Mosty. Weg 16. 

16:06  We rijden in Zawda. Weg 16. 

16:15  We zien trucks aan de zijkant van de weg. Ook van dezelfde Poolse slachterij. We nemen snel een 
kijkje om te kijken of de andere truck uit Nederland er bij staat. Maar het zijn andere kentekens en de 
kratten zijn leeg. We rijden snel weer verder. 

16:23  We zitten weer achter de truck uit Nederland. 

16:30  Een erg hobbelige weg (521).  

16:33  We rijden in Roznovo. 

16:40  We rijden in Badze. Weg 515. 

16:47  We zitten op weg 519 en Zalewo is op 16km afstand. We passeren verschillende tractors en rijden 
nog geen 50. 
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16:55  We rijden in Prezmark (519). Er zijn wegopbrekingen en de weg is erg hobbelig. 

 

17:00  De truck staat even stil op weg 519.  

17:08  We arriveren op het slachthuis. 

     

De truck kan meteen doorrijden. Daarna gaat de poort meteen dicht. We stappen direct uit en vragen 
of we kunnen spreken met de verantwoordelijke dierenarts van de slachterij. De medewerker zegt ons 
niet te kunnen helpen. We bekijken de trucks op het terrein en maken foto’s.  

We lopen naar de andere kant van de slachterij en kloppen daar aan. We zien dat er iemand is, maar 
deze doet niet open.  
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Overtredingen 
 

1. De omgang met de geladen kratten is ruw en agressief. Bij het stapelen van de kratten zien we één 
medewerker wild met een geladen krat schudden. De kippen schreeuwden het uit. Bij het in de truck 
zetten, valt er door de ruwe omgang één krat zo’n twee meter naar beneden. 
 
VERORDENING (EG) Nr. 1/2005 VAN DE RAAD, Artikel 3

e
 

Het is verboden dieren te vervoeren of te laten vervoeren op zodanige wijze dat het de dieren 
waarschijnlijk letsel of onnodig lijden berokkent. Bovendien moet aan de volgende voorwaarden 
worden voldaan: het personeel dat met de dieren omgaat, heeft daarvoor de nodige opleiding of 
bekwaamheid, naar gelang van het geval, en voert zijn werkzaamheden uit zonder gebruikmaking van 
geweld of een methode die de dieren onnodig angstig maakt of onnodig letsel of leed toebrengt. 
 

2. We zagen uit diverse containers bloed komen. Bij één krat zagen we dat het afkomstig was van een 
heftig bloedende kippenteen.  Toen wij aangaven dat er bloed uit de kratten kwam, haalden de 
chauffeurs slechts hun schouders op. Ze konden er toch niet bij, omdat er geen toegangsdeuren 
waren. Er werd niet onderzocht waar het bloed vandaan kwam en de gewonde kippen werden aan 
hun lot overgelaten. 
 

  
 
VERORDENING (EG) Nr. 1/2005 VAN DE RAAD, Bijlage I, Hoofdstuk I, punt 4 
Wanneer dieren tijdens het vervoer ziek worden of gewond raken, moeten zij van de andere dieren 
worden gescheiden en moeten zij zo spoedig mogelijk eerste hulp krijgen. Zij moeten een passende 
diergeneeskundige behandeling krijgen en, zo nodig, een noodslachting ondergaan of gedood worden 
op een wijze die geen onnodig lijden veroorzaakt. 
 

3. Bij het laden van de kratten zagen we dat kippentenen en vleugelpunten uit de kratten staken. Tijdens 
het stapelen en laden van de truck is er een groot risico da deze verplet worden of klem komen te 
zitten. Tijdens transport druppelde er uit diverse kratten bloed o.a. afkomstig van heftig bloedende 
tenen.  
   
VERORDENING (EG) Nr. 1/2005 VAN DE RAAD, Bijlage I, Hoofdstuk II, punt 1.1a 
De vervoermiddelen, containers en toebehoren moeten zodanig zijn ontworpen en geconstrueerd, en 
op zodanige wijze worden onderhouden en gebruikt dat: letsel en onnodig lijden van de dieren 
voorkomen wordt en hun veiligheid gegarandeerd is. 
 

4. De kratten hebben geen toegangsdeuren. Tijdens transport kunnen eventuele dieren in nood niet 
verzorgd worden.  
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VERORDENING (EG) Nr. 1/2005 VAN DE RAAD, Bijlage I, Hoofdstuk II, punt 1.1f 
De vervoermiddelen, containers en toebehoren moeten zodanig zijn ontworpen en geconstrueerd, en 
op zodanige wijze worden onderhouden en gebruikt dat: de dieren toegankelijk zijn zodat ze 
gecontroleerd en verzorgd kunnen worden. 
 

5. Bij het vangen worden kippen vastgepakt aan de poten. Per hand pakt een kippenvanger 3-4 kippen. 
Voordat de kippenvanger in beide handen 3-4 kippen heeft, hangen de eerst gevangen kippen al 
enige tijd in de handen van de vanger. Dit veroorzaakt veel onnodige stress en pijn. Bovendien stoten 
de kippen al hangend tegen de vloer en stalinrichting aan. 
 

VERORDENING (EG) Nr. 1/2005 VAN DE RAAD, Bijlage I, Hoofdstuk III, punt 1.8d  
Het is verboden: de dieren bij kop, oren, horens, poten, staart of vacht op te tillen of voort te trekken, 
of ze zodanig te behandelen dat het hun onnodige pijn of onnodig lijden berokkent. 
 

6. Per krat bevindt zich slechts één waternippel. Deze zit aan de zijkant van de krat. Door de hoge 
bezetting en onvoldoende hoofdruimte kunnen de leghennen zich niet goed verplaatsen in de krat. 
Hierdoor kan een groot deel van de leghennen in de krat niet goed bij de drinknippel. We zien geen 
enkele kip drinken, mogelijk begrijpen zij niet goed hoe het watersysteem werkt. Of de waternippels 
werken kan bovendien niet gecontroleerd worden omdat er geen toegangsdeuren zijn.  
 

   
 
VERORDENING (EG) Nr. 1/2005 VAN DE RAAD, Bijlage I, Hoofdstuk VI, punt 2.2. 
Watervoorziening bij vervoer van containers over de weg, per spoor of over zee 
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De drinkautomaten moeten in goede staat verkeren en zodanig ontworpen en geplaatst zijn dat ze 
voor de aan boord van het voertuig te drenken dieren toegankelijk zijn. 
 

7. Het transport duurt 16.5 uur. Gedurende het transport heeft een groot deel van de kippen geen 
toegang tot water. Per krat is er namelijk maar één waternippel. Door ruimtegebrek (horizontaal én 
verticaal) kunnen veel kippen de waternippel niet gebruiken.  
 
VERORDENING (EG) Nr. 1/2005 VAN DE RAAD, Bijlage I, Hoofdstuk III, punt 2.7. 
Tijdens het vervoer moeten de dieren met passende tussenpozen, en met name met inachtneming 
van de voorschriften in hoofdstuk V, gedrenkt en gevoederd worden en de gelegenheid krijgen om te 
rusten, op een wijze die bij hun soort en leeftijd past. Tenzij anders bepaald, moeten zoogdieren en 
vogels ten minste om de 24 uur 
gevoederd en ten minste om de 12 uur gedrenkt worden. Water en voeder moeten van goede kwaliteit 
zijn, en moeten de dieren op zodanige wijze worden aangeboden dat het risico van besmetting tot een 
minimum beperkt is. De nodige aandacht moet worden besteed aan het feit dat dieren aan de voeder- 
en drenkmethoden 
moeten wennen. 
 

8. Sommige kippen maakten een erg zwakke en uitgeputte indruk en waren naar onze mening 
ongeschikt voor vervoer. 

 

VERORDENING (EG) Nr. 1/2005 VAN DE RAAD, Bijlage I, Hoofdstuk I, punt 2. Gewonde, zwakke 

en zieke dieren worden niet in staat geacht te worden vervoerd. 

 


