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Vangen en laden van uitgelegde hennen in Nederland 

24 maart 2015 

 

 

 

 

Samenvatting 

 

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. 
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Feiten: 
Team: Eyes on Animals 
Adres van de boerderij:  bij Eyes on Animals bekend. 
 
Observaties 
Dinsdag 24.03.2015 
 
22.12  We zien een veewagen bij een onbekende boerderij en besluiten dichterbij te gaan kijken. We weten 

dat het transportbedrijf langzaam haar oude kratten door nieuwere vervangt met grotere deurtjes 
bovenin. We willen zien of die kratten in de praktijk gebruikt worden en hoe dat er uit ziet. 

 
22.15 We parkeren de auto op de hoofdweg en lopen naar de boerderij. Het is een pluimveestal met twee 

verdiepingen. 
 

We roepen om onszelf aan te kondigen, maar er is geen reactie. We horen veel mensen en kleine 
tractoren in de schuur. Eén van de deuren van de stal staat open en we stappen naar binnen om met 
één van de vangers te spreken. Het zijn allemaal jonge, Nederlandse jongens en meisjes. De vangers 
zeggen dat de pluimveehouder aan de andere kant van de boerderij is. We lopen naar de andere kant 
(wat moeilijk is, want de vloer is erg nat en modderig. We staan tot onze enkels in de modder). 

 
De veewagen wordt volgeladen met geladen pluimveekratten. 

 
Nummerbord xx (cabin) 
Beschrijving truck: cabine en blauwe, rode en gele plastic kratten gestapeld  op een platte trailer. 
 

 
 

We dragen onze uniformen en stellen ons voor aan de pluimveehouder en geven hem onze 
visitekaartjes. We praten met de veehouder over het ontwerp van de kratten en de professionaliteit 
van de vangers. De pluimveehouder zegt dat hij altijd hetzelfde vangbedrijf vraagt. Omdat alle 
pluimveevangers van dit bedrijf Nederlanders zijn en hij dus met ze kan communiceren. Hij staat ons 
toe de geladen kratten te bekijken, foto’s te nemen en de stal in te gaan om het vangen te bekijken. 
Later komt zijn vrouw en na met haar gesproken te hebben staat ze ons toe het vangen en laden te 
filmen. 

 
Sommige van de oude kratten zijn kapot, niet zo erg als de kapotte kratten die we 3 a 4 jaar geleden 
zagen, maar toch ontbreken er plastic spijlen of zijn ze gebroken. 
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Foto: Gebroken spijl 
 

 
 Foto: Een spijl van de krat ontbreekt 
 

De legkippen zijn gehuisvest in een langwerpige volière, die er uit ziet als een aangepast 
kooisysteem. Overal metalen raster en veel rijen uitrusting (legnesten, zitstokken, 
eiertransportbanden, etc..). Het is lastig voor de vangers om kippen te vangen, omdat ze weg lopen 
en zich achter de voorzieningen verschuilen. Sommige kippenvangers glijden en vallen door de 
modder. 
 

  

Eén spijl ontbreekt 

Kapotte spijl 
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Veel vangers grijpen 1 kip bij de poten en zijn meer dan een minuut bezig om een andere kip te 
achtervolgen, en dan weer een ander. Tegen de tijd dat een vanger 3 tot 4 kippen in zijn handen 
heeft, heeft de eerste kip tot wel 3 minuten op zijn kop gehangen, onderwijl tegen de grond en allerlei 
objecten stotend. 

 
Het stinkt enorm en is erg stoffig binnen in de stal. De luchtkwaliteit is erg slecht en het is moeilijk 
adem te halen. Er lijkt geen betonnen vloer te zijn, aangezien op de grond van de stal een dikke laag 
modder en uitwerpselen ligt (tot aan de enkels op sommige plekken). Op sommige plekken zijn er 
zelfs hellingen van wel 20cm opgehoopte modder en uitwerpselen, waar de vangers over uitglijden en 
vallen. Er zijn ook diepe plassen. De metalen voerrekken en de legnesten zitten onder de 
spinnenwebben en het stof. Overal liggen gebroken eieren, ontelbaar vele dode vogels en stof. 

 
 

   
Foto: de stal is vol modder, stof en spinnenwebben 
 
Sommige van de kratten zijn de oude met kleine deurtjes bovenin.  Maar ze gebruiken ook de 
nieuwere kratten met wijdere deurtjes, zoals ons 2 jaar geleden heeft beloofd. 
Drie jaar geleden hebben we met de directeur en de dierenarts van bedrijf gesproken en ze overtuigd 
te investeren in kratten met schuifdeurtjes bovenop, zodat de opening voor de kippen wijder is. Hoe 
smaller de opening, hoe meer verwondingen en pijn als de kippen geladen worden. 
 
De vangers duwen 3 tot 4 kippen tegelijk door de opneingen van de krat. Elke groep kippen begint 
hevig te schreeuwen zodra ze door de opening worden geschoven. Dit lijkt te komen omdat ze 
gedwud worden met hun nek, vleugels of poten in de verkeerde positie en dat doet zeer. 
 

 
Foto: Kip gevangen aan één poot 
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Foto: vanger heeft drie kippen in één hand 

 
De kippen schreeuwen, het is een herrie binnen. Er waren zo’n 10 tot 12 vangers op de begane 
grond. De vangers hadden kleine, rode flitslichten op hun hoofd, om de omgeving donker te houden. 

 
 
 

  
 Foto: kippennek fijngeknepen tijdens het laden 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kippennek fijngeknepen bij laden 
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Foto: Kip zit klem met nek en vleugel tijdens het laden 

 
Niet alleen in de stal maar ook op de plaats waar de eieren werden bewaard was het erg vies.  
Sommige kippen ontsnapten tijdens het vangen uit de stal en kwamen vast te zitten in de modder. Er 
staat een krat buiten de stal met twee modderige kippen er in. De pluimveehouder legt uit dat ze 
vastzaten in de modder en niet meer kunnen lopen. De pluimveehouder heeft ze gevangen. Ze zaten 
te rillen in de krat tussen alle lawaai en zagen er erg nerveus uit. Toe de jongens argeloos de vorklift 
net naast de krat met een harde klap op de grond lieten vallen, sprongen de kippen schreeuwend op. 

 
We vragen de vrouw van de pluimveehouder wat er gebeurt met de overblijvende kippen die deze 
nacht niet gevangen worden. Ze zegt dat ze uiteindelijk gevangen worden en verkocht worden aan 
Turken die ze voor eigen consumptie doden. 

 
23:40  We verlaten de boerderij. 
  

Kippennek en vleugel klem bij laden 
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Overtredingen 
 
1. Het was duidelijk dat de stal lange tijd niet schoon gemaakt was en dat de pluimveehouder de dode 

kippen niet regelmatig verwijdert. Op de vloer lag een dikke laag modder en uitwerpselen (op 
sommige plaatsen enkel-hoog). Sommige kippen raakten vast inde modder. Op sommige plekken 
was er zelfs een helling van opgehoopte uitwerpselen en modder waarover de vangers uitgelden en 
vielen. Er waren overal spinnenwebben, geborken eieren en stof. We zagen ook veel dode kippen. 
 
Council Directive 1999/74/EG, Annex I, article 4 
Lokalen, uitrusting en gereedschap waarmee de kippen in aanraking komen, moeten regelmatig 
grondig worden gereinigd en ontsmet en in elk geval telkens wanneer de kooien om sanitaire redenen 
worden leeggemaakt. En ook voordat een nieuwe partij kippen wordt binnengebracht. Zolang de 
lokalen bezet zijn, moeten alle oppervlakken en alle installaties goed schoon gehouden worden. 
Uitwerpselen moeten zo vaak als nodig is, worden verwijder, dode kippen dagelijks. 

 

2.          Daar het soms minuten duurde voor de vanger 3 tot 4 kippen in z’n hand had, hing de eerst gevangen 
kip minuten lang op zijn kop en sloeg met z’n kop tegen de grond en voorwerpen, terwijl de vanger 
naar meer kippen zocht. Daar uitgelegde hennen zwakke botten hebben, zal dit veel pijn en 
verwondingen veroorzaken. 

 
Raadsverordening (EC) No 1/2005, Annex I, Hoofdstuk III, punt 1.8d  
Het is verboden: d) de dieren bij kop, oren, hoorns, poten, staart of vacht op te tillen of voort te 
trekken, of ze zodanig te behandelen dat het hun onnodige pijn of lijden berokkent; 
 

3.  De vangers schoven 3-4 kippen tegelijk door de boven opening van de krat. Terwijl ze dit deden 
schreeuwden de kippen luid. Waarschijnlijk hadden ze pijn want hun nek, vleugels en poten zaten 
klem, of werden ze verwond terwijl ze door de opening werden geduwd in de verkeerde positie. 
 
Raadsverordening (EC) No 1/2005, Annex I, Hoofdstuk III, punt 1.8b  
Het is verboden: b) op een bijzonder gevoelig deel van het lichaam op zodanige wijze druk uit te 
oefenen dat het de dieren onnodige pijn of lijden berokkent; 

 
 


