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Disclaimer 

Wakker Dier heeft getracht rechthebbenden op copyright van beeldmateriaal te bereiken. Zij die 

desondanks menen aanspraak te kunnen maken op deze rechten, wordt gevraagd contact op te nemen 

met Wakker Dier. 
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Samenvatting 

Ieder jaar, op de derde zondag van juni, wordt in Nederland Vaderdag gevierd. Op deze feestdag worden 

vaders verwend met cadeaus en wordt er stilgestaan bij hun rol en bijdrage aan onze samenleving. In de 

vee-industrie vervullen zo’n 1,3 miljoen vaderdieren ook een cruciale rol. Zij staan namelijk aan de wieg van 

onze veestapel en ‘produceren’ gezamenlijk een nageslacht van maar liefst 630 miljoen dieren: 30 miljoen 

biggen, 550 miljoen vleeskuikens, 46 miljoen leghennen en 4 miljoen runderen. Deze Vaderdag staat 

Wakker Dier stil bij het lot van deze vaderdieren. De belangrijkste bevinden zijn in de volgende paragrafen 

samengevat. 

Varkensvaderdieren 

In Nederland worden ongeveer 8 duizend vadervarkens gehouden, de zogenaamde fok- en zoekberen. 

Ongeveer 6500 zoekberen leven op de zeugenbedrijven. Zij zijn de surrogaatvaders: het is hun taak om de 

zeugen te selecteren die vruchtbaar zijn, maar zelf mogen zij de zeugen niet dekken. Dit doet de boer door 

middel van kunstmatig insemineren (KI) met het sperma van de fokberen. Deze fokberen, zo’n 1500, 

worden op speciale KI-centra gehouden. Vooral bij zoekberen is er sprake van grote welzijnsmisstanden. 

Zoekberen: illegale huisvesting, stereotiep gedrag, klauw-  en pootproblemen, 

maagaandoeningen en verstikkend stalklimaat 

Zoekberen groeien in het begin samen op met andere vleesvarkens. Na zo’n zes maanden worden zijn 

hokgenoten afgevoerd naar de slachterij, terwijl hij wordt overgeplaatst naar een kaal betonnen vierkant 

hok. Van de wet moeten de zoekberen andere varkens kunnen ruiken, horen en ook zien, maar in de 

praktijk worden ze vaak door hoge dichte wanden geïsoleerd van hun soortgenoten. Zodoende wordt hij 

meer geprikkeld wanneer hij – 1 a 2 keer per dag – de zeugen op hun vruchtbaarheid mag controleren. 

Ondanks dat varkens zindelijke dieren zijn, is er geen gescheiden mestruimte in het hok. Na verloop van tijd 

is zowel de beer als zijn hok dan ook besmeurd met zijn eigen uitwerpselen. Geschikt afleidingsmateriaal is 

vrijwel nooit aanwezig, stro al helemaal niet. Ondanks zijn sterke behoefte hiertoe, valt er voor een 

zoekbeer niets te onderzoeken of te wroeten. Voldoende ruimte voor natuurlijk gedrag is er simpelweg niet. 

Het is bekend dat varkens onder dergelijke omstandigheden lusteloos en depressief worden. Ze vertonen 

stereotiep gedrag zoals loos kauwen, omdat ze niet aan hun kauwbehoefte kunnen voldoen. Daarnaast 

worden ze er agressiever door, wat voor veel boeren een belangrijke reden is om ze af te voeren. Door de 

harde en met poep en urine vervuilde gladde vloeren krijgen zoekberen ook vaker last van pijnlijke poot- en 

klauwproblemen. Ook groeien de hoeven geregeld te lang door omdat ze onvoldoende kunnen slijten. Door 

deze aandoeningen wordt naar schatting zo’n 25% van de beren uiteindelijk kreupel en kunnen ze hun taak 

niet meer goed uitvoeren – en worden dus op transport naar de slacht gezet. Verder zorgt het gebrek aan 

ruwvoer zoals gras, kuil of stro voor chronische maagaandoeningen. En doordat ze continue boven hun 

eigen mestkelder leven ademen ze dag in, dag uit, hun eigen stinkende en giftige mestdampen in. De hoge 

concentratie ammoniak, in combinatie met veel fijnstof, tocht en een hoge infectiedruk, zorgen ervoor dat 

ze ernstig benauwd zijn, pleuritis krijgen, chronisch hoesten of ontstekingen hebben aan de longen, 

ademhalingswegen of ogen.  

Wanneer een zoekbeer na drie tot vier jaar zijn volwassen gewicht van 400 kilo heeft bereikt, wordt hij 

vanwege de hoge voerkosten vaak vervangen door een jongere zoekbeer. Naast deze reden zijn agressie 
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of andere gedragsproblemen, klauwproblemen en overige aandoeningen de belangrijkste redenen om de 

dieren vroegtijdig naar de slacht te sturen. Vanwege de grote hoeveelheid mannelijke hormonen in hun 

lichaam (berengeur), wordt hun vlees onder andere verwerkt in honden- en kattenvoer. 
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Fokberen: beperkte mogelijkheden natuurlijk gedrag en toenemende agressie  

Fokberen worden op speciale KI-centra gehouden. Ze groeien tot een leeftijd van acht maanden op met 

andere fokbeertjes, daarna worden ze gehuisvest in vierkante hokken met betonnen vloeren. Doorgaans 

wordt hen wat meer ruimte gegund dan zoekberen en zijn de hokken omheind met hekken, zodat ze elkaar 

kunnen zien en aanraken. Als ze “geluk” hebben, krijgen ze wat stro als afleidingsmateriaal, of anders een 

ketting. Doordat er meer aandacht is voor hun verzorging zijn er minder klauwproblemen. Ten slotte is het 

stalklimaat ook beter. 

Ondanks deze verbeteringen blijven de mogelijkheden voor natuurlijk gedrag erg beperkt. Ze hebben 

nauwelijks bewegingsruimte, kunnen niet wroeten, er valt vrijwel niks te onderzoeken en het seksuele 

gedrag dat er is, is beperkt en kunstmatig. Daarnaast is er van sociaal contact nauwelijks sprake, 

waardoor de beren onder andere agressiever worden tijdens de paring. Ook staan de beren onder 

constante stress door de concurrentie met andere beren in hetzelfde lokaal. Hierdoor raakt hun gevoelige 

spijsvertering snel ontregeld. Van een goed welzijn is daarom ook geenszins sprake. 

Uiteindelijk worden de meeste fokberen na twee jaar vervangen. De belangrijkste redenen zijn slechtere 

spermakwaliteit, poot-, klauw- of andere gezondheidsproblemen, gevaar van inteelt, toenemend agressief 

gedrag of het weigeren van het dekken van een kunstzeug. Of simpelweg omdat de volgende generatie 

beren door doorfokken betere fokwaarden heeft verkregen. 

Vleeskuikenvaderdieren 

Jaarlijks worden er in Nederland zo’n 550 miljoen vleeskuikens (plofkippen) geslacht. Deze enorme 

hoeveelheid kuikens worden voornamelijk geproduceerd door bijna 8 miljoen (groot)ouderdieren1 die op 

270 bedrijven in Nederland worden gehouden. Jaarlijks gaat het om 1,2 miljoen vaderdieren. Deze hanen 

hebben een erbarmelijk leven. 

Direct nadat de haantjes door machines uitgebroed zijn, wordt een deel uitgeselecteerd en levend 

versnipperd. De overige haantjes worden ingeënt en onverdoofd de teenkootjes geamputeerd en snavels 

gebrand. Vervolgens worden ze naar opfokbedrijven en als ze geslachtsrijp zijn naar productiebedrijven 

vervoerd. Zowel de opfok- als de productiestallen zijn hermetisch afgesloten van de buitenwereld en worden 

verlicht met TL lampen. Meestal zijn er geen ramen en de lucht wordt mechanisch geventileerd. De 

betonnen vloer wordt bedekt met een laagje strooisel, die gedurende hun leven niet wordt ververst. 

Verrijkingsmateriaal is vrijwel nooit aanwezig. De dieren krijgen iets meer dan twee A4tjes aan ruimte, 

waardoor er 7-8 dieren per m2 gehouden kunnen worden. Door de hoge bezettingsdichtheid en gebrek aan 

goed strooisel is er voor vaderdieren nauwelijks ruimte om hun natuurlijk gedrag uit te oefenen, zoals 

scharrelen, fladderen en een stofbad te nemen. 

Permanente honger en dorst, kreupelheid, hoge ziektedruk en slecht stalk limaat 

Het grootste welzijnsprobleem voor vleeskuikenvaders is de permanente honger en dorst. Dit is het gevolg 

van de sterke beperking van voer en water die de dieren opgelegd wordt. Bij onbeperkt eten zouden zij veel 

te dik worden en last krijgen van tal van gezondheidsproblemen, waardoor ze verminderd vruchtbaar 

worden en zelfs massaal dood zouden gaan. Om deze “productievermindering” te voorkomen worden de 

                                                   
1 Wanneer in dit hoofdstuk over vaderdieren of ouderdieren wordt gesproken, worden ook grootvader- of 

grootouderdieren bedoeld. Beide leven in dezelfde omstandigheden. 
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vaderdieren op een streng honger en water dieet gezet. Hierdoor hebben de dieren grote honger en dorst, 

wat voor veel frustratie en agressie zoals verenpikken zorgt. Daarnaast zijn lamme poten en kreupelheid 

door overgewicht en voetzweren, een hoge ziektedruk en een slecht stalklimaat belangrijke oorzaken voor 

een slecht welzijn. 

Bij bijna de helft van de hanen wordt zonder verdoving de nek gebroken  

Een belangrijk welzijnsprobleem dat tot nu toe weinig aandacht heeft gekregen is het onverdoofd breken 

van de nek van bijna de helft van de hanen. Dit wordt jaarlijks gedaan bij ongeveer 570 duizend van de 1,2 

miljoen hanen. Deze hanen   worden door de boer “geëuthanaseerd”, vanwege problemen met hun poten of 

tenen, snavelafwijkingen, de conditie van hun veren of lichaam, omdat ze zich onvoldoende voortplanten of 

vanwege extreem overgewicht. 

Meestal worden de dieren gedood door hun nek te breken (cervicale dislocatie), ondanks dat dit volgens de 

EU wetgeving niet routinematig mag en alleen wanneer er geen alternatieve voor handen zijn. Dit mag met 

de hand, zolang de dieren dan nog niet zwaarder wegen dan drie kilo. Daarna moeten er mechanische 

hulpmiddelen gebruikt worden, omdat het bij zwaardere hanen lastig is om hun nek met de hand te breken. 

Het is niet bekend of en zo ja welke mechanische hulpmiddelen door Nederlandse pluimveehouders 

gebruikt worden.  

Volgens wetenschappers is het zeer waarschijnlijk dat de dieren na het breken van de nek nog bij 

bewustzijn zijn. Experimenten laten zien dat vrijwel alle vogels die zo worden gedood nog 40 seconden tot 

wel 2 minuten oogreflexen vertonen en naar luchthappen – tot ze uiteindelijk gestikt zijn. Gezien de grote 

welzijnsproblemen heeft de Dierenwelzijnscommissie van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid al in 

2005 aangegeven dat dit alleen toegestaan zou mogen worden wanneer de dieren vooraf verdoofd zouden 

worden. Ondanks de nieuwe wetgeving in 2009 zijn boeren hier nog steeds niet toe verplicht. Voor hanen 

zwaarder dan 5 kilo is verdoving wel verplicht, maar dit wordt in de praktijk vermoedelijk nooit gedaan. 

De vaderdieren die de productieperiode overleefd hebben, wacht een paar laatste traumatiserende 

ervaringen. Eerste worden ze handmatig gevangen en in kratten gestopt. Hierbij lopen ze verwondingen op 

zoals ontwrichte ledematen, botbreuken, kneuzingen en huidbeschadigingen, wat zorgt voor ernstige pijn, 

angst en stress. Vervolgens worden ze getransporteerd en geslacht in Nederlandse slachterijen. Hun vlees 

wordt ten slotte wereldwijd geëxporteerd en industrieel verwerkt in allerlei producten. 

Leghenvaderdieren 

In Nederland leven ruim 46 miljoen leghennen die een onvoorstelbare hoeveelheid van ruim 11 miljard 

eieren per jaar leggen. De 46 miljoen leghennen komen zelf uit de eieren die door zo’n 150 duizend 

leghenvaderdieren zijn bevrucht. De huisvesting- en welzijnsproblemen van deze hanen komen op veel 

punten overeen met die van vleeskuikenvaderdieren. 

Overeenkomstige welzijnsproblemen als bij vleeskuikenvaderdieren  

Door de overeenkomstige huisvestingsomstandigheden spelen veel van de welzijnsproblemen bij 

vleeskuikenvaderdieren ook bij leghenvaderdieren. Zo is er nauwelijks ruimte voor natuurlijk gedrag, komen 

door de slechte kwaliteit van het strooisel ook zweren aan poten en hakken voor, kunnen luchtwegen en 

ogen worden aangetast door het slechte stalklimaat en worden ze op dezelfde manier gevangen voor de 

slacht. Gelukkig vindt er geen voerbeperking plaats. Tegelijkertijd zijn er naar verwachting wel meer 
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problemen door verenpikken en hebben meer dieren – naar schatting maar liefst 80 tot 90% – last van 

vogelmijt (bloedluis). 

Levend versnipperen van haantjes, onverdoofd afbranden van snavels en knippen van kammen  

Ook het leven van leghenvaderdieren begint in speciale broederijen waar de eieren in machines worden 

uitgebroed en op sekse en conditie geselecteerd. Net als bij de vleeskuikenouderdieren zijn er relatief 

weinig hanen nodig om een grote groep hennen te bevruchten. Aangezien de hanen geen eieren leggen en 

er ook weinig vlees aan zal komen, wordt 90% van de haantjes dezelfde dag nog levend versnipperd of 

vergast. Per jaar gaat het om 1,2 miljoen eendagshaantjes. Bij de overgebleven haantjes worden 

onverdoofd de snavels gebrand en bij de helft ook de kammen afgeknipt. 

Veel botbreuken door opkomst volièresysteem  

Het belangrijkste verschil bij de huisvesting van leghenouderdieren is het gebruik van volièresystemen, een 

soort etagesysteem. Hierdoor kunnen er maar liefst 9 dieren per m2 opgehokt worden, wat overeenkomst 

met minder dan 2 A4-tjes per dier. De opkomst van dit systeem gaat ook samen met de opkomst van een 

groot welzijnsprobleem: meer gebroken botten. Door de krappe behuizing en de hoge bezettingsdichtheid, 

is de kans namelijk groot dat de dieren tegen de ijzeren stellage aanvliegen of er van af vallen, waarbij ze 

letterlijk hun botten breken. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 66% van de hennen tegen het einde van hun 

leven één of meerdere borstbeenbreuken had opgelopen; bij sommige bedrijven ligt dit percentage zelfs 

ruim boven de 90%. De gevolgen voor het welzijn zijn groot: volgens Nederlandse welzijnswetenschappers 

is er sprake van ernstig, langdurig en grootschalig dierenleed. Zelfs de kleinste breuk geeft volgens hen al 

pijn. Dit wordt ondersteund door welzijnsonderzoekers die pijnstillers gaven aan hennen met dergelijke 

botbreuken. 

Eén op de zeven hanen wordt voortijd ig en onverdoofd met de hand de nek om gedraaid 

Ook bij leghenvaderdieren is het onverdoofd breken van de nek de belangrijkste doodsoorzaak. Per jaar 

worden zodoende bijna 22 duizend hanen voortijdig gedood. De meest gangbare praktijk is ook hier het 

met de hand breken van hun nek. Mechanische hulpmiddelen zijn niet verplicht, omdat de 

leghenvaderdieren onder de drie kilo blijven. De welzijnsproblemen zijn daarom vergelijkbaar als bij het 

doden van vleeskuikenvaderdieren in de opfokfase. 

Opkratten en op lange afstandstransport naar het buitenland 

Al na één legronde (ongeveer een jaar) wordt een eind gemaakt aan het leven van de resterende 

vaderdieren. Ze worden met de hand gevangen, waarbij een deel van de dieren botbreuken, kneuzingen of 

andere verwondingen oploopt, waardoor ze van de wet eigenlijk niet vervoerd mogen worden. Ze worden 

voornamelijk getransporteerd naar gespecialiseerde slachterijen in het buitenland, waaronder Polen, zo’n 

duizend kilometer verderop. Door deze erbarmelijke omstandigheden neemt vooral bij lange afstanden de 

kans op sterfte toe. In hoeverre de hanen in het buitenland adequaat worden verdoofd is niet bekend. Wel is 

bekend hoe veel hanen uiteindelijk zullen eindigen: als soepkip in Afrika. 

Fokstieren 

In Nederland worden ongeveer 6,5 duizend fokstieren gehouden. Met het sperma van een beperkt deel van 

deze stieren worden koeien kunstmatig geïnsemineerd. Zodoende staan deze stieren aan de wieg van 
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vrijwel de gehele rundveestapel in Nederland, waaronder maar liefst 1,5 miljoen melkkoeien, 1,3 miljoen 

stuks jongvee (toekomstige melkkoeien) en ruim 900 duizend vleeskalveren. Volgens dierwetenschappers 

zijn de belangrijkste welzijnsbeperkingen het niet kunnen uitoefenen van natuurlijk gedrag en het hebben 

van een beperkte ruimte om te kunnen bewegen. Een belangrijke oorzaak van deze problemen is het niet 

krijgen van weidegang. 

Individuele huisvesting en jaarlang opstallen  

De meeste fokstieren voor de melkveehouderij of vleesvee (de dikbillen) worden in speciale centra voor 

kunstmatige inseminatie (KI) gehouden. Potentiële fokstieren groeien in groepen op. Na ongeveer vijf jaar 

wordt aan de hand van hun prestaties bepaald wie als fokstier wordt aangehouden. Dit betreft gemiddeld 1 

op de 25 proefstieren; de rest wordt afgevoerd naar de slachterij. De overgebleven fokstieren worden de 

rest van hun leven individueel gehuisvest. Ze hebben niet de beschikking over een buitenuitloop, laat staan 

dat ze de weide in mogen. Naast deze fokstieren houden sommige bedrijven zelf ook stieren om hun 

koeien te bevruchten. Ook deze stieren worden meestal individueel gehuisvest en blijven permanent op stal. 

Gebrekkig welzijn en grotere kans op kreupelheid door het ontzeggen van weidegang 

Het niet krijgen van weidegang draagt sterk bij aan de belangrijkste geconstateerde welzijnsproblemen bij 

fokstieren: het niet kunnen uitoefenen van natuurlijk gedrag en gebrek aan beweging. In de weide kunnen 

de dieren zich probleemloos voortbewegen, onbelemmerd gaan staan en in elke gewenste houding gaan 

liggen op een comfortabele ondergrond. Ook komt weidegang beter tegemoet komt aan de biologische 

behoeften van runderen. Zo wordt hun onderzoeksdrift beter bevredigd en kunnen ze beter staan en liggen. 

Ze hebben meer tijd voor het herkauwen, de infectiedruk is lager en het versnelt het herstel van allerhande 

aandoeningen. Ook is de kans op kreupelheid door poot- en klauwaandoeningen door weidegang kleiner. 

De ernstige pijn die met deze aandoeningen gepaard gaan, heeft een grote weerslag op het gedrag en de 

algehele conditie van het dier. Het zorgt onder andere voor hypergevoeligheid voor pijn, minder lopen en 

eten, meer liggen en een grotere vatbaarheid voor andere ziektes, wat tot complicaties kan leiden. Gezien 

de grote voordelen voor dierenwelzijn en diergezondheid, zou weidegang ook de vaders van onze 

melkkoeien en vleeskalveren niet ontzegd mogen worden. 
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Wetshandhaving en meer aandacht voor vaderdieren noodzakelijk 

Dit rapport schetst een ontluisterend beeld van vaders van de welbekende ‘plofkippen’, van 

varkensvaderdieren, leghenvaderdieren en de vaders van onze melkkoeien en vleeskalveren. Wakker Dier 

roept de politiek op om meer oog te hebben voor deze vergeten groep dieren met een erbarmelijk leven. 

Per direct moet er beter worden gehandhaafd, want wetsovertredingen zoals het totaal afzonderen van 

zoekberen en het routinematig onverdoofd nekbreken bij hanen zijn ontoelaatbaar. Hiervoor is meer 

controle, onderzoek en transparantie nodig. Daarnaast dient de politiek zich op de middellange termijn in te 

zetten voor betere huisvesting, afschaffing van onverdoofde pijnlijke ingrepen, en in het algemeen betere 

welzijnsnormen voor de vaders van miljoenen dieren die voor onze consumptie worden ‘geproduceerd’. 
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1. Inleiding 

Ieder jaar, op de derde zondag van juni, wordt in Nederland Vaderdag gevierd. Op deze feestdag worden 

vaders verwend met cadeaus en wordt er stilgestaan bij hun rol en bijdrage aan onze samenleving. In de 

vee-industrie vervullen zo’n 1,3 miljoen vaderdieren ook een cruciale rol. Zij staan namelijk aan de wieg van 

onze veestapel en ‘produceren’ gezamenlijk een nageslacht van maar liefst 630 miljoen dieren: 30 miljoen 

biggen, 550 miljoen vleeskuikens, 46 miljoen leghennen en 4 miljoen runderen. 

Deze Vaderdag staat Wakker Dier stil bij het lot van deze vaderdieren. Om hoeveel dieren gaat het? Hoe 

worden ze gehouden? En welke belangrijke welzijns- en gezondheidsproblemen spelen er? Om deze vragen 

te beantwoorden zijn tal van rapporten geraadpleegd en is contact gezocht met dierenwelzijnsexperts van 

de Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR).  

De belangrijkste bevinden worden in dit rapport beschreven. In hoofdstuk 2 wordt eerst aandacht besteed 

aan de varkensvaderdieren: de zogenaamde zoekberen en fokberen. Hoofdstuk 3 kijkt naar de 

vleeskuikenvaderdieren; zij zijn de vaders van de welbekende “plofkippen”. Het 4e hoofdstuk gaat over de 

leghenvaderdieren en ten slotte wordt in het laatste hoofdstuk kort gekeken naar de fokstieren; zij zijn de 

vaders van onze melkkoeien en vleeskalveren. 
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2. Varkensvaderdieren 

Jaarlijks worden er in de Nederlandse varkensindustrie bijna 30 miljoen biggen per jaar “geproduceerd” 

door ruim 910 duizend moedervarkens. Om deze zeugen te bevruchten zijn maar een fractie aan 

mannelijke varkens (beren) nodig: in 2014 bijna 8.000, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (LEI 

2014; CBS 2015a). Naar schatting worden zo’n 6500 beren door zeugenhouders gehouden als 

“zoekbeer”. Daarnaast worden 1500 fokberen gehouden op gespecialiseerde fokcentra. Slechts een 

handvol boeren houdt ook beren om zelf sperma van te winnen (WUR 2015b; DLV 2011). Daarom wordt in 

dit hoofdstuk alleen ingegaan op de leefomstandigheden en het welzijn van zoekberen en fokberen. 

Zoekberen op bedrijven met zeugen 

Op vrijwel alle zeugenbedrijven worden een aantal beren als zoekbeer ingezet (WUR 2015b). Een zoekbeer 

heeft als taak om voor de veehouder zichtbaar te maken welke zeugen “berig” oftewel vruchtbaar zijn. De 

zoekberen zijn in tegensteling tot fokberen niet speciaal geselecteerd op genetische kwaliteiten. De 

belangrijkste selectie criteria zijn dat ze op een leeftijd van elf maanden beschikken over een gezond libido 

en goede mobiliteit (DLV 2011). De functie van een zoekbeer is namelijk dat hij dagelijks voor een groep 

zeugen loopt, zodat de boer kan kijken of zij vruchtbaar zijn. De bevruchting doet de boer vervolgens zelf 

via kunstmatige inseminatie (KI) met sperma van beren die speciaal geselecteerd zijn in KI-centra (zie 

volgende hoofdstuk) (DLV 2011) .  

Het leven van een zoekbeer begint net als die van alle andere vleesvarkens. Wanneer de zeugenhouder een 

nieuwe zoekbeer nodig heeft, selecteert hij een beertje uit een van de vleesvarkens die hij (per ongeluk) niet 

gecastreerd heeft (DLV 2011). Hoewel het beertje niet gecastreerd is, worden zijn zaadleiders soms wel 

doorgesneden. Zodoende behoudt hij zijn libido, maar kan hij niet per ongeluk een zeug met zijn inferieure 

zaad bevruchten (WUR 2015b). De zoekbeer groeit verder samen op met de andere vleesvarkens, totdat 

hij zo’n zes maanden oud is. Zijn hokgenoten worden op die leeftijd afgevoerd naar de slachterij, terwijl hij 

wordt overgeplaatst naar een apart hok (WUR 2015b).  

Individuele en illegale huisvesting van zoekberen  

Zoekberen worden voor de rest van hun leven apart gehuisvest. Van de wetgever moeten ze minimaal 6 m2 

leefruimte krijgen; meer krijgen ze in de praktijk vaak ook niet (MINEZ 2014a; WUR 2015b). Het hok staat 

meestal in de stal bij andere zeugen; zo’n 5% van de zoekberen krijgt een hok bij de zeugen, om de zeugen 

automatisch op hun berigheid te testen (WUR 2015b). 
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Veel zoekberen worden illegaal gehuisvest door hen te isoleren van hun soortgenoten in hokken met hoge 

dichte wanden. Ze hebben meestal niet meer dan 6m2 leefruimte, geen aparte mestplek, geen adequaat 

afleidingsmateriaal en geen stro. Afbeelding: Wakker Dier . 

Volgens de wet moeten de zoekberen andere varkens kunnen ruiken, horen en ook zien (MINEZ 2014a). In 

de praktijk worden ze echter vaak geïsoleerd van hun soortgenoten door hoge dichte wanden. Dit wordt 

gedaan om de zoekbeer en ook de zeugen gestimuleerd te houden (WUR 2015b). Ze kunnen elkaar wel 

horen en ruiken en worden daardoor erg nieuwsgierig, helemaal als de zeugen berig zijn. Wanneer de 

zoekbeer dan eindelijk bij de zeugen mag, zal hij meer contact proberen te maken met de zeugen, terwijl 

de zeugen duidelijkere signalen laten zien dat ze vruchtbaar zijn. Deze manier van houden is volstrekt 

illegaal en zal voor nog meer frustratie en stress zorgen bij de beren en zeugen (Leenstra et al. 2011). 

‘Vaak zit een zoekbeer in een hok met dichte wanden, waardoor ze weinig idee hebben wat er om hen heen 

gebeurt …  

Het klopt dat dit niet mag, maar anders werkt de prikkel minder goed om zeugen berig te krijgen of te 

controleren.’ 

Onderzoeker Animal Sciences Group van Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR 2015b) 

De vloer van het hok bestaat voor het grootste gedeelte uit dicht beton, het overige deel uit een rooster 

waardoor de beer zijn ontlasting kwijt kan. De vloer hoort bedekt te zijn met strooisel, maar stro is niet 

aanwezig. Ook geschikt afleidingsmateriaal is verplicht, maar vrijwel nooit aanwezig (MINEZ 2014a; WUR 

2015b; Spooler et al. 2011). Ten slotte blijven de beren altijd binnen; daglicht en frisse lucht krijgen ze 

daarom niet. 

Het zal niet verwonderlijk zijn dat dit bestaan voor grote welzijnsproblemen zorgt. Opvallend genoeg is hier 

voor zoekberen vrijwel geen onderzoek naar gedaan, ondanks dat welzijnsonderzoekers hier wel op 

aandringen (WUR 2015b; EFSA 2007b). Een reden hiervoor is dat het over relatief kleine aantallen dieren 
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gaat en zij een beperkte waarde hebben voor het productieproces. Maar omdat vleesvarkens voor een 

belangrijk deel onder gelijksoortige omstandigheden gehouden worden, zijn veel van de welzijnsproblemen 

die zij ondervinden ook van betrekking op zoekberen (WUR 2015b). De belangrijkste problemen worden in 

de volgende paragrafen besproken. 
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Beperkte mogelijkheden voor natuurlijk gedrag 

Onder natuurlijke omstandigheden zijn de beren ook meestal alleen; alleen tijdens het paarseizoen gaat een 

beer opzoek naar zeugen (EFSA 2007b) . In de natuur hebben de varkens veel afleiding en zijn ze tot wel 

75% van hun actieve tijd bezig met het onderzoeken van hun omgeving en zijn ze al wroetende veel op 

zoek naar voedsel (EFSA 2007a; Werkgroep Krulstaart 2013). Maar in zijn hok valt er voor een zoekbeer 

niets te onderzoeken of te wroeten. De vloer is van beton en besmeurd met zijn uitwerpselen, er is geen 

stro en andere varkens kan hij niet zien. Hooguit is er afleidingsmateriaal in de vorm van een ketting met 

bal of stuk plastic, maar dit komt in de verste verte niet tegemoet aan de behoefte van een varken 

(Leenstra et al. 2011; Spooler et al. 2011). Alleen de dagelijkse ronde langs de zeugen – gemiddeld één 

tot twee keer per dag – zorgt voor enige afleiding (Leenstra et al. 2011). Tegelijkertijd zijn deze rondes ook 

frustrerend voor de beer: slechts zelden mag hij ook daadwerkelijk een zeug dekken, om hem zo 

voldoende gemotiveerd te houden of omdat de boer toevallig een tekort aan KI-sperma heeft. Ook het eten 

geeft weinig afleiding. De beer krijgt een paar keer per dag automatisch geconcentreerd brokvoer in zijn 

trog. Dit bevat geen ruwvoer, waardoor hij het snel heeft opgegeten (WUR 2015b). 

Het is bekend dat varkens onder dergelijke omstandigheden lusteloos (apathisch) en depressief worden 

(Velarde et al. 2007): maar liefst 80-85% van hun dag brengen ze door met “rusten en niets doen” (EFSA 

2007a; WUR 2015b). Ook vertonen beren stereotiep gedrag zoals loos kauwen, omdat ze niet aan hun 

kauwbehoefte kunnen voldoen (WUR 2015b). Ten slotte worden ze er ook agressiever door, wat voor veel 

boeren een belangrijke reden is om ze af te voeren (Velarde et al. 2007; WUR 2015b).  

Pijnlijke huid- , k lauw-  en pootproblemen door harde, gladde en vieze vloeren 

De hokken van zoekberen zijn meestal meer vervuild met poep en urine dan de hokken van vleesvarkens of 

zeugen (WUR 2015b). In combinatie met de harde en gladde vloeren krijgen zoekberen daardoor vaker last 

van pijnlijke poot- en klauwproblemen (EFSA 2007b; WUR 2015b). Ten eerste kan de beer uitglijden, 

waardoor hij verwondingen aan spieren, gewrichten en klauwen kan oplopen. Daarnaast maakt de mest en 

urine de zolen en klauwen zacht, waardoor klauwen sneller slijten en makkelijker geïnfecteerd kunnen 

worden. Ook kan het gebrek aan goede ligmogelijkheden voor huidaandoeningen (zweren) en 

slijmbeursontsteking zorgen. Deze wonden kunnen vervolgens worden geïnfecteerd met schadelijke 

bacteriën die volop in de mest en urine aanwezig zijn (Spooler et al. 2011; EFSA 2007a, 2005, 2007b). 

Ten slotte groeien de hoeven geregeld te lang door omdat ze onvoldoende kunnen slijten (EFSA 2007b; 

WUR 2015b). Door deze aandoeningen wordt naar schatting zo’n 25% van de beren uiteindelijk kreupel, 

waardoor ze hun “taak” minder goed kunnen uitvoeren. 

Het is bekend dat door het toepassen van stro als ondergrond voor veel minder beenwerkproblemen en 

huidschade zorgt (Bruininx et al. 1998; EFSA 2007b). Maar het verstrekken van stro kost geld en 

bovendien zijn de mestverwerkingssystemen uit kostenoverwegingen hier niet op ingericht (EFSA 2007b; 

EZ 2012). Ook zijn deze problemen bij volwassen beren moeilijk te onderzoeken en te verhelpen, omdat de 

beer dit zonder verdoving of vast te binden niet toelaat (EFSA 2007b). Daarom worden zoekberen wanneer 

ze kreupel zijn meestal op transport gezet om geslacht te worden.  

Maagaandoeningen door slecht voer   

Zoekberen krijgen hetzelfde geconcentreerde voer als vleesvarkens of zeugen. Dit voer bestaat deels uit 

vezels, maar niet uit ruwvoer zoals gras, kuil of stro. Hierdoor hebben veel varkens – en dus ook de beren 
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– chronisch last van maagaandoeningen, waaronder maagzweren (Leenstra et al. 2011). Uit onderzoek van 

de Gezondheidsdienst voor Dieren blijkt dat maar liefst 74% van de zeugen en 58% van de vleesvarkens 

hier last van heeft. Het verstrekken van ruwvoer zorgt ervoor dat maagwandbeschadigingen sterk afnemen 

(GD 2010), maar zoekberen worden net als de andere varkens zelfs geen handje stro gegeven (WUR 

2015b). Mensen weten hoe pijnlijk maagklachten en maagzweren zijn; voor varkens is dit volgens 

dieronderzoekers niet anders. Desondanks wordt dit grote welzijnsprobleem al decennia lang door de 

varkenssector genegeerd, ondanks herhaaldelijk aandringen door welzijnsonderzoekers (Leenstra et al. 

2011; EFSA 2007b). 

Ziek door stinkende en giftige ammoniakdampen in de stal 

Zoekberen leven, net als de andere varkens, permanent boven een kelder gevuld met hun eigen mest en 

urine. Hierdoor ademen ze dag in, dag uit, hun eigen stinkende en giftige mestdampen in, waarvan 

ammoniak het meest giftig is. Dit terwijl juist varkens een zeer fijngevoelige neus hebben. Reuk is zelfs hun 

belangrijkste zintuig, die ze gebruiken om voedsel te zoeken en elkaar te herkennen (RDA 2006).  

‘Het Klimaatplatform Varkenshouderij hanteert als adviesnorm een gehalte voor ammoniak in de stallucht  

van 10 ppm. De ammoniakgehalten in de gemiddelde Nederlandse stal liggen vaak een stuk hoger liggen:  

op een niveau dat kan oplopen tot 50 tot 60 ppm’ 

Vakblad Boerderij over ammoniak in varkensstallen (Moesker 2014) 

Uit verschillende metingen blijkt dat ammoniakconcentratie in varkensstallen de afgelopen jaren steeds 

meer toeneemt en vaak wel op 60 ppm2 ligt (Moesker 2014). Ook volgens het Europese Wetenschappelijk 

Panel voor diergezondheid en -welzijn (EFSA) zijn concentraties van 40 ppm in varkensstallen heel normaal 

(EFSA 2007a). Mensen ervaren al ademhalingsproblemen bij ammoniakconcentraties boven de 6 ppm. Bij 

langdurige blootstelling aan concentraties hoger dan 20 ppm worden de luchtwegen al aangetast, zowel bij 

mensen als bij varkens (Varkens.nl 2013; EFSA 2007a; ILVO 2010; Moesker 2014).  

Door de slechte luchtkwaliteit worden de varkens dan ook vatbaarder voor infecties en worden ze eerder 

ziek (Varkens.nl 2012). De hoge concentratie ammoniak, in combinatie met veel fijnstof, tocht en een hoge 

infectiedruk, zorgen ervoor dat ze ernstig benauwd zijn, pleuritis krijgen, chronisch hoesten of ontstekingen 

hebben aan de longen, ademhalingswegen of ogen (Leenstra et al. 2011; Boerderij 2012).  

De slechte luchtkwaliteit in stallen is daarom een belangrijk bron voor een slecht welzijn. Door de ernst, 

duur en omvang van het probleem krijgt een slecht stalklimaat van dierwetenschappers de hoogst 

mogelijke score op de schaal van “ongerief” (Leenstra et al. 2011). 

Afgedankt en verwerkt tot diervoeder  

De meeste zoekberen worden hooguit drie tot vier jaar oud en hebben dan hun volwassen gewicht van 

maar liefst 400 kilo bereikt. Ter vergelijking: een vleesvarken weegt slechts 120 kilo en een zeug hooguit 

300 kilo. Door dit hoge gewicht hebben de beren relatief veel kostbaar voer nodig. Omdat de 

zeugenhouders zoekberen als een “sluitpost” zien, wordt een zoekbeer wanneer hij te duur wordt 

afgevoerd naar de slacht en vervangen door een jongere, goedkopere zoekbeer. Naast deze reden zijn 

agressie of andere gedragsproblemen, klauwproblemen en overige aandoeningen de belangrijkste redenen 

                                                   
2 Ppm staat voor het aantal deeltjes per miljoen deeltjes (parts per million) 



 Vaderdieren in de vee-industrie 

Pagina 17 
 

om de dieren vroegtijdig naar de slacht te sturen. Ze worden echter niet geslacht voor menselijke 

consumptie. Daarvoor bevat hun vlees teveel mannelijke hormonen, waardoor er standaard “berenlucht” vrij 

komt bij de bereiding van het vlees. In plaats daarvan wordt hun vlees waarschijnlijk in diervoeder verwerkt, 

onder meer bestemd voor onze honden en katten (WUR 2015b). 
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Fokberen in KI centra 

Zoekberen zijn eigenlijk surrogaatvaders. Zij moeten de zeugen gewillig maken om bevrucht te worden, 

maar zullen dit vrijwel nooit zelf mogen doen. De daadwerkelijke bevruchting gebeurt met kunstmatige 

inseminatie (KI) door de zeugenhouder, met sperma van speciale fokberen. Deze fokberen worden 

gehouden in KI-centra, waarvan er slechts zeven zijn in Nederland. Ieder station houdt hooguit enkele 

honderden beren, omdat er in totaal niet meer dan 1500 beren nodig zijn om de 910.000 zeugen in 

Nederland te bevruchten. Deze fokberen zijn dus de échte vaders van de bijna 30 miljoen biggen die ieder 

jaar in Nederland geboren worden (LEI 2014; CBS 2015a; WUR 2015b).  

‘Een beer produceert 1000 tot 1700 dosissen sperma per jaar, en kan daarmee minstens 200 zeugen 

succesvol bevruchten’ 

Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid over de vruchtbaarheid bij zeugen (DLV 2011) 

De fokberen zijn speciaal geselecteerd op hun genetische eigenschappen, waarvan de vruchtbaarheid, 

groeisnelheid, efficiënte groei, lichaamsbouw en het vetpercentage van hun vlees tot de belangrijkste zijn. 

Deze eigenschappen worden vastgelegd in een getal, de zogenaamde fokwaarde. Jaarlijks blijven alleen de 

best presterende fokberen met de hoogste fokwaarde in leven. Sowieso wordt op een leeftijd van 6-7 

maanden de helft van de fokberen al uitgeselecteerd en naar de slachtlijn afgevoerd. De fokberen die 

overblijven is ook geen prettig leven beschoren (WUR 2015b).  

Afname van sperma door kunstzeug en werknemer 

Fokberen zullen nooit daadwerkelijk een zeug bevruchten. In plaats daarvan moeten ze het doen met een 

kunstzeug en werknemer van het fokbedrijf. In ideale omstandigheden wordt hun sperma elke vijf dagen 

afgenomen; dit vaker doen gaat ten koste van de kwaliteit van het sperma (DLV 2011). Hiertoe wordt de 

beer naar een apart hok met een kunstzeug gebracht. Wanneer de beer de kunstzeug bespringt pakt de 

werknemer de penis van de beer met handschoenen vast en masseert deze zo’n 4 tot 10 minuten. 

Wanneer de beer vervolgens tot een zaadlozing komt, wordt het sperma in een zak of beker opgevangen. 

Daarna wordt het zaad verdund en bewaard totdat het bij een zeug via een rietje kunstmatig door de 

veehouder wordt ingebracht (DLV 2011). 

Individuele huisvesting van fokberen  

Net als zoekberen groeien fokberen op in een groep, maar deze groep bestaat alleen uit fokbeertjes. Dit is 

belangrijk om voldoende sociale vaardigheden op te doen, zodat ze beter paargedrag gaan vertonen (EFSA 

2007b). Op een leeftijd van ongeveer acht maanden worden ze individueel gehuisvest in vierkante hokken 

met betonnen vloeren. Doorgaans wordt hen wel wat meer ruimte gegund dan de 6 m2 die wettelijk 

verplicht is, maar een gescheiden plek voor hun uitwerpselen is er niet  (WUR 2015b; EFSA 2007b).  In 

sommige centra is de vloer bedekt met stro en anders met wat strooisel van zaagsel. Daarnaast zijn de 

hokken omheind met hekken waardoor ze elkaar, in tegenstelling tot zoekberen, wel kunnen zien en 

aanraken. Ook zijn de stallen beter verlicht (WUR 2015b). Voor het libido van de beer is het namelijk goed 

wanneer hij visueel contact heeft met andere beren (DLV 2011). Geen van de beren heeft de beschikking 

over een buitenloop, noch over daglicht (WUR 2015b). 
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Welzijnsproblemen door beperkte mogelijkheden voor natuurlijk gedrag  

Naar het welzijn van fokberen is ook geen specifiek onderzoek gedaan (EFSA 2007b; WUR 2015b). Zo is 

niet gekeken naar welzijnsaspecten zoals hokinrichting, afleidingsmateriaal en vloeren, ondanks dat bekend 

is dat dit voor grote welzijnsproblemen zorgt. Er is alleen onderzoek gedaan naar het ontwerp en de 

vloeren van het hok waar het zaad verzameld wordt. Niet vanwege het welzijn, maar puur om er voor te 

zorgen dat het sperma zo optimaal mogelijk verzameld kan worden (EFSA 2007b). Als de beren “geluk” 

hebben, hebben ze wat stro als afleidingsmateriaal, of anders een ketting. 

Dierwetenschappers denken dat fokberen dankzij deze beperkte verbeteringen een beter welzijn hebben 

dan zoekberen (WUR 2015b; EFSA 2007b). Voor KI centra zijn de fokberen immers van grote economisch 

waarde, waardoor er meer aandacht is voor hun verzorging. Zo zijn er minder klauwproblemen, meer 

sociaal contact en is het stalklimaat beter (WUR 2015b).  

Desondanks is het duidelijk dat er geen sprake is van een natuurlijke situatie en de mogelijkheden voor 

natuurlijk gedrag erg beperkt zijn. Net als bij de zoekberen hebben ze erg weinig bewegingsruimte, kunnen 

ze niet wroeten, valt er vrijwel niks te onderzoeken en het seksuele gedrag dat er is, is beperkt en 

kunstmatig (WUR 2015b). Daarnaast is er van sociaal contact nauwelijks sprake, waardoor de beren onder 

andere agressiever worden tijdens de paring (EFSA 2007b) . Ook staan de beren onder constante stress 

door de concurrentie met andere beren in hetzelfde lokaal. Hierdoor heeft een beer een gevoelige 

spijsvertering die heel snel ontregeld raakt (DLV 2011) . Van een goed welzijn is daarom ook geenszins 

sprake. 

Na twee jaar vervangen 

Ondanks het betere welzijn hebben de fokberen een geringe “gebruiksduur”: de meeste fokberen worden 

na twee jaar al vervangen (WUR 2015b). De belangrijkste redenen zijn slechtere spermakwaliteit, poot-, 

klauw- of andere gezondheidsproblemen, gevaar van inteelt, toenemend agressief gedrag of het weigeren 

van het dekken van een kunstzeug (DLV 2011). Of simpelweg omdat de volgende generatie beren door 

doorfokken betere fokwaarden heeft verkregen (WUR 2015b). 
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3. Vleeskuikenvaderdieren 

Jaarlijks worden er in Nederland zo’n 550 miljoen vleeskuikens (plofkippen) geslacht (CBS 2015b). Deze 

enorme hoeveelheid kuikens worden voornamelijk geproduceerd door bijna 8 miljoen (groot)ouderdieren3 

die op 270 bedrijven in Nederland worden gehouden (CBS 2015a). Jaarlijks gaat het om1,2 miljoen 

vaderdieren (WUR 2015a; EFSA 2010). In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de 

leefomstandigheden en het welzijn van deze vaderdieren.De vleeskuikenpiramide 

Wereldwijd zijn de oorspronkelijke ouders van vleeskuikens in het bezit van slechts drie fokbedrijven, 

waarvan één in Nederland. In verhouding betreft dit slechts een zeer beperkt aantal dieren (enkele 

duizenden per bedrijf), de zogenaamde overgrootouderdieren (Leenstra et al. 2011; Hiemstra, Ten Napel 

2013). De kuikens van deze overgrootouders worden verkocht aan bedrijven die de grootouders fokken. In 

Nederland zijn dit ongeveer 15 tot 20 bedrijven, die gezamenlijk 500.000 grootouderdieren houden. 

Vervolgens worden de kuikens van deze grootouders verkocht aan één van de 95 opfokbedrijven. Hier 

groeien de ruim 7 miljoen ouderdieren op tot ze op een leeftijd van 20-22 weken vruchtbaar zijn. 

Vervolgens worden ze overgebracht naar één van de 195 productiebedrijven, waar de eierproductie plaats 

vindt van de 450 miljoen vleeskuikens die in Nederland jaarlijks geslacht worden (WUR 2015d; CBS 

2015a). 

Huisvesting van hanen 

Het leven van de haantjes begint in speciale broederijen. Hier worden de eieren door machines uitgebroed. 

Zwakke, misvormde of anderszins afgewezen kuikens worden direct vergast of levend versnipperd. De 

overgebleven kuikens worden standaard tegen verschillende ziekten ingeënt. Vervolgens worden de 

mannelijke kuikens van de vrouwelijke gescheiden (EFSA 2010). Er worden evenveel haantjes als hennetjes 

geboren, maar voor de bevruchting van 10 hennen is maar 1 haan nodig. Daarom wordt het grootste deel 

van de uitgeselecteerde hanen direct naar vleeskuikenbedrijven getransporteerd, om daar als vleeskuiken 

opgefokt te worden (WUR 2015d). De overgebleven hanen – in totaal 1,2 miljoen – worden als dagoude 

kuikens naar opfokbedrijven vervoerd. 

De ouderdieren verblijven op één van de 95 opfokbedrijven, tot ze geslachtsrijp zijn (WUR 2015d). De 

hanen en hennen worden hier apart gehouden in een groep van 2500-3000 soortgenoten. De belangrijkste 

reden hiervoor is dat de hanen aan een ander voedselregime worden blootgesteld dan de hennen (EFSA 

2010). De meeste dieren worden net zoals vleeskuikens in grondhuisvestingsystemen gehouden. Deze 

stallen bestaan uit een betonnen vloer die volledig met strooisel bedekt is. Na een aantal weken worden 

hier verhoogde roostervloeren (springtafels) in geplaatst, zodat ze kunnen leren om de hoogte in te gaan 

(WUR 2015d). Aan het einde van de opgroeiperiode weegt een haan al zo’n 2,6 kilo, maar desalniettemin 

beschikt hij amper over één A4tje aan ruimte (MINEZ 2014a; EFSA 2010). 

Na 20-22 weken zijn de ouderdieren geslachtsrijp en worden ze overgebracht naar één van de 195 

zogenaamde productiebedrijven, waar ze gedurende één legronde (ongeveer een jaar) verblijven (WUR 

2015d). Hier worden de hanen met de hennen gemengd zodat ze op een natuurlijke manier met elkaar 

kunnen paren. Verdeeld over meerdere groepen worden er gemiddeld 29 duizend ouderdieren per bedrijf 

                                                   
3 Wanneer in dit hoofdstuk over vaderdieren of ouderdieren wordt gesproken, worden ook grootvader- of 

grootouderdieren bedoeld. Beide leven in dezelfde omstandigheden. 
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gehouden, waarvan ruim 2.500 vaderdieren (CBS 2015a). De meeste stallen4 zijn vergelijkbaar met de 

scharrelstallen voor leghennen (MINEZ 2014b). Ongeveer een derde tot de helft van de vloer is bedekt met 

strooisel; de overige ruimte bestaat uit verhogingen met roostervloer waarop de dieren kunnen zitten (EFSA 

2010; WUR 2015d). Zoals wettelijk verplicht zijn op de verhoogde roostervloer legnesten beschikbaar. 

Maar zitstokken zijn in de praktijk niet aanwezig, ondanks dat dit ook een wettelijke verplichting is. Inclusief 

legnest krijgen de dieren iets meer dan twee A4tjes aan ruimte. Zodoende worden er 7 tot 8 dieren per 

vierkante meter bij elkaar opgehokt (MINEZ 2014a; WUR 2015d). 

                                                   
4 Een gering aantal bedrijven (<5) heeft nog kooien, maar dit aantal neemt gestaag af. Deze kooien hebben 

een strooiselmat (WUR 2015d). [mag dat wel van de wet?]  
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Zowel de opfok- als de productiestallen waarin de dieren verblijven zijn hermetisch afgesloten van de 

buitenwereld en worden verlicht met TL lampen. Meestal zijn er geen ramen en de lucht wordt mechanisch 

geventileerd. Daglicht krijgen ze dus nooit te zien en frisse buitenlucht zullen ze nooit ervaren. De betonnen 

vloer wordt bedekt met een laagje strooisel. Alleen wanneer de stal ontruimd wordt om plaats te maken 

voor een nieuwe groep dieren wordt het strooisel ververst (EFSA 2010). De dieren lopen daarom de hele 

tijd in hun eigen uitwerpselen. Van de wetgever moet het strooisel tweemaal per dag worden 

gecontroleerd, maar hooguit wordt er soms wat nieuw strooisel bijgegooid (MINEZ 2014a; WUR 2015d).  

Onder deze barre en volstrekt onnatuurlijke omstandigheden zullen de hanen hun leven moeten slijten. Het 

zal daarom niet verbazen dat dit voor grote welzijnsproblemen zorgt, zowel in de opgroei- als 

productiemethode (EFSA 2010). De belangrijkste welzijnsproblemen worden in de volgende paragrafen 

toegelicht. 

Beperkte mogelijkheden voor natuurlijk gedrag 

Door de hoge bezettingsdichtheid en gebrek aan goed strooisel is er voor vaderdieren nauwelijks ruimte 

om hun natuurlijk gedrag uit te oefenen (EFSA 2010). De mogelijkheden om te scharrelen, te fladderen en 

een stofbad te nemen zijn beperkt en is er eigenlijk geen mogelijkheid om tot rust te komen.  

Ook het zoeken naar voedsel komt niet tegemoet aan hun behoeften. Normaal besteden kippen 60% tot 

90% van hun tijd aan het eten en zoeken naar voedsel. In de vee-industrie ligt dit met 45% flink lager 

(Leenstra et al. 2011). Maar omdat de vleeskuikenvaderdieren hun hele leven worden beperkt in de 

beschikbare hoeveelheid voedsel, worden zij juist extra in deze behoefte beperkt.  

De kunstmatige stalverlichting voldoet ook niet aan hun natuurlijke behoefte. Het licht dat TL-lampen 

uitstralen bevat namelijk geen ultraviolet licht. Dit heeft volgens onderzoekers een grote invloed op hun 

natuurlijke gedrag. De kippen hebben hierdoor onvolledig zicht waardoor allerlei signalen, details en 

contrasten in hun omgeving minder goed zichtbaar zijn. Hierdoor kunnen ze minder uiting geven aan 

natuurlijk gedrag zoals bodempikken, bodemkrabben en het nemen stofbaden. Ook kunnen zij hun 

soortgenoten moeilijker herkennen en gaat het paren minder goed. Al deze beperkingen van hun gedrag 

zorgen er volgens welzijnsonderzoekers voor dat de dieren continue angstig zijn (Leenstra et al. 2011). 
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De kale hokken geven ook geen afleiding; verrijkingsmateriaal is vrijwel nooit aanwezig. Het is bekend dat 

afleidingsmateriaal, zoals pikapparaten, spiegels, ballen, strobalen et cetera, er voor kan zorgen dat 

verenpikken, kannibalisme en agressie minder wordt, maar dit wordt desondanks in de praktijk nooit 

standaard toegepast (EFSA 2010). Alleen wanneer de hanen geen snavelbehandeling hebben ondergaan, 

worden in de productieperiode wel eens luzernebalen of celbetonblokken ter beschikking gesteld (WUR 

2015d). 

Het enige natuurlijke gedrag waar de vaderdieren tijdens de productieperiode volop uiting aan kunnen 

geven, is het paargedrag. Maar doordat de hanen niet gesocialiseerd en gewelddadig zijn, gaat dit zwaar 

ten koste van het welzijn van de hennen. Om de hennen hiertegen enigszins te beschermen, worden hun 

teenkootjes geamputeerd en snavels gebrand. 

Amputeren van teenkootjes en afbranden van snavel 

Kort nadat vaderhaantjes in een broedmachine zijn uitgekomen, worden bij alle uitgeselecteerde haantjes 

de teenkootjes geamputeerd. Deze verminkingen zijn wettelijke toegestaan, zolang de hanen maar niet 

ouder zijn dan twee dagen (MINEZ 2015). Zoals aangegeven wordt dit vooral gedaan om de hennen 

enigszins te beschermen tegen het ruwe paargedrag van de hanen (EFSA 2010; Leenstra et al. 2011). 

Omdat hanen en hennen in de opgroeifase apart worden gehouden, zijn de dieren namelijk niet op een 

normale manier gesocialiseerd. Dit blijkt ook uit het paringsgedrag, of beter gezegd, het gebrek daaraan. 

Normaal gesproken vertonen kippen voor de paring sterk geritualiseerd baltsgedrag. Maar doordat de 

hanen en hennen gescheiden opgroeien, vertonen de hanen dit baltsgedrag nog nauwelijks. In plaats 

daarvan proberen ze hennen met geweld te betreden. Chronische stress, angst en ernstige wonden bij de 

hennen zijn het gevolg. Het onder meer natuurlijke omstandigheden houden van de kippen zorgt er voor dat 

deze problemen minder optreden, maar de pluimveesector kiest liever voor de goedkoopste oplossing: het 

amputeren van ledematen (Leenstra et al. 2011; EFSA 2010). 

Op de broederij wordt bij de meeste hanen en hennen ook de snavel afgebrand. Dit wordt gedaan omdat de 

dieren anders tot bloedens toe elkaars veren gaan pikken, uit frustratie over het slechte en beperkte voer, 

gebrek aan goed strooisel en slechte verlichting (PPE 2011). Daarnaast zijn genetische aanleg, slecht 

strooisel, angst voor mensen, te grote groepen, moederloze opfok, gebrek aan zitstokken, te hoge 

bezetting, slecht stalklimaat en het niet hebben van een uitloop belangrijke factoren die bijdragen aan dit 

ongewenste gedrag (Leenstra et al. 2011). Maar in plaats van de dieren een meer natuurlijke omgeving aan 

te bieden en de problemen bij de bron aan te pakken, staat de wetgever het toe om structureel de snavels 

af te branden (MINEZ 2015). Dit is uiteraard de goedkoopste optie, waar veehouders dan ook massaal 

gebruik van maken. 

Verenpikken en kannibalisme 

Door het verenpikken raken de dieren beschadigd, wat verder pikken uitlokt en in sommige gevallen leidt 

tot kannibalisme (Leenstra et al. 2011). Exacte cijfers over het voorkomen van verenpikken en kannibalisme 

bij vleeskuikenouderdieren zijn er niet; er wordt simpelweg geen onderzoek naar gedaan. Desalniettemin 

wordt het niet ingeschat als een groot probleem (WUR 2015d). Een ruwe schatting van dieronderzoekers is 

dat verenpikken op 50% van de niet-kooisystemen voor komt en kannibalisme op 1%. Het risico is 

aanzienlijk groter in grote groepen dieren zoals bij vleeskuiken(ouderdieren) en leghennen(ouderdieren), dan 

in de kleinere groepen die in verrijkte kooien of koloniehuisvesting worden gehouden (Leenstra et al. 2011). 
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Tegenwoordig worden de snavels afgebrand door met een infra-roodstraal sterk te verhitten. Hierdoor 

sterft de snavelpunt af en valt er uiteindelijk af. Dit hele proces wordt automatisch door een machine 

gedaan (Fiks-van Niekerk et al. 2011). Naast de acute pijn die de behandeling veroorzaakt, is vooral de 

eerste dagen erna de pijn naar verwachting groot. Maar ook de weken erna eten en drinken de dieren 

minder dan normaal (EFSA 2010). Desondanks krijgen de dieren geen verdoving – laat staan pijnstillers 

(EFSA 2010; WUR 2015d). 
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Een deel van de haantjes blijft hun leven lang last houden van de amputaties (Leenstra et al. 2011). Het 

amputeren van teenkootjes en afbranden van snavels zorgt door het beschadigen van de zenuwbanen 

namelijk soms ook voor neuroma’s. Hoewel de zenuwen beschadigd zijn, blijven de zenuwuitlopers groeien. 

Hierdoor ontstaat een woekering van zenuwvezels (een neuroma) die bij iedere aanraking een gemene 

pijnscheut kan veroorzaken (Leenstra et al. 2011; EFSA 2010).  

Permanente honger en dorst door sterke voerbeperking 

Het grootste welzijnsprobleem voor vleeskuikenvaders is de permanente honger en dorst. Dit is het gevolg 

van de sterke beperking van voer en water die de dieren opgelegd wordt (WUR 2015d). De dieren hebben 

namelijk een enorme eetlust – daar zijn ze ten slotte decennia lang op doorgefokt. Zonder deze eetlust 

zouden hun kuikens nooit zo snel kunnen groeien; ruim 2 kilo in zes weken, vier keer zo hard als 60 jaar 

geleden (EFSA 2010; WUR 2015d). 

‘De afgelopen dertig jaar is het doelgewicht van de ouderdieren niet veranderd, maar hun groeisnelheid wel.  

Daarom is de mate van voedselbeperking aan ouderdieren continue toegenomen,  

een trend die zich in de toekomst naar verwachting zal doorzetten’ 

Europese Autoriteit voor voedselveiligheid over het welzijn van vleeskuikenouderdieren (EFSA 2010) 

Maar in tegenstelling tot hun kuikens, krijgen de vaderdieren zeer beperkt voedsel en water, vooral tijdens 

de groeifase en een aantal weken daarna. Bij onbeperkt eten zouden zij veel te dik worden en last krijgen 

van tal van gezondheidsproblemen, waardoor ze verminderd vruchtbaar worden en zelfs massaal dood 

zouden gaan(Weeks, Butterworth 2004; EFSA 2010). 

Om deze “productievermindering” te voorkomen worden de vaderdieren op een streng honger en water 

dieet gezet. Tijdens de opgroeifase krijgen ze slechts een kwart of een derde van het voedsel dat ze 

zouden willen eten. Ook komt het veel voor dat ze één of meer dagen per week überhaupt geen voedsel 

krijgen. Tijdens de productieperiode worden ze iets minder beperkt, maar nog steeds ongeveer 45-80% 

van wat ze zouden willen eten (EFSA 2010). De beperking van het water is om er voor te zorgen dat ze hun 

hongergevoel niet compenseren met te veel drinken en hun mest te nat wordt, wat vervolgens meer 

brandplekken op voeten en hakken zal veroorzaken (zie verderop) (ViN 2010).  

De gevolgen van dit hongerdieet voor de hanen laat zich raden. De dieren hebben grote honger en dorst, 

wat voor veel frustratie en agressie tijdens het eten zorgt. Hierdoor gaan ze elkaar pikken en stereotiep 

gedrag vertonen (Leenstra et al. 2011; EFSA 2010; Weeks, Butterworth 2004). In de laatste fase van hun 

bestaan kunnen de beperkingen ook voor een algehele lichamelijke verzwakking zorgen, wat zich vooral uit 

in pootproblemen door infecties en afwijkingen (Leenstra et al. 2011). 

Lamme poten en kreupele hanen door overgewicht 

De belangrijkste reden van de beperking van voedsel is om problemen door overgewicht te voorkomen. 

Maar ondanks de continue beperking groeien de hanen gestaag door. Aan het eind van hun leven – ze zijn 

dan 60-65 weken oud – wegen ze zo’n 5 tot 5½  kilo (EFSA 2010). Ter vergelijking: dat is 10 keer 

zwaarder dan de bekende Hollandse krielkip (Wikipedia 2015a). 

Door het extreme gewicht worden bij hanen dezelfde bot- en spierafwijkingen aangetroffen als bij 

vleeskuikens, zoals scheenbeen- en andere botdeformaties, het afsterven van botweefsel door te weinig 
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doorbloeding en gescheurde bindweefsels en pezen(EFSA 2010). Dit zorgt voor ernstige en chronische 

welzijnsproblemen, waardoor de hanen door hun pijnlijke poten heen zakken, kreupel gaan lopen en niet 

meer hun normale gedrag kunnen uitoefenen (Leenstra et al. 2011). 

Over de mate waarin deze problemen bij de vaderdieren voorkomen is weinig bekend (WUR 2015d). Ook 

hier wordt al jaren geen onderzoek meer naar gedaan; de meest recente informatie is meer dan 25 jaar 

oud is. Maar aangezien de kreupele hanen hierdoor hun “functie” niet meer goed kunnen uitoefenen, 

vormen extreem overgewicht en kreupelheid een van de belangrijkste redenen hen vroegtijdig letterlijk de 

nek om te draaien (EFSA 2010). 

Zweren aan poten en hakken door slechte kwaliteit strooisel 

Een ander belangrijk welzijnsprobleem wordt veroorzaakt door de slechte kwaliteit van het strooisel. Zoals 

aangegeven wordt dit strooisel nooit ververst. Hierdoor lopen de hanen continue in hun eigen uitwerpselen. 

Het strooisel met natte mest is een “ideale” combinatie om poten en huid ernstig aan te tasten. De 

voornaamste boosdoener is de hoge concentratie giftige ammoniak, afkomstig uit hun eigen poep. 

Bacteriën in de stal produceren ammoniak door de omzetting van urinezuur, wat veelvuldig in het strooisel 

voorkomt (Ellen et al. 2005). De in vocht opgeloste ammoniak heeft een sterk irriterend en bijtende werking 

op de huid, vandaar dat deze aandoeningen ook wel “ammoniakbrandwonden” worden genoemd. Eerst 

wordt de huid rood, vervolgens sterft de huid af en ten slotte ontstaan er open wonden (laesies). De talloze 

bacteriën in het strooisel en de poep, vooral de poepbacterie E. coli en Staphylococcus spp., zorgen 

vervolgens voor huidontstekingen (Kjaer et al. 2006; Gezondheidsdienst voor Dieren 2002; Berg 1998). 

Chronisch pijnlijke voetzoolzweren, brandhakken en borstblaren zijn het gevolg.5 

 

Over de prevalentie van voetzweren, borstblaren en brandhakken bij ouderdieren zijn opnieuw geen exacte 

cijfers beschikbaar; ook hiernaar wordt geen onderzoek gedaan (EFSA 2010; WUR 2015d). Toch schatten 

Wageningse dierenwelzijnsonderzoekers dat in totaal 30% van de ouderdieren last heeft van deze 

aandoeningen. Gezien de ernst, duur en omvang krijgt dit welzijnsprobleem de hoogste score op hun 

schaal van ongerief (Leenstra et al. 2011). 

                                                   
5 De foto’s zijn overgenomen uit het rapport van Animal Sciences Group (ASG) over welzijnsindicatoren voor 

vleeskuikens (ASG 2009). 

Voetzoolzweren Brandhakken Borstblaren
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Irritaties aan luchtwegen en ogen door slecht stalklimaat 

‘Ammoniak zorgt voor luchtzaklaesies, aantasting van het hoornvlies  

en verhoogt de gevoeligheid voor vele ziekten. Snelle diagnose van een ziekte  

wordt uitgesteld vanwege de afkeer van ammoniak door de veehouder’ 

Assistent-professor Helle Halkjær Kristensen, Universiteit van Kopenhagen (Kristensen, Wathes 2000) 

Doordat het strooisel nooit wordt ververst, neemt ook de concentratie van ammoniak en stof in de lucht 

steeds meer toe. Hierdoor kunnen de luchtwegen en ogen van de dieren worden aangetast. Volgens de 

EFSA liggen de ammoniakconcentraties in de stal normaal al tussen de 10 en 20 ppm6, maar kan dit aan 

het einde van de productieperiode oplopen tot zelfs 50 ppm (EFSA 2010). Dergelijke hoge ammoniak- en 

stofconcentraties zorgen net als bij vleeskuikens voor welzijnsproblemen (EFSA 2010; WUR 2015d), zoals 

overmatige slijmvorming en trilhaarbeschadiging in de luchtpijp, oogslijmvliesontsteking, gevolgd door 

infecties door poepbacterien zoals E. coli (Gezondheidsdienst voor Dieren 2011). 

                                                   
6 Ppm staat voor het aantal deeltjes per miljoen deeltjes (parts per million). 
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De Maximaal Aanvaardbare Concentratie (MAC) waarde voor ammoniak waar een mens niet langer dan acht 

uur per dag of 40 uur per week aan blootgesteld mag worden is 20 ppm. Wanneer deze grens wordt 

overschreden, zijn schadelijke gevolgen voor onze gezondheid niet meer uit te sluiten. De acute 

gezondheidsnorm waar omwonenden hooguit twee weken lang aan blootgesteld mogen worden, ligt zelfs 

12 keer lager (Dusseldorp 2008). Hanen worden daarentegen een jaar continue blootgesteld aan 

ammoniakconcentraties tussen de 10 en 20 ppm, terwijl bekend is dat kippen gevoeliger zijn voor 

ammoniak dan mensen (Gezondheidsdienst voor Dieren 2011). De laatst genoemde gezondheidsnorm 

wordt daarmee maar liefst 5 tot 11 keer overschreden. 

“Bij pluimvee is uitgebreid onderzoek gedaan naar de effecten van verschillende ammoniakgehalten.  

Hierbij is vast komen te staan dat kippen gevoeliger zijn voor ammoniak dan zoogdieren,  

omdat pluimvee niet de mogelijkheid heeft om te hoesten.” 

Gezondheidsdienst voor Dieren over de welzijnsrisico’ s voor pluimvee (Gezondheidsdienst voor Dieren 

2011) 

Slechte leefomstandigheden zorgen voor hoge ziektedruk 

Naast bovengenoemde gezondheids- en welzijnsproblemen zorgen de slechte leefomstandigheden ook 

voor een hoge ziektedruk. De dieren leven dicht op elkaar, waardoor ziektes en parasieten zich snel kunnen 

verspreiden. Onder andere vogelmijt (bloedluis) is een groot probleem, naar schatting is 50% van de 

ouderdieren hiermee besmet. Besmette vogels kunnen hierdoor last krijgen van jeuk en bloedarmoede en 

er uiteindelijk aan bezwijken. Ook de besmetting met endoparasieten is een groot probleem voor naar 

schatting 10-50% van de dieren. Deze parasieten zorgen dat ze last krijgen van ernstige maagdarm- en 

verteringsproblemen, waar aan ze uiteindelijk ook kunnen sterven (Leenstra et al. 2011). Door deze 

omstandigheden sterft 2-4%  van de hanen voortijdig (WUR 2015d). De slechte leefomstandigheden zijn 

voor hanen echter niet de belangrijkste oorzaak om voortijdig te overlijden: de meeste hanen worden door 

de veehouder gedood. 
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Bijna de helft van de hanen wordt voortijdig onverdoofd de nek gebroken 

Een belangrijk welzijnsprobleem wat tot nu toe 

weinig aandacht heeft gekregen is het onverdoofd 

breken van de nek van bijna de helft van de hanen. 

Aan het begin van de opfokperiode, waar de hanen 

nog apart worden gehouden van de hennen, 

bestaat ongeveer 15% van de kuikens uit haantjes. 

Ongeveer 20 weken later, aan het einde van de 

opfokperiode, is dit nog maar 9% (WUR 2015d). In 

die periode is zo’n 30% van de hanen door de boer 

gedood (WUR 2015d). Deze hanen zijn 

uitgeselecteerd omdat ze problemen hebben met 

hun poten of tenen, snavelafwijkingen krijgen 

doordat hun snavel gekapt is, of de conditie van 

hun veren of lichaam niet goed is (EFSA 2010). Van 

de bijna 1,2 miljoen hanen zijn in de opfokperiode 

daardoor al 350 duizend handmatig gedood. 

Nadat de hanen zijn overgebracht naar de 

productiebedrijven, zijn ze hun leven nog steeds 

allerminst zeker. Gedurende de productieperiode 

wordt opnieuw zo’n 30% van de hanen door de 

veehouder gedood (WUR 2015d) omdat ze zich 

onvoldoende voortplanten, extreem overgewicht krijgen of hun poten het begeven (EFSA 2010). Naar 

schatting gaat het jaarlijks om ruim 200 duizend hanen. Om de bevruchting van de hennen wel voldoende 

hoog te houden, worden bij de meeste bedrijven ook flink wat jongere hanen bijgeplaatst (WUR 2015d). 

Desondanks bestaat aan het einde van deze periode nog maar 6% van de ouderdierenpopulatie uit hanen, 

de rest heeft de eindstreep niet gehaald (EFSA 2010; WUR 2015d). Bij elkaar opgeteld worden zodoende 

jaarlijks ongeveer de helft van de vaderdieren – bijna 570 duizend hanen – door de boer “geëuthanaseerd”. 

Handmatig de nek breken 

De toegepaste dodingsmethoden zijn niet bepaald zachtzinnig. Dit wordt meestal gedaan door hun nek te 

breken (cervicale dislocatie) (WUR 2015d), ondanks dat dit volgens de EU wetgeving niet routinematig mag 

en alleen wanneer er geen alternatieve voor handen zijn (EG 2009). Tijdens de opfokperiode mag dit met 

de hand, omdat de dieren dan nog niet zwaarder wegen dan drie kilo. Volgens wetenschappers is het 

echter zeer waarschijnlijk dat de dieren hierdoor niet direct hun bewustzijn verliezen – laat staan dat ze er 

direct door worden gedood. Zo laten experimenten met kalkoenen zien dat vrijwel alle vogels nog zo’n 40 

seconden naar luchthappen en oogreflexen vertonen. Daarnaast waren de vogels nog zo’n 140 seconden 

lang aan het stuiptrekken (Sparrey et al. 2014). 

‘Het is duidelijk dat in vergelijking tot andere dodingsmethoden er bij meer vogels,  

als ook gedurende een langere periode, sprake bleef van enige mate van hersenstamfunctie,  

wat aangeeft dat de dood niet onmiddellijk intreedt na handmatige cervicale dislocatie’ (Sparrey et al. 

2014) 

Bijna de helft van de hanen wordt de nek gebroken 

omdat ze zich onvoldoende voortplanten of 

gezondheidsproblemen hebben.  

Bron foto: Wakker Dier 
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Met mechanische hulpmiddelen de nek breken  

Veehouders moeten mechanische hulpmiddelen gebruiken wanneer vleeskuikenvaderdieren tijdens de 

productieperiode zwaarder zijn geworden dan drie kilo. Uit onderzoek blijkt namelijk dat het vooral bij 

zwaardere hanen door hun sterkere spieren lastig is om hun nek met de hand te breken (Sparrey et al. 

2014). Het is echter onduidelijk of en zo ja welke mechanische hulpmiddelen door Nederlandse 

pluimveehouders gebruikt worden (WUR 2015d). Een van de meest aangeprezen hulpmiddelen is de 

zogenaamde burdizzo-tang. Deze tang is eigenlijk bedoeld om dieren zoals schapen, geiten en runderen te 

onverdoofd te castreren door de bloedvaten naar de testikels kapot te knijpen, maar wordt ook veelvuldig 

aanbevolen om bij het grotere pluimvee de nek te breken. Aangezien het risico bestaat dat daarmee ook 

nekwervels vermorzeld worden, is deze methode wettelijk eigenlijk niet toegestaan. Daarbij is het duidelijk 

de dieren met ook met deze methode meestal niet hun bewustzijn verliezen. Bij een experiment bleven de 

oogreflexen bij hennen nog twee minuten lang werken en gedurende het grootste deel van de tijd snakten 

de dieren naar adem – tot ze uiteindelijk gestikt waren.  

Gezien de grote welzijnsproblemen door het handmatig of mechanisch breken van de nek raadde de EFSA 

in 2005 al aan om dit alleen toe te staan wanneer de dieren vooraf verdoofd worden (Sparrey et al. 2014). 

Ondanks de nieuwe wetgeving in 2009 zijn boeren nog steeds niet verplicht om de dieren vooraf te 

verdoven (EFSA 2010). 

Pas aan het einde van de productieperiode, wanneer de vogels zwaarder zijn dan de arbitraire grens van 5 

kilo, zijn deze methoden niet meer toegestaan (WUR 2015d). Volgens de wet moeten ze dan eerst worden 

verdoofd, om ze vervolgens dood te laten bloeden (EFSA 2010). Aangezien de hanen aan het eind van de 

productieperiode zo’n 5 tot 5½  kilo wegen (EFSA 2010), zouden redelijk wat hanen pas na verdoving 

gedood mogen worden. Maar vermoedelijk zullen veehouders een haan niet eerst wegen om te bepalen 

hoe ze het dier moeten doden (WUR 2015d). En aangezien veehouders überhaupt nauwelijks gecontroleerd 

worden door de Nederlandse overheid op het naleven van welzijnswetgeving, ligt het meer voor de hand 

dat alle hanen onverdoofd gedood worden. 

“Het is bekend dat de NVWA gemiddeld slechts eens per 10 à 15 jaar een bedrijf controleert op regels met 

betrekking tot dierenwelzijn … Het loont voor bedrijven om de regels te overtreden, omdat de hoogte van 

de boete gemakkelijk opweegt tegen de extra winst die kan worden gemaakt door het overtreden van de 

regels” 

Directeur Frank Dales van de Dierenbescherming over het niet naleven van welzijnswetgeving voor onder 

andere vleeskuikenouderdieren (Dierenbescherming 2014) 

Opkratten, transporteren, vergassen en slachten 

Wanneer na 55 tot 64 weken de productie volgens de boer te veel daalt, wacht de hanen nog een paar 

laatste traumatiserende ervaringen. Eerste worden ze samen met de hennen handmatig gevangen en in 

kratten gestopt (EFSA 2010). Onderzoekers stellen dat voor alle pluimvee het vangen en opkratten zorgt 

voor ernstige pijn, angst en stress (Leenstra et al. 2011), omdat ze hierbij verwondingen oplopen zoals 

ontwrichte ledematen, botbreuken, kneuzingen en huidbeschadigingen (Eilers et al. 2009). Voor de 

ouderdieren worden ook kratten gebruikt die eigenlijk voor vleeskuikens bestemd zijn, wat voor extra 

welzijnsproblemen kan zorgen (EFSA 2010). Deze kratten zijn namelijk te klein voor de hanen, die meer dan 

twee keer zo zwaar zijn als de kuikens. Vervolgens worden ze op transport gezet naar een van de twee 
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slachthuizen in Nederland die gespecialiseerd zijn in het slachten van grote ouderdieren en leghennen. 

Wanneer ze bij de slachterijen aankomen worden ze met krat en al in een gaskamer geleid en met behulp 

van Controlled Atmosphere Stunning (CAS) verdoofd (NEPLUVI 2015). Deze methode heeft duidelijk 

welzijnsvoordelen ten opzichte van de vroegere elektrische waterbadmethode, maar is zeker niet stressvrij. 

Voordat de vogels hun bewustzijn verliezen happen ze naar adem, schudden met hun hoofd en slaan ze 

met hun vleugels (Lambooij, Gerritzen 2009). Vervolgens worden de hanen aan hun poten opgehangen, 

doodgebloed en geslacht. Hun vlees wordt ten slotte wereldwijd geëxporteerd en industrieel verwerkt in 

allerlei producten (NEPLUVI 2015). 
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4. Leghenvaderdieren 

In Nederland leven ruim 46 miljoen leghennen die een onvoorstelbare hoeveelheid van ruim 11 miljard 

eieren per jaar leggen. De 46 miljoen leghennen komen zelf uit de eieren die door 1,5 miljoen ouderdieren 

worden geproduceerd, afkomstig van slechts 88 bedrijven (CBS 2015a; PVE 2013). Eén op de 10 

ouderdieren zijn hanen, in totaal ruim 150 duizend. Slechts één bedrijf in Nederland houdt de 

grootouderdieren. Op hun beurt zijn deze grootouderdieren weer afkomstig van hooguit een handvol 

buitenlandse bedrijven die gespecialiseerd zijn in het doorfokken van leghennen (WUR 2015d). 

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de 150 duizend leghenvaderdieren. De huisvesting- en 

welzijnsproblemen van leghenvaderdieren komen op veel punten overeen met die van 

vleeskuikenvaderdieren. Na een toelichting van het huisvestingsysteem worden deze overeenkomsten kort 

benoemd. Vervolgens wordt vooral ingegaan op de belangrijkste verschillen. 

Huisvesting 

Ook het leven van leghenvaderdieren begint in speciale broederijen waar de eieren in machines worden 

uitgebroed en op sekse en conditie geselecteerd. Een belangrijk verschil met vleeskuikenhaantjes is dat 

zo’n 90% van de haantjes direct wordt gedood. Net als bij de vleeskuikenouderdieren zijn er relatief weinig 

hanen nodig om een grote groep hennen te bevruchten. Aangezien de hanen geen eieren leggen en er ook 

weinig vlees aan zal komen, worden de overtollige haantjes dezelfde dag nog levend versnipperd of 

vergast. Per jaar gaat het om 1,2 miljoen eendagshaantjes. De overgebleven eendagshaantjes – ongeveer 

150 duizend – worden na inenting direct naar een van de 15 opfokbedrijven getransporteerd. (WUR 2015d; 

CBS 2015a). 

Op de opfokbedrijven groeien de hanen en hennen gezamenlijk op, tot een leeftijd van ongeveer 19 weken. 

Daarna zijn ze geslachtsrijp en worden ze naar één van de circa 75 productiebedrijven overgebracht (CBS 

2015a). De huisvestingsystemen op de opfok- en productiebedrijven verschillen niet wezenlijk van de 

bedrijven voor vleeskuikenouderdieren. Het belangrijkste verschil is dat er gebruik gemaakt wordt van 

volièresystemen, een soort etagesysteem die is ontwikkeld zodat er veel meer dieren in een stal kunnen 

worden gehouden (WUR 2015d). Hier mogen van de wetgever 9 dieren per m2 in opgehokt worden, wat 

overeenkomst met minder dan 2 A4-tjes per dier. Daarnaast zijn zitstokken ook verplicht en – in 

tegenstelling tot vleeskuikenouderdieren – in de praktijk ook aanwezig (MINEZ 2014a).  

Overeenkomstige welzijnsproblemen als bij vleeskuikenvaderdieren 

Naar welzijns- en gezondheidsproblemen bij leghenouderdieren is vrijwel geen specifiek onderzoek gedaan. 

Maar door de overeenkomstige huisvestingsomstandigheden is het aannemelijk dat veel van de 

welzijnsproblemen bij vleeskuikenvaderdieren ook relevant zijn voor de leghenvaderdieren. Zo is er 

nauwelijks ruimte voor natuurlijk gedrag, komen door de slechte kwaliteit van het strooisel ook zweren aan 

poten en hakken voor, kunnen luchtwegen en ogen worden aangetast door het slechte stalklimaat en 

worden ze op dezelfde manier gevangen voor de slacht. Gelukkig vindt er geen voerbeperking plaats, 

waardoor grote welzijnsproblemen door honger en dorst deze vaderdieren wordt bespaard (WUR 2015d). 

Tegelijkertijd zijn er naar verwachting wel meer problemen door verenpikken en (WUR 2015d) hebben meer 

dieren – naar schatting maar liefst 80 tot 90% – last van vogelmijt (bloedluis) (Leenstra et al. 2011). In het 
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vorige hoofdstuk zijn de hiermee gepaard gaande welzijnsproblemen al toegelicht. In de volgende 

paragrafen wordt ingegaan op de belangrijkste verschillen. 
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Snavelbranden en kammen dubben 

Vroeger werden er vooral bruine leghenrassen gebruikt voor de 

eierproductie, maar de afgelopen jaren neemt het aantal witte 

leghenrassen steeds meer toe. Daardoor bestaat momenteel 

ongeveer de helft van de hanen uit bruine legrassen en de andere 

helft uit witte legrassen (WUR 2015d).  

Bij de meeste hanen wordt direct na de geboorte de snavelpunten 

afgebrand door een volautomatische infra-roodmachine. Daarnaast 

worden bij de witte haantjes ook de kammen afgeknipt  (MINEZ 

2013). Het witte ras is namelijk doorgefokt op extreme 

eierproductie, maar onbedoeld is daarmee ook geselecteerd op 

enorm grote hanenkammen. De kammen worden dusdanig groot 

dat de dieren (bijna) niks meer kunnen zien. Hierdoor kunnen ze 

niet meer (goed) paren en zelfs van de honger omkomen, omdat ze 

geen voedsel meer kunnen vinden (van Niekerk et al. 2011).  

Naast de acute pijn kunnen deze ingrepen ook op de lange termijn 

voor welzijnsproblemen zorgen. Bij het snavelkappen kunnen bijvoorbeeld neuroma’s ontstaan, terwijl de 

hanen door het kammenknippen chronisch last kunnen krijgen van fantoompijn (Leenstra et al. 2011). 

Desondanks worden deze ingrepen structureel toegepast, zonder verdoving of pijnstillers.  

Veel botbreuken door opkomst volièresysteem 

 

De witte hanen van 

leghenouderdieren zijn zo 

doorgefokt dat ze een extreem grote 

kam krijgen. Daarom wordt bij al 

deze haantjes zonder verdoving de 

kam afgeknipt. Bron afbeelding: van 
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Steeds meer leghenvaderdieren worden net als deze leghennen in volièresystemen gehouden. Doordat de 

vogels tegen de stellages aanbotsen of er van af vallen, lopen de meeste vogels een of meer botbreuken 

op (ILVO 2014). Bron afbeelding: Wakker Dier. 

 

Een ander belangrijk verschil met vleeskuikenvaderdieren is dat leghenvaderdieren steeds vaker in 

volièresystemen worden gehouden (WUR 2015d). Het volièresysteem bestaat uit verschillende etages, 

zodat pluimveehouders meer dieren in één stal kunnen ophokken. De verschillende etages zijn met ijzeren 

stangen of hout opgebouwd. De hoogte van iedere etage is beperkt en geregeld gebarricadeerd met 

stangen of stokken die als zitstok moeten dienen. 

De opkomst van dit systeem gaat ook samen met de opkomst van een groot welzijnsprobleem: meer 

gebroken botten. Hoewel er door het geringe aantal vaderdieren nooit specifiek onderzoek naar is gedaan, 

ligt het volgens wetenschappers voor de hand dat deze problemen ook spelen bij leghenvaderdieren (WUR 

2015d). Door de krappe behuizing en de hoge bezettingsdichtheid, is de kans namelijk groot dat de dieren 

tegen de ijzeren stellage aanvliegen of er van af vallen, waarbij ze letterlijk hun botten breken. Uit recent 

onderzoek bij Belgische volièresystemen bleek dat maar liefst 66% van de hennen tegen het einde van hun 

leven één of meerdere borstbeenbreuken had opgelopen. Engels onderzoek komt op hetzelfde percentage 

uit. In beide landen ligt bij bepaalde pluimveebedrijven het percentage met botbreuken zelfs ruim boven de 

90% (ILVO 2014; FAWC 2013).  

Ook in Nederland zijn bij leghennen in volièresystemen zeer hoge percentages afwijkingen van het 

borstbeen geconstateerd, maar tot nu toe is daarbij niet specifiek gekeken naar het aantal breuken (WUR 

2015d; van Niekerk et al. 2012). Naar schatting hebben meer dan 40% van de dieren die in niet-kooi 

systemen gehouden worden te maken met botbreuken. De problemen worden volgens hen onder andere 

veroorzaakt door botsingen met onderdelen van het huisvestingssysteem en slecht ontworpen zitstokken. 

Daarnaast kan slechte voeding met een tekort aan calcium zorgen voor broze botten die snel kunnen 

breken, vooral aan het eind van de productieperiode (Leenstra et al. 2011). 

De gevolgen voor het welzijn zijn groot: volgens Nederlandse welzijnswetenschappers is er sprake van 

ernstig, langdurig en grootschalig dierenleed, waardoor dit probleem bij leghennen de hoogste score krijgt 

op hun schaal voor “ongerief”. Zelfs de kleinste breuk geeft volgens hen al pijn (Leenstra et al. 2011). Dit 

wordt ondersteund door welzijnsonderzoekers die pijnstillers gaven aan hennen met dergelijke botbreuken. 

De hennen gingen hierdoor beter bewegen en vertoonden minder pijnontwijkend gedrag. Daarmee is 

volgens de onderzoekers onomstotelijk bewezen is dat deze botbreuken grote gevolgen heeft voor het 

welzijn van de dieren (Nasr et al. 2012).  

“De ei-industrie (inclusief supermarkten) moeten er op gericht zijn  

om botbreuken bij levende vogels in het geheel af te schaffen.”  

Conclusie van de Engelse Raad voor Dierenwelzijn voor landbouwhuisdieren (FAWC 2013) 

Eén op de zeven hanen wordt voortijdig en onverdoofd de nek om gedraaid 

De slechte omstandigheden waarin ook deze hanen worden gehouden, zorgen er voor dat veel hanen 

voortijdig doodgaan. Tijdens de opgroeiperiode sterft naar schatting 1-2% van de hanen, tijdens de 

opfokperiode zelfs 4-6% (WUR 2015d). Maar net als bij de vleeskuikenvaderdieren is dit niet de 

belangrijkste doodsoorzaak voor hanen. Wederom is dat het “euthanasiebeleid” van de veehouder. 
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Aan het begin van de opfokperiode bestaat ongeveer 10% van de populatie uit haantjes. Gedurende deze 

fase wordt naar schatting 10% van de hanen met de hand de nek omgedraaid. Vooral hierdoor bestaat aan 

het begin van de productieperiode nog maar 8% uit hanen. Vervolgens worden tijdens het productieperiode 

ook nog eens 5% van de hanen “geëuthanaseerd”. Hierdoor is de populatie vaderdieren aan het eind 

uitgedund tot slechts 7% van de hele populatie (WUR 2015d). Per jaar worden zodoende bijna 22 duizend 

hanen voortijdig gedood.  

De meest gangbare praktijk om de hanen te doden is ook hier het met de hand breken van hun nek (WUR 

2015d). Mechanische hulpmiddelen zijn niet verplicht, omdat de leghenvaderdieren in tegenstelling tot de 

vleeskuikenvaderdieren onder de drie kilo blijven. De welzijnsproblemen zijn daarom vergelijkbaar als bij het 

doden van vleeskuikenvaderdieren in de opfokfase. 

Opkratten en op langeafstandstransport naar het buitenland 

Wanneer de eierproductie en het bevruchtingspercentage van de eieren onder een bepaalde grens komt, 

wordt ten slotte al na één legronde een einde gemaakt aan het leven van alle resterende vader- en 

moederdieren. De dieren hebben dan een leeftijd van 70-72 weken (WUR 2015d). Ze worden met de hand 

gevangen en voornamelijk getransporteerd naar gespecialiseerde slachterijen in het buitenland, waaronder 

Polen, zo’n duizend kilometer verderop.  

 

“Verwondingen, botbreuken en uit de kom getrokken botten zullen resulteren in  

pijnlijke omstandigheden, die door het transport worden verergerd” 

Commissie Dierenwelzijn van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA 2011) 

Het transport over dergelijke afstanden gaat gepaard met veel dierenleed. Tijdens het vangen loopt een 

deel van de dieren botbreuken, kneuzingen of andere verwondingen op, waardoor ze van de wet eigenlijk 

niet vervoerd mogen worden (EG 2005). Desalniettemin worden in de praktijk vrijwel alle levende dieren op 

transport gezet, ondanks dat bekend is dat het leed van deze dieren door het transport wordt verergerd 

(EFSA 2011). Tijdens het transport moeten de dieren meestal zonder eten of drinken vele uren op elkaar 

gepropt in oncomfortabele kratten doorbrengen. Hierbij worden ze ook blootgesteld aan de 

weersomstandigheden, wat kan zorgen voor oververhitting of juist onderkoeling. Door deze erbarmelijke 

omstandigheden neemt vooral bij lange afstanden de kans op sterfte toe. De dieren die wel levend 

aankomen bij de slachterij moeten vervolgens soms nog uren wachten voordat ze uiteindelijk worden 
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verdoofd of geslacht (WD 2012). In hoeverre de hanen in het buitenland adequaat worden verdoofd is niet 

bekend. Wel is bekend hoe veel hanen uiteindelijk zullen eindigen: als soepkip in Afrika (UM 2013). 
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5. Fokstieren 

In Nederland worden ongeveer 6,5 duizend 

fokstieren gehouden. Deze stieren staan aan de 

wieg van vrijwel de gehele rundveestapel in 

Nederland, waaronder maar liefst 1,5 miljoen 

melkkoeien, 1,3 miljoen stuks jongvee (toekomstige 

melkkoeien) en ruim 900 duizend vleeskalveren 

(CBS 2015a). Slechts een klein aantal van deze 

fokstieren wordt uitgekozen om daadwerkelijk 

sperma te leveren om de koeien kunstmatig te 

insemineren (WUR 2015c). Zodoende krijgen deze 

fokstieren jaarlijks vele duizenden nakomelingen; 

degenen met de hoogste “fokwaarden” krijgen 

uiteindelijk wel honderdduizenden nakomelingen (Wikipedia 2015c). 

Bij dierwetenschappers is vrijwel niets bekend over hoe deze vaderdieren precies gehouden worden (WUR 

2015c). Ondanks aandringen van wetenschappers, is er namelijk nooit specifiek gekeken naar het welzijn 

van deze vaderdieren (WUR 2015c; EFSA 2012). Specifieke wettelijke vereisten voor runderen zijn er ook 

niet (MINEZ 2014a). Maar, gezien de manier waarop fokstieren in het algemeen gehouden worden, zijn 

volgens dierwetenschappers de belangrijkste welzijnsbeperkingen het niet kunnen uitoefenen van natuurlijk 

gedrag en het hebben van een beperkte ruimte om te kunnen bewegen (Leenstra et al. 2011). Daarom 

wordt in dit hoofdstuk kort ingegaan op de huisvesting van fokstieren en wordt vervolgens aandacht 

gegeven aan een belangrijke oorzaak van deze welzijnsproblemen: het niet krijgen van weidegang. 

Fokstier Sunny Boy: 2.199.342 sperma doses en 

alleen al in Nederland 218.324 nakomelingen 

(Wikipedia 2015c). 
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Huisvesting van fokstieren 

 

Fokstieren worden meestal individueel gehuisvest en jaarlang opgestald. Ze hebben niet de beschikking 

over een buitenuitloop,  

laat staan dat ze de weide in mogen. Bron afbeelding: Youtube  

De meeste fokstieren voor de melkveehouderij of vleesvee (de dikbillen) worden in speciale centra voor 

kunstmatige inseminatie (KI) gehouden. Potentiële fokstieren (proefstieren) worden geselecteerd op basis 

van de prestaties van de moederkoe en groeien in groepen op (Leenstra et al. 2011). Wanneer de 

proefstieren ongeveer vijf jaar oud zijn, wordt aan de hand van de fokwaarden bepaald wie als fokstier 

wordt aangehouden. Dit betreft gemiddeld 1 op de 25 proefstieren; de rest wordt afgevoerd naar de 

slachterij (Wikipedia 2015b).  

De overgebleven fokstieren krijgen zonder verdoving een neusring ingebracht en worden de rest van hun 

leven individueel gehuisvest. Ze hebben niet de beschikking over een buitenuitloop, laat staan dat ze de 

weide in mogen (Leenstra et al. 2011). 

Naast de fokstieren op KI-centra houden sommige melkveebedrijven zelf een stier om hun jongvee te 

dekken (de pinkenstier) en soms een stier om de melkkoeien te dekken. Ook deze stieren worden meestal 

individueel gehuisvest en blijven net als fokstieren permanent op stal. Op vleesveebedrijven worden onder 

dezelfde omstandigheden soms fokstieren gehouden (Leenstra et al. 2011). 
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Gebrekkig welzijn door ontzeggen van weidegang 

Vrijwel alle fokstieren wordt weidegang ontzegd; ze worden individueel gehuisvest en staan jaarlang op stal. 

Het niet krijgen van weidegang draagt sterk bij aan de belangrijkste geconstateerde welzijnsproblemen bij 

fokstieren: het niet kunnen uitoefenen van natuurlijk gedrag en gebrek aan beweging (Leenstra et al. 2011).  

Belemmering van natuurlijk gedrag 

Volgens de Animal Sciences Group (ASG) bepaalt het kunnen uitvoeren van natuurlijk gedrag in sterke mate 

het dierenwelzijn. In de weide kunnen de dieren zich probleemloos voortbewegen, onbelemmerd gaan staan 

en in elke gewenste houding gaan liggen op een comfortabele ondergrond (Pol-van Dasselaar 2005). Ook 

de vereniging van dierenartsen, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), 

stelt dat weidegang meer mogelijkheden geeft om natuurlijk gedrag te uiten en beter tegemoet komt aan 

de biologische behoeften van runderen. Zo wordt hun onderzoeksdrift beter bevredigd en kunnen ze beter 

staan en liggen. Ze hebben meer tijd voor het herkauwen, de infectiedruk is lager en het versnelt het 

herstel van allerhande aandoeningen (KNMvD 2006). 

Grotere kans op kreupelheid door poot-  en klauwaandoeningen 

Het is niet bekend in hoeverre fokstieren last hebben van kreupelheid door poot- en klauwaandoeningen 

(WUR 2015c). Wel is bekend dat bij melkkoeien het risico op deze problemen toeneemt wanneer zij jaarlang 

op stal staan. Deze aandoeningen zijn volgens de EFSA uiterst pijnlijk. Daarbij is de kans groot dat de pijn 

aanhoudt, doordat het herstel bemoeilijkt wordt door het grote gewicht dat de poten en klauwen moeten 

dragen. Verschillende onderzoeken wijzen volgens EFSA uit dat de pijn zo ernstig is dat het een grote 

weerslag heeft op het gedrag en de algehele conditie van het dier. Het zorgt onder andere voor 

hypergevoeligheid voor pijn, minder lopen en eten, meer liggen en een grotere vatbaarheid voor andere 

ziektes, wat tot complicaties kan leiden (EFSA 2009a, 2009b). Volgens dierwetenschappers van de ASG, 

EFSA, als de KNMvD, komen deze problemen door weidegang veel minder voor (EFSA 2009a; KNMvD 

2006; Leenstra et al. 2007). Daarom adviseert de EFSA dat – waar mogelijk – melkkoeien weidegang 

zouden moeten krijgen (EFSA 2009a). Gezien de grote voordelen voor dierenwelzijn en diergezondheid, zou 

weidegang ook de vaders van onze melkkoeien en vleeskalveren niet ontzegd mogen worden. 

“Weidegang kan veel gezondheidsproblemen verminderen én ruimte bieden  

aan natuurlijk gedrag van runderen. Gezien ook de maatschappelijke wens van koeien in de wei,  

lijkt weidegang een oplossing die veel verschillende voordelen combineert” (Leenstra et al. 2007) 
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Conclusie 

Dit rapport schetst een ontluisterend beeld van vaders van de welbekende ‘plofkippen’, van 

varkensvaderdieren, leghenvaderdieren en de vaders van onze melkkoeien en vleeskalveren. Wakker Dier 

roept de politiek oproepen om meer oog te hebben voor deze vergeten groep dieren met een erbarmelijk 

leven. Per direct moet er beter worden gehandhaafd, want wetsovertredingen zoals het totaal afzonderen 

van zoekberen en het routinematig onverdoofd nekbreken bij hanen zijn ontoelaatbaar. Hiervoor is meer 

controle, onderzoek en transparantie. Daarnaast dient de politiek zich op de middellange termijn in te 

zetten voor betere huisvesting, afschaffing van onverdoofde pijnlijke ingrepen, en in het algemeen betere 

welzijnsnormen voor de vaders van miljoenen dieren die voor onze consumptie worden ‘geproduceerd’. 
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