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Industry update   JANUARI 2015

“Allereerst wensen wij u en uw 
medewerkers een heel gezond en 

gelukkig 2015! Een nieuwjaar betekent 
ook: goede voornemens. We gaan nu echt 
gezonder eten, meer tijd besteden aan 
familie en vrienden of stoppen met roken. 
Maar wat dacht u van het goede voornemen 
om met uw bedrijf koploper te worden op 
gebied van dierenwelzijn en kwaliteit? Een 
bedrijf waar u trots op kunt zijn en u een 
goed geweten geeft?

Om dit te bereiken zou u iedere week 
tien minuten stil kunnen staan bij het 
dierenwelzijnsniveau op uw bedrijf en 
uzelf afvragen: wat kan ik doen om het 
dierenwelzijn naar een hoger niveau 
te brengen? Dit kunt u zelf doen, maar 
uiteraard ook samen met uw medewerkers 
tijdens het werkoverleg. 
In deze Industry Update vindt u tal van tips 
die bij andere bedrijven al hun nut bewezen 
hebben. Laat u inspireren en kijk wat ook u 
zou kunnen doen!  

NL
for the english version:
please scroll down to page 6

WIe ZIJn We en Wat dOen We? Dierenwelzijnsorganisatie Eyes on Animals heeft regelmatig contact met 
professionals uit de vee-industrie. We gaan op een open en eerlijke manier het gesprek aan met boeren, 
vrachtwagenchauffeurs, slachthuizen en veehandelaren. Samen met de industrie willen we werken aan een 
beter dierenwelzijn, zonder daarbij de belangen van de industrie uit het oog te verliezen. 
Met onze Industry Updates houden we u op de hoogte van veelbelovende ontwikkelingen en nieuwe ideeën. 
Voor meer ideeën en tips, bezoek onze website: www.eyesonanimals.com.

thema: Varkensslachterijen
In 2014 bezocht Eyes on Animals veel varkensslachterijen. We zagen daar verschillende 
nieuwe initiatieven die niet alleen het welzijn van varkens aanzienlijk verbeteren maar 
ook zorgen voor een betere vleeskwaliteit en rustiger en prettiger werkklimaat. 

Verder hadden we het genoegen om met Dr. Temple Grandin te mogen spreken over hoe 
het ontwerp van varkensslachterijen verbeterd kan worden en varkens gemakkelijker 
opgedreven kunnen worden. Dr. Temple Grandin heeft ons diverse nuttige tips en 
suggesties gegeven. 

Op de volgende pagina’s leest u daar meer over.
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een sneLLere dOOrstrOOm In de drIJFGanG

Verminder het aantal automatische deuren bij CO²-systemen. Het rustig 
opdrijven van varkens door professionele medewerkers is beter dan de 
automatische deuren die de varkens naar voren duwen. Bij de automatische 
deuren kunnen varkens die de verkeerde kant op kijken vallen, in paniek 
raken, of zich verwonden. 

Zorg ervoor dat uw medewerkers op een 
strategische plek in de drijfgang staan. 
Het heeft geen zin om een medewerker 
ergens te plaatsen waar de varkens niet 
sneller kunnen lopen dan ze al doen. Het 
opdrijven zal dan slechts voor paniek 
en stress zorgen en zal opstopping 
veroorzaken. plaats medewerkers bij 
voorkeur op punten waar de varkens 
aarzelen om door te lopen. Zo zorg je voor 
een goede doorstroom van de varkens en 
voorkom je opstoppingen. 

Slachterijen die elektrisch verdoven 
gebruiken vaak een trechtervormige 
aanvoerruimte die uitmondt in een 
smalle gang, die de varkens naar de 
verdoving leidt. Dit ontwerp leidt vaak tot 
opstoppingen vlak voor de gang. maak vlak 
vóór de smalle gang een uitsparing om 
opstoppingen te voorkomen. Zo kunnen 
varkens opzij stappen om het varken dat 
de gang in moet de ruimte te geven.

2

1

groepen van 
maximaal 5 
varkens

uitsparing: varken 
kan ruimte maken 
voor het varken dat 
de gang door gaat

3



EYES ON ANIMALS INDUSTRY UPDATE JANUARI 2015 
3 / 10

mInder GeVeChten en mInder stress (I)

Zorg ervoor dat wachthokken niet te vol 
raken. Varkens vechten aanzienlijk minder in 
wachthokken die voor maximaal 2/3e gevuld 
zijn. Een lagere bezetting zorgt ervoor dat 
onderdanige dieren kunnen ontsnappen 
aan de dominante dieren, waardoor stress 
en frustratie wordt verminderd. 

4

strooi maiskorrels op de vloer van de lege wachthokken voordat u de dieren 
binnenlaat. De mais leidt de varkens af van de vreemde, nieuwe en kale omgeving. 
Hierdoor krijgen de varkens een positieve associatie met de nieuwe ruimte en 5
zullen ze kalmer zijn. De varkens zullen 
de maiskorrels gaan onderzoeken en 
zich richten op de vloer. Dit voorkomt dat 
de varkens gestrest raken in de nieuwe 
omgeving of gaan vechten met de andere 
varkens. 

klik hier om een video van 
het effect van strooisel op de 
vloer te bekijken!

https://www.youtube.com/watch?v=84YwjlYzbiQ
https://www.youtube.com/watch?v=84YwjlYzbiQ
https://www.youtube.com/watch?v=84YwjlYzbiQ
https://www.youtube.com/watch?v=84YwjlYzbiQ
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probeer eens sambaballen te gebruiken om de varkens in beweging te krijgen. 
Zij maken voldoende geluid om de aandacht van de dieren te krijgen, maar 
veroorzaken geen stress of onrust. Vervang elektrische prikkers en klappers 
door deze nieuwe simpele oplossing! 

Ook uw medewerkers zullen het waarderen, omdat de sambaballen minder 
geluid maken en de werkruimte rustiger en daardoor prettiger wordt. 

7

mInder GeVeChten en mInder stress (II)

Varkens kunnen bang zijn voor schaduwen 
op de vloer, waardoor ze niet verder durven 
te lopen.  Speel met het licht om schaduwen 
te verminderen en de dieren te kalmeren. 
Minder stress heeft een gunstig effect op 
het gehele slachtproces . 

6

de installatie van 
groen licht had een 
positief effect op 
stress bij varkens in 
deze slachterij
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draai rustige muziek. Het klinkt misschien vreemd, maar onderzoek wijst uit dat 
zachte muziek de hartslag, dus het stressniveau, bij dieren verlaagt (net  als bij 
mensen). Melkkoeien produceren zelfs meer melk wanneer zij luisteren naar 
zachte muziek.

Varkens die gewend zijn aan mensen en regelmatig aannieuwe prikkels worden 
blootgesteld, zijn in het slachthuis minder gestrest en beter handelbaar. het is 
daarom belangrijk dat boeren minimaal één keer per dag door de stallen lopen 
en hun dieren wat aandacht geven, bijvoorbeeld door ze een handje stro te geven. 
Hier heeft u in het slachthuis veel voordeel van! Breng uw toeleveranciers hiervan 
op de hoogte door ze bijvoorbeeld een brief te schrijven. 
     

8

mInder GeVeChten en mInder stress (III)

Een Belgisch slachthuis heeft speakers geïnstalleerd in hun 
wachtruimte en zijn daar zeer tevreden over. In een duits 
slachthuis, waar ook muziek wordt gedraaid, hebben ze zelfs 
een eigen pig pop ’Cd samengesteld met klassieke muziek 
en soft rock. De wachtende varkens zijn rustiger, maar 
ook medewerkers vinden de muziek prettig. En wanneer 
medewerkers het naar hun zin hebben, zullen ze  rustiger en 
professioneler met de dieren omgaan.

9

uW tIps en Ideeën ZIJn WeLkOm!

Wij hopen dat bovenstaande suggesties 
u geïnspireerd hebben. Heeft u zelf een 
goed idee of een suggestie? Neemt u 
dan contact met ons op via  
info@eyesonanimals.com. Dat kan 
natuurlijk ook als u meer informatie 
wilt over bovenstaande onderwerpen. 

klik hier om te luisteren naar 
een voorbeeld van muziek die 
in een slachthuis te horen is

http://youtu.be/JnIN3PWJnig?list=UUhBcB2ogxBjSx3sWJ8jg4rA
http://youtu.be/JnIN3PWJnig?list=UUhBcB2ogxBjSx3sWJ8jg4rA
http://youtu.be/JnIN3PWJnig?list=UUhBcB2ogxBjSx3sWJ8jg4rA
http://youtu.be/JnIN3PWJnig?list=UUhBcB2ogxBjSx3sWJ8jg4rA


EYES ON ANIMALS INDUSTRY UPDATE JANUARY 2015 
6 / 10

Industry update   JANUARY 2015

“First of all, we would like to wish you and 
your employees a very happy and healthy 

2015. A New Year typically comes with New 
Year resolutions, such as eatinghealthier, 
taking more time for friends and family, 
stop smoking . But what about making 
a New Years resolution to run a company 
that is top in animal-welfare and quality? 
A company that makes you proud and gives 
you a good conscious?

We would like to propose to you that you 
take 10 minutes every week to reflect on 

the animal-welfare level of your company 
and what could be done to improve it. This 
can be done on your own, or with your 
employees during your regular gatherings.

These Industry Tip Updates are to share 
with you animal-welfare improvements 
that other companies have already done, to 
give you an idea for what you can do at your 
company!

EN

What Is thIs neWsLetter aBOut? This is a newsletter geared for people in the livestock industry. Eyes 
on Animals is in regular dialogue with the livestock industry in Europe and at times also in Turkey and North 
America. We communicate openly and respectfully with truck-drivers, slaughterhouse personnel, livestock-
market managers, and livestock  traders.  From  our  inspections  in  the  field,  we  also  see  things  that  
we  consider  “best  practices”  and  these good ideas need to be spread in order to further improve animal 
welfare internationally. We want to keep you updated on innovations and developments that we see during 
our field-work that may be of importance to you. Hopefully you appreciate our initiative. If you want further
information  we  suggest  you  check  our  “Good  News”  on  our  site:  www.eyesonanimals.com or contact 
us at info@eyesonanimals.com

FOCus: pig slaughterhouses
In 2014 Eyes on Animals again spent a lot of time visiting numerous pig slaughterhouses. 
During our visits we saw many new innovative ideas in place that greatly help improve 
pig welfare (and thus also meat quality) and provide a much calmer and quieter working 
environment. 

We also had the pleasure to speak with Temple Grandin to get some suggestions for how 
pig slaughterhouses could improve their design and herding techniques of groups of pigs. 

On the following pages you can read about these suggestions, which we hope will inspire 
you. 
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ImprOVInG mOVement In Chute LeadInG tO stunner

reduce number of automatic doors in CO2 systems. Calm, professional workers 
to gently herd the pigs forward is much better than automatic doors that push 
pigs and cause those not facing the right way to tumble over.

make sure you place your workers in the 
rIGht position. It does not make sense to 
have a worker rushing the pigs at a point 
in the chute where they cannot move any 
faster and the worker just creates panic 
and stress, leading to a bottle neck effect. 
Place a person only at points where an 
animal may hesitate to move forward, to 
keep the flow going. 

A funnel-shape entrance into a single 
file chute at pig slaughterhouses using 
electricity will just lead to bottle-necking. 
Dr. Grandin recommends an offset step 
design so that one pig can step aside 
to allow another one to pass. See the 
illustration of the design on the right.

2

1

maximum 
group size:  
five pigs

offset: one pig can 
step aside to allow 
another pig to pass

3
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reduCe stress and FIGhtInG In LaIraGe pens

Do not overfill the lairage pens. We have 
seen FAR less fighting in lairage pens that 
are kept at least 1/3 empty. This allows 
a submissive animal being picked on to 
escape. Having more space also reduces 
stress from overcrowding among the pigs.

4

Sprinkle corn kernels on the floor of the empty lairage pens before letting the 
pigs in. The corn distracts them from the novel and barren pen environment, 
keeping animals calmer and giving a positive sensation when entering. The pigs 5
stay focused on foraging and exploring 
the ground, instead of panicking about 
the strange new place they are in or 
picking a fight with a neighbour.

watch a short video of pigs 
enjoying the corn on the floor 
once they enter the lairage stall

https://www.youtube.com/watch?v=84YwjlYzbiQ
https://www.youtube.com/watch?v=84YwjlYzbiQ
https://www.youtube.com/watch?v=84YwjlYzbiQ
https://www.youtube.com/watch?v=84YwjlYzbiQ


EYES ON ANIMALS INDUSTRY UPDATE JANUARY 2015 
9 / 10

reduCe stress and FIGhtInG In LaIraGe pens (ii)

try out gourd rattles to get pigs up and moving. They create enough noise to 
get the pig’s attention but are not so loud that it startles them or stresses them 
out. Replace electric prods and clappers with this new and simple concept! Your 
workers will also appreciate it, as there is far less noise in the lairage providing 
a much better and calmer working environment.

7

play with lighting to reduce the creation of 
shadows and colours that give animals calm 
feeling which positively effects the process. 6

the installation of 
green lighting had 
a positive effect 
on stress at this 
slaughterhouse
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play music! It may seem like a laughing matter to some, but gentle music has 
been shown to reduce heart rate in animals, just like in people. Dairy cattle will 
even produce more milk when gentle music is playing in the barns. 

Inform all the farmers that supply you with pigs that it is vital that they walk 
calmly through their farm pens everyday to get the pigs used to distractions and 
humans. Pigs that are used to people are much calmer inside slaughterhouses as 
they have been exposed to people and novel situations before.

8
A slaughterhouse in Belgium has installed speakers in their 
lairage and have positive experiences with it. A large pig 
slaughterhouse in Germany has as well, and plays “pig pop”  
CD´s they made - with classical and soft rock. The pigs waiting 
in the lairages are calmer and the workers like it too. Employees 
that enjoy their work environment are known to be calmer and 
more professional with the animals. 

9

Best praCtICes are WeLCOme!

We hope you have been inspired by the 
above suggestions and best practices. 
Should you wish to share your best 
practice or do you have a suggestion? 
Please feel free to let us know at  
info@eyesonanimals.com or if you 
would like to have more information on 
any of the above suggestions, please do 
not hesitate to contact us. 

click here to listen to the 
music playing in one of the 
slaughterhouses’ lairage

reduCe stress and FIGhtInG In LaIraGe pens (iii)

http://youtu.be/JnIN3PWJnig?list=UUhBcB2ogxBjSx3sWJ8jg4rA
http://youtu.be/JnIN3PWJnig?list=UUhBcB2ogxBjSx3sWJ8jg4rA
http://youtu.be/JnIN3PWJnig?list=UUhBcB2ogxBjSx3sWJ8jg4rA
http://youtu.be/JnIN3PWJnig?list=UUhBcB2ogxBjSx3sWJ8jg4rA

