KIPPENVANGEN
De manier waarop de meeste legkippen gevangen
worden, gaat gepaard met veel stress en pijn.
Ze worden aan één poot uit de stelling geplukt
(3-5 kippen in één hand) en ondersteboven in
kratten gestopt. Regelmatig lopen kippen hierbij
verwondingen op, zoals breuken, ontwrichtingen
en kneuzingen.
Het vangen aan de poten is in strijd met Europese
wetgeving en bovendien niet meer van deze
tijd. Daarom heeft Eyes on Animals een
diervriendelijker alternatief ontwikkeld: de
rechtop-vangmethode.

REGULIERE VANGMETHODE

■ Aan één poot uit de stellingen geplukt
■ Drie tot vijf kippen in één hand
■ Ondersteboven in kratten gepropt

RECHTOP-VANGMETHODE

■ Rechtop vastpakken rondom de borst en vleugels
■ Maximaal twee kippen tegelijk
■ Minder vangletsel door zorgvuldig vangen

Vangen met de rechtop-vangmethode duurt 1,5 tot
2 keer langer. De meerkosten per ei zijn echter maar
een fractie van een cent. Kipster heeft de meerkosten
uitgerekend, ze komen uit op € 0,0004 per ei.
 bekijk hier een video van het rechtop vangen

minder stress en minder breuken

MINDER stress, MINDER vangLETSEL
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Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het
stressniveau bij kippen enorm daalt wanneer
ze rechtop worden gevangen. Daarnaast zijn er
minder kneuzingen en breuken.
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Bekende onderzoeksinstituten zijn het met
ons eens, de rechtop-vangmethode is de
diervriendelijkste methode:

VANGTRAINING
Sinds 2016 geeft Eyes on Animals de training
‘diervriendelijk vangen’.

Wageningen University & Research:
“Voor dierenwelzijn is de rechtop vangmethode
te prefereren boven de vangmachine en de
traditionele manier van vangen.”

Theorie - 3 uur

Onderzoekers Knowles and Broom:
“Het vangen en in kratten stoppen van de kippen is
het meeste traumatische onderdeel van transport
en de belangrijkste oorzaak van breuken. Door de
kippen rechtop te houden zullen deze problemen
significant afnemen.”

■ Kipsignalen (gedrag, gezondheid en geluid)
■ Vang- en laadtechniek
■ Gebruik van kratten
■ Wetten en regels
We behandelen de onderwerpen door samen
beeldmateriaal te kijken.

Deze bedrijven gebruiken de rechtopvangmethode:
√ Rondeel
√ Kipster
√ Demeter – Boerveenshof en Sijbenga
√ GIJS

Praktijk - 2 uur

■ De vangers leren kippen rechtop te vangen en te
laden.

Agrarisch onderzoeksbureau Animalia:
“De rechtop vangmethode zorgde voor minder
vleugelbreuken.”

zij zijn al over

Deze vangploegen hebben de training al gevolgd:
Den Ouden, Gemril, Van den Broek, Pots, Jekal,
Smeding

Peter Koelewijn, Rondeel:
“De rechtop vangmethode past bij onze filosofie.
Namelijk dat wij ons houderij systeem moeten
aanpassen aan het dier, in plaats van andersom.
Wij denken dat rechtop vangen voor ons bedrijf
haalbaar is en het juiste om te doen.”

kippen in ademnood als ze op hun kop hangen
Kippen kunnen als ze ondersteboven hangen
niet goed ademen. Ze hebben geen middenrif
waardoor het gewicht van de organen op de
longen drukt.
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Ruud Zanders, Kipster:
“Je ziet in de praktijk dat het veel rustiger blijft in
de stal en de kippen minder stress ervaren. De
meerkosten van 0,00 en een beetje per ei is het dat
dik en dubbel waard.”

CONTACT
Geïnteresseerd in een vangtraining?
Meer weten over rechtop vangen?
info@eyesonanimals.com

