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Aanleiding 
 

Door de populariteit van geitenmelk is het aantal geiten in Nederland sinds 2000 

bijna vervijfvoudigd. In 2000 telde Nederland afgerond 98.000 melkgeiten. In 

2020 waren dit er 476.000.123 Bovendien zijn melkgeitenbedrijven veel groter 

geworden: in 2000 werden er gemiddeld 117 melkgeiten op één bedrijf gehouden en 

in 2020 was dat maar liefst 837.45  Geitenmelk is niet alleen populair onder de 

Nederlandse consument, maar vormt ook een belangrijk exportproduct. Zo wordt er 

bijvoorbeeld veel geitenmelk geexporteerd naar China in de vorm van babyvoeding.6  

 

Om geitenmelk te produceren moeten er lammeren geboren worden. In 2019 zijn er 

door melkgeitenhouders 287.896 geboortes gemeld in het Identificatie & Registratie 

register (I&R).7 Het werkelijke aantal geboortes zal echter nog een stuk hoger 

liggen. Lammeren hoeven namelijk pas binnen een half jaar geregistreerd te worden. 

Als ze voordat ze geregistreerd zijn sterven, worden zij niet meegerekend.  

 

De helft van de ruim 287.896 lammeren is mannelijk. Omdat deze minimaal 143.948 

mannelijke lammeren, de bokken, later geen melk produceren en hun vlees niet 

geliefd is bij de Nederlandse consument, hebben ze weinig (financiële) waarde. Ook 

een deel van de vrouwelijke lammeren (15%) is overbodig.8 In Zuid-Europa en 

Engeland wordt wel wat bokkenvlees afgezet, maar ook dit is beperkt. Voor deze 

overtollige lammeren schiet de zorg daarom vaak tekort.  

 

In de lente van 2017 troffen wij bij een willekeurige inspectie van een mesterij in 

Brabant vele zieke, verzwakte en dode bokken aan.9 We besloten de beelden die we 

maakten te publiceren omdat ze een ernstig en structureel probleem aantoonden die 

inherent is aan de productie van geitenmelk. De beelden zorgden voor veel ophef 10 
11 en brachten aan het licht dat de sterfte in bokkenmesterijen torenhoog was; in 

een Kamerbrief van 5 juli 2017 rapporteerde Minister Schouten dat het 

uitvalspercentage bij de meeste bokkenmesterijen boven de 20% lag met een 

uitschieter tot 66%.12  

 

Handhaving werd geïntensiveerd en de sector werd opgedragen een Plan van Aanpak 

te ontwikkelen om de sterfte naar beneden te brengen.13 Dit Plan van Aanpak 

Welzijn Geitenbokjes trad op 1 januari 2018 in werking. 

 

De misstanden op de bokkenmesterij in Brabant en de hoge sterfte waren voor ons 

aanleiding om nader onderzoek te doen naar het welzijn van geitenbokken van de 

geboorte tot aan de slacht. In de periode 2017-2020 hebben we daarom inspecties 

uitgevoerd op melkgeitenbedrijven, bokkenmesterijen, veetransporten, 

verzamelplaatsen en slachterijen. Daarnaast is er gesproken met melkgeitenhouders, 

bokkenmesters, veetransporteurs, slachters, dierenartsen en de NVWA.  

 

 

https://platformmelkgeitenhouderij.nl/wp-content/uploads/2018/01/Plan-van-aanpak-welzijn-geitenbokken-1.pdf
https://platformmelkgeitenhouderij.nl/wp-content/uploads/2018/01/Plan-van-aanpak-welzijn-geitenbokken-1.pdf
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Samenvatting 
 

Eind 2017 is Eyes on Animals gestart met een onderzoek naar het welzijn van 

bokken uit de melkgeitenhouderij. Dit naar aanleiding van een bezoek aan een 

bokkenmesterij waarbij we vele dode en zieke bokken aantroffen. Onze bevindingen 

zorgden voor veel ophef en brachten aan het licht dat meer dan 30% (met een 

uitschieter van 66%) van de bokken de slachtleeftijd niet haalt.  

 

De geitensector werd opgedragen de bokkensterfte omlaag te brengen. Per 1 januari 

2018 trad hun Plan van Aanpak Welzijn Geitenbokjes in werking.  

 

We hebben onderzocht: 

 

 Wat de effectiviteit is van het Plan van Aanpak van de sector 

 Wat de grootste welzijnsrisico’s zijn in het leven van een bok 

 Welke verbetermogelijkheden er zijn 

 Welke initiatieven er al zijn om het welzijn van bokken te verbeteren 

 

Om dit te beantwoorden hebben we het volgende gedaan: 

 

 We bezochten 23 melkgeitenbedrijven, 12 slachterijen en 3 mesterijen; op circa 

de helft van de bedrijven waren we welkom. Op de overige bedrijven was er geen 

interesse in een bezoek of gesprek met EonA.  

 We volgden driemaal een transport dat bokjes ophaalt voor de slacht en 

controleerden één transport met melkgeiten en bokjes bij aankomst op de 

slachterij 

 We spraken met melkgeitenhouders, mesters, transporteurs, handelaren, 

slachters, dierenartsen en de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit) 

 

Daarnaast hebben we op basis van wetenschappelijke literatuur en praktijkonderzoek 

gekeken naar mogelijke verbeteringen in de geitenhouderij, zoals het houden van 

lammeren bij de geit en het geven klim- en schuurmogelijkheden. 
 

Effect plan van aanpak sector 
 

Voorheen waren melkgeitenhouders verantwoordelijk voor hun bokken tot het 

moment dat deze het bedrijf verlieten. Sinds 1 januari 2018 (Plan van Aanpak van 

de sector) zijn melkgeitenhouders 21 dagen lang verantwoordelijk voor de sterfte 

onder hun bokken, óók als de bokken na een paar dagen naar de mesterij gaan. 

Tegelijkertijd zijn vele bokkenmesters sinds 2018 noodgedwongen gestopt omdat zij 

hun vergunningen niet op orde hadden. Dit heeft de volgende effecten: 

 

1. Positief: meer bokken worden gemest op het melkgeitenbedrijf 

Een groot deel van de melkgeitenhouders is hun bokken zelf gaan mesten. In 2017 

werd naar schatting 10-20% van de bokken op het melkgeitenbedrijf gemest. In 

2019 was dit circa 40-50%. Hoewel verbeteringen noodzakelijk zijn voor de 
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huisvesting en zorg van deze bokken – is het positief dat bokken op het 

geboortebedrijf gemest worden omdat zo transport op hele jonge leeftijd wordt 

voorkomen.  

 

2. Positief: conditie bokken mogelijk verbeterd  

Er wordt nog maar circa 10% van de bokken naar de mesterij gebracht.14 Mesters 

melden ons dat de aangevoerde bokken in betere conditie verkeren dan voorheen; er 

zijn duidelijkere afspraken gemaakt rondom het biestmanagement op het 

melkgeitenbedrijf en koppels van verschillende bedrijven worden niet meer of minder 

gemengd waardoor de ziektedruk afneemt.  

 

Helaas kunnen deze positieve signalen nog niet worden bevestigd met lagere 

sterftecijfers. Sinds 2017 zijn er namelijk geen representatieve sterftecijfers meer 

gepubliceerd. Recent zijn er door minister Schouten wel sterftecijfers over 2019 

gepubliceerd15 maar deze zijn niet representatief omdat ze alleen betrekking hebben 

op geregistreerde lammeren. Het deel van de lammeren dat voor registratie sterft is 

dus niet meegerekend omdat hierover geen informatie beschikbaar is. Ook is er geen 

splitsing gemaakt tussen mannelijke en vrouwelijke lammeren en de locatie van 

sterfte (melkgeitenhouderij of mesterij). 

 

3. Negatief: veel meer bokken nuchter geslacht 

Meer melkgeitenhouders laten hun bokken nu na 7 dagen (minimale wettelijke 

transportleeftijd) slachten. Naar schatting ging het om 30-40% van de bokken in 

2019 en maar liefst 80-90% van de bokken in het lammerenseizoen van 2020 omdat 

er door toedoen van COVID-19 nog minder afzet is voor gemeste bokken in Zuid-

Europa, Engeland en Nederlandse horeca. Dit baart Eyes on Animals zorgen. Voor de 

melkgeitenhouder is er namelijk weinig (externe) stimulans om goed voor deze 

nuchtere bokken te zorgen totdat ze worden geslacht. Ieder bokje dat moet worden 

afgevoerd naar de slachterij kost de melkgeitenhouder namelijk 5-10 euro. Als ze 

sterven, scheelt dit afvoerkosten. Bovendien worden melkgeitenhouders niet 

afgerekend op sterfte onder de 7 dagen (tot december 2020 zelfs onder de 6 

maanden) omdat bokken dan nog niet geregistreerd hoeven te worden. 

 

We horen van verschillende bronnen dat bokken die nuchter worden afgevoerd naar 

de slachterij vaak geen biest krijgen na de geboorte om zo kosten te sparen. Omdat 

deze bedrijven geen geregistreerd hoog sterftepercentage hebben (de bokken gaan 

immers al na 7 dagen weg), komen ze ook niet in het vizier van de NVWA of 

KwaliGeit. Bovendien is transport en slacht van zulke jonge dieren onwenselijk 

omdat ze nog volledig afhankelijk zijn van melk dat tijdens transport en in de 

wachtruimte van de slachterij niet adequaat kan worden aangeboden (veel bokken 

snappen de drenksystemen niet of zijn te zwak) en omdat hun immuunsysteem nog 

niet volledig ontwikkeld is. Het verstrekken van melk tijdens transport en in de 

wachtruimte van de slachterij is bovendien ook geen wettelijke vereiste.  
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Dierenwelzijn op melkgeitenbedrijven 

 
Onvoldoende klimmogelijkheden en hoge rustplekken 

Hoewel de melkgeitensector een positief imago heeft (melkgeiten leven in ruime 

stallen met stro, natuurlijk licht en ventilatie) wordt er weinig rekening gehouden 

met de natuurlijke behoeften van geiten. Geiten leven van nature in heuvel- en 

bergachtige landschappen; ze hebben een sterke motivatie om te klimmen en willen 

graag een hoge ligplek. De reguliere stallen die door Eyes on Animals bezocht zijn, 

voor zowel de melkgeiten als de lammeren, bieden geen klimmogelijkheden of 

verhoogde rustplaatsen.  

 

Direct scheiden moedergeit en lammeren 

In de melkgeitenhouderij worden lammeren direct na de geboorte bij de moedergeit 

weggehaald. De moedergeiten kunnen hierdoor hun lammeren niet voeden, 

verzorgen, beschermen en opvoeden – wat een sterke beperking is van hun 

moedergedrag. De pasgeboren lammeren worden vervolgens alleen in een kleine 

kale box gezet, waar ze weliswaar biest krijgen van de melkgeitenhouder/verzorger, 

maar waar ze verder psychisch en fysiek worden beperkt omdat er geen 

mogelijkheid is tot contact met de moeder (en andere lammeren) en er weinig 

bewegingsvrijheid is.  

 

Gebrekkig biestmanagement bokken 

Hoge sterfte onder bokken is voor een belangrijk deel het gevolg van gebrekkig 

biestmanagement. Bokken krijgen bijvoorbeeld te laat of onvoldoende biest of biest 

van matige kwaliteit. Vaak komt dit omdat de bokken geen prioriteit hebben; ze 

leveren niets op en de aandacht en beste biest gaat vooral naar de sikjes 

(vrouwelijke lammeren) die de oude melkgeiten gaan vervangen. Bokken die nuchter 

naar de slacht gaan, krijgen volgens onze bronnen soms helemaal geen biest. 

Bokken die ziek zijn zullen (vanwege hun lage economische waarde) bovendien niet 

snel behandeld worden door een dierenarts.  

 

Gebrekkige huisvesting 

Daarnaast schiet de huisvesting voor bokken op sommige bedrijven tekort. 

Melkgeitenhouders die (noodgedwongen) zelf hun bokken zijn gaan mesten, hebben 

hier soms onvoldoende ruimte voor maar krijgen van de gemeente vaak geen 

toestemming om een stal bij te bouwen. Er worden dan provisorische oplossingen 

bedacht om de bokken toch te kunnen huisvesten – waardoor er bijvoorbeeld 

onvoldoende ruimte is, een slecht klimaat en (daardoor) een hoge ziektedruk. 
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Dierenwelzijn op mesterijen 

 

Hoog sterftepercentage 

De sterfte op mesterijen was in 2017 met gemiddeld 32% heel hoog. De 

belangrijkste oorzaken: gebrekkige biestverstrekking op het melkgeitenbedrijf, het 

mengen van bokken van verschillende bedrijven waardoor er een hoge ziektedruk 

ontstond en beperkte mogelijkheid om zieke bokken te behandelen (28 dagen 

wachttijd op medicijnen). Mogelijk zal de sterfte door het Plan van Aanpak van de 

sector zijn afgenomen, maar omdat er sinds 2017 geen representatieve sterftecijfers 

meer gepubliceerd zijn, kan hierover geen uitspraak worden gedaan. 16  

 

Betere conditie aangevoerde bokken 

Mesters melden ons dat de conditie van de aangevoerde bokken sinds 2018 

verbeterde en er betere afspraken zijn gemaakt met melkgeitenhouders over het 

biestbeleid. Daarnaast zijn op initiatief van KNMvD en LTO de regels rondom 

medicatie voor bokken versoepeld waardoor deze eerder behandeld zullen worden 

als er een ziekte is. Helaas kunnen deze positieve signalen nog niet worden 

bevestigd met lagere sterftecijfers. Sinds 2017 zijn er namelijk geen representatieve 

sterftecijfers meer gepubliceerd.17 Verder is er de verwachting dat de versoepeling 

van het medicijngebruik zal resulteren in meer bokken die gemest worden in plaats 

van nuchter geslacht. 

 

 

Dierenwelzijn tijdens transport 
 

Bokken worden jong geslacht. In 2019 ging circa 50-60% van de bokken op een 

leeftijd van 2-6 weken naar de slacht (vanaf de mesterij of het melkgeitenbedrijf). 

De overige 30-40% van de bokken werd al na 7 dagen op transport gezet naar de 

slachterij (nuchtere bokken). In de eerste helft van 2020 steeg dit percentage door 

COVID-19 zelfs naar 80-90%. Een klein deel van de bokken (circa 10%) wordt twee 

keer in zijn leven getransporteerd. Namelijk eerst naar de mesterij (als ze een paar 

dagen oud zijn, wat is toegestaan als de afstand korter is dan 100 km) en dan naar 

de slachterij (als ze 2-6 weken oud zijn). De biologische melkgeitenhouderij vormt 

een uitzondering; hier moeten bokken minimaal 21 dagen op het melkgeitenbedrijf 

blijven.  

 

Nuchtere bokken te lang onthouden van melk 

Met name het transport van nuchtere bokken naar de slachterij kent grote risico’s 

voor dierenwelzijn. De bokken zijn voor hun weerstand volledig afhankelijk van melk. 

De transporten duurden tijdens onze inspecties lang (6-7 uur) omdat er op 

verschillende bedrijven maar een klein aantal bokjes (of melkgeiten) werden 

opgehaald.  Gedurende deze periode krijgen de bokken geen water, elektrolyten of 

melk. Eenmaal op de slachterij is er vaak een wachttijd van minimaal een paar uur. 

Bokken dienen hier gedrenkt te worden (water of elektrolyten).18 Veel bokken 

kunnen echter niet goed drinken omdat ze het drenksysteem niet begrijpen of te 

moe zijn. Door de lange onthouding van melk verzwakken de bokken zeer snel. Dit is 

een grote welzijnsaantasting.  
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Het verstrekken van melk is pas verplicht na een wachttijd boven de 12 uur.  

Inclusief transport is de onthouding van melk dan echter al minimaal 18-19 uur. We 

horen wel dat sommige slachterijen al wel eerder melk geven.Slachterijmedewerkers 

melden dat de conditie van bokken soms zeer slecht is. Bij transportinspecties zag 

Eyes on Animals dat nuchtere bokken op de laadklep regelmatig door hun pootjes 

zakten. Ook transporteurs en handelaren bevestigen dat nuchtere bokken niet 

transportwaardig zijn omdat ze nog niet goed zelfstandig kunnen lopen. 

 

Lange transporttijden 

Transport duurt gemiddeld 6-7 uur omdat bokken van verschillende 

melkgeitenbedrijven worden opgehaald. In deze periode worden de bokken niet 

gedrenkt. Bekend is dat transport soms ook via verzamelplaatsen gaat waardoor de 

bokken nóg langer onderweg zijn. Het is onbekend hoe het gesteld is met de 

huisvesting en verzorging van de bokken op de verzamelplaatsen omdat Eyes on 

Animals bij de verzamelplaatsen, waarvan wij hebben gehoord dat er bokken worden 

verzameld, niet welkom waren.  

 

Laadmethode 

Bokken werden bij het laden aan de nek opgetild. Bokken hebben een sterke nek, 

maar bokken te lang op deze manier vasthouden, is onwenselijk. Bovendien werd de 

hand soms op de keel geplaatst waardoor de ademhaling werd bemoeilijkt en de 

bokken in paniek raakten.  

 

 

Dierenwelzijn in de slachterij 
 

Transportleeftijd 

De minimale wettelijke transportleeftijd is 7 dagen. Slachterijen melden ons dat er 

bokken worden aangevoerd die op papier weliswaar 7 dagen oud zijn, maar dit in 

werkelijkheid niet zijn. Er kan dus eenvoudig worden gesjoemeld met geboortedata. 

Dit blijkt ook uit onderzoek van onderzoeksplatform Investico.19  

 

Lange wachttijden zonder melk 

De wachttijden op slachterijen zijn zeer variabel, maar kunnen op sommige 

slachterijen oplopen tot meer dan 12 uur. Bokken worden soms in de avond 

aangevoerd en pas de volgende ochtend of middag geslacht. De regel is dat nuchtere 

bokken voorrang horen te krijgen (boven gemeste bokken en volwassen melkgeiten) 

en dus minder lang hoeven te wachten. Maar dit is niet altijd de praktijk. Indien 

nuchtere bokken niet direct geslacht worden, moeten zij verplicht gedrenkt worden 

(water of elektrolyten). Bij langere wachttijden dan 12 uur dienen zij melk te krijgen. 
20 We horen dat melk geven op sommige slachterijen al wel eerder gebeurt.  

 

Aan het soort melk (kunstmelk of koemelk) en de temperatuur worden geen eisen 

gesteld. Slachterijen melden ons dat veel bokken niet drinken omdat ze het 

drenksysteem niet kennen, nog niet zelfstandig uit een speen kunnen drinken of te 

moe of zwak zijn om zelfs maar te proberen te drinken. Doordat ze niet drinken, 



11 

 

verzwakken ze snel.  

 

Fixeren en verdoven 

Afhankelijk van de slachterij worden de bokjes mét of zonder verdoving geslacht. 

Indien verdoofd gebeurt dit met een elektrische tang of penschiettoestel met licht 

patroon. We hebben verschillende slachterijen bezocht, maar hebben het fixeren en 

verdoven van de bokjes nog niet in de praktijk gezien omdat er op het moment van 

onze aanwezigheid geen bokjes werden geslacht en een aantal afspraken door 

toedoen van COVID-19 verplaatst zijn naar het lammerseizoen in 2021. Wel hebben 

sommige slachterijen laten weten problemen te ondervinden bij het verdoven van 

bokjes omdat deze zo klein en beweeglijk zijn. De verdovings- en fixatieapparatuur 

die worden gebruikt zijn vaak ontworpen voor grotere dieren en werken voor kleine 

dieren soms minder goed.  
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Conclusie en aanbevelingen  
 

Er wordt in de melkgeitenhouderij, door de populariteit van geitenkaas, veel geld 

verdiend. De melkprijs ligt al jarenlang hoog en stijgt ieder jaar.21 Er is dus (in 

vergelijking met bijvoorbeeld de melkveehouderij) financieel ruimte om het 

dierenwelzijnsniveau van lammeren (bokken en sikjes) en melkgeiten naar een 

hoger niveau te tillen. Geitenbokjes zijn een onderdeel van het bedrijf – zonder de 

geboorte van lammeren zou er geen melk zijn. Er is dus geen excuus om bokjes als 

afvalproduct te behandelen. Geitenhouders dienen hun verantwoordelijkheid te 

nemen en goed voor de bokjes te zorgen, zélfs als dit betekent dat hiervoor geld 

moet worden bijgelegd. Om het welzijn van geitenbokjes te verbeteren, doen we de 

volgende aanbevelingen: 

 

1. Verhoog de wettelijke minimale transportleeftijd naar drie weken. Dit kan 

in nationale regelgeving worden opgenomen. Het voorkomt gesleep met bokjes 

die nog volledig afhankelijk zijn van melk, een nog onontwikkeld 

immuunsysteem hebben en nog onvoldoende stevig op hun pootjes staan.  

2. Lammeren dienen direct na geboorte geregistreerd te worden in het I&R 

systeem (in ieder geval binnen drie dagen) zodat sterfte in de kritieke periode 

onder 7 dagen óók aan het licht komt.  

3. Stel strengere eisen aan verrijking in geitenstallen binnen het KwaliGeit 

systeem. 

4. Zuivelcoöperaties dienen een klein percentage van de melkprijs te 

reserveren voor verbetering van het welzijn van bokjes en om de afzet van 

bokkenvlees te verbeteren (vraag en aanbod beter op elkaar aansluiten). 

Zuivelcooperaties dienen hiertoe o.a. melkgeitenhouders (financieel) te 

motiveren om meer verspreid over het jaar af te lammeren.  

5. Stimuleren van melkgeitenhouders om te experimenteren met het houden van 

lammeren bij de geit voor minimaal 12 weken en hier een gerichte afzet voor 

vinden.  

6. Stel strengere eisen aan het biestmanagement binnen het KwaliGeit systeem. 

7. Gemeenten moet vergunningen voor bokkenstallen bij melkgeitenbedrijven 

verlenen, zodat melkgeitenhouders de mogelijkheid krijgen om hun bokken zelf 

te mesten i.p.v. ze al jong te laten slachten. 

8. Strengere eisen aan de sterfte onder bokken, namelijk maximaal 7% 

(ongeveer gelijk aan sikjes).  

9. De sector dient met hulp van de overheid meer onderzoek te doen naar het 

fixeren en verdoven van lammeren in slachterijen en indien nodig hier eisen 

aan te stellen. 

10. Rondom de lammerenperiode meer controle door de NVWA en KwaliGeit op 

correcte registratie , verzorging en huisvesting van lammeren en signalen 

van onjuiste dodingsmethoden op het melkgeitenbedrijf.  
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Tijdlijn 
 

29 mei 2017 – Inspectie Eyes on Animals bij bokkenmesterij in Brabant. Er werden vele dode en 

zwakke bokken aangetroffen. We hebben een melding gedaan bij de NVWA. Deze was twee uur 

later ter plekke.  

 

5 juni 2017 – Hart van Nederland brengt de beelden van Eyes on Animals naar buiten.  

 

7 juli 2017 – Publicatie sterftecijfersop bokkenmesterijen door NVWA n.a.v. de media-aandacht 

voor de bokkenmesterij in Brabant. Hieruit komt een schrikbarend beeld naar voren. De hoge 

sterfte op de bokkenmesterij in Brabant is geen incident: maar liefst 20% van de bokken in 

Nederland sterft vroegtijdig met een uitschieter naar 66%.22  

 

13 september 2017 – Dertigledendebat23 n.a.v. beelden bokkenmesterij en sterftecijfers op 

bokkenmesterijen. De minister laat tijdens het debat weten dat de sector een plan van aanpak 

moet ontwikkelen om de bokkensterfte te verminderen. 

 

11 december 2017 – Kamerbrief24 waarin het Plan van Aanpak Welzijn Geitenbokken wordt 

gepresenteerd. In de Kamerbrief wordt gerefereerd naar de inspectie van de bokkenmesterij door 

Eyes on Animals. De brief meldt dat de NVWA op de mesterij 84 dode bokken aantrof. Nog eens 16 

bokken waren er zo slecht aan toe dat ze direct geëuthanaseerd moesten worden.25  

 

1 januari 2018 – Het Plan van Aanpak Welzijn Geitenbokjes 26 van de sector treedt in werking. 

Doel: maximaal 9,3% sterfte in 2020 (bij 70% van de bedrijven). Belangrijkste maatregel:  

melkgeitenhouders zijn gedurende 21 dagen verantwoordelijk voor de sterfte onder hun bokken, 

onafhankelijk van de verblijfplaats van de bokken. Bij een te hoge sterfte krijgt de 

melkgeitenhouder een waarschuwing en moet een verbeterplan worden opgesteld. Als dit niet naar 

behoren wordt uitgevoerd, volgt intrekking van de erkenning. 

 

4 oktober 2018 – Publicatie van de Beleidsbrief Dierenwelzijn27. De minister laat o.a. weten dat er 

eind 2018 een update volgt over het Plan van Aanpak om de sterfte onder bokken omlaag te 

brengen.  

 

8 november 2018 – De NVWA publiceert inspectieresultaten28 van geitenbedrijven in 2016 en 

2017. In 2016 was de sterfte op bokkenmesterijen gemiddeld 31%, in 2017 32%.  

 

2018-2019 – Provincies stellen een geitenstop in omdat geitenbedrijven een verhoogde kans 

geven op longproblemen bij omwonenden. Geitenbedrijven, waaronder bokkenmesters krijgen 

problemen met (het verlengen van) hun vergunning. Van de 10-15 bokkenmesters in 2017 zijn er 

in 2020 nog maar drie actief.29 Het sectorplan en strenger optreden van de NVWA zijn daarnaast  

ook oorzaken van de terugloop.  

 

11 februari 2019 – Kamervragen30 van de PvdD over de belofte van de minister om de Kamer te 

informeren over de voortgang van het Plan van Aanpak en de het antwoord van de minister dat de 

cijfers nog even op zich laten wachten. 

 

11 maart 2020 – Publicatie consultatie wijziging van de regeling I&R geiten. De termijn 

waarbinnen melkgeitenhouders hun geboren lammeren moeten aanmelden in het I&R-systeem 

wordt per 1 december 2020 teruggebracht van “binnen zes maanden” naar “binnen 7 dagen”.  

 

20 maart 2020 – Kamervragen Partij voor de Dieren over lot geitenbokjes.31 

 

17 juli 2020 – Antwoorden Kamervragen van Partij voor de Dieren over lot geitenbokjes.32  

https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2017/ernstige-misstanden-bij-bokkenmesterij-noord-brabant-2/
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Methoden 
 

Voor dit onderzoek heeft Eyes on Animals in de periode 2017-2020  

23 melkgeitenbedrijven bezocht; 13 tijdens het volgen van een transportbedrijf dat 

bokjes en uitgemolken melkgeiten ophaalt voor de slacht en 10 bij gerichte 

melkgeitenhouderij inspecties met als doel een betere indruk te krijgen van de 

huisvesting en verzorging van bokken. Daarnaast zijn er drie bokkenmesterijen 

bezocht. Op circa de helft van de geitenbedrijven kregen we een rondleiding of 

toestemming om het laden te bekijken en op het merendeel van de bedrijven hebben 

we een (kort) gesprek gehad over het welzijn van bokjes. 

 

Er zijn verder drie bedrijven bezocht die bokjes verzamelen voor de slacht; helaas 

waren we op geen van deze bedrijven welkom. Verder zijn er 11 slachterijen 

bezocht. Deze stonden meer open voor een gesprek en/of bezoek van Eyes on 

Animals; waarschijnlijk omdat zij meer bekend zijn met onze werkzaamheden. Als 

gevolg van COVID-19 zijn de bezoeken echter uitgesteld tot 2021.  

 

Verder hebben we driemaal een transportbedrijf gevolgd dat bokjes en uitgemolken 

melkgeiten ophaalt voor de slacht. Verder is er een transport met bokjes en 

melkgeiten bij aanvoer gecontroleerd op de slachterij. Bij deze inspecties hebben we 

uitgebreid met de chauffeurs gesproken over het welzijn van bokken. Aanvullend 

hebben we nog contact gelegd met de overige grotere spelers bij het transport van 

bokjes. Zij stonden allemaal open voor een gesprek met Eyes on Animals en hebben 

ons geholpen om het welzijn van bokjes in kaart te brengen.   

 

Gedurende het onderzoek is meerdere malen contact geweest met 

melkgeitenhouders, slachterijmedewerkers, mesters, transporteurs/handelaren en 

dierenartsen die wij tijdens ons onderzoek ontmoet hebben en welwillend waren om 

de stand van zaken rondom bokjes in kaart te brengen en met ons mee te denken 

hoe het welzijn van bokjes verbeterd kan worden. Aanvullend is gebruik gemaakt 

van vakliteratuur en wetenschappelijke rapporten. 

Bevindingen 
 

1. Effect van het Plan van Aanpak van de geitensector 
 

Op 1 januari 2018 trad het Plan van Aanpak Welzijn Geitenbokjes van de 

geitensector in werking om de hoge sterfte onder bokken (gemiddeld 32%) omlaag 

te brengen. Het streven: maximaal 9,3% bokkensterfte in 2020 bij 70% van de 

bedrijven. Indien een bedrijf boven dit streefpercentage komt, volgt een 

waarschuwing. Indien een bedrijf boven de 12,3% komt (het actiegebied) dient een 
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verbeterplan te worden geschreven. Indien dit niet (naar behoren) wordt uitgevoerd, 

volgt intrekking van de KwaliGeit erkenning en wordt de melk niet meer 

afgenomen.33 

 

Tabel 1: streefcijfers uit het Plan van Aanpak Welzijn Geitenbokken 

 

2020 Sterftepercentage Consequentie 

Streefgebied < 9,3% Geen consequentie 

Signaleringsgebied 9,3 – 12,3% Waarschuwing/speciale attentie 

Actiegebied > 12,3% Plan van aanpak is vereist 

 

 

Om dit te bewerkstelligen zijn melkgeitenhouders per 1 januari 2018 gedurende 21 

dagen verantwoordelijk voor de sterfte onder hun bokken, ook als de bokken kort na 

de geboorte naar de mesterij gaan. Parallel hieraan stelden verschillende provincies 

een geitenstop in waardoor veel bokkenmesterijen problemen kregen met (het 

verlengen van) hun vergunning. Resultaat: van de 10-15 bokkenmesters in 2017 zijn 

er in 2020 nog maximaal drie actief.34  

 

Omdat veel melkgeitenhouderijen de bokken niet meer kwijt kunnen aan mesterijen 

én omdat zij de sterfte laag moeten houden, worden veel bokken die voorheen naar 

mesterijen gingen nu op het melkgeitenbedrijf gemest of nuchter (één week oud) 

geslacht. In 2019 werd naar schatting 40-50% van de bokken op het 

melkgeitenbedrijf gemest en 10% op de mesterij. De overige 30-40% van de bokken 

werd nuchter afgevoerd naar de slacht. Dit is een grote verschuiving ten opzichte 

van 2017 (Tabel 2).  

 

In de eerste helft van 2020 is het percentage bokken dat nuchter werd geslacht 

gestegen naar maar liefst 80-90% omdat er vanwege de Corona-epidemie geen 

afzetmogelijkheden meer zijn voor gemeste bokken in Zuid-Europa, Engeland en 

Nederlandse horeca.35  

 

Tabel 2: Schatting van bestemming geboren bokken op melkgeitenhouderijen in 

Nederland in het lammerenseizoen. Gebaseerd op informatie van handelaren, slachterijen 

en LTO 

 

 2017 2019 2020 

Bokken gemest op het melkgeitenbedrijf 20% 40-50% <10% 

Bokken gemest op mesterij 60-70% 10% <10% 

Bokken nuchter geslacht (7-10 dagen oud) 10% 30-40% 80-90% 

 

 

1.1  Positief effect: er worden meer bokken op het 

melkgeitenbedrijf gemest 

  

 De bokken blijven op het geboortebedrijf in hun vertrouwde omgeving. 
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 De bokken worden niet meer op kwetsbare leeftijd (een paar dagen oud) naar 

mesterijen getransporteerd. 

 De bokken worden niet meer blootgesteld aan ziektekiemen van andere 

bedrijven, zoals dat voorheen gebeurde op mesterijen waar bokken van 

verschillende melkgeitenbedrijven samenkwamen.  

 Het gedurende 21 dagen verantwoordelijk stellen van de melkgeitenhouder 

voor de sterfte onder de lammeren lijkt een positief effect te hebben op de 

conditie van de bokken. Bokkenmesters en slachters melden ons dat zij 

gemeste bokken in betere conditie aangeleverd krijgen en dat er meer 

afstemming is. Sterftecijfers zullen dit moeten bevestigen, maar 

representatieve cijfers over 2018 en 2019 zijn nog niet beschikbaar.  

 Melkgeitenhouders hebben, nu zij zelf voor de bokken moeten zorgen en 

verantwoordelijk zijn, beter zicht op de impact van hun handelen op het 

welzijn en de gezondheid van hun bokken. 

 

 We horen en zien dat de verzorging op melkgeitenbedrijven soms tekort 

schiet omdat bokken geen prioriteit hebben. De bokken leveren niets/weinig 

op en kosten verhoudingsgewijs veel tijd. 

 Geitenhouders hebben niet altijd ruimte om de bokken te mesten. Doordat 

gemeenten (i.v.m. de geitenstop) geen vergunningen verlenen voor een 

staluitbreiding worden er (noodgedwongen) provisorische oplossingen bedacht 

om de bokken te huisvesten. De huisvesting is dan niet ideaal; er is 

bijvoorbeeld te weinig ruimte, een te hoge ziektedruk of het stalklimaat schiet 

tekort.  

 

1.2  Positief effect: de conditie van mestbokken is verbeterd 

 

 Mesters melden ons dat de bokken die zij aangevoerd krijgen in betere 

conditie verkeren dan voorheen; er zijn duidelijkere afspraken gemaakt 

rondom het biestmanagement op het melkgeitenbedrijf en koppels van 

verschillende bedrijven worden niet meer/ minder gemengd waardoor de 

ziektedruk afneemt. 

 

Het is nog onbekend of dit ook resulteert in een lagere sterfte omdat 

representatieve cijfers over 2018,  2019 en 2020 nog niet beschikbaar zijn. 

Cijfers die bekend zijn hebben alleen betrekking op het deel van de lammeren 

dat geregistreerd is. 

 

 

 

1.3  Negatief effect: er worden meer bokken nuchter geslacht (na 7-10 

dagen) 

 

 Bokken die nuchter worden afgevoerd voor de slacht (7-10 dagen oud) 

hebben geen waardevol en volwaardig leven gehad. Ze zijn enkel 
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geproduceerd voor de productie van geitenmelk. Ethisch gezien is dit 

onacceptabel en het zal het imago schaden van de geitensector. 

 Er is geen stimulans om bokken die nuchter naar de slacht gaan goed te 

verzorgen. Ieder bokje dat moet worden afgevoerd naar de slachterij kost de 

melkgeitenhouder namelijk 5-10 euro. Als ze sterven, scheelt dit afvoer- en 

onderhoudskosten. Bovendien hoeven bokken jonger dan 7 dagen niet 

geregistreerd te worden – dus een hoge sterfte onder 7 dagen komt zo niet 

aan het licht.36 We horen van verschillende bronnen dat nuchtere bokken om 

deze reden vaak geen biest krijgen; dit scheelt afvoerkosten, tijd en biest. 

 Bedrijven met een hoge sterfte onder de bokken worden indirect gestimuleerd 

om de bokken snel weg te doen. Onder 7 dagen (tot december 2020 zelfs 6 

maanden) hoeven bokken immers nog niet geregistreerd te worden en zo 

komt een hoog sterftecijfer niet aan het licht. Slechtere melkgeitenbedrijven 

kunnen door hun bokken na één week op te laten halen, een laag sterftecijfer 

simuleren en zo ontkomen aan eventuele problemen met de NVWA en 

KwaliGeit.  

 Sommige melkgeitenhouders laten de bokken tot het moment dat ze worden 
opgehaald voor de slacht (op een leeftijd van 7-10 dagen) in de kudde omdat 

dit het minste werk is en kijken er dan niet meer naar om. Omdat deze 
melkgeitenhouders er niet naar om kijken, krijgen deze bokken geen of 
onvoldoende biest omdat deze wordt opgedronken door andere bokken, in de 

melktank verdwijnt (omdat de moeders worden gemolken) of omdat de 
bokken bij andere geiten drinken zonder biest. Het lam in de kudde houden 
valt of staat bij een oplettende melkgeitenhouderij die erop toeziet dat 

lammeren voldoende biest krijgen van de moeder door ze na geboorte een 
paar keer aan de speen van de moeder te zetten of de moeder en haar 

lammeren rondom de geboorte even apart te zetten. Maar voor bokjes die al 
jong worden geslacht, gebeurt dit in de praktijk niet omdat het te 
arbeidsintensief is en het zich niet terug verdiend. 

 Transport op deze leeftijd is een aanslag op het welzijn van de bokken. De 

bokken zijn voor hun weerstand nog volledig afhankelijk van melk en tijdens 

transport worden en kunnen de bokken niet worden gedrenkt. Transport duurt 

bovendien vrij lang (6-7 uur) omdat de bokken van verschillende bedrijven 

worden opgehaald. De bokken zijn bovendien nog onvoldoende mobiel. Ze 

staan vaak nog wankel op de benen.  

 Op de slachterijen dienen nuchtere bokken, indien zij niet direct kunnen 

worden geslacht, gedrenkt te worden. Bij wachttijden langer dan 12 uur 

dienen zij melk te krijgen. Slachters melden ons dat veel bokken niet drinken 

omdat ze nog niet zelfstandig uit een speen kunnen drinken, het gebruikte 

drenksysteem niet begrijpen of te moe zijn om te drinken. Slachterijen en 

handelaren informeren ons dat bokjes vaak al moe arriveren en hun conditie 

snel achteruit gaat indien ze niet zelf kunnen drinken en moeten wachten.  

 De minimale wettelijke transportleeftijd naar de slachterij is 7 dagen. Of 

hieraan voldaan wordt, is moeilijk controleerbaar aan de hand van 

fysiologische kenmerken.  Bij de geboorte variëren lammeren namelijk erg in 

gewicht (gewicht is afhankelijk van de worpgrootte). Er kan daarnaast 

eenvoudig worden gesjoemeld met geboortedata. We horen van verschillende 

anonieme bronnen dat dit ook gebeurt. Een anonieme vleeskeurder 

rapporteerde recent aan onderzoeksplatform Investico dat er bij een groot 
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slachthuis onlangs grote hoeveelheden bokken van drie dagen oud aan de lijn 

werden gehangen die (dankzij een fraudegevoelig registratiesysteem) op 

papier precies 7 dagen oud waren.37 

 Melkgeitenhouders die de bokken nuchter naar de slacht laten afvoeren, doen 

dit soms noodgedwongen. Hun mester is bijvoorbeeld gestopt en ze hebben 

geen ruimte op hun bedrijf om de bokken zelf te mesten maar mogen van de 

gemeente ook niet een stal bij bouwen. 
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2. Welzijnsrisico’s op het melkgeitenbedrijf 
 

Er zijn in totaal 23 melkgeitenhouderijen bezocht. Er werden 13 

melkgeitenhouderijen bezocht tijdens het volgen van een transportbedrijf dat bokken 

ophaalt voor de slacht. Op deze bedrijven hebben wij gesproken met de 

melkgeitenhouder c.q. verzorgers over het welzijn van bokken. Op één van de 13 

bedrijven was er ook voldoende tijd om de bokkenstallen te bekijken. Om een betere 

indruk te krijgen van de verzorging en huisvesting van bokken op het 

melkgeitenbedrijf zijn er aanvullend nog tien melkgeitenbedrijven bezocht. Dit waren 

reguliere en biologisch(dynamische) bedrijven. Daarnaast zijn er ook gesprekken 

gevoerd met mesters, transporteurs / handelaren, medewerkers van verschillende 

slachterijen en dierenartsen over het welzijn van bokjes op het melkgeitenbedrijf. 

 

In Bijlage I. Bezoeken aan melkgeitenhouderijen staat een overzicht van alle 

bedrijven die zijn bezocht. Per bedrijf staat vermeld of ze wel of niet open stonden 

voor ons bezoek. We willen de melkgeitenhouders die ons hun bedrijf lieten zien 

hartelijk danken voor hun transparantie.  

 

2.1 Direct weghalen van het lam 

 

Moedergeiten en hun lammeren hebben nauwelijks tot geen contact met elkaar want 

ze worden zo snel mogelijk na geboorte van elkaar gescheiden. Dit gebeurt vooral 

om praktische redenen; door de lammeren direct apart te zetten heeft de boer 

controle en zicht op de hoeveel biest die het lam drinkt.  
 

Afbeelding 1 In de melkgeitenhouderij worden de lammeren direct na de geboorte van 

elkaar gescheiden 

 

 
 

Daarnaast is lange tijd gedacht dat het direct scheiden van moedergeit en lam 

noodzakelijk was om caprine arthritis encephalitis (CAE) en caseous lymfadenitis 

(CL) besmetting via moederbiest te voorkomen. Dit blijkt achterhaald; CAE en CL 

besmetting lijkt voor een groot deel via de lucht plaats te vinden.   
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Er wordt tegenwoordig zelfs geadviseerd om de lammeren, ook op bedrijven met 

CAE en CL, juist wél moederbiest te geven. Vellema (specialist kleine herkauwers 

van de GD) in het magazine Geitenhouderij: 

 

“Bij de bestrijding van CAE en CL hebben we geadviseerd om geen eigen biest 

te verstrekken, maar we weten nu dat geitenbiest beter is, onder andere voor 

de overdracht van immunoglobulinen en ook voor de kolonisatie van de 

voormagen”.38 

 

Doordat lammeren direct worden weggehaald, kunnen de moedergeiten hun 

lammeren niet voeden, verzorgen, opvoeden en beschermen – wat een sterke 

beperking is van hun moedergedrag. 

 

De pasgeboren lammeren worden vervolgens in een kleine kale box gezet. Vaak 

individueel om te voorkomen dat lammeren elkaar besmetten met ziektes. Er is 

hierdoor (afhankelijk van de hoogte van de box) echter nauwelijks tot geen sociaal 

contact tussen lammeren mogelijk. Huisvesting in de kleine bakken beperkt de 

lammeren fysiek (in de bak hebben ze weinig ruimte om te bewegen) en mentaal 

(door gebrek aan sociaal contact en moederzorg) sterk in hun behoeften. De 

lammeren verblijven 1-3 dagen in deze kleine box.  

 

Afbeelding 2: Bokken worden na geboorte alleen in kleine kale boxen geplaatst 

 

  
 

 

Er is in Nederland een aantal melkgeitenbedrijven dat de lammeren succesvol bij de 

moeder (in de kudde) houdt – waardoor zowel moedergeit als lam een meer verrijkt 

leven hebben.39 Meer informatie over deze bedrijven en hun tips staan in het 

hoofdstuk Lammeren bij de geit.  
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2.2. Kale huisvesting 

 

Na 1-3 dagen, als de lammeren voldoende biest hebben opgenomen, worden de 

lammeren overgeplaatst naar groepshuisvesting. Hier is wel sociaal contact mogelijk. 

De bokken staan hier op stro, zaagsel of (kunststof) roosters. Uit onderzoek blijkt 

dat geiten een voorkeur hebben voor een vloer met een hoge warmtegeleiding en 

verkiezen daarbij metaal, hout en rubber boven stro.40  

 

Geiten leven van nature in heuvel- en bergachtige landschappen en hebben een 

sterke behoefte om te klimmen. Ze rusten graag op een hoge plek. Rustplateaus 

zorgen ervoor dat er minder agressie is en geiten beter kunnen rusten.41 Geiten – 

vooral de lammeren – zijn bovendien nieuwsgierig en speels. 

 

Ons viel op dat de meeste reguliere bedrijven geen springmogelijkheden, hoge 

ligplekken of speelmaterialen aanbieden voor hun lammeren of melkgeiten. De 

stallen zijn gelijkvloers en kaal. De geiten worden daardoor zeer beperkt in hun 

natuurlijke gedrag. Er werden voor melkgeiten soms wel schuurborstels gezien, maar 

voor lammeren niet.  

 

Afbeelding 3: Bokken hebben vaak geen klimmogelijkheden of verhoogde ligplekken 

 

  
 

Op biologisch(dynamisch)e bedrijven zagen we wel vaak klimattributen en hoge 

ligplekken. Hier kan de reguliere sector ook gebruik van maken. Bekijk hier 

verschillende voorbeelden.  
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2.3 Geen registratie van sterfte 

 

Tot aan 1 december 20201 hoeven lammeren tot een half jaar oud niet in het I&R-

systeem geregistreerd te worden, tenzij ze van het bedrijf af gaan naar een mesterij, 

verzamelplaats of slachterij. Sterftepercentages op het melkgeitenbedrijf zijn daarom 

onbekend. Lammeren die niet geregistreerd zijn en sterven, blijven namelijk buiten 

beeld. Een deel van de melkgeitenhouders zal er daarom bewust voor kiezen om de 

lammeren zo laat mogelijk een oormerk te geven, namelijk kort voor het moment 

van afvoer, zodat sterfte tot dit moment niet wordt geregistreerd. De sterfte op een 

bedrijf kan daardoor laag lijken, terwijl deze in werkelijkheid heel hoog is.  

 

Recent heeft minister Schouten sterftecijfers gepubliceerd over het jaar 2019 onder 

geregistreerde lammeren. 42 In dit jaar zijn er 287.896 geboortes in het I&R systeem 

gemeld.  Hiervan zijn er 44.957 gestorven, oftwel 16%. Deze sterftecijfers heeft dus 

alleen betrekking op geregistreerde lammeren en geven daarom geen representatief 

beeld van de daadwerkelijke sterfte.  

 

Tabel 3: Sterftecijfers onder geregistreerde lammeren (sterfte onder ongeregistreerde 

lammeren is onbekend).  

 

 2019 

Overleden op dag 0 89 

Overleden tussen 1 en 7 dagen 3.121 

Overleden tussen 7 en 14 dagen 17.741 

Overleden tussen 14 en 28 dagen 8.293 

Overleden tussen 28 dagen en 180 dagen 15.713 

Totaal overleden 44.957 

 

Bedrijven met structureel hoge sterfte zullen geneigd zijn om de lammeren pas te 

registeren op het moment dat dit wettelijk verplicht is (na zes maanden of bij afvoer 

naar een mesterij of slachterij) zodat sterfte daarvoor niet in het I&R systeem komt 

en ze hier niet op kunnen worden afgerekend.  

 

Tijdens onze inspecties hebben we waar mogelijk gekeken of lammeren een oormerk 

droegen. Lammeren die we ter destructie aan de openbare weg zagen liggen, 

hadden dit vaak niet. Ook bij bezoeken aan melkgeitenhouderijen zagen we 

regelmatig lammeren zonder oormerk.  

 

 

 

 

 

 

                                        
1 Dit is de streefdatum waarop lammeren binnen één week geregistreerd moeten worden in het 

I&R systeem. 
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Afbeelding 4: Dode lammeren zonder oormerk; hun sterfte wordt nergens geregistreerd 

 

  
 

Afbeelding 5: Niet-geoormerkte bokken op een melkgeitenbedrijf van twee weken en 

oud; als ze sterven wordt dit niet in het I&R systeem vermeld 

 

 

Per 1 december 2020 dienen lammeren binnen één week na de geboorte in het I&R-

systeem aangemeld te worden.43 Ook dient vanaf dan het geslacht te worden 

vermeld.44 Zo wordt inzichtelijk gemaakt wat het sterftepercentage is onder bokken 

en sikjes vanaf één week oud. Dit is een vooruitgang ten opzichte van de huidige 

situatie. Er is hiermee echter nog steeds geen zicht op het percentage lammeren dat 

vóór 7 dagen sterft, terwijl dit cijfer juist heel relevant is.  

 

Een groot deel van de melkgeitenhouders laat zijn bokken namelijk zodra dit 

wettelijk is toegestaan (na 7 dagen) afvoeren naar de slacht. Per lam kost hem dit 5-

10 euro. Als lammeren vóór 7 dagen sterven, hoeft de boer dus geen afvoerkosten 

te betalen en blijft dit buiten het I&R-systeem. Wel zal het gestorven geitenlam 

afgevoerd moeten worden naar destructiebedrijf Rendac, maar daar zijn veel minder 

kosten mee gemoeid (€9,12 per vat van 200 liter). Als bokken binnen 7 dagen 

sterven levert dit hem dus een financieel voordeel op, wat gebrekkige verzorging - 

zoals het niet verstrekken van biest - in de hand werkt. Melkgeitenhouders die hun 

bokken nuchter wegdoen (op 7 dagen), lijken het door deze regel bovendien 

https://d1ip4j1950xau.cloudfront.net/Rendac/Rendac_downloadables/dar200235_REN_tarievenkaart_2020.pdf
https://d1ip4j1950xau.cloudfront.net/Rendac/Rendac_downloadables/dar200235_REN_tarievenkaart_2020.pdf
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onterecht beter te doen dan hun collega’s die de bokken langer dan 7 dagen mesten. 

Bokjes die nuchter weggaan, zullen vaak pas een oormerk krijgen vlak voor ze 

weggaan naar de slacht en als ze voor die tijd sterven, komen ze niet in het I&R 

systeem. Het geregistreerde sterftecijfer zal daardoor heel laag zijn, maar in 

werkelijkheid kan deze heel hoog zijn. 

 

Eyes on Animals pleit ervoor om bokken direct na de geboorte te registreren, of in 

ieder geval binnen drie dagen (zoals bij kalveren het geval is) als dit in verband met 

de grote aantallen geboren lammeren niet in één dag mogelijk is. Hierbij moeten 

dezelfde eisen45 gesteld worden als bij kalveren om te voorkomen dat er te 

gemakkelijk gesjoemeld kan worden met geboortedata. Ook adviseren we de NVWA 

om het aantal bokken dat per bedrijf geboren wordt en sterft te vergelijken met het 

aantal sikjes om zo een inzicht te krijgen of cijfers realistisch zijn en de bokken 

dezelfde behandeling krijgen als sikjes. 

 

2.4 Gebrekkige verzorging 

 

2.4.1 Gebrekkig biestmanagement 

De gezondheid van lammeren is afhankelijk van de biestverstrekking op het 

melkgeitenbedrijf. Lammeren worden zonder antistoffen geboren. De antistoffen 

worden via de biest opgenomen. Voor een goede weestand tegen ziektes is het van 

belang dat de lammeren minimaal 150-200 ml biest binnen 90 minuten na de 

geboorte binnenkrijgen.46 We horen dat het biestmanagement vaak tekort schiet, 

met als gevolg veel ziekte en sterfte.  

 

Nuchtere slachtbokken krijgen geen biest 

Transporteurs en slachterijmedewerkers melden ons dat bokken die nuchter naar de 

slachterij worden afgevoerd (7-10 dagen) vaak geen biest krijgen. Er is voor de 

melkgeitenhouder weinig motivatie om nuchtere bokken biest te verstrekken, 

(kunst)biest is kostbaar en als de bokken vroegtijdig sterven, hoeven er bovendien 

geen afvoerkosten (5-10 euro per bok) te worden betaald. Ook hoeft sterfte onder 

bokken van 7 dagen oud niet geregistreerd te worden. 

 

Er is onvoldoende geitenbiest van goede kwaliteit 

Vaak is er alleen goede kwaliteit biest van geiten die voor het eerst lammeren. 

Oudere melkgeiten worden rondom het aflammeren vaak niet drooggezet en dus 

doorgemolken. Hierdoor gaat de biestkwaliteit sterk achteruit. De waardevolle 

geitenbiest, met veel antistoffen (brixwaarde boven de 20), wordt vaak ingezet voor 

de sikjes die later de melkstapel moeten vervangen. De bokken krijgen vaak de 

mindere geitenbiest, kunstbiest of koeienbiest. Deze biest bevat minder antistoffen 

waardoor de bokken vatbaarder worden voor ziekten. 47 48 In de biologische houderij 

is het droogzetten van geiten rondom het aflammeren wel meer gangbaar. Dit heeft 

een positief effect op de hoeveelheid kwaliteitsbiest en de gezondheid van de 

lammeren.49  

  

Circa de helft van de lammeren krijgt biest via een sonde 
50 
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De melk wordt hierbij via een slang direct in de slokdarm gebracht. Dit bespaart tijd; 

handmatig biest geven met een fles is veel arbeidsintensiever dan via een sonde. Op 

grote bedrijven, waar heel veel lammeren in een korte periode geboren worden, 

scheelt dit veel tijd. Bovendien zorgt het ervoor dat het lam altijd zijn biest 

binnenkrijgt. Nadelen zijn echter dat het inbrengen van de sonde zorgt voor stress 

bij het lam, zeker als het niet vakkundig gebeurt. Er is een kans dat de sonde in de 

luchtpijp wordt geplaatst. Dit kan een longontsteking veroorzaken. Als er een grote 

hoeveelheid biest in de longen komt, zal het lam in korte tijd sterven. Bovendien 

wordt voeding die met een sonde in de maag wordt gepompt minder goed door het 

lichaam opgenomen omdat er geen speeksel wordt aangemaakt. Ook is er een kans 

op maag- en darminfecties door de enorme snelheid waarmee de voeding in de 

maag komt. Bovendien wordt de zuigbehoefte van het lam genegeerd.  

 

Geen toezicht en zorg bij houden van nuchtere bokken in de kudde  

Het houden van lammeren in de kudde, bij de moedergeit, heeft veel 

dierenwelzijnsvoordelen. Zie ook het hoofdstuk Lammeren bij de geit. Een 

belangrijke voorwaarde voor succes is dat de melkgeitenhouder er scherp op toeziet 

dat de lammeren voldoende biest krijgen, bijvoorbeeld door de lammeren een aantal 

keer aan de moederspeen te zetten of de moeder en lammeren een paar dagen 

samen apart te zetten. Dus in plaats van het scheiden en handmatig drenken van het 

lam steekt de melkgeitenhouder zijn energie in toezicht op moeder en lam.   

 

Op dit moment laat een deel van de bedrijven de nuchtere bokken tot aan de slacht 

in de kudde lopen omdat dit het minste werk is. De toezicht op voldoende 

biestverstrekking door de moedergeit wordt achterwege gelaten. Hierdoor krijgen de 

bokken geen of onvoldoende biest binnen, bijvoorbeeld omdat de moeder kort na het 

lammeren wordt gemolken (en er geen biest meer in haar uier zit of sterk verdunde 

biest), het bokje bij een andere geit is gaan drinken die geen biest heeft of de biest 

al door een ander bokje is opgedronken.  

 

 

Eyes on Animals adviseert de sector om beleid en een standpunt op te stellen over 

het biestmanagement voor geitenlammeren. Hiervoor kunnen criteria worden 

opgenomen in het keten-kwaliteitszorgsysteem KwaliGeit. Zoals: bij voorkeur 

geitenbiest gebruiken, bokjes en sikjes gelijke behandeling, sondevoeding alleen 

verstrekken indien het lam niet zelfstandig drinkt en informatie verstrekken over de 

benodigde hoeveelheid en kwaliteit (brixwaarde) biest.  

 
2.4.2 Schaalvergroting 

In de afgelopen jaren is de vraag naar geitenkaas enorm gestegen en heeft er een 

schaalvergroting plaatsgevonden in de melkgeitenhouderij. In 2000 werden er 

gemiddeld 117 geiten op één bedrijf gehouden en in 2019 was dat maar liefst 780.51 

Dit betekent dat er per bedrijf veel meer lammeren geboren worden. Van 

verschillende bronnen, zoals transporteurs en melkgeitenhouders, horen wij dat dit 

vaak een negatieve invloed heeft op de zorg voor de bokken. Doordat er heel veel 

lammeren in één keer worden geboren, is er minder aandacht per lam. De aandacht 

gaat dan vooral uit naar de sikjes die de oude melkgeiten moeten vervangen en dus 
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van grotere financiële waarde zijn. De bokken (en een deel van de sikjes die niet 

nodig zijn) daarentegen leveren weinig tot niets op, waardoor de melkgeitenhouder 

financieel minder noodzaak voelt om hier aandacht aan te besteden. Op grote 

bedrijven is bovendien ook de ziektedruk sneller hoger.  

 

 

Er wordt in de melkgeitenhouderij veel geld verdiend (de melkprijs ligt heel hoog), 

dus schaalvergroting is geen noodzaak voor geitenhouders om te overleven. Ons 

inziens dient er een maximum te worden gesteld aan de grootte van 

melkgeitenbedrijven.   

 

 

2.4.3 Teveel bokjes in korte periode (lammerenseizoen) 

De meeste bokjes worden geboren in een beperkt aantal maanden van het jaar; het 

lammerenseizoen. Dit is van ongeveer januari tot en met april. In deze periode is de 

melkgeitenhouder vaak ontzettend druk omdat er grote hoeveelheden lammeren 

worden geboren. Als het aflammeren meer verspreid zou worden over het jaar is er 

meer tijd en ruimte voor bokjes. Bovendien is dan ook gemakkelijker om afzet te 

vinden voor het bokkenvlees.  

 

2.4.4 Geen medicijnen 

Voor 16 juni 2020 werd het gebruik van medicijnen door regelgeving sterk beperkt. 

Er waren weinig tot geen medicijnen specifiek voor geiten toegelaten, waardoor bij 

gebruik een wachttijd van minimaal 28 dagen gold. Oftewel, als deze medicijnen 

voor bokken gebruikt werden, mochten ze pas 28 dagen later geslacht worden. Dit is 

een probleem omdat de meeste bokken al jong worden geslacht (7-35 dagen). Het 

gevolg was dat geneesmiddelen bijna niet werden ingezet. Door inspanningen van 

LTO en KNMvD is er sinds 16 juni 2020 een vrijstellingsregeling waardoor er een 

kortere wachttijd geldt voor een tiental medicijnen.52 Hierdoor zullen 

melkgeitenhouders en bokkenmesters eerder medicijnen kunnen gebruiken, wat zeer 

positief is.53  

 

Afbeelding 6: Bij ziektes worden bokjes niet altijd behandeld 

 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-31639.html#d17e285
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Om goede zorg voor bokjes te stimuleren dienen zij direct na geboorte geregistreerd te 

worden (binnen 1 dag, of indien niet mogelijk uiterlijk 3 dagen) in plaats van binnen 7 

dagen (zoals per 1 december 2020 geldend wordt) zodat hoge sterfte op bedrijven die 

de bokjes met 7 dagen weg doen óók aan het licht komt.  

 

De NVWA dient in de lammerenperiode extra toe te zien op correcte registratie en 

verzorging van lammeren.  

Wel zullen sommige melkgeitenhouders alsnog geen medicijnen gebruiken omdat de 

kosten vaak niet worden terugverdiend. Een nuchter bokje dat levend naar de slacht 

gaat kost de melkgeitenhouder zelfs 5-10 euro aan afvoerkosten waardoor er weinig 

motivatie is om zo’n bokje te behandelen en levend te houden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.5 Creperen op de boerderij 

Als een lam ziek wordt op het melkgeitenbedrijf en er is geen kans op herstel, dient 

deze spoedig uit zijn lijden te worden verlost. Sommige melkgeitenhouders hebben 

een vergunning om de dieren zelf te doden met een schietmasker. Andere 

melkgeitenhouders laten dit door een dierenarts doen. Een dierenarts komt echter 

vaak maar één keer per week op een bedrijf om dieren te behandelen of te 

euthanaseren; dit betekent dat het lijden van de dieren soms onnodig wordt 

uitgesteld. Bovendien kost het euthanaseren van bokjes geld – niet alle 

melkgeitenhouders zullen hier (door de lage waarde van de bokjes) voor kiezen. 

 

Afbeelding 7: Bokken sterven vaak zonder tussenkomst van een dierenarts op het 

melkgeitenbedrijf 

 

 
 

 

2.4.6 Het doden van bokjes op het melkgeitenbedrijf 

Melkgeitenhouders die vanwege ruimte- of tijdgebrek hun bokken niet zelf kunnen of 

willen mesten, laten deze na 7 dagen afvoeren naar de slachterij. De kosten hiervoor 

liggen rond de 5-10 euro. Deze kosten kunnen het doden van bokken op het 

melkgeitenbedrijf in de hand werken.  

 

Het routinematig doden van bokken op het melkgeitenbedrijf is binnen het KwaliGeit 

kwaliteitsborgingsysteem niet toegestaan. Ook de dierenartsen die wij hebben 

gesproken geven aan dit om ethische redenen niet te doen. Het doden van bokken is 
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echter wettelijk gezien niet strafbaar – mits het voldoet aan de eisen in de EU 

Verordening (1099/2009). Als het doden op een humane manier gebeurt (euthanasie 

door een ervaren dierenarts) is dit voor het welzijn van de bokken wel te prefereren 

boven een leven in slechte omstandigheden gevolgd door transport naar een 

slachterij. Dit vormt echter wel een ethisch dilemma, gelijkwaardig aan dat van het 

doden van eendagshaantjes van legrassen.  

 

We horen dat sommige bedrijven hun bokken inderdaad doden. Onze bronnen 

vermoeden dat dit niet “actief” gebeurt, maar simpelweg door de bokken geen biest 

te verstrekken. Uit beantwoording van schriftelijke vragen van de Partij voor de 

Dieren Gelderland blijkt dat bokken in sommige provincies tegen de muur worden 

doodgeslagen.54 Indien het bokje niet met één slag wordt gedood, lijdt deze 

extreem. Ook hebben we van anonieme bronnen vernomen dat bokjes met een 

tiewrap werden verstikt of op de kop worden geslagen met een hard voorwerp. Het 

is moeilijk om dergelijke misstanden in de praktijk aan te tonen – melkgeitenhouders 

zullen niet snel laten weten dat hun bokken zo aan hun einde komen.  

 

Verder horen we dat bokken soms zonder oormerk naar slachterijen worden 

gebracht, waar de bokken illegaal worden geslacht en ter destructie worden 

afgevoerd.  

 

 

 

Eyes on Animals pleit ervoor om bokken in ieder geval binnen drie dagen (zoals bij 

kalveren het geval is) maar het liefst direct na de geboorte te registreren. Hierbij 

moeten dezelfde eisen55 gesteld worden als bij kalveren om te voorkomen dat er te 

gemakkelijk gesjoemeld kan worden met geboortedata. Ook adviseren we om het 

aantal bokken dat per bedrijf geboren wordt en sterft te vergelijken met het aantal 

sikjes om zo een inzicht te krijgen of cijfers realistisch zijn en de bokken dezelfde 

behandeling krijgen als sikjes.  

 

De NVWA zou steekproefsgewijs kadavers van geitenlammeren moeten bekijken die 

ter destructie op de bedrijven worden aangeboden om te kijken of er aanwijzingen 

zijn dat lammeren gestorven zijn door onjuiste verzorging en of dodingsmethoden. 

 

Indien het doden van bokjes op het bedrijf inderdaad op grote schaal gebeurt, dient 

een gericht euthanasieprotocol te worden ontwikkeld.  

 

 

 

2.4.7 Overbezetting en slecht management 

Doordat veel bokkenmesters gestopt zijn, is een deel van de melkgeitenhouders zelf 

zijn bokken gaan mesten. In verband met de provinciale geitenstop krijgen 

melkgeitenhouders echter vaak geen vergunning om een extra bokkenstal bij te 

bouwen. De melkgeitenhouders zitten daardoor in een spagaat waardoor er 

provisorische oplossingen worden bedacht om de bokken toch te kunnen huisvesten. 

Het gevolg is dat de huisvesting dan vaak niet ideaal is; er worden bijvoorbeeld 
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teveel bokken in een kleine ruimte gehouden, waardoor de ziektedruk toeneemt en 

de ventilatie tekort schiet.56  

 

Eyes on Animals is van mening dat melkgeitenbedrijven die zelf hun bokken willen 

mesten hiervoor een bouwvergunning dienen te krijgen. Het is onacceptabel dat 

bokken anders voortijdig naar de slacht gaan of gedood worden. 
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3. Welzijnsrisico’s op bokkenmesterijen 
 

In 2017 waren er circa 10-15 bokkenmesters actief. In 2019 stonden er nog negen 

bokkenmesters geregistreerd57, maar waren er nog maar zeven actief. Naar 

schatting is dit aantal in 2020 verder gedaald naar maximaal drie bokkenmesters. 

Samen mesten zij ongeveer 20.000 bokken per jaar.58  

 

In de periode 2017-2020 heeft Eyes on Animals drie bokkenmesterijen bezocht. Alle 

drie bokkenmesterijen zijn inmiddels gesloten. Twee omdat zij geen vergunning 

hadden en de andere vermoedelijk omdat er o.a. teveel uitval was. Daarnaast zijn er 

gesprekken gevoerd met melkgeitenhouders, transporteurs, handelaren, 

slachterijmedewerkers en dierenartsen over het welzijn van bokjes op de mesterij. 

 

3.1 Hoge sterfte en ziekte 

 

De sterfte op de bokkenmesterijen was in 2016 gemiddeld 31% en in 2017 32%.59 

Recent heeft minister Schouten nieuwe cijfers gepubliceerd over de sterfte onder 

geregisteerde geitenlammeren in 2019, maar hier is geen uitsplitsing gemaakt 

tussen bokken/sikken en melkgeitenhouderij/bokkenmesterij.60 Bovendien hebben 

de cijfers alleen betrekking op geregistreerde lammeren. Ze zeggen daarom niets 

over de sterfte op bokkenmesterijen.  

 

De hoge sterfte en ziekedruk op bokkenmesterijen kent verschillende oorzaken. 

 

3.1.1 Hoge ziektedruk door samenvoegen bokken 

Op een mesterij worden vaak bokken van verschillende melkgeitenbedrijven 

samengevoegd. Daarmee worden ook de ziektekiemen van de verschillende 

melkgeitenbedrijven bijeengebracht en ontstaat er een hoge ziektedruk. Doordat de 

bokken een lage weerstand hebben (hun immuunsysteem is nog niet volledig 

ontwikkeld en ze hebben op het melkgeitenbedrijf vaak onvoldoende biest gehad of 

biest van matige kwaliteit) worden ze snel ziek. Op de bezochte bokkenmesterijen 

zagen we veel bokken met diarree en zere bekjes. Tot aan 16 juni 2020 werden veel 

bokken bovendien niet behandeld omdat er op medicijnen een wachttijd gold van 4 

weken. Zie hoofdstuk Geen antibiotica bij ziektes.  

 

Afbeelding 8: Diarree en zere bekjes bij mesterij  
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Sinds de start van de uitvoering van het Plan van Aanpak van de sector per 1 januari 

2018 is er door de (overgebleven) bokkenmesterijen wel strenger beleid gevoerd en 

worden bokken van verschillende bedrijven steeds vaker gescheiden gemest. Ook 

zijn er tussen de mesters en melkgeitenhouders meer concrete afspraken gemaakt 

over het biestbeleid. Het is nog niet bekend welk effect dit heeft op het 

sterftepercentage.  

 

3.1.2 Gebrekkige biestverstrekking op het melkgeitenbedrijf 

De basis van de gezondheid van het bokje wordt gelegd op het melkgeitenbedrijf. 

Indien de melkgeitenhouder het bokje niet op tijd voldoende biest van goede 

kwaliteit geeft, zal het bokje al verzwakt zijn bij aankomst op de mesterij. De mester 

is dus afhankelijk van het biestmanagement op het melkgeitenbedrijf. Dat dit 

voorheen tekort schoot, blijkt wel uit de hoge sterftecijfers op de mesterij (32%). 

 

Sinds het sectorplan hebben mesters en melkgeitenhouders wel duidelijkere 

afspraken gemaakt over het biestbeleid op het melkgeitenbedrijf. Het sterftecijfer zal 

hierdoor vermoedelijk omlaag zijn gegaan, maar representatieve cijfers zijn nog niet 

bekend. 

 

Afbeelding 9: Veel dode bokken bij Brabantse mesterij 
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3.1.3  Bokken kunnen nog niet zelfstandig drinken 

Mesters melden ons dat zij soms bokken aangeleverd kregen die niet goed 

zelfstandig kunnen drinken omdat zij op het melkgeitenbedrijf in de kudde, bij de 

moeder, hebben gelopen of met de sonde zijn gevoerd tot aan het moment van 

afvoer. Deze bokken kosten heel veel tijd, hebben een verminderde weerstand en 

blijven vaak achter in groei of sterven. Sinds het Plan van Aanpak zijn mesters 

strengere eisen gaan stellen aan de conditie van de aangevoerde bokken. In het Plan 

van Aanpak is namelijk bepaald dat de geitenhouder op wiens bedrijf een lam 

geboren is tot een leeftijd van 21 dagen verantwoordelijk blijft voor dit lam. Dit 

stimuleert geitenhouders lammeren beter te verzorgen. 
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3.2 Huisvesting is kaal 

 

Geiten leven van nature in heuvel- en bergachtige landschappen en hebben een 

sterke behoefte om te klimmen. Ze rusten graag op een hoge plek. Rustplateaus 

zorgen ervoor dat er minder agressie is en geiten beter kunnen rusten.61 Geiten zijn 

bovendien nieuwsgierig en speels (vooral de lammeren). Op de twee 

bokkenmesterijen die bezocht zijn waren geen spring-, klim- of speelmaterialen voor 

de bokken. De hokken waren niet verrijkt en gelijkvloers. Wel was er op één bedrijf 

stro. 

 

Afbeelding 10: Bokken zijn erg nieuwsgierig, speels en gek op klimmen maar de 

hokken zijn kaal 

 

 
 

Op biologisch(dynamisch)e melkgeitenbedrijven worden wél vaak klimattributen en 

hoge ligplekken aangeboden. Hier kan de reguliere sector ook gebruik van maken. 

Bekijk hier verschillende voorbeelden.  
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4. Welzijnsrisico’s tijdens transport 
 

Voor transport van bokken en geiten naar de slachterij zijn er drie grote spelers op 

de markt: Pali, Egelmeer en Van Bokhoven. Daarnaast zijn er nog aan aantal 

kleinere transportbedrijven actief. Eyes on Animals heeft driemaal een transport 

gevolgd dat bokken bij verschillende geitenbedrijven ophaalt voor de slacht. 

Daarnaast zijn geitentransporten gecontroleerd bij aanvoer op de slachterij en is er 

gesproken met diverse transporteurs, handelaren, mesters, slachterijmedewerkers 

en dierenartsen. Onderstaande bevindingen zijn gebaseerd op deze inspecties en 

gesprekken.  

 

 

WETTELIJK KADER 

Transport van pasgeboren geitenlammeren is toegestaan mits de navels geheeld zijn 

en de transportafstand minder is dan 100km. Vanaf één week oud mogen de 

lammeren ook over afstanden langer dan 100km vervoerd worden.  

 

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

Gewonde, zwakke en zieke dieren worden niet in staat geacht te worden vervoerd, met 

name in de volgende gevallen: 

D. wanneer het pasgeboren zoogdieren betreft waarvan de navel nog niet volledig 

geheeld is; 

wanneer het varkens van minder dan drie weken,  

E. lammeren van minder dan een week of kalveren van minder dan tien dagen 

betreft, tenzij zij over minder dan 100 km worden vervoerd;  

 

 

 

4.1 Transport bokken naar mesterij (2-3 dagen oud) 

 

In 2019-2020 werd naar schatting 10% van de bokken naar een mesterij gebracht.62 

Dit gebeurt op een leeftijd van circa 2-3 dagen. Transport wordt georganiseerd door 

de mesters zelf of een extern transportbedrijf. Wij hebben een dergelijk transport 

nog niet kunnen controleren. 

 

Mesters laten ons weten dat ze vaak bij aankomst al weten welke bokken het niet 

gaan redden, namelijk de bokken die bij het uitladen niet zelfstandig opstaan. Ze 

geven aan dat dit vaak te maken heeft met slecht biestmanagement. Sinds het 

sectorplan, dat de melkgeitenhouder gedurende 3 weken verantwoordelijk stelt voor 

de sterfte onder de bokken, is de conditie van de aangevoerde bokken volgens de 

mesters echter wel verbeterd.  
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4.2 Transport nuchtere bokken (7-10 dagen oud) 

 

In 2019 ging ongeveer 30-40% nuchter naar de slacht op een leeftijd van 7 dagen. 

In 2020 steeg dit percentage naar 80-90% door minder afzetmogelijkheden voor 

gemeste bokken als gevolg van COVID-19.63 64 Daarnaast bleek uit een onderzoek 

van Investico dat een deel van de bokken nog jonger is dan 7 dagen doordat er 

gesjoemeld wordt met het registratiesysteem.65  

 

Ons inziens zijn bokken op een leeftijd van 7 dagen niet geschikt voor transport. De 

bokken zijn voor hun weerstand namelijk nog volledig afhankelijk van melk. Melk 

kan tijdens transport en op de slachterij, waar bokken soms vele uren moeten 

wachten, niet worden gegeven. Enerzijds omdat hier de voorzieningen niet voor zijn 

(in de trucks zijn geen drenksystemen voor (warme) melk) en anderzijds omdat 

bokken op deze leeftijd vaak nog niet uit een speen kunnen drinken. Zelfs 

transporteurs laten ons weten dat nuchtere bokken “geen vee zijn om te 

transporteren” omdat ze niet goed lopen, niet goed op te drijven zijn en niet goed 

kunnen drinken.  

 

Afbeelding 11: Het laden van nuchtere bokken 

 

 
 

Tijdens het laden van nuchtere bokken op het melkgeitenbedrijf zagen we dat de 

bokken vaak wankel op de pootjes staan en op de laadklep regelmatig door de 

pootjes zakken. Tijdens transport slapen ze vaak. De leeftijd van de bokken is 

bovendien moeilijk te controleren omdat ze erg in gewicht variëren (afhankelijk van 

de worpgrootte) en er eenvoudig gesjoemeld kan worden met geboortedata. 

 

 

Eyes on Animals is van mening dat de minimale transportleeftijd van één week dient 

te worden verhoogd naar 3 weken. Vanaf drie weken zijn lammeren minder 

afhankelijk van melk (ze beginnen ruwvoer op te nemen) en zijn ze beter bestand 

tegen transportstress.  
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4.3 Vastgrijpen bij de nek 

 

Op de geitenbedrijven worden bokken klaargezet op het moment dat ze worden 

opgehaald voor de slacht. Bijvoorbeeld in een kist op wielen of in een kar. Deze 

wordt zodra de transporteur gearriveerd is naast de laadklep gezet.  

 

Vervolgens worden de bokken overgeladen op de laadklep. Dit gebeurt door de 

transporteur, vaak met hulp van de melkgeitenhouder. De nuchtere bokken (7 dage 

oud) worden onder de buik opgepakt. Gemeste bokken (2-6 weken oud) worden 

echter bij de nek opgepakt. Hierdoor verstijft het bokje, waardoor deze makkelijker 

hanteerbaar wordt. Transporteurs laten weten dat ze gemeste bokken bij de nek 

pakken omdat, als ze deze onder de buik oppakken, ze gaan tegenstribbelen en dan 

kunnen vallen. 

 

Vaak werd de hand aan de achterkant van de nek geplaatst. Heel soms ook in de 

snelheid bij de keel. We zagen dat dit laatste zorgt voor meer tegenstribbelen, 

waarschijnlijk omdat het de ademhaling belemmerd. Soms werden de bokken met de 

andere hand onder de borst/buik ondersteund. De afstanden waarover de dieren op 

deze manier verplaatst werden varieerden van vaak minder dan één meter tot soms 

enkele meters. 

 

Afbeelding 12: De standaard manier van bokken verplaatsen: beetpakken aan de nek 

 

 
 

Afbeelding 13: Soms werden de bokjes onder de keel opgepakt, dit veroorzaakte duideljk 

meer stress (tegenstribbelen en naar adem happen) 
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We hebben bij twee dierenartsen geinformeerd wat ze vinden van deze manier van 

hanteren. Ze lieten beide weten dat geiten een hele sterke nek hebben. Het 

oppakken bij de nek is volgens hen, als dit slechts heel kort (maximaal enkele 

seconden) gebeurt, geen welzijnsprobleem. De bokken moeten echter wel aan de 

achterkant van de nek opgepakt worden (en dus niet bij de keel, zoals wij soms 

zagen) en het is belangrijk de dieren zo kort mogelijk op deze manier te hanteren en 

er dus niet op deze manier mee te lopen. Wel gaven ze aan dat het hun voorkeur 

had om de bokje bij het oppakken aan de nek met één hand onder de borst/buik te 

ondersteunen.  .  

4.4 Lange transportduur 

 

Wij hebben in de periode 2018-2020 drie transporten gevolgd van bokken die 

werden verzameld voor de slacht. Twee transporten volgden we van begin tot eind 

(de slachterij). De transporten duurden 6 en 7 uur (van bedrijf één tot aan de 

slachterij). Er werden daarbij respectievelijk 6 en 8 melkgeitenbedrijven en 

mesterijen bezocht. Op ieder bedrijf werden weer nieuwe dieren bijgeladen. Naast 

bokjes (nuchter en gemest) worden er vaak ook uitgemolken geiten opgehaald. 

Tijdens transport krijgen de dieren geen water of melk. Dit is wettelijk ook niet 

verplicht. 

 

Afbeelding 14: Naast bokjes worden ook vaak uitgemolken geiten opgehaald 

 

  
 

Voor de nuchtere bokjes (die nog volledig afhankelijk zijn van melk, nog erg veel 

slapen, nog wankel op de pootjes staan en soms nog niet zelfstandig kunnen 

drinken) zijn deze relatief lange transporten een grote aanslag op hun welzijn en 

daardoor onacceptabel. 

 

Slachterijmedewerkers laten ons weten dat nuchtere bokken bij aankomst erg moe 

zijn. Er is wel water, elektrolyten of (bij langere wachttijden dan 12 uur) melk voor 

de nuchtere bokken, maar ze kunnen nog niet zelfstandig aan een speen drinken, 

zijn te moe of verzwakt om te drinken of ze begrijpen het drenksysteem niet. 

  

Afbeelding 15: Nuchtere bokjes onderweg naar de slacht 
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4.5 Verzamelplaatsen 

 

Het is bekend dat een klein deel van de bokken via een verzamelplaats naar de 

slachterij gaat. Wij hebben in 2020 twee verzamelplaatsen bezocht die bokken 

verzamelen voor binnenlandse slachterijen, namelijk Van Veen in Zuilichem (Gld) en 

Veehandel Blonk in Harmelen (U). Beide bedrijven waren niet bereid om ons toe te 

laten voor bezoek en/of een gesprek hierover aan te gaan.  

 

Daarnaast is er in 2018 een verzamelplaats bezocht in Duizel (NB) waar bokken 

verzameld werden voor export naar een slachterij in Frankrijk. Ook hier waren we 

niet welkom, maar we konden bij aankomst wel kort een blik werpen op de bokken. 

Er waren naar schatting een kleine 1000 bokken aanwezig van 3-5 weken oud. De 

bokken werden aangevoerd met kleine trailers of reguliere veewagens. Er was een 

drenksysteem aanwezig met spenen en water met elektrolyten. De bokken kwamen 

van allerlei melkgeitenbedrijven in Nederland en we hebben gehoord dat een deel ’s 

ochtends al op het melkgeitenbedrijf geladen was. In de korte tijd die we hadden 

zagen we één dood bokje liggen. Het transport naar Frankrijk gebeurde met een 

Hongaarse dwarsgeventileerde veewagen. 

 

Door transport via een verzamelplaats te laten verlopen zijn de bokken extra lang 

onderweg. Eyes on Animals vindt dit onwenselijk. Anonieme bronnen vertellen ons 

dat bokken soms een nacht of langer op de verzamelplaats verblijven voordat zij 

naar de slachterij worden vervoerd. 

 

 

4.6 Export 

 

Door strengere handhaving (belandingsgraad en transportduur) en regels omtrent 

blauwtong is de export van bokken sinds 2007 grotendeels aan banden gelegd. Er 

gaat nu slechts incidenteel een transport met levende bokken naar het buitenland. 

Het betreft dan transporten korter dan 8 uur. Bij transporten langer dan 8 uur dienen 

er in de veewagen drenksystemen aanwezig te zijn voor ongespeende dieren. Voor 

bokken bestaan zulke drenksystemen nog niet. Transporteurs en handelaren laten 

ons weten dat er (momenteel) geen lange afstandstransporten (>8 uur) zijn van 

bokken.  
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In 2018 bezocht Eyes on Animals wel een verzamelplaats in Duizel (NB) waar 

gemeste bokjes werden verzameld voor een slachterij in Frankrijk. We hebben later 

vernomen dat het om een éénmalig transport ging omdat er geen goede afspraken 

konden worden gemaakt met de betreffende slachterij (<8 uur). 
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5. Welzijnsrisico’s op de slachterij 
Voor zover ons bekend zijn er in Nederland minimaal 15 slachterijen waar geiten en 

bokken worden geslacht. Dit betreft vooral kleinere slachterijen en een paar 

middelgrote slachterijen. Bij Mulder in Twello (Gld), Boom in Erp (NB) en 

Eikelenboom in Lith (NB) is Eyes on Animals welkom voor een bezoek en om te 

adviseren waar dierenwelzijn mogelijk verbeterd zou kunnen worden. Vanwege 

COVID-19 zijn deze bezoeken echter verplaatst naar eind 2020 en begin 2021. 

Onderstaande bevindingen zijn vooralsnog gebaseerd op gesprekken die er zijn 

geweest met slachterijmedewerkers, veehandelaren, de NVWA en 

literatuuronderzoek.  

 

Het vlees van gemeste bokken wordt geëxporteerd naar Zuid-Europa of Engeland, 

waar meer vraag is naar jong geitenvlees. Maar er wordt ook een klein deel 

afgenomen door de Nederlandse Moslimgemeenschap en Nederlandse horeca. Waar 

het vlees van de nuchtere bokken naartoe gaat is onbekend. Het lijkt erop dat het 

vlees wordt vernietigd of naar de diervoedingsindustrie gaat.66 

 

Slachters melden ons dat de slacht van nuchtere bokken eigenlijk een soort dienst is 

voor de melkgeitenhouder. Aan de nuchtere bokken wordt door de slachterijen 

immers niets verdiend, maar aan de uitgemolken geiten wel. Ook voor de gemeste 

bokken is het moeilijk om afzet te vinden. Omdat er in Nederland weinig aan de 

bokken wordt verdiend, zijn slachterijen ook niet gespecialiseerd in het slachten 

ervan. 

 

5.1 Te jong aangevoerd 

 

De minimale wettelijke transportleeftijd om bokken naar het slachthuis te vervoeren 

is 7 dagen. Slachterijen melden ons dat er bokken worden aangevoerd die op papier 

weliswaar 7 dagen oud zijn, maar dit in werkelijkheid niet zijn. Er kan namelijk 

eenvoudig worden gesjoemeld met geboortedata – door de geboortedag een aantal 

dagen te vervroegen. Dit blijkt ook uit onderzoek van onderzoeksplatform Investico. 

Een keurmeester liet hun weten dat er bij een grote Nederlandse slachterij recent 

nog bokjes werden aangevoerd van 3 dagen oud, die “op papier” zogenaamd 7 

dagen oud waren. 67  

 

5.2 Lang wachten zonder melk 

 

De NVWA heeft een speciaal werkvoorschrift voor toezicht op slachterijen waarin 

speciale eisen staan met betrekking tot geitenbokjes.68 Dit betreft een implementatie 

van de Europese Verordening 1/2005.  

 

Er staat onder andere in dat ongespeende bokken voorrang dienen te krijgen boven 

andere dieren. Bij aankomst dienen ze water of elektrolytenmix te krijgen, middels 

een speenemmer. En bij wachttijden langer dan 12 uur dienen bokjes melk te 

krijgen. Bij het drenken dienen de dieren geholpen te worden. Aan het soort melk en 



41 

 

de temperatuur worden geen eisen gesteld.  

 

Uit het werkvoorschrift van de NVWA: 

 

“Heel jonge niet gespeende dieren (nuchtere kalveren, geitenbokjes)  

Deze dieren zijn buitengewoon kwetsbaar en moeten met voorrang worden 

geslacht. Als ze niet rechtstreeks vanaf de wagen naar de slachtplaats gaan, 

moeten ze worden ondergebracht in een tochtvrij hok met strooisel of ander 

materiaal dat een goed comfort biedt en mest en urine afvoert of absorbeert. 

Als de omgevingstemperatuur onder de 10 °C daalt moeten voorzieningen 

worden getroffen om afkoeling van de dieren te voorkomen. Water of 

elektrolytoplossing moet worden aangeboden via speenemmers. De dieren 

moeten geholpen worden met drinken. Als ze (onverhoopt) langer dan 12 uur 

worden ondergebracht moeten ze gevoerd worden. “ 

 

Van transporteurs en  slachterij-medewerkers horen wij echter dat bokjes niet altijd 

met voorrang geslacht worden. Er is bovendien veel variatie in wachttijd omdat hier 

geen eisen aan worden gesteld – op sommige slachterijen worden de nuchtere 

bokjes direct na aankomst geslacht maar op andere slachterijen moeten ze vele uren 

wachten. Er is dan wel melk, water of een elektrolytenoplossing. Medewerkers van 

slachterijen laten ons echter weten dat een deel van de nuchtere bokken niet drinkt. 

Ze kunnen namelijk nog niet zelfstandig uit een kunstspeen drinken omdat ze op het 

melkgeitenbedrijf alleen bij de moeder hebben gedronken, ze (daardoor) het 

drenksysteem niet begrijpen of ze te moe/zwak zijn om te drinken. Nuchtere bokken 

zijn (voor hun immuunsysteem) nog volledig afhankelijk van melk en hebben een 

grote voedingsbehoefte. Omdat de bokken ook tijdens transport (6-7 uur) geen melk 

hebben gekregen worden ze zeer lang onthouden van melk en verzwakken ze snel. 

Ook de NVWA meldt dit in haar werkvoorsschrift: 

 

“Omdat de verzorging van deze dieren in het voortraject 

(veehouderijverzamelcentrum-transport) vaak niet optimaal is, komt het voor 

dat ze in verzwakte toestand aankomen op het slachthuis. De exploitant van 

het slachthuis is medeverantwoordelijk voor de welzijnstoestand bij aankomst 

en als deze niet “bevredigend” is, zal hij de leverancier moeten aanspreken 

om herhaling te voorkomen.“ 

 

5.4 Risico’s bij verdoven 

 

Een klein deel van de bokken wordt zonder verdoving geslacht voor de Halal markt. 

De hals wordt dan zonder verdoving doorgesneden waarna het bokje doodbloed.  

 

De meeste bokken worden verdoofd – dit gebeurt met een elektrische tang of 

penschiettoestel met licht patroon.  

 

We hebben het fixeren en verdoven van bokjes nog niet in de praktijk gezien, maar 

we horen wel dat sommige slachterijen hier problemen mee ondervinden omdat de 

bokjes klein en beweeglijk zijn. Het is dan lastig om de bokjes met een elektrische 
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tang te pakken of met een penschiettoestel te schieten. Bovendien is de beschikbare 

verdovings- en fixatieapparatuur niet altijd geschikt voor kleine dieren. 

 

Eén slachterij liet ons weten dat zij een elektrode tegen de muur hebben geplaatst – 

waar ze de bokjes met hun kopje tegenaan duwen om ze te verdoven. Dit voorkomt 

dat er “mis wordt gegrepen” met een verdovingstang. We gaan nog in de praktijk 

bekijken of dit goed werkt.   

 

Volwassen geiten worden vaak elektrisch verdoofd. Soms wordt een schietmasker 

gebruikt. Dit kan een risico vormen omdat geiten holtes in hun schedel hebben die 

functioneren als een soort schokdempers – met name bij gehoornde en oudere bokken 

zijn deze sinussen aanwezig. Bij gebruik van een schietmasker kunnen deze sinussen 

ervoor zorgen dat de hersenen niet goed gepentreerd worden. 

 

5.4 Inrichting soms niet geschikt voor geiten 

Geiten worden vaak in slachterijen geslacht die zijn ingericht voor schapen. Het 

gedrag van geiten is echter anders dan dat van schapen. Ze vertonen minder 

consistent kuddegedrag en zijn minder angstig voor mensen. Doordat ze minder 

angstig zijn, zijn ze nieuwsgierig en soms koppig. Bij het drijven van de dieren kan dit 

problemen veroorzaken.  

 

Geiten wijken fysiek sterk af van schapen, ze hebben onder andere langere benen en 

een andere vorm schedel.  

 

Middelgrote en grote slachterijen gebruiken vaak een V-vormige transportband om de 

dieren naar de slachtplaats te brengen. Het kan een risico zijn dat er onder de 

transportband onvoldoende ruimte is voor de benen van de geiten. Voor de bokjes 

worden deze V-vormige transportbanden echter niet gebruikt omdat ze daar te klein 

voor zijn.  
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6. Inspirerende initiatieven 
 

Er zijn in Nederland verschillende mooie initiatieven opgezet om het welzijn van 

melkgeiten en hun lammeren te verbeteren. We willen de bedrijven in dit rapport 

graag een podium geven en hopen dat andere melkgeitenhouders hierdoor 

geïnspireerd raken.  

 

6.1 Lammeren bij de geit 

 

Er zijn in Nederland een klein aantal melkgeitenbedrijven die de lammeren bij de 

moedergeit houden in de kudde. De algemene ervaring is dat dit het welzijn van 

zowel moeder en lam verhoogt en er meer ruimte is voor natuurlijk gedrag.69 Tijdens 

ons onderzoek zijn twee van deze melkgeitenbedrijven bezocht: De Groote Stroe in 

Stroe (Gld) en Ter Veen in Dorkwerd (GR). Met vier andere bedrijven die de 

lammeren bij de moeder houden is er uitgebreid gesproken: Geitenboerij Rust, 

Ridammerhoeve in Amstelveen, De Klompenhoeve in Egmond (NH) en Doetie’s 

geiten.  

 

De melkgeitenhouders die wij hebben gesproken geven aan dat het bij de moeder 

houden van de lammeren heel goed gaat. Wel is het belangrijk dat er na de geboorte 

van de lammeren op wordt toegezien dat zij voldoende moederbiest drinken. Als hier 

geen controle op is, kunnen de lammeren namelijk bij andere geiten gaan drinken 

die geen biest hebben of wordt de biest van de moeder door andere sterkere 

lammeren weggekaapt. De melkgeitenhouders hebben ieder hun eigen slimme 

manieren bedacht om dit te voorkomen. We hopen dat de ervaringen, de kennis en 

het enthousiasme van deze melkgeitenhouders collega’s stimuleert ook te 

experimenteren met lammeren bij de geit. 

 

6.1.1 Geitenboerderij Ter Veen 

Bij Ter Veen lopen de geiten het grootste gedeelte van het jaar buiten in de wei met 

hun lammeren. Er is een potstal waar ze in en uit kunnen lopen. De geiten lammeren 

in de kudde. Ze worden niet apart gezet want dit zorgt voor onrust bij de geit en de 

kudde.  
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Afbeelding 16: Geiten met hun lammeren in de wei bij Ter Veen 

 

  
 

 

Uitdagingen 

Er wordt op toegezien dat de lammeren voldoende biest krijgen en goed kunnen 

drinken. Soms is het nodig om hier een beetje bij te helpen, maar over het algemeen 

redden de geiten zich prima. De sterfte is minimaal (<3%).  

 

Wat bij sommige geiten wel eens voorkomt, is dat er teveel spanning op de uiers 

staat. Hierdoor kunnen de lammeren er niet goed uit drinken. De biest van de 

moedergeit wordt dan handmatig afgemolken en aan de lammeren gegeven. In het 

begin vindt de moedergeit dit vervelend, maar op een gegeven moment heeft ze 

door dat ze geholpen wordt en laat ze het goed toe. Verder is er wel eens een geit 

met hele sterke moedereigenschappen die bij andere geiten de lammeren afpakt. Dit 

wordt in de gaten gehouden.  

 

Spenen  

De lammeren blijven 12 weken bij de moeder in de kudde. Daarna worden ze voor 

een korte periode in strohokken gezet naast de potstal. De moeders en geiten 

kunnen elkaar dan nog wel zien. Als de lammeren 12 weken zijn, neemt het 

(zoog)contact tussen moeder en lam al van nature af. Lammeren worden dan 

zelfstandiger omdat de moeders steeds minder zin hebben de lammeren te zogen. 

De stress door het spenen is hierdoor beperkt.  

 

De bokjes gaan hierna naar een stuk bos – waar ze onderdeel zijn van een 

natuurbegrazingsproject. Deze omgeving is ideaal – de bokjes voelen zich onder de 

bomen en struiken beschermd, kunnen klimmen en er valt van alles te eten en te 

ontdekken. De sikjes gaan naar grasvelden in de buurt. 
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6.1.2 Geitenboerderij De Groote Stroe  

Bij De Groote Stroe worden de lammeren na de geboorte, zodra ze kunnen staan, 

minimaal drie keer per dag aan de moederspeen gezet. Zo leren ze de smaak en 

geur van de moeder en haar melk te herkennen. Het zorgt ervoor dat het lam niet 

gaat “zwerven” en bij andere geiten gaat drinken en het versterkt bovendien de 

band tussen moeder en kind. 

 

Afbeelding 17: Geiten met hun lammeren in de kudde bij De Groote Stroe 

 

 
 

 

De melkgeitenhouder laat weten dat het “lam bij de geit systeem” een andere 

aanpak vergt. “Normaal gesproken steek je je energie in het scheiden van moeder 

en lam en het handmatig drenken van de lammeren. Nu steek je je energie in het 

begeleiden van de lammeren om goed bij de moeder te drinken.” 

 

Uitdagingen 

De melkgeitenhouder laat weten dat het heel soms voorkomt dat een hoogdrachtige 

geit het lam van een andere geit afpakt. Deze geit wordt dan gewoon even apart 

gezet totdat ze zelf gelamd heeft. Een geit die voor het eerst lamt kan daarnaast een 

beetje gestrest zijn en bij haar lammeren weglopen. Deze geit en haar lammeren 

worden dan even uit de koppel gehaald en in een aparte ruimte gezet. 

 

Spenen 

De sikjes blijven 12 weken bij de moedergeit in de kudde. De geitenhouderij gaf aan 

dat dit het meest natuurlijke moment is om ze te spenen. De moedergeiten zijn het 

getrek en geduw aan de spenen dan wel zat. De mannelijke lammeren blijven circa 

een dag bij de moeder en krijgen daarna kunstmelk met de fles. Dit gebeurt om 

ervoor te zorgen dat de mannelijke lammeren al aan een speen kunnen drinken 

voordat ze naar de mesterij gaan.  

 
Meer informatie over het houden van lammeren in de kudde bij de Groote Stroe: 
https://edepot.wur.nl/471919  

https://edepot.wur.nl/471919
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6.1.3 Geitenboerderij Rust 

Bij geitenboerderij Rust gaat de moedergeit vlak voor de bevalling naar een 

kraamhok met stro. Na de bevalling blijven moeder en lammeren hier nog ongeveer 

vijf dagen. Door het gebruik van kraamhokken is er goed zicht op de bevalling, de 

biestopname en de gezondheid van de moedergeit en haar lammeren. Na vijf dagen 

zijn de moedergeit en haar lammeren vaak sterk genoeg om de kudde in te gaan. 

 

Afbeelding 18: Geiten met hun lammeren bij geitenboerderij Rust 

 

  
 

 

Uitdagingen 

Het gebeurt soms wel eens dat een geit haar lammeren niet wil laten drinken. Dan 

wil het nog wel eens helpen om het geboortevlies over het lam te wrijven; zodat het 

lam een herkenbare geur krijgt. Als het nodig is wordt de moeder even 

vastgehouden, zodat het lam de belangrijke biest kan drinken. Vaak accepteert de 

moeder het lam na een paar keer zogen wel. Maar is dit niet het geval dan wordt het 

lam door een gezin in de buurt opgehaald en met de fles grootgebracht. 

 

De moedergeiten worden ongeveer een maand voor de verwachte geboortedatum tot 

aan 5 dagen na de geboorte niet gemolken. Maar dit is ook afhankelijk van de 

conditie van de moedergeiten; moedergeiten die het na de bevalling wat zwaarder 

hebben krijgen langer de tijd om aan te sterken.  

 

Spenen 

De lammeren (zowel de sikjes als de bokjes) blijven minimaal 12 weken lang bij de 

moeders in de kudde. Het moederinstinct van geiten is zo sterk, dat ze dit bij 

geitenboerderij Rust de enige verantwoorde keuze vinden. Door de lammeren bij de 

moeder te houden, zijn ze sterker en praktisch nooit ziek. Bovendien zijn de 

lammeren zichtbaar speelser en vrolijker.  

 

Er is voor 12 weken gekozen omdat de lammeren dan nog melk nodig hebben. Na 12 

weken neemt de behoefte aan melk en contact tussen moeder en lam van nature af.  
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De bokjes worden rond een leeftijd van 12 weken verkocht aan particulieren of 

geslacht bij een lokale slachterij. Het vlees (capretto) wordt verkocht op de 

boerderij. 

 

 

6.1.4 Geitenboerderij De Klompenhoeve  

Bij de Klompenhoeve in Egmond lammeren de geiten in de kudde. Ze worden hierna 

samen in een strohok gezet. Ze blijven hier één dag samen zodat er goed zicht is op 

hun gezondheid en de biestopname van het lam. De volgende dag mogen de moeder 

en haar lammeren alweer naar de kudde. 

 

Afbeelding 19: Geiten met hun lammeren bij De Klompenhoeve 

 

 
  

 

Spenen 

De lammeren (zowel de sikjes als de bokjes) blijven tien weken in de kudde. Daarna 

gaan ze naar een apart strohok. De bokjes worden minimaal tien weken op de 

Klompenhoeve aangehouden.  
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6.1.5 Geitenboerderij Ridammerhoeve 

Bij Ridammerhoeve worden geiten en hun pasgeboren lammeren voor 2-3 dagen in 

een apart hok gezet met stro. Zo leren de lammeren de smaak en geur van de 

moeder en haar melk te herkennen. Hierna gaan de lammeren met hun moeders de 

kudde in. Dit gaat volgens de verzorgers van de Ridammerhoeve goed. 

 

Afbeelding 20: Geiten met hun lammeren bij Ridammerhoeve 

 

 
 

 

Uitdagingen 

De melkgeitenhouder laat weten dat zij de lammeren succesvol bij de moeder 

kunnen houden omdat zij een kleinschalig bedrijf zijn, veel medewerkers hebben die 

kunnen helpen, voldoende ruimte hebben in de stal en horeca erbij hebben. Voor 

grote bedrijven denkt hij dat het “lam bij de geit systeem” minder makkelijk is 

omdat zij heel veel lammeren in één keer hebben en dit veel ruimte en tijd kost.  

 

Spenen 

De lammeren, zowel de sikjes als de bokjes, blijven drie weken bij de moeder lopen. 

Daarna is de stal te klein en gaan ze naar de lammerenbar. De bokjes blijven maar 

liefst 7-13 maanden op het bedrijf en het vlees wordt in hun boerderijwinkel 

verkocht.  

 

6.2 Stalverrijking 

 

Geiten leven van nature in heuvel- en bergachtige landschappen. Ze hebben een 

sterke behoefte om te klimmen en hebben een uitstekend evenwichtsgevoel.70 71Ze 

klimmen met het grootste gemak op rotsen en in bomen. Het liefst hebben ze een 

hoge ligplek en ze hebben daarbij voorkeur voor een gladde ondergrond. Ze eten 

grassen en kruiden van de grond, maar ook bladeren en takken van bomen en 

struiken. In de natuur leven geiten in kleine koppels (maximaal 20 dieren) met een 

stabiele rangorde, waarbij één geit aan de top staat.72 73 74 Geiten en bokken leven 

het grootste gedeelte van het seizoen gescheiden.75 Geiten kunnen uitstekend zien. 

Ze hebben een breed gezichtsveld en zien kleuren. Ook is hun reukvermogen zeer 

ontwikkeld. Geiten zijn bovendien zeer nieuwsgierig. Als ze een nieuw voorwerp 

tegenkomen, zullen al snel op ontdekking uitgaan door het met de bovenlip en tong 
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te betasten. Ten opzichte van schapen vertonen geiten minder consistent 

kuddegedrag; ze zijn zelfstandiger en ook minder angstig naar mensen.76 

 

In de reguliere geitenhouderij wordt maar weinig ingespeeld op de natuurlijke 

behoeften van een geit. Geiten worden in grote koppels gehouden en er zijn meestal 

geen klimmogelijkheden, schuilmogelijkheden of hoge ligplekken. Binnen het 

kwaliteitsborgingsysteem “KwaliGeit” worden hier ook geen eisen aan gesteld.77 Wel 

is er vaak voldoende daglicht in de stal en worden er regelmatig schuurborstels 

aangeboden. Verder zijn er in Criteria en beoordelingsrichtlijnen voor Melkgeiten- en 

melkschapenstallen die vallen onder “Maatschap Duurzame Veehouderij” wel een 

aantal punten te behalen met klim- en schuurmogelijkheden.78 

 

Afbeelding 21: Geiten in hun natuurlijke omgeving (bron: Yair Haklai) 

 

 
 

Afbeelding 22: Huisvesting regulier melkgeitenbedrijf: er is stro, frisse lucht en veel 

licht – maar geen klimmogelijkheid voor de melkgeiten. 

 

 
 

 

Eyes on Animals is van mening dat de sector meer tegemoet dient te komen aan het 

natuurlijke gedrag van geiten. Dit zal niet alleen het welzijn van de geiten ten goede 

komen, maar ook hun weerstand (en daardoor de productie) omdat er minder stress 

is. Bovendien zit de melkgeitenhouderij momenteel in goed financieel vaarwater79 80, 

dus er is ruimte om investeringen te doen in dierenwelzijn.  
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Hieronder staan simpele tips om de stallen voor melkgeiten, opfoklammeren en 

bokken te verrijken. De tips zijn gebaseerd op literatuuronderzoek en onze bezoeken 

aan biologisch(dynamisch)e melkgeitenhouderijen waar er vaak wel wordt ingespeeld 

op de natuurlijke behoeften van geiten.  

  

6.2.1 Hoge, gladde rustplekken 

Uit onderzoek blijkt dat geiten een sterke voorkeur hebben om hoog te liggen. Ze 

verkiezen gladde materialen boven stro.81 In Duitsland zijn stellages en plateaus 

meer gebruikelijk dan in Nederland. Maar ook in Nederland zijn we op een paar 

bedrijven plateaus, stellages, strobalen of muurtjes tegengekomen, waar geiten op 

kunnen klimmen en rusten. Hier wordt door de geiten goed gebruik van gemaakt. 

Plateaus en stellages kunnen eventueel opklapbaar worden gemaakt zodat ze bij het 

schoonmaken van de stal niet in de weg zitten. 

 

Afbeelding 23: Muurtje voor de bokken bij Pronkjewail in Ruinerwold (Dr) (links), Trap 

naar hoge ligplek bij Ridammerhoeve In Amstelveen (NH) (rechts) 

 

 
 

Afbeelding 24: Geiten liggen graag hoog, op planken/stellages aan de muur. (Bron: WUR) 
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Melkgeitenhouder Papen-Olbach is gaan experimenteren met betonplaten in zijn stal. 

Hij merkte namelijk dat zijn geiten hier liever op lagen dan in het stro. 

 

Afbeelding 25: Geiten bij Papen-Olbach liggen graag op betonnen platen in de stal 

 

 
 

Papen-Olbach heeft daarom in één pot het stro weggehaald en betonplaten 

geplaatst. In de andere pot ligt nog wel stro en de geiten kunnen zelf kiezen in welke 

pot ze verblijven. Op de betonplaten heeft hij op verschillende plekken metalen- en 

rubberen matten gelegd om te kijken of geiten een voorkeur hebben wat betreft 

ligmateriaal.  

 

De eerste voorzichtige bevindingen zijn dat de geiten niet graag op het ijzer lijken te 

liggen, met name niet op warme dagen. Er is nog geen voorkeur zichtbaar tussen 

beton en rubber; ze liggen op beide materialen even graag. Het gaat nog om een 

eerste proef, maar de pot met betonplaten lijkt drukker bezet te zijn dan de pot met 

stro. Als de geiten moeten ontlasten, lopen ze echter wel weer vaak naar de pot met 

stro. 

 

Afbeelding 26: De geiten hebben voorkeur voor betonnen ligplekken (linkerkant stal) 

boven metaal (rechterkant stal) 
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6.2.2 Klimmen 

Als geiten de mogelijkheid krijgen om te klimmen maken ze hier vaak dankbaar 

gebruik van. Om de geiten te laten klimmen kunnen er stellages of plateaus op 

verschillende niveaus aan de muur worden bevestigd. Deze kunnen dan zowel 

worden gebruik om op te rusten als op te klimmen (zie vorig hoofdstuk). Er is ook 

een speciaal klimattribuut voor geiten ontwikkeld: de “klimschuilknabbelruif”. Hier 

kunnen de geiten op klimmen, maar ook op eten en onder schuilen. 

 

Afbeelding 27: Klimschuilknabbelruif (links, bron: WUR) en picnictafel (rechts) 

 

 
 
Ook een simpele picknicktafel, een trap tegen een muur of een paar 

boomstammen/takken of stenen kunnen als klim- en schuilplek dienen. Als het 

klimattribuut van een ruw materiaal gemaakt wordt, zullen de hoeven van de geiten 

natuurlijk slijten waardoor ze minder vaak gekapt hoeven te worden; dat zorgt voor 

minder stress bij de geiten en minder arbeid voor de boer. 

 

Afbeelding 28: Trap en hoge ligplek bij Ridammerhoeve (links), kisten in de stallen bij 

Klompenhoeve (rechts) 
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Afbeelding 29: Boven: Rioolpijpen bij De Klompenhoeve (links), boomstronken en 

stenen als klimmateriaal. Onder: takken bij Geitenboerderij ’t Geertje in 

Zoeterwoude (ZH).  

 

 

 
 

 

6.2.3 Schuilmogelijkheden 

In natuurlijke omstandigheden leven geiten in kleine stabiele koppels, rond de 20 

dieren. Rangordegevechten komen nauwelijks voor. In de reguliere geitenhouderijen 

zijn koppels onnatuurlijk groot (>250 geiten, tegen groepjes van 10 in de natuur) en 

schuilplekken zijn daarom belangrijk, met name voor de ranglagere dieren. Klim- en 

ligvoorzieningen bieden vaak ook mogelijkheid voor schuilen. 

 

6.2.4 Schuren 

Geiten schuren zich graag. Dit doen ze om de vacht vrij te houden van parasieten en 

de aanmaak van nieuwe vacht te stimuleren.82 Maar ze vinden het ook gewoon erg 

lekker en worden er rustig van. Tijdens onze bezoeken aan melkgeitenhouderijen 

kwamen we regelmatig veeborstels tegens. Het zorgt er voor dat geiten niet of 

minder aan de stalinrichting schuren. Om te voorkomen dat de geiten de borstels 

opeten kan er gekozen worden voor een roterende borstel die naar beneden hangt, 

zodat deze gaat draaien zodra de geit eraan wil knabbelen, zie de foto gemaakt bij 

PeBe in Schaijk hieronder. Voor de lammeren worden ze vrijwel niet gebruikt, terwijl 

ook zij dezelfde behoeften hebben als melkgeiten. In plaats van veeborstels kunnen 

er ook schuurwanden worden geplaatst. 
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Afbeelding 30: Hangende roterende veeborstel bij PeBe in Schaijk (NB) (links) en 

schuurwand (rechts, bron: WUR)     

 

 

6.3 Bio Goat Meat 

 

Voorheen werden bokjes van biologische melkgeitenhouderijen in het gangbare 

circuit afgezet. Om een betere afzet te vinden voor bokjes van biologische 

melkgeitenbedrijven is de coöperatie Bio Goat Meat opgericht, waar inmiddels 35 

biologische melkgeitenhouders bij zijn aangesloten. De aangesloten 

melkgeitenhouders mesten een deel van de bokjes op hun eigen bedrijf af tot een 

leeftijd van 8-10 weken (Capretto vlees) of 5-7 maanden (Chevon vlees) oud. De 

bokjes krijgen, afhankelijk van de leeftijd en indien de weersomstandigheden dit 

toelaten, weidegang. Het vlees draagt een SKAL keurmerk.  

 

Eisen biologische melkgeitenhouderij 

Voor alle biologische melkgeitenhouderijen geldt dat zij de bokjes minimaal 3 weken 

op het bedrijf moeten houden.83 Bokjes worden dus niet zoals in de reguliere 

melkgeitenhouderij al heel jong (<10 dagen) naar slachterijen vervoerd. Verder 

heeft de sector doelen gesteld om steeds meer bokjes biologisch af te mesten. 

 

Tabel 3: Streefpercentages bokjes die worden gemest. Bron: KwaliGeit 

 

Jaar Min. Percentage 

2019 30% 

2020 50% 

2021 75% 

2022 100% 

https://www.biogoatmeat.nl/
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Conclusie en aanbevelingen 
 

Door het Plan van Aanpak van de sector en strengere handhaving door gemeenten 

zijn veel bokkenmesterijen gestopt. Dit heeft de volgende belangrijke gevolgen: 

 

Steeds meer bokjes (40-50%) worden gemest op het geboortebedrijf (de 

melkgeitenhouderij) waardoor transport op hele jonge leeftijd (2-3 dagen) naar 

mesterijen voorkomen wordt en de bokken niet meer worden blootgesteld aan 

ziektekiemen van verschillende bedrijven. 

 

Tegelijkertijd wordt ook een groter deel van de bokjes (minimaal 30-40%) na 

één week geslacht. Transport naar de slachterij duurt regelmatig lang (6-7 uur) en 

op de slachterij zijn er soms lange wachttijden (meerdere uren). In 2020 is het 

percentage bokjes dat na één week geslacht wordt door COVID-19 gestegen naar 

80-90%. Tijdens het transport is er geen melk. Op de slachterijen soms wel, maar 

veel bokjes kunnen nog niet zelfstandig drinken. Doordat de bokjes lange tijd geen 

melk krijgen, verzwakken ze snel. 

 

Voor de bokjes die na één week worden geslacht (nuchtere bokjes) is er op het 

melkgeitenbedrijf regelmatig weinig aandacht – als ze voor 7 dagen dood gaan hoeft 

dit niet geregistreerd te worden en zijn er geen afvoerkosten (5-10 euro per bok). 

Het risico bestaat dat deze bokjes daardoor onvoldoende biest en zorg krijgen. 

  

 

Er wordt in de melkgeitenhouderij, door de populariteit van geitenkaas, veel geld 

verdiend. De melkprijs ligt al jarenlang hoog en stijgt ieder jaar.84 Er is dus financieel 

ruimte om het dierenwelzijnsniveau van bokjes naar een hoger niveau te tillen. 

Geitenbokjes zijn een onderdeel van het bedrijf – zonder de geboorte van lammeren 

zou er geen melk zijn. Er is dus geen excuus om bokjes als afvalproduct te 

behandelen. Geitenhouders dienen hun verantwoordelijkheid te nemen en de bokjes 

een kwalitatief goed leven te bieden, zélfs als dit betekent dat hiervoor geld moet 

worden bijgelegd.  

 

Om het welzijn van geitenbokjes te verbeteren, doen wij de volgende aanbevelingen: 

1. Minimale transportleeftijd van 3 weken 

Bokken uit de reguliere melkgeitenhouderij zouden niet eerder van het bedrijf mogen 

worden afgevoerd dan 3 weken (i.p.v. nu één week). Vanaf drie weken zijn 

lammeren sterker omdat ze dan ruwvoer beginnen op te nemen en niet meer 

volledig afhankelijk zijn van melk. Hierdoor zijn de bokken beter bestand tegen 

transport en wachttijden op de slachterij. Dit kan in het keten-kwaliteitszorgsysteem 

KwaliGeit worden opgenomen en/of in nationale regelgeving. 

 

Door de bokken drie weken op het melkgeitenbedrijf te houden, zorg je er bovendien 

voor dat de melkgeitenhouder verantwoordelijkheid neemt om goed voor de bokken 

te zorgen en kan hij worden afgerekend als er een te hoog sterftepercentage is. In 
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de biologische melkgeitenhouderij is 3 weken al de norm. Deze norm dient binnen 

het KwaliGeit handboek ook te worden opgenomen voor de reguliere 

melkgeitenhouders. Tot die tijd dienen bokken tot een leeftijd van drie weken oud 

direct na aankomst op de slachterij te worden geslacht. De wachttijd dient maximaal 

één uur te zijn.  

2. Eerdere registratie van lammeren 

Lammeren dienen binnen direct na de geboorte, of in ieder geval binnen drie dagen, 

in het I&R systeem geregistreerd te worden in plaats van binnen zeven dagen (per 

december 2020). Zo voorkom je dat melkgeitenhouders die de bokken na 7 dagen 

laten afvoeren naar de slachterij, slecht voor hun bokken zorgen omdat sterfte voor 

7 dagen niet geregistreerd hoeft te worden en afvoerkosten bespaard.  

3. Strengere eisen aan verrijking in geitenstallen 

In de reguliere stallen voor melkgeiten en lammeren wordt geen/onvoldoende 

rekening gehouden met het natuurlijk gedrag van geiten, zoals de behoefte om te 

klimmen, op hoge plekken te liggen en zich te schuren/verzorgen. Hierover zouden 

een aantal criteria binnen het keten-kwaliteitszorgsysteem KwaliGeit moeten worden 

opgenomen. Zoals dat er plateaus, klimattributen en schuurborstels aanwezig 

moeten zijn. Er zijn verschillende (biologisch-dynamische) bedrijven die hier al 

gebruik van maken – hier kan van worden geleerd. Ook zijn er binnen de Maatlat 

Duurzame Veehouderij punten te behalen met klim- en schuurmogelijkheden voor 

geiten – naar deze richtlijnen kan ook worden gekeken. 

4. Deel melkprijs naar bokkenwelzijn en verspreid lammeren 

Zuivelcoöperaties dienen een klein deel van de melkprijs in te houden om het welzijn 

van de bokjes te verbeteren en de afzetmarkt voor bokkenvlees beter te 

organiseren. De kostprijs ligt nu vaak hoger dan de afzetprijs waardoor er weinig 

motivatie is om bokken te mesten. De melkprijs is echter voldoende hoog om dit 

verschil te compenseren. Zuivelcoöperaties communiceren nu bewust niets over de 

bokjes (vroegtijdige sterfte, jonge transport- en slachtleeftijd). Ze dienen meer 

verantwoordelijkheid te nemen m.b.t. de problematiek rondom de bokjes. 

 

Voor een betere afzet van bokkenvlees zouden zuivelcoöperaties o.a. 

melkgeitenhouders moeten stimuleren om meer verspreid over het jaar af te 

lammeren. Als lammeren niet allemaal in dezelfde maanden geboren worden, is er 

meer ruimte en tijd voor de zorg van de lammeren. Bovendien is het dan makkelijker 

om afzet te vinden voor het bokkenvlees (vraag en aanbod meer op elkaar 

afgestemd).  

5. Meer lammeren bij de geit 

Een klein aantal bedrijven houdt de lammeren succesvol bij de moeders (in de 

kudde). Twaalf weken lijkt de natuurlijke speenleeftijd het beste na te bootsen.  

Indien dit goed wordt toegepast, oftewel de melkgeitenhouder c.q. verzorger ziet er 

op toe dat de lammeren voldoende biest en zorg krijgen van de moeder, gaat het 

welzijn van moeder en lam omhoog en is er meer ruimte voor natuurlijke gedrag. 

Eyes on Animals moedigt andere melkgeitenhouders aan om hier ook mee te 

experimenteren. 

https://www.smk.nl/Public/MDV_schemas/2020/2.6%20criteria%20Melkgeiten%20en%20Melkschapen%20MDVA%2010-1%20MDV13.pdf
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6. Strengere eisen aan biestbeleid 

De hoge sterfte onder bokken wordt met name veroorzaakt door een slecht 

biestbeleid op het melkgeitenbedrijf. Binnen het keten-kwaliteitszorgsysteem 

KwaliGeit systeem zouden er daarom criteria moeten worden opgenomen over het 

biestbeleid op melkgeitenbedrijven. Zoals dat lammeren bij voorkeur geitenbiest 

dienen te krijgen – omdat uit onderzoek blijkt dat dit vaak het beste voor de 

lammeren is, hoeveel, de minimale kwaliteit (brixwaarde) en hoe snel na geboorte. 

7. Vergunningen voor bokkenstallen op het melkgeitenbedrijf 

Gemeenten zullen bestaande melkgeitenbedrijven die hun bokken zelf willen gaan 

mesten, maar hier nog niet de ruimte voor hebben, een vergunning moeten verlenen 

voor uitbereiding. Het is onacceptabel dat bokken door ruimtegebrek nu één week na 

geboorte naar de slacht gaan of op het bedrijf worden gedood. Wel moeten de 

geitenhouders door middel van een plan aantonen dat de aanbouw inderdaad 

gebruikt wordt voor het mesten van bokken en dient deze te voldoen aan een aantal 

minimale voorwaarden, zoals voldoende ruimte, goede ventilatie, geschikte 

drenkvoorzieningen, klimmogelijkheden en hoge rustplekken. Het mesten van bokjes 

op het melkgeitenbedrijf is ons inziens te prefereren boven het mesten op een 

bokkenmesterij.  Het voorkomt transport op zeer jonge leeftijd en de bokjes worden 

niet onnodig blootgesteld aan nieuwe ziektekiemen.  

8. Strengere eisen aan sterfte 

Er wordt gestreefd naar een bokkensterfte van maximaal 9,3%. Dit is alsnog te 

hoog. De sterfte van bokken zou nagenoeg gelijk moeten zijn aan dat van sikjes – zij 

verdienen dezelfde behandeling. De sterfte van sikjes ligt nu op 8,4%, maar een 

percentage van 7% zou haalbaar moeten zijn.  

9. Onderzoek naar welzijn bij fixeren en verdoven 

De sector dient met hulp van de overheid meer onderzoek te doen naar het fixeren 

en verdoven van lammeren in slachterijen en indien nodig hier eisen aan te stellen. 

Eyes on Animals zal in 2021 ook inspecties uitvoeren van geitenslachterijen en kijken 

waar verbeteringen mogelijk en nodig zijn.  

10. Meer controle in lammerenperiode (december-april) 

Rondom de lammerenperiode dienen er gerichte controles te worden uitgevoerd door 

de NVWA en KwaliGeit op correcte registratie , verzorging en huisvesting van 

lammeren en signalen van onjuiste dodingsmethoden op het melkgeitenbedrijf, zoals 

het tegen de muur doodslaan.  
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Bijlage 1. Bezoeken aan 

melkgeitenhouderijen 
 

 
Soort bedrijf Naam Plaats Datum 

bezoek 

Welkom? Opmerkingen 

Melkgeitenhouderij De Rimboe Rhenen 13-05-20 Ja We hebben dit bedrijf bezocht bij het volgen van 

een transport dat bokjes ophaalt voor de slacht. 

Er werden gemeste bokken opgehaald. We 

hebben een gesprek gehad met de dochter van 

de melkgeitenhouder. 

Melkgeitenhouderij Dekker / De 

Vrolijke 

Geit 

Putten 3-04-19 Ja We hebben dit bedrijf bezocht bij het volgen van 

een transport dat bokjes ophaalt voor de slacht. 

Er werden gemeste bokken opgehaald en een 

paar uitgemolken geiten. We mochten alles zien, 

inclusief het bedrijf. 

Melkgeitenhouderij 

- biologisch 

Groote 

Stroe 

Stroe 25-07-19 Ja Op eigen initiatief bezocht. We hebben een 

rondleiding gehad op het bedrijf. Erg transparant 

en vriendelijk. Houden lammeren bij de geit. 

Melkgeitenhouderij Klavergeit Oude 

Niedorp 

3-08-17 Ja Op eigen initiatief bezocht. We hebben een 

rondleiding gehad op het bedrijf. Nam ruim de 

tijd om onze vragen te beantwoorden. Mest 

bokjes niet zelf. 

Melkgeitenhouderij Papen 

Olbach 

Vragender 20-02-20 Ja Op eigen initiatief bezocht. Lang gesproken met 

een vriendelijke boer. Bedrijfsbezoek volgt nog. 

Deze boer experimenteert met klim- en hoge 

ligplekken voor de geiten. Mest de bokjes zelf. 

Melkgeitenhouderij PeBe Schaijk 3-04-19 Ja Op eigen initiatief bezocht. Rondleiding gehad. 

Melkgeitenhouderij 

- biologisch 

t Geertje Zoeterwoude 22-06-20 Ja Biologisch bedrijf. Op eigen initiatief bezocht. Erg 

open en vriendelijk. Mesten de bokjes zelf. 

Melkgeitenhouderij Van den 

Heuvel 

Bakel 13-07-17 Ja Op eigen initiatief bezocht. We hebben een 

rondleiding gehad op het bedrijf. Erg vriendelijk. 

Nam ruim de tijd om onze vragen te 

beantwoorden. Mest bokjes zelf. 

Melkgeitenhouderij 

- biologisch 

Van der 

Bruggen 

Tilburg 18-07-19 Ja Op eigen initiatief bezocht. We hebben kort bij de 

bokken mogen kijken en gesproken met de 

boerin. Mesten bokjes zelf. 

Melkgeitenhouderij Veldhuizen Lunteren 13-05-20 Ja We hebben dit bedrijf bezocht bij het volgen van 

een transport dat bokjes ophaalt voor de slacht. 

Er werden uitgemolken geiten opgehaald, een 

oude dekbok en een gemest bokje. De boer vond 

het prima dat wij bij het laden keken. 

Melkgeitenhouderij VOF Drost Lunteren 3-04-19 Ja We hebben dit bedrijf bezocht bij het volgen van 

een transport dat bokjes ophaalt voor de slacht. 

Er werden gemeste bokken opgehaald. De boer 

vond het goed dat wij bij het laden keken. 
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Melkgeitenhouderij VOF 

Jochemsen 

Barneveld 3-04-19 Ja Tijdens transportinspectie. Er werden gemeste 

bokken opgehaald. We mochten bij het laden 

kijken maar de boer was terughoudend in het 

spreken met ons. 

Melkgeitenhouderij Bremer Wehl 20-02-20 Nee Op eigen initiatief bezocht. We waren niet 

welkom. 

Melkgeitenhouderij Creij  Landhorst 17-04-19 Nee We hebben dit bedrijf bezocht bij het volgen van 

een transport dat bokjes ophaalt voor de slacht. 

De bokjes waren gemest maar nog erg jong. 

Melkgeitenhouderij Elshoff Vethuizen 17-04-19 Nee We hebben dit bedrijf bezocht bij het volgen van 

een transport dat bokjes ophaalt voor de slacht. 

Er werden gemeste bokken opgehaald. We 

mochten niet bij het laden kijken, maar hebben 

het wel van een afstand gezien. 

Melkgeitenhouderij Grandia Veldriel 3-04-19 Nee We hebben dit bedrijf bezocht bij het volgen van 

een transport dat bokjes ophaalt voor de slacht. 

Er werden nuchtere bokken opgehaald. We 

mochten niet bij het laden kijken, maar hebben 

het wel van een afstand gezien. 

Melkgeitenhouderij Jowis 

Zolder 

Lunteren 28-04-20 Nee Op eigen initiatief bezocht. We waren niet 

welkom. De eigenaar wilde ook niet met ons 

praten.  

Melkgeitenhouderij Klaassen 

V.O.F. 

Balgoij 17-04-19 Nee We hebben dit bedrijf bezocht bij het volgen van 

een transport dat bokjes ophaalt voor de slacht. 

Er werden nuchtere bokken opgehaald. We 

mochten het laden alleen van een afstand 

bekijken en hebben kort met de 

melkgeitenhouder gesproken. 

Melkgeitenhouderij Twiegweerd Zalk 27-05-19 Nee Op eigen initiatief bezocht. Gesproken met de 

boer, maar deze was erg onvriendelijk. Wilde ons 

niet op zijn bedrijf hebben. Er was een zieke geit 

aanwezig die pas laat werd geëuthanaseerd. 

Melkgeitenhouderij Van Dijk Barneveld 3-04-19 Nee We hebben dit bedrijf bezocht bij het volgen van 

een transport dat bokjes ophaalt voor de slacht. 

We hebben lang gesproken met de boer maar hij 

wilde ons niet het laden van zijn bokken laten 

zien.  

Melkgeitenhouderij Van Hoof 

(Amalthea) 

Middelbeers 13-05-20 Nee We hebben dit bedrijf bezocht bij het volgen van 

een transport dat bokjes ophaalt voor de slacht. 

Er werden gemeste bokken opgehaald en 

uitgemolken geiten. De boer wilde niet met ons 

spreken en ons niet op zijn bedrijf. 

Melkgeitenhouderij Van Zanten Tricht 3-04-19 Nee We hebben dit bedrijf bezocht bij het volgen van 

een transport dat bokjes ophaalt voor de slacht. 

Er werden nuchtere bokken opgehaald. De boer 

wilde onze vragen niet beantwoorden en was niet 

blij met ons bezoek. 

Melkgeitenhouderij Van der 

Schrans 

Hurwenen 25-05-20 Nog niet Op eigen initiatief bezocht. Lang gesproken met 

een vriendelijke boer. Wilden meer welzijn voor 

hun geiten (uitloopt, klimmogelijkheden, bomen) 

maar worden belemmerd door de gemeente. Is te 

druk voor een bezoek. 
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Bijlage 2. Bezoeken aan slachterijen 
 
Naam Welkom? 

Van Veen Bedrijf is gestopt 

E. Yakhlaf  Bedrijf was meerdere keren niet open. 

Eikelenboom Ja, maar nog niet geweest i.v.m. corona 

Boom Ja, maar nog niet geweest .i.v.m. corona 

Van Hattem Heel lang geleden? 

Ter Weele Nog niet. Nog bezoeken. 

Kastelijn Nog niet. Nog bezoeken. 

Mulder Ja, maar nog niet geweest .i.v.m. corona 

Diepeveen Nee 

VSS MEAT  Nee 

Beernink Nee 

IMPS Nee 

Henk Worst Nog niet. Geweest maar nog namailen. 

Stam Vlees Nog niet. Geweest maar nog namailen 

i.v.m. andere eigenaar. 

Hooijmans Nog niet. Nog bezoeken. 

Gijzels Nog niet. Nog bezoeken. 
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Bronnen 
De meeste foto’s in dit rapport zijn door Eyes on Animals in Nederland gemaakt. Indien 

dit niet het geval is, is de bron (indien bekend) vermeld en is voor zover mogelijk om 

toestemming gevraagd. Indien u de maker/eigenaar bent van één van de foto’s en u wilt 

niet dat deze gebruikt wordt in het rapport, mail ons dan via: info@eyesonanimals.com. 

Wij zullen dit dan zo snel mogelijk corrigeren. 
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