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Moederdagprotest ‘Moeders voor moedervarkens’ tegen 
kraamkooien  

4000 moeders eten vanaf Moederdag geen varkensvlees uit vee-
industrie 
 
Ruim 4000 moeders hebben de belofte afgelegd om vanaf Moederdag geen varkensvlees 
(meer) te eten uit de vee-industrie. Dit doen ze uit protest tegen het gebruik van 
kraamkooien voor moedervarkens. Het protest ‘Moeders voor moedervarkens’ is een 
initiatief van dierenbeschermingsorganisatie Compassion in World Farming Nederland 
(CIWF). De deelnemende moeders dragen die dag allemaal een roze armband uit mededogen 
met de moedervarkens in de vee-industrie, en roepen via een petitie de regering op de 
dieronvriendelijke kraamkooien te verbieden. Moedervarkens, die worden gehouden om 
zoveel mogelijk biggen te krijgen, staan een deel van hun leven vastgeklemd in stalen 
kraamkooien, waarin ze zich niet eens kunnen omdraaien. Het gebruik van deze kooien leidt 
tot stress en frustratie en wordt beschouwd als een van de grootste welzijnsproblemen in 
de varkenshouderij.1 Mariët, moeder van 3 kinderen: “Als moeder wil je het beste voor je 
kind; dat geldt net zo goed voor moedervarkens. In de vreselijke kraamkooien kunnen de 
moeders zich amper bewegen en niet de zorg geven die ze zouden willen.”  
 
Moeders – en iedereen die de actie wil steunen - kunnen zich nog steeds aanmelden om mee te doen 
met de ‘Moeders voor moedervarkens’-actie via www.ciwf.nl/moedersvoormoedervarkens. In totaal 
legden al 5709 mensen de belofte af. 
 

 



Kraamkooien  
Een moedervarken, ofwel fokzeug, wordt kort voor de bevalling opgesloten in een krappe kraamkooi. 
Hierin staat ze ongeveer vier weken vast, totdat de biggen worden weggehaald. De kooi belet het 
moedervarken haar biggen de moederzorg te geven die zij van nature zou willen. Dit leidt tot stress en 
frustratie. Vaak vertonen de dieren gestoord gedrag, zoals stangbijten en vacuümkauwen. In o.a. 
Zweden en Zwitserland is het gebruik van kraamkooien bij wet verboden.  
 
In Nederland zijn deze kooien verboden bij de biologische varkenshouderij en bij varkensvlees met 
twee sterren van het Beter Leven keurmerk. De moedervarkens hebben veel meer ruimte, hebben stro 
en kunnen vanaf enkele dagen na de bevalling vrij door het kraamhok bewegen. Deelnemers aan de 
actie kunnen daarom wel biologisch varkensvlees en vlees met twee sterren van het Beter Leven 
keurmerk eten. 

 

 
 
Compassion in World Farming  
Compassion in World Farming is een internationale dierenbeschermingsorganisatie die opkomt voor 
het welzijn van dieren in de veehouderij. Zij streeft wereldwijd naar een diervriendelijkere, duurzame 
en gezonde veehouderij. Voor dieren, mensen en aarde.  
 

 
 
1 Leenstra, F. et al. (2011): Ongerief bij rundvee,varkens, pluimvee, nertsen en paarden: eerste herhaling. Wageningen UR Livestock Research 
Rapport 456; http://edepot.wur.nl/190225  
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Voor meer informatie: Geert Laugs, g.laugs@ciwf.nl, tel. 06-28570927, 024-3555552.  
Foto’s Moeders voor Moedervarkens te downloaden via: http://bit.ly/2r15xt5  
Videobeelden moedervarkens in kraamkooien: https://www.youtube.com/watch?v=FZxsMUPNa5M  

 
 


