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Inleiding 

 

 

Veel Nederlanders zullen denken dat het houden van legkippen in krappe kooien iets is 

van het verleden. Een barbaars systeem dat gelukkig is afgeschaft. En inderdaad, de 

kale (of klassieke) legbatterij is in Europa in 2012 afgeschaft. Maar wat velen niet 

weten, is dat er nog altijd miljoenen legkippen opgesloten zitten in kooien. Ook in 

Nederland. In iets grotere kooien dan de kale legbatterij weliswaar, maar nog altijd 

zitten kippen dicht op elkaar gestopt op draadgaas, komen nooit buiten en hebben 

geen enkele ruimte om zichzelf te zijn.  

 

De kooikippen zitten in de zogenaamde ‘verrijkte kooien’ en ‘koloniekooien’. Vanaf 

2021 zijn alleen nog de koloniekooien in Nederland toegestaan. In Duitsland worden 

vanaf 2025 alle kippenkooien, dus ook de koloniekooi, vanwege het grote dierenleed 

verboden. Compassion in World Farming (CIWF) pleit voor eenzelfde verbod in 

Nederland. 

 

De kooikip kan haar meest basale natuurlijke gedragingen niet of nauwelijks uitvoeren, 

zoals het uitstrekken van de vleugels, zoeken naar voedsel, nestbouw, stofbaden en op 

stok gaan. Wetenschappers stellen dat ruimte voor deze gedragingen de 

basisvoorwaarde is voor het welzijn van een kip. Daarnaast schaadt de huisvesting in 

kooien de gezondheid van het dier. Dat kippenkooien in Nederland nog steeds zijn 

toegestaan is daarom in strijd met belangrijke Europese en Nederlandse regels voor 

dierenwelzijn.  

 

Dit rapport geeft een overzicht van de dierenwelzijns- en gezondheidsproblemen van 

legkippen in koloniekooien en vormt de onderbouwing voor de oproep van CIWF voor 

een nationaal verbod op koloniehuisvesting voor legkippen.  

 

N.B. Wanneer de term ‘kooi’ in dit rapport zonder verder aanduiding gebruikt wordt, 

refereert dit aan de koloniekooi voor leghennen.   
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1. Kooikippen in Nederland  

 

 

1.1 Kippen in kooien 

 

Legbatterij  

 

Sinds de jaren ‘50 worden legkippen op grote schaal in kooien gehouden. Allereerst 

gebeurde dit in zogenaamde traditionele, kale legbatterijen. In deze kooi heeft een kip 

minder dan een A4-tje ruimte (550 cm2) en staat op draadgaas. Buiten de voer- en 

drinkvoorziening is er geen enkele extra aanvulling om in de behoeftes van de kip 

tegemoet te komen.  

 

In 1999 besloot de Europese Unie het gebruik van de legbatterij in verband met het 

grote dierenleed vanaf 2012 te verbieden. De zogenaamde ‘verrijkte kooi’ en de 

‘koloniekooi’ mogen nog wel. In Nederland leidde dit bij veel pluimveehouders tot de 

overstap van de legbatterij op het scharrel- of vrije uitloopsysteem (Horne, et al., 2007). 

Supermarkten besloten al in 2004 geen losse kooi-eieren meer te verkopen.  

 

 
Kale, traditionele legbatterij, in de EU verboden sinds 2012. 
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Kooikip  

 

Ondanks deze algemene trend van ontwikkeling naar beter kippenwelzijn, zijn er in 

Nederland nog zo’n 60 pluimveebedrijven met kooihuisvesting in Nederland, waar in 

totaal ruim 6 miljoen kippen in kooien leven (EEPA, 2017). Deze kippen leggen 

ongeveer 1,8 miljard eieren per jaar. In totaal leven er ruim 46 miljoen leghennen in ons 

land (CBS, 2017).  

 

Zoals bij alle leghennen in Nederland begint het leven van de kooikip in de 

broedmachine. Na het uitkomen van de eieren worden de mannelijke kuikens vergast 

of levend vermalen; zij zijn immers niet in staat eieren te leggen. Enige uitzondering 

hierop zijn de mannelijke kuikens van het Kipster huisvestingsysteem; zij blijven in leven 

en worden uiteindelijk geslacht voor vlees (Kipster, 2017). De vrouwelijke kuikens 

worden in 15-17 weken groot gebracht in opfokstallen, voordat zij naar een 

leghennenbedrijf worden gebracht. Een kooikip wordt zo’n 21 maanden oud; dan 

neemt haar legfrequentie af en gaat ze naar de slacht. Ze heeft dan ongeveer 400 

eieren gelegd. 

  

 

Verrijkte kooi en koloniekooi 

 

In de verrijkte kooi heeft een kip iets meer dan een A4-tje ruimte (750 cm2), een zitstok 

(15 cm), een plastic matje met wat strooisel en een flapje als legnest (Besluit houders 

van dieren, 2017). Voor het matje en het legnest bestaan geen verplichte minimale 

afmetingen. Afhankelijk van de kooi kan de groepsgrootte variëren van 10 tot 60 

kippen per kooi, maar de ruimte per kip blijft hetzelfde.  

 

In koloniekooien leven groepen van 30 tot 60 kippen. De kooi is iets hoger dan de 

verrijkte kooi (gemiddeld 55 cm hoog, ten opzichte van gemiddeld 45-50 cm bij 

verrijkte kooien), heeft twee zitstokken (van minimaal 15 cm) op verschillende hoogtes, 

een groter matje en legnest (van beide 90 cm2) (Horne et al., 2007). Maar de kip heeft 

nog altijd minder dan twee A4-tjes aan ruimte (900 cm2). 
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Kooikippen in verrijkte kooien (Frankrijk).  

 

In 2006 besloot Nederland dat er vanaf 2008 geen nieuwe verrijkte kooien meer 

gebouwd mochten worden. Met ingang van 2021 mogen verrijkte kooien helemaal niet 

meer worden gebruikt. De koloniekooi blijft echter toegestaan. 

 

Met deze regels volgde Nederland het voorbeeld van Duitsland, waar de verrijkte kooi 

nooit is toegestaan en waar als alternatief de zogenaamde ‘Kleingruppenhaltung’ werd 

ontwikkeld. Nederland, een groot exporteur van eieren naar Duitsland, nam deze norm 

over onder de naam koloniehuisvesting. In 2015 besloot Duitsland de 

‘Kleingruppenhaltung’ te verbieden in verband met het grote dierenleed (Boerderij, 

2015). Hiermee verdwijnt de grondslag voor het Nederlandse besluit koloniekooien als 

minimumstandaard te blijven toestaan. 
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Kooikippen in koloniekooi. 

 

 

1.2 Kooi-eieren 

 

In de Nederlandse supermarkten worden geen 

losse kooi-eieren meer verkocht. Een deel van 

de Nederlandse kooi-eieren wordt verkocht aan 

horeca, kleine (buurt)winkels en marktkramers. 

Ook worden eieren verwerkt in 

voedselproducten, zoals bakkerijproducten, 

maar ook in pasta, shampoo en lijm. Een deel 

van de Nederlandse kooi-eieren gaat naar het buitenland, onder andere naar Duitsland 

(Agrimatie, 2017).  
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2. Dierenleed in kippenkooien 

 

 

2.1 Natuurlijk gedrag en intelligentie van de kip  

 

De kip (Gallus gallus) is van nature een bosdier 

en stamt af van de rode kamhoen uit Zuidoost-

Azië. Ondanks de domesticatie en het fokken is 

het natuurlijke gedrag van de kip nog altijd 

hetzelfde. In een natuurlijke omgeving besteedt 

de hedendaagse kip het grootste deel van de tijd 

aan het zoeken naar voedsel. Kippen pikken en 

woelen graag in de grond, lopen grote 

afstanden op zoek naar voedsel en kunnen korte 

afstanden vliegen 

 

 

Kippen zitten graag in bomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rode kamhoen, voorouder van de hedendaagse kip        
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Kippen leven in kleine groepen met een duidelijke 

hiërarchie (pikorde) en sociaal systeem. Ze klimmen 

in bomen en verblijven daar ‘s nachts om zich tegen 

roofdieren te beschermen (op stok gaan). Voordat ze 

eieren leggen, zoeken ze een afgelegen, veilige plek 

en maken daar hun nest. Onderzoek laat zien dat 

nestgedrag heel belangrijk is voor kippen; ze zijn 

bereid grote inspanning te leveren om een goede 

nestplek te vinden en hun nest te bouwen (Cooper 

en Appleby, 2003). Ook besteden kippen een deel 

van hun tijd aan wassen en stofbaden.  

 

 

Kip neemt een stofbad. 

 

 
Kip met kuikens (copyright Xiao Shibai / CIWF) 

 

De kip is met zo’n 21 miljard individuen veruit de meest voorkomende vogel ter wereld 

(FAO, 2017). Toch is er pas de laatste tijd meer aandacht en onderzoek gekomen naar 

de intelligentie en gevoels- en beleefwereld van dit dier. Inmiddels is bekend dat kippen 

hoog intelligente dieren zijn met individuele persoonlijkheden en een complex 

scala aan gedragingen, cognitieve vaardigheden en emoties (Marino, 2017).  
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Kippen kunnen andere soortgenoten en hun status in de groep herkennen en blijken 

persoonlijke voorkeuren te hebben voor individuen (Mench and Keeling, 2001; 

Webster, 2002). Ze leren van andere kippen die een taak uitvoeren (Nicol and Pope, 

1999) en kunnen zelfs verschillende mensen herkennen (Davis and Taylor, 2001). Hun 

communicatie is complex; inmiddels worden 24 verschillende stemgeluiden 

onderscheiden met elk een aparte betekenis (Marino, 2017). Kippen zijn zich bewust 

van de gevolgen van hun acties. Zo laten experimenten zien dat kippen een vorm van 

‘zelfcontrole’ bezitten: ze kiezen voor het wachten op een grote portie voedsel in plaats 

van een kleine portie die eerder wordt aangeboden. Dit toont aan dat kippen 

verwachting kunnen voelen en frustratie, wanneer niet aan deze verwachting 

wordt voldaan, of angst voor de toekomst (Abeyesinghe et al, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een kip is een intelligent, sociaal dier met ontwikkelde communicatie en sociale hiërarchie. 
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2.2 Welzijnsproblemen in de kooi 

 

Met een ruimte van nog geen twee A4-tjes per kip is het niet verbazingwekkend dat dit 

van oorsprong bosdier in een overvolle kooi ernstig beperkt wordt in al haar natuurlijke 

gedragingen. Er is vrijwel geen ruimte om te fladderen, om zich uit te rekken, het 

verenkleed te verzorgen, laat staan te scharrelen, te rennen, vliegen, in een 

boom te klimmen of te vluchten. Het dier ziet nooit daglicht en komt nooit 

buiten. 

 

Het strekken en uitslaan van de vleugels is een basisbehoefte van kippen (EU commissie, 

1998), maar in kooien zien we dit gedrag niet of zelden (Buchenauer, 2004; EFSA, 

2005; Weitzenbürger 2005). De kippen vermijden het om hun vleugels niet te 

beschadigen aan de kooi, de zitstok of aan soortgenoten. 

 

 
In de krappe, overvolle koloniekooi wordt de kip sterk gehinderd in haar natuurlijk gedrag. 

 

Het wetenschappelijk panel van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) 

stelt dat het zoeken naar voedsel, nestbouw, stofbaden en het op stok gaan ‘hoge 

prioriteit gedragingen’ voor de kip zijn (AHAW, 2005). Wanneer het dier gehinderd 

wordt in dit gedrag is er sprake van sterk verminderd welzijn.  
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In een natuurlijke omgeving besteedt een kip 50-90% van haar tijd aan het zoeken 

naar voedsel door het pikken en woelen in de grond; ze pikt zo’n 1500 maal per dag 

(Webster, 2002; Picard et al, 2002). In een kooi staat de kip op gaas, waarin niets te 

pikken valt. Er is geen afleidingsmateriaal en beperkt strooisel.  

 

 

Nestgedrag 

 

In een natuurlijke omgeving besteedt de kip veel aandacht aan het selecteren van een 

nestplek en het bouwen van een nest. Ze bouwt het van takjes, stro en los materiaal 

dat voorhanden is. Vaak doet ze dit op een afgesloten, veilige plek. Maar onderzoek 

toont aan dat de voorkeuren en keuze voor de nestplek en de bouw verschillen tussen 

kippen. Er is daarom niet één door de mens ontworpen legnest dat geschikt is voor alle 

kippen (Petherick et al., 1993). In een kooi heeft een kip geen mogelijkheid om een 

nest te bouwen en de ruimte die ze heeft in het legnest (90 cm2) is zeer beperkt.  

 

 
Ruimte in het legnest (achter gele plastic flap) is per kip zeer beperkt. 
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Stofbaden 

 

Door het nemen van stofbaden houdt de kip haar verenkleed schoon. Ze verwijdert 

hiermee vet, vuil en parasieten uit haar veren. Ze ligt, gooit aarde over haar rug en 

vleugels, wrijft deze in haar veren en schudt het uit. Kippen zijn zeer gemotiveerd om te 

stofbaden en doen dit ongeveer eenmaal per twee dagen zo’n half uur lang 

(Vestergaard, 1982). In een kooi is er zeer beperkte mogelijkheid voor een stofbad. De 

plek om te stofbaden (een plastic matje met wat strooisel) is veelal te klein, waardoor 

kippen op het gaas proberen te stofbaden, of ze worden gehinderd door andere 

kippen in de volle kooien (Louton et al., 2016). 

 

Op stok 

 

Omdat kippen ’s nachts in bomen bescherming zoeken tegen roofdieren, is het op stok 

gaan zeer belangrijk. Wanneer er te weinig ruimte is voor alle kippen om op stok te 

gaan, wordt er vaak een heftige strijd geleverd (Appleby et al, 1992). Kippen die niet ’s 

nachts op stok kunnen, vertonen veelal onrustig en angstig gedrag (Olsson and 

Keeling, 2000). De EFSA stelt dat alle kippen tegelijkertijd op stok moeten kunnen gaan 

(AHAW, 2005). In de kooien is hier te weinig plek voor en gaan niet alle kippen op stok 

(Louton et al, 2016a). Bovendien zijn stokken in kooien dicht bij de grond geplaatst, 

terwijl kippen de voorkeur geven aan hoge stokken (AHAW, 2005). 

 

 
In de kooi zijn verhogingen, ‘zitstokken’, aangebracht. De ruimte voor de kip is zeer beperkt. 
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2.3 Gezondheidsproblemen in de kooi 

 

Zwakke botten 

 

Niet alleen belemmert de kooi de kip in haar gedrag, ook haar gezondheid heeft te 

lijden. Doordat ze weinig kan bewegen, verzwakken haar botten (Lay et al. 2010). Ze is 

bovendien doorgefokt om zoveel mogelijk eieren te leggen; bijna elke dag één. In de 

afgelopen eeuw is de eierproductie van de gemiddelde legkip ruim verdrievoudigd 

(CBS, 2014). Het extreem vele eieren leggen, zorgt ervoor dat ze weinig calcium opslaat 

en ook dat maakt haar botten broos. Veel kippen lijden aan botontkalking 

(osteoporose) en lopen botbreuken op; met name tijdens het vangen voor het 

transport naar de slacht kneuzen of breken vele hun vleugels of poten 

(Dierenbescherming, 2016). 

 

 

Stress en pikkerij 

 

Het verenkleed, een belangrijke indicator van de gezondheid en welzijn van een kip, is 

in slechtere staat bij kippen in kooien dan bij kippen in andere huisvestingssystemen 

(Scholz et al, 2008). Als gevolg van onder andere stress, verveling en frustratie 

pikken kippen elkaar. Door het gebrek aan afleidingsmateriaal is deze pikkerij in kooien 

vaak erger dan in niet-kooisystemen (Weitzenbürger, 2005). Het leidt vaak tot kale 

plekken, wat verder pikken kan uitlokken en zelfs kannibalisme.  

 

Snavelkap, het afknippen of –branden van het puntje van de snavel, vermindert de 

verwondingen bij het pikken. Aangezien de snavel zenuwen bevat, is snavelkap echter 

zeer pijnlijk en kan zelfs leiden tot blijvende pijn (Cheng, 2006). In kooisystemen 

worden vaak de snavels gekapt. In andere huisvestingsystemen zoals biologisch, 

Kipster en Rondeel gebeurt dat niet; door de betere leefomgeving pikken de dieren 

elkaar gewoonweg niet op zo’n schadelijke wijze. Per 1 september 2018 is snavelkap 

verboden in Nederland.  
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Kooikippen met beschadigd verenkleed en kale plekken. 

 

Ziekte en sterfte 

 

Kooikippen lijden ook vaker aan het vette lever syndroom (Fatty liver haemorrhagic 

syndrome, FLHS) dan kippen in andere systemen (Weitzenbürger, 2005). De lever wordt 

overbelast door voedsel met te veel nutriënten, waardoor hij slecht functioneert. Dit kan 

leiden tot inwendige bloedingen en de dood. Door de beperkte lichaamsbeweging in 

de kooi komt deze ziekte vooral bij kooikippen en veel minder in andere systemen voor. 

Ook komt hyperkeratose, een overmatige verdikking van de huid van de poten, vaker 

voor bij kooikippen door de grote belasting van de poten op het draadgaas 

(Weitzenbürger et al., 2006). Het percentage kippen dat sterft in de kooi wordt geschat 

rond de 5%. Echter is het, net als in andere huisvestingsystemen, sterk afhankelijk van 

het management en daarom geen eenduidige indicator voor dierenwelzijn (Burch, 

2012). 
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3. Koloniekooien in strijd met Nederlandse en EU regelgeving 

 

In het Besluit houders van dieren artikel 1.6 staat: 

 

1. De bewegingsvrijheid van een dier wordt niet op zodanige wijze beperkt dat 

het dier daardoor onnodig lijden of letsel wordt toegebracht.  

 

2. Een dier wordt voldoende ruimte gelaten voor zijn fysiologische en 

ethologische behoeften.  

 

En artikel 1.8:  

 

3. In de ruimte waarin een dier wordt gehouden, worden geen materialen en, in 

voorkomend geval, bodemdekking gebruikt die ongeschikt of schadelijk zijn voor 

het dier. 

 

In de Europese richtlijn EU Richtlijn 98/120/EG, artikel 4 staat: 

 

De lidstaten zien erop toe dat dieren (niet zĳnde vissen, reptielen of amfibieën) 

worden gefokt en gehouden onder voorwaarden die stroken met de bepalingen 

in de bĳlage, met inachtneming van de soort en de graad van ontwikkeling, 

aanpassing en domesticering, alsmede de uit ervaring of wetenschappelĳk 

onderzoek gebleken fysiologische en ethologische behoeften. 

 

In de Bijlage bij de Europese richtlijn staat: 

 

Punt 7. De bewegingsvrĳheid die past bĳ het dier, met inachtneming van de 

soort en overeenkomstig de bestaande ervaring en de wetenschappelĳke kennis, 

mag niet op zodanige wĳze worden beperkt dat het dier daardoor onnodig 

lĳden of letsel wordt toegebracht 
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Punt 21. Een dier mag alleen voor landbouwdoeleinden worden gehouden als 

op basis van het genotype of fenotype redelĳkerwĳs kan worden aangenomen 

dat de gezondheid en het welzĳn van het dier daardoor niet worden geschaad. 

 

Op grond van deze artikelen kunnen we dus concluderen dat de regels die het 

huisvesten van kippen in kooien nog toestaan in strijd zijn met de Nederlandse en 

Europese regelgeving op het gebied van dierenwelzijn. De kip wordt zwaar 

gehinderd in haar ethologische behoeften doordat zij niet of zeer beperkt het gedrag 

kan uitvoeren dat zij van nature zou willen en dat voorwaardelijk is voor goed welzijn, 

waaronder vleugels uitslaan en strekken, nestbouw, voedsel zoeken, stofbaden en op 

stok gaan. Dit heeft lijden tot gevolg. Daarbij wordt haar bewegingsvrijheid dermate 

beperkt dat haar botten veelal verzwakken, met vaak letsel tot gevolg. De 

bodemdekking, het gaas, is bovendien schadelijk voor haar gezondheid.  

 

Om soortgelijke redenen is in Duitsland in 2015 besloten om het gebruik van alle 

kooien voor legkippen per 2025 te verbieden. Koloniehuisvesting wordt beschouwd in 

strijd te zijn met de nationale dierenwelzijnsregels (Deutsche Bundestag, 2012). 
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4. Conclusie 

 

 

Gezien het grote dierenleed bij kooikippen, dat bovendien in strijd is met de 

Nederlandse en EU regelgeving, pleit Compassion in World Farming voor een verbod 

op alle typen kippenkooien in de Nederlandse pluimveehouderij. Nederland volgt 

hiermee het voorbeeld van buurland, en belangrijk afnemer van Nederlandse eieren, 

Duitsland waar het verbod per 2025 ingaat. 

 

Alternatieve systemen voor de kippenkooi zijn volop beschikbaar. Zo zijn er scharrel, 

vrije uitloop, biologisch, Rondeel en Kipster (zie Tabel 1 voor de belangrijkste 

kenmerken van deze systemen). CIWF pleit voor het gebruik van systemen die minimaal 

voorzien in een uitloop naar buiten, de snavels intact laten en die de kip volop de 

ruimte geven voor uiting van haar natuurlijke gedragingen.  

 

 

  

(kolonie) 

kooien Scharrel 

Scharrel Beter 

Leven 1 

Vrije 

uitloop Biologisch Kipster Rondeel 

Sterren Beter Leven 

keurmerk     * ** *** *** *** 

Leefruimte binnen, 

aantal kippen per m2 12.5 9 9 9 6 6.7 6.7 

Overdekte uitloop × × √ √ √ √ √ 

Vrije uitloop naar 

buiten × × x √ √ √ √ 

Verbod op snavelkap × × x × √ √ √ 

Afleidingsmateriaal × × √ √ √ √ √ 

Tabel 1. Kenmerken verschillende huisvestingssystemen legkippen in Nederland 

 

 

Ook op het gebied van duurzaamheid en milieu-impact is er ontwikkeling in de 

eiersector. CIWF juicht de komst van nieuwe, innovatieve systemen, zoals Kipster en 

Rondeel, waarbij zowel dierenwelzijn als duurzaamheid centraal staan, daarom toe.  
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Pluimveebedrijven met kippenkooien vormen een relatief klein deel van de Nederlandse 

eiersector. Niet alleen in verband met het grote dierenleed, maar ook om economische 

redenen, wordt omschakeling naar alternatieve systemen wenselijk geacht. In de hele 

wereld schakelen grote supermarkten en voedselbedrijven over op eieren die niet uit 

kooien komen. Daardoor, en door concurrentie uit het buitenland staat het 

verdienmodel van koloniehuisvesting onder druk (Rabobank, 2017). 

 

Kortom, de toekomst ligt niet in kooien, dat tijdperk is voorbij. Het is tijd dat 

de Nederlandse veehouderij afscheid neemt van de kooikip.  
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