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Bijna 4 miljoen pluimveel<ilometers 
In 1991 verliet Mees Hazeleger de broederij van zijn ouders 
en begon hij een bedrijf voor internationaal vervoer van 
eendagskuikens en broedeieren . Chickliner groeide uit tot de 
specialist in dit internationaal transport. 

DOOR HANS BIJLEVELD transporten over lange afstand mogelijk 
maakt. 
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1 
n 2021 legden de vrachtwagens en 
busjes van Chickliner bij elkaar 3,9 mil
joen kilometers af door heel Europa. 
Bijna 100 keer de omtrek van de aarde. 

Hiervoor was bijna l, 1 miljoen liter brand
stof nodig. Het zijn enkele feitjes die Elene 
Hazeleger, hr-manager, vorig jaar ver
meldde in een nieuwsbrief aan het perso
neel. Zij is een van de vier zonen en twee 
dochters van Mees en Martina Hazeleger, 
grondleggers van het bedrijf, die allemaal 
meewerken in het familiebedrijf. 

Na een faillissement in 2004 als gevolg ~ 

Mees Hazeleger groeide op bij de kuiken
broederij van zijn ouders (nu Kuiken broe
derij Morren). Hij startte in 1991, samen 
met zijn vrouw, een transportbedrijf voor 
eendagskuikens en broedeieren. Hij be
gon met een nieuwe trekker en een twee
dehands oplegger. In 1992 werd een kui
kentrailer met koeling aangeschaft. In 
1999 ontwikkelden Hazeleger en carrosse
riebouwer Van Raven horst met broedma
chinefabrikant HatchTech een trailer met 
geavanceerde klimaatbeheersing, die 

van de vogelgriep in 2003, bouwde Haze- ê 
leger zijn bedrijf weer op. Het bedrijf richt-
te zich ook op na een brand in 2014, die 
het pand en kantoor verwoestte, maar 
waarbij het wagenpark gespaard bleef. 
Twee dagen na de brand konden de werk
zaamheden worden hervat. Het bedrijf 
herbouwd, de gecertificeerde wasstraat, 
waar alle transportmiddelen en kratten en 
karren worden gewassen en ontsmet, 
werd vernieuwd. "Hygiëne is bij ons num-
mer l '; zegt Elene. "Zes dagen in de week 
hebben we een wasploeg paraat:' 
De strategie van Chickliner is de klant ont
zorgen. "Op verzoek regelen we al het pa
pierwerk voor de transporten:' De klanten 
zitten in heel Europa, van noord naar zuid, 
van oost naar west. Transporten vinden 
plaats vanuit Nederland, maar vooral tus
sen Europese landen. 
De vervoerde kuikens en broedeieren om
vatten alle generaties van pure-line fok
materiaal tot eindproduct. Dat vereist 
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Internationaal transportbedrijf, ge
specialiseerd in het transport van 
eendagskuikens en broedeieren in 
speciaal hiervoor ont½'.orp.en vracht
wagens. Doet transporten naar alle 
landen in Europa en naar Marokko. 
Met 26 vrachtwagen 9 busjes, 7 wissel
auto's en 50 personeelsleden. Omzet 
circa€ 10 miljoen. 

goede vervoersmiddelen en chauffeurs. 
Op langeafstandstransporten zijn dat er 
altijd twee, zodat een wagen maximaal 
door kan rijden. Soms wordt zelfs onder
weg een chauffeursteam gewisseld. Alle 
chauffeurs hebben een pluimveecertifi
caat en een nieuwe chauffeur gaat altijd 
eerst enkele maanden mee als duo-chauf
feur. De kantoormedewerkers die de plan
ning doen en êontact houden met de 
chauffeurs, hebben zelf meerdere jaren op 
de vrachtwagen gezeten. Om de transpor
ten goed te laten verlopen, delen zij hun 
kennis en ervaring door bijzonderheden 
van lange ritten vooraf met de chauffeurs 
door te spreken. 

"' Afleveren van moederdierkuikens in 
g Zuid-Italië. Volgens hygiëneprotocol 
3 over een ontsmet èrf door chauffeur 
ê met overschoenen, overall en hoedje. 
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