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Verslag bedrijfsbezoek 

Datum: 22 december 2016 

Locatie: Stolwijk 

Referentienummer: RDA.2016.184 

 
 

Resultaten van het bedrijfsbezoek aan bedrijf in Stolwijk 

22-12-2016; aanwezig: Ruurd Stolp en Marien Gerritzen 

Tijd aanwezig: van 13.00 uur 

Werkwijze: containervergassing  

 

Identificatie van het bedrijf 

Het bedrijfsbezoek in Stolwijk is uitgevoerd op donderdag 22 december 2017 naar aanleiding de 

melding aan de welzijnscommissie op diezelfde dag over  een bevestigde infectie. Bij de 

dierenhandel zijn ruim 6.500 dieren aanwezig, eenden, kippen, zwanen, ganzen enzovoorts. 

 

Aanleiding 

De commissie bezoekt het bedrijf vanwege de beoogde ruimingsmethode (containervergassing) en 

de grote diversiteit aan dieren.  

 

Bevindingen 

1. Een in aantal beperkte operatie als deze is complexer dan een ruiming van een groot aantal 

dieren. De ruimtes zijn klein en de logistiek is lastig. Daarbij zijn er veel verschillende dieren   

(eend, kip, zwaan, gans, parelhoen, kanarie  etc.) en zijn de dieren actief. 

2. De dodingsmethode , containervergassing met CO2, is conform voorschrift uitgevoerd voor alle 

diercategorieën. Tijdens de waarnemingen zijn geen verschillen tussen kippen en 

de  verschillende watervogels geobserveerd. De overige kleine siervogels zoals parkiet, 

valkparkiet, zebravink, kwartel werden met de hand gevangen en per ca 25 stuks in een dikke 

plastic zak met CO2 gedood. Ook hier lijkt er geen verschil in effect op de dieren te zijn in 

vergelijking met pluimvee.  

3. Het vangen van de kleine dieren ging rustig en met zorg.  

4. Grotere  dieren als kippen, eenden en ganzen werden soms aan de vleugel of aan de poot 

gedragen en soms met teveel dieren aan één hand (vijf zelfs in één geval) . Het dragen van de 
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dieren richting containers is maatwerk  en naarmate de tijd vordert lijkt de zorgvuldigheid af te 

nemen.  

 

Conclusie 

Een ruiming met veel verschillende diersoorten is  complex en vraagt bijzondere aandacht van de 

crisisorganisatie.  

Gegeven de omstandigheden en voor zover de waarnemingen van de commissie kunnen overzien is 

het doden van de dieren middels vergassing  adequaat uitgevoerd.  

De commissie ziet ruimte voor verbetering  van het welzijn bij het vangen en dragen van de dieren.  

Ze heeft hiertoe de direct betrokkenen enkele praktische aanbevelingen gedaan.  

 

Aanbeveling 

De welzijnscommissie vraagt uit oogpunt van dierenwelzijn aandacht voor  het dragen van dieren in 

situaties waarin de diversiteit aan dieren groot is. In praktische zin zou gekeken kunnen worden naar 

de looppaden voordat het dragen begint. Hoe korter de looppaden, des te minder kans op onnodig 

ongerief. Bij zo een grote diversiteit zou het goed zijn van tevoren af te spreken hoe iedere soort 

gefixeerd en vervoerd wordt. Een instructie met beeldmaterialen voor de ruimers kan hierin 

behulpzaam zijn.  


