
 Welzijnscommissie vogelgriep 2016

 
1 

Verslag bedrijfsbezoek 

Datum: 20 december 2016  

Locatie: Boven Leeuwen  

Referentienummer: RDA.2016.190 

 

Aanleiding 

De commissie is maandag 19 december geïnformeerd dat in Boven Leeuwen (Betuwe), bij een 

bedrijf met ongeveer 48.000 leghennen vogelgriep is vastgesteld. Om verspreiding van het virus te 

voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. Drie naastgelegen bedrijven worden eveneens geruimd. Bij 

het besmette bedrijf en een naastgelegen bedrijf met 140.000 hennen wordt stalvergassing 

toegepast. Een tweede naastgelegen bedrijf heeft ca. 92.000 kuikens van enkele dagen, die met 

containervergassing worden gedood. Het derde naastgelegen bedrijf heeft 12.000 biologische 

leghennen, die met containervergassing worden gedood.  

De commissie heeft maandagavond besloten het biologische bedrijf op woensdag 14 december te 

bezoeken om een beeld te vormen van de dierenwelzijnsimplicaties bij ruiming van leghennen met 

containervergassing. 

 

Resultaten van het bedrijfsbezoek aan legbedrijf te Boven Leeuwen 

20-12-2016; aanwezig: Marien Gerritzen en Ferry Leenstra 

Tijd aanwezig: ongeveer 11.00-13.15 uur 

Werkwijze: containervergassing 

 

Observaties 

Het bedrijf heeft drie op zich gesloten stallen aan de kopse kant verbonden door een serviceruimte. 

Alle drie stallen zijn ingericht met een beun waarop voer, water, legnesten en zitstokken aanwezig 

zijn met aan weerszijden een scharrelruimte. Twee van de stallen bevatten 3000 hennen. De derde 

stal is wat breder en langer en is met een gaaswand doormidden gedeeld met aan weerszijden van 

de gaaswand 3000 hennen. De hennen waren 68 weken oud en oogden gezond. 

Wij hebben de ruiming van de tweede stal met 3000 hennen volledig bijgewoond.  

De hennen werden door de ruimploeg op de beun en naar de voorkant van de stal gedreven, waarbij 

de verlichting in de stal uit werd gedaan. In de stal kwam enig licht door de dakplaten naar binnen, 

waardoor na enige gewenning voldoende zicht was om de dieren te vangen en naar buiten te 

brengen en tegelijk de lichtintensiteit zo laag was, dat de hennen relatief rustig bleven. 
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Op de beun waren zoveel vangers aanwezig, dat het aantal hennen dat daarlangs weer naar achter 

in de stal ging beperkt was. De vangers reikten steeds twee keer drie hennen aan de lopers, aan 

weerszijden van de beun.  

De resterende hennen werden opnieuw naar de voorkant van de stal gedreven en de laatste dieren 

werden individueel gepakt, bij een nu verlichte stal. De lopers moesten vanuit de stal ca. 20 m 

overbruggen naar de containers. Voor de eerste stal was de loopafstand korter, voor de derde stal 

ca. 20 m langer. 

De hennen uit de eerste stal waren tussen ca. 9.30 en 11.15 uur gevangen. Die van de tweede stal 

tussen 11.30 uur en 13.00 uur. 

Het vangen verliep, mede door een goed ingespeelde, vakbekwame en rustige vangploeg, goed, 

zonder veel paniek onder de hennen. Onze indruk is, dat deze hennen goed gewend waren aan 

mensen in de stal en dat de koppel ‘van huis uit’ rustig was. Het vergassen verliep als gebruikelijk en 

zonder problemen. 

Gegeven het besluit tot containervergassing overdag verliep de ruiming adequaat en met voldoende 

aandacht voor dierenwelzijn.  

Tijdens het bezoek is niet duidelijk geworden waarom dit bedrijf met nog gezonde dieren toch 

meteen geruimd werd en niet werd gewacht tot de apparatuur voor stalvergassing weer beschikbaar 

was (van het besmette bedrijf en het buurbedrijf met hennen) of te wachten met vangen van de 

hennen tot de avond/donkerperiode. In beide gevallen zouden de risico’s op welzijnsproblemen 

geringer zijn.  

 

Aanvullende informatie 

De commissie is in een later stadium door de NVWA geïnformeerd dat zij één levende kip bij de 

containervergassing  heeft aangetroffen, terwijl de beoogde concentraties wel waren bereikt. 

Daarnaast heeft zij nog vier levende kuikens aangetroffen. De NVWA heeft op basis hiervan de 

uitvoering van de ruiming verbeterd. Vooralsnog gaat de commissie uit van een incident. In de 

eindevaluatie zal ze hierop terugkomen, mede aan de hand van de definitieve analyse van de NVWA.  

 

Conclusie 

De ruiming is tijdens de aanwezigheid van de commissie adequaat en met voldoende aandacht voor 

dierenwelzijn uitgevoerd, gegeven de keus voor ruiming overdag met containervergassing.  
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Aanbeveling  

Evalueer de keuze voor containervergassing overdag boven het wachten tot de apparatuur voor 

stalvergassing beschikbaar is of wachten tot de gebruikelijke donkerperiode voor de dieren 

aangebroken is.  


