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Verslag bedrijfsbezoek 

Datum: 17 december 2016 

Locatie: Kamperveen 

Referentienummer: RDA.2016.182 

 

 

Resultaten van het bedrijfsbezoek te Kamperveen 

17-12-2016; aanwezig: Ruurd Stolp en Marrien Gerritzen 

Tijd aanwezig: van 13.00-17.30 uur 

Werkwijze: stal- en containervergassing  

 

Identificatie van het bedrijf 

Het betreft een bedrijfsbezoek, uitgevoerd op zaterdag 17 december 2017, aan 2 bedrijven in 

Kamperveen, naar aanleiding van een bevestigde infectie met H5N8 in (15.000) eenden van 25 

dagen oud en vanwege de aanwezigheid van (14.000)  langzaam groeiende slachtkuikens van 

ongeveer 6 weken oud zonder klinische verschijnselen, gelegen op minder dan 100 meter afstand 

van het bedrijf met de besmette eenden.  

 

Aanleiding 

De commissie besloot het bedrijf te bezoeken omdat het hier een containervergassing in combinatie 

met een stalvergassing betrof en het in samenhang met containervergassing noodzakelijke opdrijven 

en handmatig vangen van de dieren.  

 

Eenden: Toestand van de koppel voorafgaande aan het ruimen 

In de koppel waren in de voorafgaande periode al ongeveer 1500 dieren gestorven. Na opdrijven van 

de gezonde dieren tot ongeveer 1/3 van het staloppervlak bleven in de overige 2/3 ongeveer 1000 

tot 1500 zieke en dode dieren over. Deze dieren moeten apart worden opgehaald en vergt extra 

aandacht voor met name de door ziekte verzwakte dieren.  

 

Voorbereiding van ruimingsmethode 

De benodigde apparatuur kon op korte afstand van de schuur aan een van de zijkanten ervan 

worden opgesteld, waardoor korte looplijnen voor vangers en dragers van de eenden ontstonden.  
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Uitvoering van ruimingsmethode 

Het vangen, transporteren en vergassen van de dieren werd uitgevoerd met ongeveer 80 dieren per 

minuut. Looplijnen waren kort. De betrokken medewerkers waren met hun taak bekend en voerden 

deze professioneel uit. De leden van de commissie hebben hun waarnemingen gestaakt toen 

ongeveer 50% van de dieren was geruimd.  

 

Conclusie 

De ruiming werd vanuit dierenwelzijnsperspectief adequaat uitgevoerd.  

 

Aanbeveling 

De crisisorganisatie wordt verzocht om na de crisis alternatieve dodingsmethoden te overwegen die 

opdrijven en vangen van de dieren overbodig maken, bijvoorbeeld door het inzetten van 

schuimvergassingsmethode met gebruik van stikstof. 

 

Slachtkuikens: Voorbereiding en uitvoering van de ruimingsmethode 

De leden van de commissie hebben de start en deels de uitvoering van de stalvergassing 

waargenomen. Het was daarbij niet mogelijk om de dieren direct waar te nemen. Ontwikkeling van 

gasconcentratie en van temperatuur voldeden gedurende de waarnemingsperiode aan de daarover 

gemaakte afspraken.  

 

Verzameling en beoordeling van aanvullende informatie. 

De commissie zal het verslag over de gehele vergassingsperiode opvragen bij de NVWA. Mochten er 

als gevolg van beoordeling daarvan nog aanvullende opmerkingen zijn, dan zullen de leden die apart 

rapporteren. Gezien de waarnemingen onder a. wordt dit echter niet verwacht.  Indien deze 

aanname correct is, volgt geen verder bericht.  

 

Conclusie 

Het waargenomen deel van het vergassingsproces werd adequaat uitgevoerd.  

 

Aanbevelingen 

Geen.  


