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Voedselveiligheid

Op het moment dat dit artikel wordt geschreven, is in Neder-
land nog geen vogelgriep geconstateerd. Wel komt het virus
dichterbij. Begin april werd op een Duitse pluimveeboerderij
H5N1 aangetroffen. In 45 Aziatische en Europese landen lijden
vogels nu aan de dodelijke griep. Het virus kan Nederland
binnenkomen via import van vogels, eieren en eiproducten, en
via reizigers. Ook verspreiding door trekvogels vormt tot mei
(dan eindigt de vogeltrek) een risico.
Hoewel de griep ons land nog niet heeft bereikt, houdt het de

pluimveesector flink bezig. Sinds oktober 2005 kampen Neder-
landse pluimveebedrijven met exportproblemen. Bedrijven
moeten hun productie omlaag brengen of stilleggen. Kuiken-
vlees wordt ingevroren en de prijs daalt. Hoe lang pluimveebe-
drijven deze situatie nog volhouden is moeilijk te voorspellen.
“Voor sommigen is de situatie nu al dramatisch”, zegt Jan
Odink, voorzitter van de Vereniging van de Nederlandse Pluim-
veeverwerkende Industrie (NEPLUVI).

Draaiboeken weer uit de kast
Maatregelen om introductie van het virus in Nederland te voor-
komen, zoals de ophokplicht, zijn al in gang gezet. Is het virus
eenmaal binnen, dan gaan maatregelen van start die moeten

voorkomen dat het zich verder verspreidt. “In 2003 kwam de
vogelgriep als een donderslag bij heldere hemel”, vertelt
Richard Maatman, directeur van pluimveefokkerij Hybro. “De

Pluimveesector in de b
Het vogelgriepvirus H5N1 is in aantocht.
Hoe bereidt de Nederlandse pluimvee-
sector zich voor? Hoewel besmettingen
zich nog niet hebben voorgedaan, vech-
ten sommige bedrijven nu al tegen
symptomen van de ziekte.

‘In 2003 kwam de vogelgriep als een
donderslag bij heldere hemel’

Fig. 1   Drie jaar geleden brak in Zuidoost Azië een zeer besmettelijke – en dodelijke – vogelgriep uit. De ziekte heeft zich inmiddels uitgebreid
naar Europa, het Midden-Oosten en West Afrika. Meer dan 200 miljoen vogels zijn afgemaakt om de voortgang van het virus (H5N1) te stop-
pen. Van de mensen die ziek werden door contact met besmette vogels overleden er tot nu toe 98.
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ervaringen toen maken dat we nu
beter zijn voorbereid. De draaiboeken
zijn weer uit de kast gehaald.”
Ben Dellaert, directeur van het Pro-
ductschap Vee, Vlees en Eieren (PVE)
uit zich voorzichtiger: “Je bent nooit
helemaal voorbereid. Je kunt proberen
in te schatten wat er gaat gebeuren,
maar er kan zich altijd een verrassing
voordoen.”
Het is moeilijk een beeld te vormen
van hoe de pluimveeverwerkende sec-
tor zich op de komst van de vogelgriep
voorbereidt. René Welpelo van pluim-
veeslachter Plukon wilde niet aan dit
artikel meewerken: “Het onderwerp
ligt te gevoelig.” Ook Gerjan Craats
van pluimveeverwerker Polskamp wil-
de niets over het onderwerp vogel-
griep loslaten. Commercieel directeur
Wilfri Hemmen van pluimveeverwer-
ker Van Kreij Superkip beëindigde na
het horen van het woord vogelgriep
onmiddellijk het telefoongesprek.

Sector is alert
De sector is alerter dan in 2003. Zodra in Nederland vogelgriep
uitbreekt, geldt een standstill van 72 uur, met een algemeen
vervoersverbod voor vee, veevoer en mest. Vervolgens worden
besmette pluimveebedrijven geruimd en worden bedrijven in
een straal van één kilometer rond de besmette bedrijven pre-
ventief geruimd. Om risico’s voor pluimveehouders, pluimvee-
ruimers en dierenartsen zo klein mogelijk te houden, worden
hygiënische maatregelen getroffen, antivirale middelen ingezet
en wordt het personeel eventueel gevaccineerd. Alle geruimde
dieren worden naar destructiebedrijf Rendac Son gebracht om
te worden vernietigd. “In 2003 werkten we op de toppen van
ons kunnen. Een deel van onze normale aanvoer moest in het
buitenland worden verwerkt om ruimte te creëren voor de grote
aanvoer van geruimde dieren”, vertelt Sjors Beerendonk, direc-
teur van Rendac Son.
Tot 14 april hadden bedrijven de mogelijkheid wijzigingen op
het conceptdraaiboek van LNV in te dienen. Het PVE, maar ook
andere organisaties, vond sommige maatregelen wat veel van
het goede en maakte van die mogelijkheid gebruik. Leidend
daarbij was voor het PVE de vraag hoe bedrijven binnen de vete-
rinaire beperkingen deels door kunnen blijven werken.

Vaccineren niet probleemloos
Maar zo ver is het nog niet. Een andere voorbereidende maatre-
gel naast de ophokplicht is vaccinatie. Hobbykippen en buiten
scharrelend commercieel pluimvee kunnen sinds medio februa-
ri worden ingeënt. Daarmee is niet gegarandeerd dat de kippen
niet ziek worden. Bovendien, als in de omgeving vogelgriep

wordt ontdekt, worden ook de gevaccineerde kippen geruimd.
Het inenten van de kippen moet overigens handmatig gebeu-
ren, wat nogal een gedoe is. Gevaccineerde kippen leggen door
de stress minderen eieren en sommige kippen gaan dood aan
het vaccin. Kortom, bij vaccinatie van pluimvee komt veel kij-
ken, terwijl de bescherming beperkt is.
Landen buiten Europa, waaronder Japan, Canada en de Vere-
nigde Staten, hebben aangekondigd geen gevaccineerd vlees te
zullen afnemen. Ook landen binnen Europa, waaronder Duits-
land, zijn nauwelijks bereid producten van gevaccineerde vo-
gels te accepteren. Voor bedrijfspluimveehouders is vooral de
geblokkeerde afzet naar de grote afnemer Duitsland een reden

niet te vaccineren. Duitsland is tegen inenten, maar het denken
over vaccinatie lijkt daar nu toch in beweging te komen.
De vier pluimveeorganisaties NOP, NVP, Anevei en de Biologi-
sche Pluimveehoudersvereniging hebben hun leden afgeraden
opgehokte leghennen te vaccineren. De organisaties vinden dat
de kippen niet moeten worden gevaccineerd zolang afzetgaran-
ties ontbreken.

Overheid mag steunen
Sinds de uitbraak van H5N1 in Azië is de consumptie van kip in
diverse Europese landen drastisch gedaald. Grote voorraden en
overschotten zijn het gevolg. Dit heeft ertoe geleid dat de prijs
van Europees kippenvlees in de eerste tien weken van 2006 met

e ban van vogelgriep

‘Het onderwerp ligt gevoelig’

Zodra in Nederland vogelgriep uitbreekt, worden besmette pluimveebedrijven geruimd en wor-
den bedrijven in een straal van één kilometer rond de besmette bedrijven preventief geruimd.
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ongeveer 10% is gezakt. “Als het zo doorgaat, gaan er bedrijven
failliet. Pluimveeboeren hebben geen fut meer. De vogelgriep
zal dramatische gevolgen hebben voor de Nederlandse pluim-
veesector en voor heel Europa”, denkt Jan Odink. 
Maar er zijn ook andere geluiden: “De gevolgen voor de pluim-
veesector zijn afhankelijk van hoe snel we de vogelgriep kunnen
verdrijven. Je ziet in de sector een behoorlijke flexibiliteit. Na
2003 hebben veel pluimveebedrijven zich hersteld. Maar dat
kostte wel pijn, geld en moeite”, aldus Ben Dellaert.
In 2003 bleven alle 26 bedrijven van pluimveefokkerij Hybro
vogelgriepvrij. Er hoefden geen dieren te worden geruimd,
maar wel kwam de export stil te liggen en was er een enorm
overschot aan broedeieren van fokmateriaal. “Broedeieren kun
je maximaal twee weken bewaren”, vertelt Richard Maatman.
“Op een gegeven moment moesten we de broedeieren aan voe-
dingsmiddelenproducenten verkopen als technisch eiproduct.
Een ei levert dan nog maar één procent van de waarde op die je
er als broedei voor krijgt.”
Eind maart werd bekend dat de Europese Commissie bereid is

tegemoet te komen aan de pluimveesec-
tor. De Nederlandse overheid mag de
pluimveesector helpen de schade door de
vogelgriep op te vangen, terwijl de ziekte
nog niet in ons land is geconstateerd.
Welke maatregelen de overheid kan
nemen, wordt op dit moment besproken.
Volgens het PVE is een mix van maatrege-
len nodig, zoals promotie van kipcon-
sumptie door middel van voorlichting
over vogelgriep, en verhoging van ex-
portsubsidies voor kippenvlees.
Voor sommigen komt dit goede nieuws te
laat. De slechte marktomstandigheden
hebben pluimveeslachter Rep en Rozen-
daal in Barneveld, die wekelijks 400.000
kippen slachtte, al de kop gekost. De
slachterij is failliet.

Risico’s worden gespreid
Om de schade te beperken, hebben som-
mige bedrijven hun productie- en broed-
locaties naar gebieden met minder hoge
concentraties pluimveehouders ver-
plaatst. Anderen hebben het risico probe-
ren te spreiden door hun vestigingen over

meerdere plaatsen te verdelen. Ook Hybro werd door de vogel-
griepcrisis in 2003 gedwongen maatregelen te nemen. “De
vogelgriep heeft er voor gezorgd dat we het risico zijn gaan
spreiden”, vertelt Maatman. “We hebben nu bedrijven in onder
meer Brazilië, Duitsland en Denemarken. Mocht er in Neder-
land vogelgriep uitbreken, waardoor de grenzen sluiten voor
export, dan kunnen we toch fokmateriaal leveren via een van de
bedrijven of distributeurs in de vogelgriepvrije landen.”

Lang niet alle bedrijven hadden na 2003 die mogelijkheid. Zij
zitten nu in een benarde situatie. Sommigen hebben hun
bedrijfsvoering tijdelijk stilgelegd, anderen sluiten de deuren
definitief. Het zijn zware tijden voor de sector en het eind is nog
niet in zicht. Het wordt steeds duidelijker dat het H5N1-virus
gedurende lange tijd aanwezig zal blijven in grote delen van de
wereld en dat de ziekte met trekvogels mee kan reizen naar
Europa.

Campagnes voor consumenten
Hoewel pluimveevlees en eieren veilig zijn om te eten, is in veel
Europese landen de consumptie van pluimveevlees fors afgeno-
men en zijn de prijzen gedaald. Voor het geval de Nederlandse
consument de kip toch links laat liggen, hebben het ministerie
van LNV en het Voedingscentrum campagnes voorbereid om de
consument gerust te stellen. Dellaert: “Het productschap werkt
samen met het LNV en het Voedingscentrum om de juiste feiten
over vogelgriep te communiceren. De communicatie richting
consument gebeurt in eerste instantie via het Voedingscentrum
en de overheid. Alleen als het echt nodig is communiceert het
PVE rechtstreeks naar de consument.”

Susan Hermens

‘Pluimveeboeren hebben geen fut meer’

In veel Europese landen is de consumptie van pluimveevlees fors afgenomen en zijn de prij-
zen gedaald naar een dieptepunt.

Mensengriep
In 2003 heerste in Nederland het vogelgriepvirus H7N7.
Bij 260 mensen werden toen tekenen van besmetting
geconstateerd. Een dierenarts die geen antivirale medi-
cijnen had ontvangen en contact met besmette vogels
had gehad, werd opgenomen in het ziekenhuis met
hoofdpijn en koorts. Later kreeg hij ademhaling- en nier-
problemen en stierf. Ook nu zijn er, buiten Nederland,
mensen overleden aan de gevolgen van besmetting met,
door vogels overgedragen, H5N1. De kans bestaat dat
dit virus muteert tot een virus dat van mens op mens
overdraagbaar is. Als dat gebeurt kunnen wereldwijd
miljoenen mensen sterven.


