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meerderingsdieren of van de gevaccineerde 
leghennen, dat wil zeggen: de broederij of 
opfokorganisatie. De pluimveehouders kun-
nen dus zelf géén aanvraag indienen. Het 
PPE raadt de pluimveehouders wel aan om 

Legvermeerderaars en legpluimveehouders kunnen een tegemoetkoming krijgen in de kosten van 
vaccinatie tegen salmonellatypes enteritidis en typhimurium.

Weer subsidie voor S.e.-/S.t.-vaccinatie
erop te letten dat de tegemoetkoming op tijd 
wordt aangevraagd; 
• De leverancier van de dieren verstrekt de 
tegemoetkoming in de vorm van een korting 
aan de pluimveehouder; 
• De tegemoetkoming is vastgesteld op 
maximaal €0,14 per gevaccineerd legver-
meerderingsdier of gevaccineerde leghen; 
• Alle betrokkenen worden uitgebreid door 
het PPE over de regeling geïnformeerd; 
• In geval van een ’eigen’ opfokbedrijf geldt 
dat de pluimveehouder/opfokker de aan-
vraag moet indienen als leverancier van de 
gevaccineerde dieren. Deze opfokbedrijven 
worden nader door het PPE geïnformeerd.

Legvermeerderaars en legpluimveehouders 
die hun dieren laten vaccineren tegen Sal-
monella enteritidis (S.e.) en typhimurium 
(S.t.) kunnen – net als in 2011 een tegemoet-
koming in de kosten krijgen. De subsidie-
regeling is 24 juni 2012 in werking getreden. 
Vanwege noodzakelijke goedkeuringsproce-
dures door het ministerie van EL&I kon de 
regeling niet eerder van start gaan. De subsi-
dieregeling heeft echter wel een terugwer-
kende kracht voor vaccinatie van koppels 
die vanaf 1 januari 2012 zijn geplaatst. 

Belangrijke aandachtspunten: 
• De aanvrager voor de tegemoetkoming is 
de leverancier van de gevaccineerde legver-

Vaccinatie van een legvermeerderingsdier
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Het demokoppel Novogen White-hennen: „Het is een rustige witte kip.” Deze kippen in 
Volkel zijn in Nederland gebroed en opgefokt uit broedeieren uit Frankrijk
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Novogen White-kippen kijken in Volkel

drag legt.’’ Groupe Grimaud huisvest de 
ongekapte zuiverelijndieren van 18 tot 60 
weken in groepskooien. Hennen van de fa-
milies die onder die omstandigheden het 
best presteren – waarbij uitval duidelijk 
meetelt – worden vervolgens in individuele 
kooien gehuisvest tot 90 weken. Dan wor-
den – onder meer op basis van eierproduc-
tie en eikwaliteit – de beste geselecteerd als 
ouderdieren voor de volgende generatie.

Broederij Verbeek heeft sinds november 
vorig jaar ouderdieren van Novogen White 
en Novogen Brown Classic. Vanaf oktober 
kan de broederij de eerste jonge leghen-
nen leveren. Sinds dit voorjaar heeft Broe-
derij Verbeek ook ouderdieren Novogen 
Brown Light en Novogen Tinted.

Het eerste koppeltje Novogen White zit bij 
legpluimveehouder Cor Manders in het 
Brabantse Volkel. Broederij Verbeek, die 
dit nieuwe Franse merk naar Nederland 
haalde, gebruikt dit koppel als demokop-
pel. Op 3 juli kwamen medewerkers van 
voerfirma’s en enkele geïnteresseerde 
pluimveehouders de 6.000 in twee stallen 
gehuisveste kippen bekijken.

De Novogen White is een efficiënte eier-
kampioen die veel kilo’s prachtige witte eie-
ren produceert, aldus de folder. Salesmana-
ger Johan Verhoek van Verbeek voegt 
eraan toe dat het een andere hen is dan 
pluimveehouders gewend zijn. „Het is een 
rustige witte kip, doordat fokker Groupe 
Grimaud in de fokkerij het accent op ge-

Stankoverlast legbedrijf

Schadevergoeding voor 
omwonenden 
De eigenaar van het grootste legbedrijf 
van Nederland, in Groesbeek, moet zes 
huiseigenaren van nabijgelegen woningen 
in totaal circa €75.000 schadevergoeding 
betalen wegens jarenlange (stank)overlast 
die het bedrijf veroorzaakte. Dit heeft de 
rechtbank in Arnhem bepaald. Andere 
buurtbewoners kunnen nu ook schade-
vergoedingsprocedures opstarten, waar-
door het schadebedrag kan oplopen. 

De Groesbeekse leghennenhouderij 
was lange tijd illegaal in bedrijf. Na pro-
cedures van onder meer Wakker Dier, 
milieuorganisaties en omwonenden, had 
het bedrijf geen vergunning meer, maar 
desondanks hield de legpluimveehouder 
er lange tijd 300.000 kippen. De gemeente 
trad pas na jaren kordaat op. Momenteel 
staat het bedrijf leeg, omdat het geen gel-
dige vergunning heeft op grond van de 
Natuurbeschermingswet. 


