
Waarom leewieken? 
1. Basisuitgangspunt van alle argumenten is dat leewieken niet cosmetisch is, maar alleen praktisch om de 

vogels zo natuurlijk mogelijk te kunnen houden en ruim te kunnen huisvesten. Het mag niet vergeleken 
worden met snavelkappen. Vliegen is voor watervogels geen dwangmatig gedrag en daarom niet strikt 
nodig voor park en watervogels die gevoederd worden. Het betreft vogels, die veruit het grootste deel van 
hun leven doorbrengen op het land of in het water. 

2. Leewieken is een onomkeerbare ingreep aan één vleugel, maar daar staat veel welzijn van de vogels 
tegenover. 

3. Geleewiekte vogels kunnen over een grotere ruimte beschikken, die men ook natuurlijker kan inrichten 
met grotere vijvers, struiken en bomen, wat de natuurlijke behoefte, voortplanting en algeheel 
welbehagen ten goede komt. 

4. Dit maakt het houden van wilde watervogels op aantrekkelijke wijze mogelijk en daardoor meer fokkers. 
Hierdoor ook het fokken van uiterst zeldzame oorspronkelijke soorten die daardoor voor uitsterven 
behoed worden. 

5. Jong geleewiekte vogels ontwikkelen probleemloos een aangepast vluchtgedrag (naar het water in plaats 
van in de lucht). 

6. De voortplanting en natuurlijk gedrag van watervogels wordt niet nadelig beïnvloed door het leewieken. 
7. Een genoemd alternatief is kortwieken (het knippen van de grote slagpennen aan één vleugel). Dat houd in 

dat men elk individu, elk jaar twee keer kort achter elkaar moet vangen, dat is ook nog eens voor de 
verschillende soorten over een heel jaar verspreid, dit zal veel stress veroorzaken, ook voor de overige 
dieren. Ten tijde van de rui zullen ze alsnog opgehokt moeten worden gedurende 6 weken tot de 
bloedpennen vrij zijn van bloed. 

8. Niet geleewiekte vogels kunnen zich dood vliegen in netten of er in verstrikt raken. Veel watervogels 
hebben een langere aanloopweg voor opvliegen.  Netten boven waterpartijen zijn zeer moeilijk te 
onderhouden. Netten over grote oppervlakken raken bij sneeuwval defect. 

9. Veel watervogels vinden hun weg naar andere landen, binnen en buiten Europa, voor internationale 
uitwisseling van fokmateriaal. Deze zullen bij de nieuwe liefhebbers in die landen grotendeels alsnog 
geleewiekt worden. Maar dan op oudere leeftijd. 

10. In Nederland hebben we veel ruimte met water en veel speciale kennis. Daarom zijn we succesvol als 
houders van watervogels en kunnen veel dieren in binnen en buitenland aanbieden voor uitwisseling. 

11. Geleewiekte vogels reageren veel rustiger, schrikken niet zo gauw op, kunnen makkelijk gevangen en 
behandeld worden bij ziektes of andere ongemakken en zijn makkelijk te controle door de AID. 

12. Geleewiekte vogels moeten wel in besloten ruimten gehouden kunnen worden als ze eenmaal geleewiekt 
zijn. 
 

Nadelen als leewieken verboden wordt 
13. Dit betekent een zware klap voor de hobby,  met name voor de watervogelhouders. Velen zullen stoppen 

waardoor veel zeldzame soorten zullen verdwijnen. Ook de verkoop van dieren wordt hierdoor 
onevenredig getroffen ten opzichte van de ons omringende landen ( Handels belemmering EU 
regelgeving!) 

14. De overblijvende liefhebbers zullen hun vogels kleiner gaan houden, omdat netten vaak problemen geven 
(gaten, instorten bij sneeuw, niet of zeer moeilijk te repareren zijn boven de waterpartij). 

15. Wanneer leewieken toch verboden wordt, zal men proberen alternatieven te vinden voor het op 
natuurlijke wijze houden van vogels. Welke middelen worden dan toegepast? Er zal dan vaak 
teruggegrepen worden op oude afgedankte methoden die nu nog niet met name verboden zijn, maar 
meer dierenleed veroorzaken dan leewieken of niet betrouwbaar zijn. 

16. Door dieren die ontsnappen ontstaat faunavervalsing. Zij verdringen de inheemse soorten of kruisen in bij 
soms zeldzame soorten, die daardoor verdwijnen. Ontsnapte geleewiekte dieren kunnen zich in de natuur 
niet handhaven. 

17. Naar het buitenland verkochte dieren zullen daar wel geleewiekt worden op oudere leeftijd. 
18. Importeren van  geleewiekte vogels uit andere lidstaten, waar het leewieken wel is toegestaan moet 

mogelijk blijven ( vrije handel tussen de EU lidstaten). Volgens het  ingrepenbesluit 1996 is het bezit, 
fokken en importeren voor eigen gebruik toegestaan. 

Welke dieren leewieken 
19. Alle park en watervogels.  
20. KLN heeft een lijst van soorten die geleewiekt geshowd mogen worden. 

Hoe leewieken 
21. Leewieken door leken alleen toelaten in de eerste levensdagen (eerste week) van het kuiken, zodat er 

weinig bloed vloeit en weinig dierenleed is. Voordeel is dan ook, dat de dieren niet gewend zijn om te 
vliegen. Parkvogels binnen 72 uur (3 dagen) leewieken. 

22. Cursussen geven voor specialisten per vereniging.  
23. Leewieken op oudere leeftijd alleen door dierenartsen die ter zake deskundig zijn. 


