In de greep van de vogelgriep
Op zondag 16 november werd Nederland opgeschrikt door het nieuws dat er hoogpathogene vogelgriep in Nederland
was aangetroffen. Iets wat voor het laatst in 2003 was gebeurd. Dat was een rampjaar voor de pluimveesector en
hobbyhouders: ruim 30 miljoen vogels werden gedood, 19 mensen werden ziek en één persoon overleed. Om herhaling
te voorkomen, is er sindsdien een beleidsdraaiboek ontwikkeld en worden meteen strenge maatregelen genomen, zodra
er een hoogpathogeen vogelgriepvirus wordt aangetroffen. Op 16 november werd direct een standstill van maximaal
72 uur afgekondigd. Voor kinderboerderijen betekende dit dat ze hun poorten gedurende de standstill moesten sluiten
en hun vogels moesten ophokken of afschermen. De uitbraak op 16 november was het begin van vele maatregelen.

Als kinderboerderij zult u ongetwijfeld gemerkt hebben
dat de maatregelen rondom de vogelgriep regelmatig
gewijzigd zijn. Ook als vSKBN vonden we dit vervelend,
omdat ook wij graag duidelijk de maatregelen naar de
kinderboerderijen willen communiceren.

Tijdlijn besmettingen in Nederland

Er zijn op vier plaatsen uitbraken van vogelgriep
vastgesteld. Kinderboerderijen in het toezichtsgebied
(circa 10 km zone rond het besmette bedrijf ) moeten
gedurende 30 dagen extra maatregelen nemen. Het
gaat om 42 kinderboerderijen en dierenweides in deze
Sinds 2003 is er geen grote uitbraak van dierziektes gebieden.
meer geweest. Bij de varkenspest in 1997, MKZ in 2001
en vogelgriep in 2003 werden miljoenen dieren, ook 16 november: Hekendorp (maatregelen tot 19 december)
hobbydieren, geruimd. ‘Dit nooit meer!’ was een reactie De eerste besmetting werd vastgesteld bij een
van de boeren, Nederlanders en politiek. Daarom werden pluimveebedrijf in Hekendorp (gemeente Oudewater), het
er maatregelen genomen en beleidsdraaiboeken rondom gaat om de hoog pathogene variant H5N8 is. Deze variant
dierziektecrisissen geschreven. Het beleidsdraaiboek van vogelgriep is zeer besmettelijk voor gevogelte.
Aviaire Influenza is het eerste draaiboek wat daadwerkelijk
in praktijk getest is. Daarbij blijkt de praktijk altijd 20 november: Ter Aar (maatregelen tot 22 december)
weerbarstiger en genomen maatregelen niet altijd te De tweede besmetting vond plaats op een boerderij in Ter
voldoen. Voor het Ministerie van EZ en de NVWA is het de Aar. Vanwege de vondst gold een landelijk vervoersverbod
afgelopen weken, samen met de sector, zoeken geweest voor pluimvee en eieren en werd een standstill afgekondigd.
welke maatregelen werkbaar zijn in de praktijk en ook
verdere verspreiding konden voorkomen.
21 november: Kamperveen (maatregelen tot 22 december)
Een dag later werd H5N8 op een pluimveebedrijf in
Alle wijzigingen in de maatregelen zijn erop gericht Kamperveen vastgesteld. Het besmette bedrijf is geruimd.
geweest om de ziekte zo snel mogelijk in te dammen Ook 2 andere bedrijven bij Kamperveen zijn geruimd.
en verdere uitbraken te voorkomen. Al is het voor u als
kinderboerderij erg vervelend dat u de hekken moet 30 november: Zoeterwoude (maatregelen tot 31 december)
sluiten en maatregelen (blijven) veranderen.
Op een gesloten legpluimveebedrijf werd type H5N8
geconstateerd. Het besmette bedrijf is dezelfde dag
geruimd evenals een ander bedrijf uit de buurt.
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Regionale aanpak

Dossier vogelgriep op de website vSKBN

Om verdere verspreiding te voorkomen, heeft het
ministerie in eerste instantie gekozen voor een regionale
aanpak waarbij Nederland werd opgedeeld in vier regio’s.
Deze regio’s zijn zo ingedeeld dat de twee pluimveerijke
gebieden zich in een andere regio bevinden dan de
toezichtsgebieden die zijn ingesteld rondom de plekken
waar een uitbraak heeft plaatsgevonden. Zo wordt
verspreiding van vogelgriep tegen gegaan.

Om u zo goed mogelijk te informeren, is er op onze website
een dossier vogelgriep aangelegd. Hier vindt u alle actuele
maatregelen en informatie. Elke kinderboerderij moet
gevogelte afschermen en hygiënemaatregelen nemen.

Het westen van Nederland (regio A) werd gezien als een
risicogebied. In deze regio zijn veel waterrijke gebieden,
waar ook de twee wilde eenden zijn aangetroffen met het
hoogpathogene virus. De situatie is hier met drie uitbraken
niet stabiel. Om die reden blijven in dit risicogebied alle
beperkende maatregelen van kracht. Deze maatregelen
zijn strenger dan in regio B, C en D.

Afschermplicht

Laatste nieuws rondom de vogelgriep
Maatregelen voor kinderboerderijen in het toezichtsgebied
Maatregelen voor kinderboerderijen buiten toezichtsgebied

De afschermplicht betekent dat het gehouden pluimvee
en/of andere gehouden vogels zodanig afgeschermd
moeten worden dat ze niet in direct contact kunnen komen
met wilde vogels, de uitwerpselen van wilde vogels, met
gevogelte van naastgelegen houderijen, met ander vee
en/of huisdieren die op het bedrijf aanwezig zijn of met
bezoekers.

Op 15 december is de regio-indeling vervallen,
evenals de afschermplicht en het bezoekersverbod Er moet op kinderboerderijen een goede scheiding
vogelverblijfplaatsen voor kinderboerderijen.
aangebracht zijn tussen het pluimvee / andere gehouden
vogels enerzijds en de wilde vogels, overige (zoog)
De actuele maatregelen zijn te vinden op onze website
dieren, bezoekers op de kinderboerderij anderzijds.
De afschermplicht geldt voor alle vogels, dus ook voor
bijvoorbeeld grasparkieten. Voor bezoekers van de
kinderboerderij moet duidelijk zijn welke gedeeltes ze wel
en niet mogen betreden. Als de kinderboerderij de vogels
niet kan afschermen, moet de boerderij op slot blijven.
Lees meer over de afschermplicht
AI 2014

Regionalisatie AI
(Vogelgriep)
3 km gebied

10km gebied

Corridor Clazing en van Miert
Corridor Plukon Blokker

Corridor BMC opslag Heijningen
Corridor BMC Moerdijk

Goede hygiëne blijft belangrijk

D

Kinderboerderijen en andere bedrijven met pluimvee
moeten de hygiënemaatregelen in acht blijven nemen
om de kans op nieuwe besmettingen zo klein mogelijk te
houden. Denk aan het wisselen van kleding en schoeisel
bij het betreden van de stallen. Laat vaste medewerkers
de vogels verzorgen en zorg dat die medewerkers geen
contact hebben met ander pluimvee of pluimveebedrijven.

Vogelgriep
Vervoersbeperking
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Belangrijk bij deze uitbraak van type H5N8 is dat u zich
realiseert dat u de maatregelen in de eerste plaats neemt
om te voorkomen dat kippen (en ander pluimvee) ziek
worden. Voor kippen is dit type vogelgriep dodelijk. Voor
bezoekers, werknemers en andere dieren is dit type van
het virus minder gevaarlijk.
Lees meer over hygiëne en ontsmetten
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