Faunabeheereenheid Noord-Holland

Nieuwsbrief
Vogelgriep Grootschermer en
Assendelft
Beste WBE-secretarissen/faunacommissarissen, grondgebruikers en jacht(akte)houders,
Via deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen m.b.t. de uitvoering
faunabeheer in Noord-Holland.

Vogelgriep Grootschermer
Bericht Rijksoverheid 30-10-2021:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep/nieuws/2021/10/30/vogelgriep-vastgesteld-bij-pluimveebedrijf-in-grootschermer

Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Grootschermer
Nieuwsbericht | 30-10-2021 | 13:03
In Grootschermer (gemeente Alkmaar, provincie Noord-Holland) is bij een pluimveebedrijf met
vleeskuikens vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van
de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. Het gaat om
circa 107.000 dieren. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
(NVWA).
In een straal van 1 kilometer rond het bedrijf ligt één ander pluimveebedrijf. Dit bedrijf is
geblokkeerd en wordt intensief gemonitord en onderzocht op vogelgriep. Omdat in het gebied van
10 kilometer rondom het besmette bedrijf (en het nabijgelegen bedrijf) in Grootschermer geen ander
commercieel pluimveebedrijf ligt, is besloten om niet preventief te ruimen, maar dit bedrijf te
blokkeren en monitoren.
Vervoersverbod Grootschermer
Er is per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van 10
kilometer rond het bedrijf in Grootschermer. Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en
broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor pluimveemest
en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met
gevogelte.
Update 1 november 2021
In het kader van de besmetting op het bedrijf in Grootschermer is, zoals gebruikelijk, een
traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. De NVWA kijkt in deze onderzoeken of er
‘riskant contact’ heeft plaatsgevonden tussen het besmette bedrijf en andere locaties. Bijvoorbeeld
wanneer een bezoeker op een besmet bedrijf is geweest, en daarna een ander bedrijf heeft bezocht.
Indien nodig worden naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek aanvullende maatregelen
genomen.

Op 31 oktober is in Otterlo een vleeskuikenbedrijf met 4100 kippen preventief geruimd naar
aanleiding van het traceringsonderzoek. Uit dit onderzoek van de NVWA blijkt dat er naar aanleiding
van de besmetting in Grootschermer risicovol contact heeft plaatsgevonden. Omdat niet volledig uit
te sluiten is dat het vogelgriepvirus is overgebracht naar het bedrijf in Otterlo, en het in een zeer
pluimveedichtgebied ligt, is besloten om de vleeskuikens op het bedrijf te ruimen. De ruiming is
gedaan door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Hoewel de kans op een
besmetting bij dit bedrijf klein is, zijn de consequenties van een eventuele uitbraak op deze locatie
zeer groot. In de 10 km zone rondom het bedrijf liggen 144 pluimveebedrijven. Dergelijke
preventieve ruimingen komen vaker voor, bijvoorbeeld bij sommige bedrijven die in de 1 km zone
van een besmet bedrijf liggen.
Landelijke maatregelen
Naar aanleiding van een vogelgriep besmetting op een bedrijf eerder deze week is er een landelijke
ophok- en afschermplicht ingesteld. Deze blijft onverkort van kracht. De ophokplicht geldt voor
commercieel gehouden vogels, deze worden naar binnen gebracht. Voor niet-commercieel
gehouden risicovogels (hoenderachtigen/kippen, watervogels en loopvogels), bijvoorbeeld in
dierentuinen, kinderboerderijen en van eigenaren van hobbyvogels- en kippen, geldt een
afschermplicht. Hierbij moet zoveel mogelijk worden voorkomen dat de vogels in contact komen met
zieke wilde vogels of hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden.
Op de website van de NVWA is meer informatie te vinden over hoe dit het beste kan. Ook is er een
verbod ingesteld op het tentoonstellen van pluimvee, watervogels en loopvogels.
Voor houders van leghennen, vermeerderingsdieren en vleeskuiken geldt nog steeds een
aangescherpte meldplicht. Hierbij moeten pluimveehouders eerder melding maken bij de NVWA van
uitval van hun pluimvee, waardoor besmettingen met vogelgriep eerder aan het licht kunnen komen
en de kans op verspreiding kleiner wordt.

Hieronder de links naar de kaarten van de vervoersbeperkingsgebieden Grootschermer:

Kaart Vervoersbeperkingsgebied Grootschermer (3 km)
Kaart Vervoersbeperkingsgebied Grootschermer (10 km)

In de Regeling zijn specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de
bestrijding van de vogelgriep in Grootschermer, o.a. met betrekking tot het vervoer van kadavers:

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep
Grootschermer 30 oktober 2021

Vervoer kadavers
Artikel 12 Vervoer kadavers
1. Het is verboden kadavers van vogels te verplaatsen.
2. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing indien de verplaatsing tot doel heeft om de
kadavers te verwijderen.

Vogelgriep Assendelft
Bericht Rijksoverheid 01-11-2021:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep/nieuws/2021/11/01/vogelgriep-vastgesteld-bij-kleinschalige-houderij-in-assendelft

Vogelgriep vastgesteld bij kleinschalige houderij in Assendelft
Nieuwsbericht | 01-11-2021 | 21:14
In Assendelft (gemeente Zaanstad, provincie Noord-Holland) is bij legkippen op een kleinschalige
houderij vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de
vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 140 legkippen en 50
loopeenden van de besmette locatie geruimd. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
In een straal van 3 kilometer rond het bedrijf ligt één ander pluimveebedrijf. Dit bedrijf wordt
onderzocht op vogelgriep. Er liggen geen andere pluimveebedrijven in een straal van 10 kilometer
rondom het besmette bedrijf.
Vervoersverbod Assendelft
Er is per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van 10
kilometer rond het bedrijf in Assendelft. Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en
broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor pluimveemest
en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met
gevogelte.
Landelijke maatregelen
Naar aanleiding van een vogelgriep besmetting op een bedrijf vorige week is er een landelijke ophoken afschermplicht ingesteld. Deze blijft onverkort van kracht. De ophokplicht geldt voor commercieel
gehouden vogels, deze worden naar binnen gebracht (behalve fazanten en loopvogels). Voor nietcommercieel gehouden risicovogels (hoenderachtigen/kippen, watervogels en loopvogels),
bijvoorbeeld in dierentuinen, kinderboerderijen en van eigenaren van vogels en kippen, en voor
commercieel gehouden fazanten en loopvogels, geldt een afschermplicht. Hierbij moet zoveel
mogelijk worden voorkomen dat de vogels in contact komen met zieke wilde vogels of hun
uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden. Op de website van de
NVWA is meer informatie te vinden over hoe dit het beste kan. Ook is er een verbod ingesteld op het
tentoonstellen van pluimvee, watervogels en loopvogels.
Voor houders van leghennen, vermeerderingsdieren, vleeskuikens en (vlees)eenden geldt nog steeds
een aangescherpte meldplicht. Hierbij moeten pluimveehouders eerder melding maken bij de NVWA
van uitval van hun pluimvee, waardoor besmettingen met vogelgriep eerder aan het licht kunnen
komen en de kans op verspreiding kleiner wordt.
Traceringsonderzoek
In het kader van de besmetting op het bedrijf in Assendelft wordt, zoals gebruikelijk, een
traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. De NVWA kijkt in deze onderzoeken of er
‘riskant contact’ heeft plaatsgevonden tussen het besmette bedrijf en andere locaties. Een risicovol
contact is bijvoorbeeld wanneer een bezoeker op een besmet bedrijf is geweest, en daarna een
ander bedrijf heeft bezocht. Indien nodig worden naar aanleiding van de uitkomsten van het
onderzoek aanvullende maatregelen genomen. Deze eventuele aanvullende maatregelen worden via
een update in dit persbericht, en via de online kanalen van het ministerie van LNV, gemeld.
Hieronder de links naar de kaarten van de vervoersbeperkingsgebieden Assendelft:

Kaart Vervoersbeperkingsgebied Assendelft (3 km)
Kaart Vervoersbeperkingsgebied Assendelft (10 km)

In de Regeling zijn specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de
bestrijding van de vogelgriep in Assendelft, o.a. met betrekking tot het vervoer van kadavers:

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Assendelft
2021

Vragen en antwoorden Vogelgriep
In dit document staan de meestgestelde vragen en de antwoorden daarop over vogelgriep en de
maatregelen. Zoals over de landelijke ophokplicht en afschermplicht, en de lokale maatregelen zoals het
vervoersverbod.
Bedrijven en particulieren zoals hobbyhouders, kunnen vragen hebben over de uitbraak van vogelgriep.
Voor informatie kunnen zij bellen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).
Het telefoonnummer is: 088 042 42 42.

Disclaimer
Deze nieuwsbrief is met de grootst mogelijk zorgvuldigheid opgesteld. De FBE NH garandeert evenwel niet
dat er geen onjuistheden in staan of dat wij volledig zijn met onze informatievoorziening.
Indien er verschillen zijn tussen de informatie in deze nieuwsbrief en regelgeving in wet, besluit of regeling
natuurbescherming, provinciale verordening Noord-Holland of besluiten van Gedeputeerde Staten gaan
laatstgenoemde altijd voor. Het is dus te allen tijde van belang dat u ook kennis neemt van deze bronnen,
met name de besluiten (ontheffingen/opdracht/vergunningen N2000) en de daarin opgenomen
voorschriften.
Het gebruik van de informatie in deze nieuwsbrief is voor eigen risico. De FBE Noord-Holland is niet
aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie.
Uiteraard kunt u ons altijd laten weten als u denkt dat wij onjuiste of onvolledige informatie hebben
verstrekt. Indien dat zo is, zullen wij daaraan in de volgende nieuwsbrief aandacht besteden. Hierdoor
komen we gezamenlijk tot een praktisch document, waar iedereen zijn voordeel mee kan doen.
Alvast vriendelijk dank voor uw medewerking.

Voor vragen n.a.v. deze nieuwsbrief kunt u terecht bij:

Faunabeheereenheid Noord-Holland
Adres

: Spaarne 17, 2011 CD HAARLEM

Telefoon

: 023 2100 223

E-mail

: info@fbenoordholland.nl

