Vogelgriepnieuws!
Er is op vrijdag 28 oktober 2022 een nieuwe besmetting met het H5N1-virus
vastgesteld in de 3 km-zone Hoogstraten (ANT), op zo’n 2 km van de eerdere
haard. Het betreft ook nu een vermeerderingsbedrijf. Er werd
gisterennamiddag bij de 22.000 moederdieren een licht verhoogde sterfte
vastgesteld. De dieren worden geruimd. Er is nog geen duidelijkheid omtrent
de oorsprong van de besmetting.
Rond de site worden de klassieke zones van 3 en 10 km afgebakend. Deze
vallen deels op Nederland. Ze overlappen grotendeels met de eerdere zones.
Hierdoor komen 4 bedrijven uit de 10 km-zone nu in de 3 km-zone te liggen. In
de uitbreiding van de bewakingszone liggen 6 nieuwe pluimveebedrijven.
De bestaande derogaties in de zones blijven lopen, maar de timing voor het
opheffen van bijna de volledige bewakingszone Hoogstraten schuift verder op
in de tijd.
Er is daarnaast op 27 oktober ook een besmetting vastgesteld op een
hobbyhouderij in Eke (OVL). Hier zijn door het kleine aantal dieren geen
bijkomende maatregelen nodig.
Ik geef nog mee dat de eindscreenings in de bewakingszones Sint-Laureins en
Wingene met gunstig resultaat afgerond zijn.
Dit betekent dat het deel van de zone Sint-Laureins, dat niet overlapt met de
zone Evergem, in de nacht van zaterdag 29 op zondag 30 oktober werd
opgegeven; de bewakingszone Wingene werd opgeheven in de nacht van 1 op
2 november.
Tussendoor werd in de nacht van zondag 30 op maandag 31 oktober ook de 3
km-zone in Tongeren volledig omgezet in bewakingszone.
De eindscreening in de zone Diksmuide is deze week gepland.
Nieuws van 02 november 2022
Het opheffen van de beperkingszones voor vogelgriep is de afgelopen dagen
kunnen doorgaan zoals gepland.
Dat betekent dat ondertussen het niet overlappende deel van de
bewakingszone Sint-Laureins en de bewakingszone Wingene zijn opgeheven.
Daarnaast is ook de 3 km-zone Tongeren omgezet in bewakingszone.
De volgende opheffing betreft de bewakingszone Diksmuide. Daarvan is de
eindmonitoring momenteel bezig.

De opheffing is voorzien voor de nacht van vrijdag 4 op zaterdag 5 november.
De kaart en de informatie op de website zijn ondertussen aangepast aan de
nieuwe situatie:
www.favvafsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maat
regelen.asp.
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