Toestand in BE
In Noord-Frankrijk is afgelopen zaterdag een bijkomende besmetting vastgesteld op een
vermeerderingsbedrijf in Herzeele. De bewakingszone daarrond ligt deels in WVL (zie paars op de
kaart in bijlage; de rode zone is deze rond de uitbraak van vorige week donderdag in Winnezeele),
maar wordt volledig overlapt door de bestaande zones. Dit zorg wel voor verder uitstel in het opheffen
van dat deel van de bewakingszone (zie ook de info onder).
Er zijn in de afgelopen week 5 nieuwe besmettingen bij wilde vogels vastgesteld in WVL, OVL en
ANT, nl. in
•
•
•
•
•

Bredene (grote mantelmeeuw)
Nijlen (Canadese gans)
Drongen (kerkuil)
Lo-Reninge (kolgans)
De Haan (kolgans)

Dit brengt het totaal sinds begin november op 19. Een overzicht van de besmettingen bij wilde vogels
is te vinden op www.favvafsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/gevallenbijwildevogels.asp.

Toestand in de EU
De afgelopen week is de stijgende lijn in het aantal besmettingen verdergezet. Ik verwijs naar het
overzicht onderaan de mail en naar de kaarten op de website van het Europese referentielaboratorium
Instituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe):
https://izsvenezie.com/documents/reference-laboratories/avian-influenza/europe-updates/HPAI/20211/maps.pdf.
Informatie i.v.m. het opheffen van de zones
De procedures over het opheffen van de zones in WVL en ANT zijn op de website geplaatst. Ik geef
de krachtlijnen mee:
- De beschermingszones Alveringem en Weelde en het Belgische stukje van de
beschermingszone rond de Franse uitbraak in Rexpoede worden alle drie in de nacht van 28 op
29 december omgezet in bewakingszone. De maatregelen en derogaties van de 10 km-zone
zijn daar dan van toepassing.
- Voor het opheffen van de diverse 10 km-zones wordt zoals gebruikelijk een eindscreening
georganiseerd op alle geregistreerde pluimveehouderijen.
o De bewakingszone Weelde wordt opgeheven in de nacht van 6 op 7 januari. De
monsternemingen voor de eindscreening daar zijn gepland tussen 2 en 4 januari.
o De bewakingszones in WVL zijn ondertussen door de opeenvolgende uitbraken en de
overlap van zones die daarbij gebeurt met elkaar versmolten tot één grote
bewakingszone ‘Westhoek’.
Die zone wordt omwille van de timing van de Franse uitbraken in 2 keer opgeheven:
▪ De zone Alveringem en delen van de zones rond de eerste Franse uitbraken
worden opgeheven in de nacht van 6 op 7 januari. De monsternemingen voor de
eindscreening daar zijn zoals in Weelde gepland tussen 2 en 4 januari.
▪ De delen van de bewakingszones ten westen van Poperinge, die afgebakend
werden naar aanleiding van de besmettingen in Winnezeele (16-12) en Herzeele
(18-12) in Frankrijk, kunnen ten vroegste opgeheven worden in de nacht van 16 op
17 januari.
De monsternemingen voor de eindscreening daar worden gepland in de week van
10 januari.
Het materiaal om te swabben en de te volgen planning worden via DGZ aan de dierenartsen verdeeld.
Voor de monsternemingen van begin januari zal dit ten laatste volgende week gebeuren. Voor de
zones die in de week van 10 januari worden bemonsterd, zal dit begin januari gebeuren.
Ik verwijs voor alle informatie naar de webpagina’s omtrent vogelgriep:
•

https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/

• https://www.favv-afsca.be/consumenten/extra/vogelgriep/
Ik geef tot slot nog mee dat de LCE tussen Kerstmis en Nieuwjaar via de gebruikelijke
contactgegevens bereikbaar zijn: www.favv-afsca.be/professionelen/contact/lce/. Het hoofdbestuur
van het FAVV is gesloten, maar er is een algemene wachtdienst voorzien en de crisiscel blijft
bereikbaar via onder meer ccc@favv-afsca.be

