
 

 

 

 

 

Frankrijk heeft vandaag een tweede besmetting met hoogpathogene vogelgriep bevestigd in een 

vermeerderingsbedrijf in Winnezeele, op enkele km van de grens met België, vlakbij de zones 

Warhem. De besmetting is mogelijk het gevolg van een contact met de haard in Warhem en het 

toepassen van een gebrekkige bioveiligheid. 

Rond de uitbraak worden vandaag de klassieke beperkingszones – een beschermingszone van 3 km 

en bewakingszone van 10 km – afgebakend. De zone van 10 km valt gedeeltelijk in WVL, nl. in 

Alveringem en Poperinge. De nieuwe zone overlapt voor een klein stuk met de bestaande zone. In het 

Belgische deel van de bewakingszone liggen 10 geregistreerde pluimveehouderijen, maar geen 

slachthuis noch broeierij. 

In deze zone zijn de gebruikelijke maatregelen van kracht: 

•       Alle pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels (duiven, roofvogels, siervogels e.d.) moeten 

worden afgeschermd. 

•       Alle verplaatsingen van pluimvee, hobbypluimvee, andere vogels en broedeieren zijn 

verboden, uitgezonderd de doorvoer. 

•       Op de geregistreerde pluimveehouderijen zijn bijkomende maatregelen van kracht. Ik verwijs 

voor details naar het document in bijlage. 

Ten vroegste vanaf komende vrijdag worden in de zone derogaties van kracht voor het wegladen van 

slachtpluimvee en de afvoer van broedeieren. De voorwaarden zijn dezelfde als het geval was in 

eerdere zones. 



Deze bewakingszone zal ten vroegste op 5 januari e.k. worden opgeheven na het voltooien van de 

gebruikelijke eindscreening. Er wordt nog bekeken hoe deze eindscreening in de eindejaarsperiode 

zal georganiseerd worden. 

De besmetting op dit legbedrijf toont alweer aan hoe makkelijk het vogelgriepvirus kan geïntroduceerd 

worden. Ik roep dus nogmaals op om extreem voorzichtig te zijn en alle nodige voorzorgen te nemen 

bij alle activiteiten in en rond de stal. 

Ik geef voor de volledigheid nog de gebruikelijke overzichten mee: 

•       Er zijn deze week geen nieuwe besmettingen bij wilde vogels vastgesteld. 

•       In Europa is het aantal besmettingen fors opgelopen, met ook uitbraken in een aantal 

bijkomende landen. 

Ik verwijs naar de tabel onderaan en het kaartmateriaal dat op de website van het Instituto 

Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), het Europese referentielaboratorium voor 

AI, ter beschikking is: https://izsvenezie.com/documents/reference-laboratories/avian-

influenza/europe-updates/HPAI/2021-1/maps.pdf. 

Alle informatie komt op de website vogelgriep: 

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

•       https://www.favv-afsca.be/consumenten/extra/vogelgriep/ 
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