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Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Recent zijn in Nederland vogels aangetroffen met vogelgriep. De afgelopen week betroffen het in onze 
regio ook vogels in het Plaswijckpark Rotterdam. Met deze brief informeren wij u over de door het 
Ministerie van Economische Zaken genomen maatregelen rond de in Nederland geconstateerde 
vogelgriep en de acties die de GGD Rotterdam-Rijnmond onderneemt. De maatregelen hebben ook 
consequenties voor onze gemeente. 
 
KERNBOODSCHAP 
Het Ministerie van Economische Zaken heeft een aantal maatregelen genomen om de verspreiding 
van vogelgriep en besmetting van pluimveebedrijven tegen te gaan.  
 
TOELICHTING 
Zowel in Nederland als in een aantal andere Europese landen is bij wilde vogels hoog-pathogene 
vogelgriep van het type H5N8 vastgesteld. Dit is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep. 
Daarom heeft staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken een ophok- en afschermplicht 
ingesteld voor alle bedrijven die vogels houden die bestemd zijn voor de productie van vlees en 
eieren. Ook in België, Luxemburg en in delen van Duitsland is een ophokplicht ingesteld. De 
maatregel is bedoeld om te voorkomen dat pluimveebedrijven in Nederland besmet raken. 
 
Naar aanleiding van het recent vaststellen van deze vogelgriep bij enkele eenden in het Plaswijckpark 
in Rotterdam heeft het ministerie aanvullende maatregelen genomen om het contact tussen wilde 
(water)vogels en gehouden vogels te vermijden. De genomen maatregelen zijn o.a. een verbod op 
tentoonstellingen met sierpluimvee en watervogels, een jachtverbod op watervogels, een 
bezoekersverbod op locaties waar vogels worden gehouden (hobbyhouders en kinderboerderijen) en 
strikte hygiënemaatregelen bij en een registratieplicht voor bezoekers aan commerciële 
pluimveebedrijven. 
 
 
 



De geconstateerde variant van de vogelgriep wordt verspreid door wilde vogels. Besmettingen op 
pluimveebedrijven in Nederland zijn vooralsnog niet aangetroffen. Infecties bij mensen zijn met deze 
variant tot nu toe nog niet vastgesteld maar zijn niet geheel uit te sluiten. Vogels laten vaccineren 
tegen deze variant is niet mogelijk.  
 
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is verantwoordelijk voor de bestrijding van de 
vogelgriep. Melding en ruiming van dode vogels verloopt via deze organisatie. Vogelhouders wordt 
geadviseerd bij het aantreffen van zieke of dode dieren contact op te nemen met de eigen dierenarts. 
 
Verder informatie over dit onderwerp is te vinden bij NVWA, RIVM en de GGD Rotterdam Rijnmond. 
Laatstgenoemde informeert gemeenten ook, zij stemt af met de Landelijke coördinatiestructuur 
Infectieziekten en de NVWA. Inmiddels heeft de GGD de huisartsen in de regio geïnformeerd. 
Wij zijn in gesprek met de GGD op welke wijze betrokken verenigingen en anderen geïnformeerd 
kunnen worden over de genomen maatregelen.  
 
BIJLAGEN 
- Kamerbief Ministerie van Economische Zaken vogelgriep (1154502) 
- Memo GGD Rotterdam-Rijnmond vogelgriep (1154501) 
- Vraag en antwoord NCC vogelgriep (1154505) 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
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Geachte Voorzitter, 

 

Met deze brief informeer ik u over de huidige stand van zaken rondom vogelgriep 

in Europa en Nederland en de aanscherping van de landelijke maatregelen.  

 

In de brief van 9 november jl. (2016Z2084) heb ik uw Kamer geïnformeerd over 

het aantreffen van dode wilde vogels met hoogpathogene vogelgriep (HPAI) in 

Hongarije, Polen, Duitsland en Oostenrijk. Inmiddels zijn er ook wilde vogels met 

hoogpathogene vogelgriep aangetroffen in Kroatië en Zwitserland. Bij de in 

Monnickendam gevonden wilde vogels heeft Wageningen Bioveterinary Research 

(WBVR) het hoogpathogene H5N8 type vastgesteld. De in Zeewolde aangetroffen 

vogels hebben een besmetting met de H5 vogelgriep, onderzoek naar de verdere 

typering loopt nog. Er loopt tevens nog onderzoek naar gevonden dode wilde 

vogels op andere locaties.  

 

Meerdere lidstaten hebben melding gedaan van HPAI van het type H5N8 bij 

commercieel gehouden dieren. In Hongarije zijn inmiddels vijf bedrijven met H5N8 

besmet, in Duitsland drie bedrijven en in Oostenrijk twee bedrijven. Uit analyse 

van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is gebleken dat er geen 

risicovolle transporten vanuit deze regio’s naar Nederland hebben plaatsgevonden. 

De getroffen lidstaten hebben maatregelen ingesteld conform de Europese 

bestrijdingsrichtlijn. 

 

Middels onderzoek door het Wageningen Bioveterinary Research is vastgesteld dat 

eenden in een klein dierenpark in Rotterdam besmet zijn met hoogpathogene 

H5N8. Conform de Europese richtlijn zijn de besmette vogels gedood.  

Binnen de ruimte die de Europese bestrijdingsrichtlijn biedt voor niet-

pluimveebedrijven, zijn de andere vogels opgehokt en wordt hun gezondheid in de 

gaten gehouden. Bezoekers hebben geen toegang meer tot de dieren.  

Op basis van een veterinaire risicoanalyse is het niet nodig om een gebied met 

vervoersbeperkingen in te stellen. Ook hiervoor biedt de Richtlijn ruimte. 

De besmetting van de eenden is waarschijnlijk veroorzaakt door contact met wilde 

watervogels in de omgeving. Er zijn geen aanwijzingen voor contacten met 

commerciële bedrijven. Wel zal één klein legbedrijf, dat zich in de buurt van het 

dierenpark bevindt, onderzocht en in de gaten gehouden worden. 
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 Met name de besmettingen van commerciële bedrijven in andere lidstaten baren 

mij zorgen. Vanwege deze toenemende dreiging heb ik besloten om, aanvullend 

op de reeds ingestelde ophok- en afschermplicht, een aantal landelijke 

maatregelen in te stellen. Per direct is het niet meer toegestaan om sierpluimvee 

en watervogels te verzamelen (op bijvoorbeeld tentoonstellingen). Tevens heb ik 

een landelijk verbod ingesteld op de jacht op watervogels en op jachtactiviteiten 

waarbij watervogels verstoord worden. Uiteraard is het zaak dat iedereen bij de 

uitoefening van andere activiteiten in de natuur ook zoveel mogelijk verstoringen 

voorkomt van wilde watervogels, om de eventuele verspreiding van het virus te 

beperken. Ik roep iedereen op hier rekening mee te houden.  

Op locaties waar vogels worden gehouden (zowel commercieel als hobbymatig)  

heb ik een bezoekersverbod ingesteld. Dit betekent dat alleen bezoekers in de 

vogelverblijfplaatsen worden toegestaan als dat noodzakelijk is voor 

diergezondheid, dierenwelzijn of gezondheid van personen. Bij hobbyhouders, 

kinderboerderijen en dierentuinen hebben bezoekers geen toegang tot de hokken, 

maar is het wel mogelijk om van achter een afscheiding naar de dieren te kijken. 

Op commerciële pluimveebedrijven moeten strikte hygiënemaatregelen bij de 

noodzakelijke bezoeken in acht worden genomen en heb ik een registratieplicht 

voor bezoekers ingesteld. Voor hobbyhouders zijn deze strikte 

hygiënemaatregelen veterinair gezien niet nodig.  

 

 

 

 

(w.g.) Martijn van Dam 

Staatssecretaris van Economische Zaken 



Memo

Maatschappelijke Ontwikkeling
GGD Rotterdam-Rijnmond
Afdeling Infectieziektebestrijding
Team Infectieziekten

Bezoekadres:
Schiedamsedijk 95, Rotterdam
Postadres: Postbus 70032
3000 LP Rotterdam
Internet: www.ggdrotterdamrijnmond.nl

Van: H. Visser
Telefoon: 010-4339897
E-mail: artseninfectieziektenggd@Rotterdam.nl

Ons kenmerk: 16MO10453

Namens de directie stellen wij u op de hoogte van het volgende.

Op zondag 13 november is bij een aantal vogels in Plaswijckpark in Rotterdam het H5N8
vogelgriepvirus vastgesteld. Hierbij willen wij u informeren over deze melding.

Melding
In Plaswijckpark is bij enkele dode en zieke eenden vogelgriep type H5N8 vastgesteld. Deze
variant is ook bij andere wilde vogels in Nederland en omringende landen gevonden. De
eenden zijn besmet geraakt door contact met wilde vogels.

Vogelgriep is een verzamelnaam voor verschillende griepvirussen die gevaarlijk zijn voor
pluimvee en wilde (water)vogels. Denk bijvoorbeeld aan kippen, kalkoenen en eenden.
Vogelgriep komt over de hele wereld voor. De variant H5N8 is zeer besmettelijk en
ziekmakend voor wilde vogels en pluimvee en wordt verspreid door wilde (water)vogels.

Infecties bij mensen zijn met deze variant nog nooit vastgesteld. Het is dus zeer
onwaarschijnlijk dat mensen ziek worden van dit virus.

Landelijke bestrijdingsmaatregelen
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is verantwoordelijk voor de bestrijding
van de vogelgriep. De eenden in Plaswijckpark zijn reeds geruimd en de andere vogels zijn
opgehokt. Deze vogels zijn niet in contact geweest met de eenden.

Het ministerie van Economische Zaken zal op maandag 14 november landelijke aanvullende
maatregelen bekend maken. Deze waren op het moment van schrijven nog niet bekend.

Aan : Burgemeesters en wethouders
Volksgezondheid van de
regiogemeenten van de regio
Rotterdam-Rijnmond

Kopie aan : Elly van Kooten (directeur Publieke
Gezondheid)
Jan Groot (afdelingshoofd Publieke
Gezondheid)
Aat Kortleven (teammanager
Infectieziektebestrijding)

Datum : 14 november 2016

Betreft : Vogelgriep H5N8 geconstateerd bij
vogels Plaswijckpark in Rotterdam



Blad: 2/2
Datum: 14-11-2016

Maatregelen GGD
De GGD heeft een outbreak management team samengesteld (OMT). We stemmen af met het
Landelijke coördinatiestructuur Infectieziekten (LCI) en de NVWA. Huisartsen in de regio
Rotterdam-Rijnmond zijn geïnformeerd.

Advies GGD
De kans is groot dat er meer vogels met vogelgriep zijn. Mogelijk ook in uw gemeente. We
raden u aan om na te gaan wat het huidige beleid is ten aanzien van het ophalen van dode
vogels in uw gemeente. Mogelijk nemen burgers contact met uw gemeente op als zij dode
vogels vinden.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van de memo, dan kunt u contact opnemen met
de dienstdoende arts Infectieziekten, telefoonnummer 010 - 433 98 97.

Met vriendelijke groet,

A. Kortleven H. Visser
Teammanager Infectieziekten Arts Maatschappij & Gezondheid

Infectieziektebestrijding
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Vraag en antwoord Vogelgriep

Wat is er aan de hand?

Zowel in Nederland als in een aantal andere Europese landen is bij wilde vogels hoog-pathogene 
vogelgriep van het type H5N8 vastgesteld. Dit is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep. 
Daarom heeft staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken een ophok- en afschermplicht 
ingesteld voor alle bedrijven die vogels houden die bestemd zijn voor de productie van vlees en 
eieren. Ook in België, Luxemburg en in delen van Duitsland is een ophokplicht ingesteld. De 
maatregel is bedoeld om te voorkomen dat pluimveebedrijven in Nederland besmet raken.

Wat is de bron van de besmetting?

De huidige vogelgriep, H5N8, wordt verspreid door wilde watervogels. Deze vogels trekken in het 
najaar vanuit Noordoost-Europa naar hun overwinteringsgebieden in Zuidwest-Europa.

Zijn er bedrijven besmet?

In Nederland zijn er geen besmettingen aangetroffen op pluimveebedrijven. 

Geldt de ophokplicht ook voor hobby-vogels?

Er geldt geen ophokplicht voor hobby-vogels. Wel moeten eigenaren van hobby-vogels zoveel 
mogelijk voorkomen dat hun dieren in contact komen met wilde watervogels of met vogelpoep. Dit 
kan bijvoorbeeld door de dieren onder te brengen in een ren of volière. Dit geldt ook voor 
dierentuinen en kinderboerderijen.

Hoe kan ik herkennen of mijn vogels mogelijk zijn besmet met het H5N8-vogelgriepvirus?  

Als uw vogels zijn besmet met het H5N8-vogelgriepvirus worden de dieren erg ziek of gaan dood. 
Neem in dat geval contact op met uw eigen dierenarts.

Kan ik mijn vogels laten vaccineren tegen deze variant van vogelgriep?

Nee, het is op dit moment niet mogelijk om vogels in Nederland te laten vaccineren tegen deze 
variant van het vogelgriepvirus.

Wat moet ik doen als ik een dode vogel vind?

Mensen wordt geadviseerd dode wilde vogels niet aan te raken. Als er meerdere dode vogels op één 
plek worden aangetroffen, kan dat worden gemeld bij de NVWA via het telefoonnummer (045 – 546 
31 88). 

Hoe lang duurt de ophokplicht nog?

De verspreiding van vogelgriep onder wilde vogels wordt in Nederland en Europa intensief gevolgd 
door deskundigen. Zodra zij het verantwoord achten, kan de ophokplicht weer worden opgeheven.

Pluimveebedrijven moeten ophokken. Waarom geldt die verplichting niet voor particulieren?
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Alle houders van vogels moeten proberen contact tussen wilde vogels (met name watervogels) en 
gehouden vogels te vermijden. Op pluimveebedrijven worden grote aantallen vogels gehouden. Een 
besmetting op een pluimveebedrijf heeft grote gevolgen. Daarom is het nu voor pluimveebedrijven 
verplicht hun dieren binnen te houden. 

Is het H5N8-vogelgriepvirus gevaarlijk voor mensen?

Er zijn geen aanwijzingen dat mensen met het H5N8-vogelgriepvirus besmet kunnen raken, maar dat 
kan niet geheel worden uitgesloten. Op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu staat meer informatie over de relatie tussen dierziekten en mensen. 
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/A/Aviaire_Influenza

Heeft de besmetting gevolgen voor de consumptie van bijvoorbeeld kippenvlees?

Er is geen enkel bezwaar tegen het eten van kip. Zoals altijd moet kippenvlees voor consumptie 

goed worden verhit.

Waar is meer informatie te vinden over vogelgriep?

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/dierziekten/inhoud/vogelgriep

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/A/Aviaire_Influenza

http://www.gddiergezondheid.nl/diergezondheid/dierziekten/aviaire-influenza-klassieke-vogelpest

http://www.gddiergezondheid.nl/diergezondheid/dierziekten/aviaire-influenza-klassieke-vogelpest
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/A/Aviaire_Influenza
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/dierziekten/inhoud/vogelgriep
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/A/Aviaire_Influenza
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