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PERSBERICHT
Opnieuw vogelgriep
Helaas werd de regio opgeschrikt door uitbraken van vogelgriep in centraal Overijssel. Er is
vogelgriep geconstateerd bij dierenhouders in Daarle en Vriezenveen. In de meeste gevallen
hebben we te maken met de hoogpathogene variant die leidt tot ziekte of overlijden verspreid
onder vogels. Vooral watervogels in het wild blijken vaak drager te zijn van dit virus. Waar het
overspringt naar pluimvee van boeren of hobbyboeren, betekent dit een ramp voor de
betrokkenen. Als beheerders van de wilde fauna hebben ook jagers te maken met dit virus en de
gevolgen voor vogels. De Wildbeheereenheid “West-Twente” (WBE) heeft haar werkgebied in
centraal Overijssel in onder meer de gemeenten Hellendoorn, waaronder het dorp Daarle en de
gemeente Wierden. De jagers hebben rekening te houden met het de besmetting van
(water)vogels en de belangen van pluimveehouders in de wijde omtrek.
Beperkingen
Als gevolg van de uitbraken op de locaties in Daarle en Vriezenveen is door de NVWA voor beide
locaties een zogenaamd 10 km toezichtsgebied ingesteld. Daarbinnen gelden allerlei restricties om
verdere verspreiding van de besmetting te voor komen,. Restricties waarbij velen rekening moeten
houden met beperkingen. Deze beperkingen worden uitgevaardigd door de NVWA die onder meer op
de naleving hiervan toeziet. De meest recente informatie is hierover te vinden op de website van de
NVWA https://www.rvo.nl/dierziektenviewer/.

Jagers
In de 10 km toezichtsgebieden gelden vanaf 15 september 2022 ook regels voor de jacht. Zo is het in
dit gebied verboden te jagen (beheer en schadebestrijding) in die gebieden, waar dat watervogels kan
verstoren.
- In afwijking van artikel 3.20, eerste lid, van de Wet natuurbescherming is het verboden te jagen
op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.
- Het is verboden in het wild levende dieren te vangen of te doden, voor zover dat watervogels betreft
of watervogels kan verstoren, zo nodig onder opschorting van bestaande vrijstellingen of ontheffingen
waar de WBE en haar jagers gebruik van mogen maken. Deze regeling blijft in ieder geval 30 dagen
van kracht.
Uiteraard zullen jagers rekening houden met deze bepalingen in hun activiteiten. Binnen het
werkgebied van de WBE zijn een aantal biotopen die erg (gunstig) zijn voor (water)vogels. Vooral
terreinen met open water zoals de omgeving van bijvoorbeeld De Regge en het Overijssels Kanaal zijn
belangrijke foerageer en rustgebieden voor (water)vogels. Daarnaast ken de WBE ook een aanzienlijke
populatie van ganzen die zich vooral op het boerenland ophouden. Het is dus belangrijk om deze niet
te verstoren zodat ze wegvliegen. Mochten deze vogels onverhoopt drager zijn van het
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vogelgriepvirus, wordt dan de kans op verspreiding over een groter gebied groter. Dat moet
voorkomen worden.
Recreanten
Het dringende verzoek is daarom aan een ieder om rekening te houden met de belangen van
pluimveehouders en vogels om verstoring van onze wilde vogels te voorkomen. Wij verwachten, dat
de autoriteiten op de naleving en controle zullen nazien. Uiteraard heeft dit ook de aandacht van de
BOA die voor de WBE werkzaam is in dit gebied. Mensen die hun hond los laten lopen in het
buitengebied, behalve op de wegen en bermen, lopen de kans hiervoor een bekeuring te krijgen . Dit op
grond van een overtreding van de Wet Natuurbescherming.
Dode wilde vogels
Mochten er dode vogels of vogels met een afwijkend gedrag gezien worden, is het dringende verzoek
deze NIET aan te raken. Er zijn landelijke afspraken gemaakt hoe hiermee om te gaan. Vindt u 1 of 2
dode eenden, ganzen ozwanen, dan moet dit gemeld worden aan de Dutch Wildlife Health Centre
(https://dwhc.nl/). Daar moeten ook andere dode vogels tot een aantal van 20 stuks gemeld worden.
Zijn er meer dan 2 dode eenden, ganzen of zwanen aangetroffen of grotere aantal dode andere vogels,
meldt dit dan aan de NVWA (Landelijk meldpunt voor dierziekten +31 45 54 63 188).
Groter gebied
Niet alleen een groot deel van de jagers binnen het werkgebied van de WBE “West-Twente” heeft met
de beperkingen van de recente uitbraken te maken. Ook de jagers van de wildbeheereenheden
Vriezenveen e.o., Tussen Grens en Vecht, De Akkerlanden, Ommen - Den Ham, Lemelerberg,
Sallandse Heuvelrug, Tubbergen en Zenderen zijn van de ontwikkelingen in kennis gesteld door de
Faunabeheereenheid Overijssel.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
J. Kreijkes – voorlichting
Oude Almeloseweg 22
7642 GK WIERDEN
Tel. 06 – 45630416
kreijkes.j@gmail.com
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