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PLUIMVEE Beperkingen negen Limburgse bedrijven na uitbraak Deurne

LLTB: controles op
vogelgriep te traag
door Roel Ophelders
YSSELSTEYN – De Voedsel- en Wa-

renautoriteit (VWA) moet meer
vaart zetten achter de vogelgriepcontroles op negen Limburgse
pluimveebedrijven. Dat vindt belangenorganisatie LLTB, die stelt
dat te traag wordt gereageerd nadat de ziekte zondag in Deurne
werd geconstateerd.
De negen pluimveehouderijen, gesitueerd rond Ysselsteyn, hebben net
als 27 Brabantse bedrijven te maken met beperkende maatregelen
omdat ze in een straal van 3 kilometer van het besmette bedrijf liggen.
Zo geldt een vervoersverbod voor
eieren en pluimee.
De beperkingen kunnen pas worden opgeheven als er uitsluitsel is
over mogelijke andere besmettin-

gen in de regio. De VWA trekt de
rest van de week uit om deze tests
bij de bedrijven uit te voeren. De
uitslag wordt begin volgende week
verwacht.
„In zo’n crisissituatie moet je gewoon sneller handelen”, vindt Jos
Mans,
LLTB-vakgroepvoorzitter
pluimvee. Hij wijst op het feit dat
VWA vanaf vandaag met vijf teams
aan de slag gaat. „Dat aantal moet
omhoog, of de teams moeten méér
bedrijven per dag bezoeken. De huidige planning heeft tot gevolg dat
bedrijven in grote problemen komen met hun voorraad. Daarnaast
is het ongepast om de pluimveehouders zo lang in grote onzekerheid te laten zitten.”
De VWA zegt dat sneller handelen niet mogelijk is. „Er komt nogal
wat organisatie bij kijken om alle
bedrijven te controleren”, zegt

woordvoerster Annemieke Herberigs. „Daarnaast nemen de controles veel tijd in beslag, omdat er
naast de klinische inspectie ook
bloedmonsters worden afgenomen.” Ook calculeert de VWA alvast in dat teams gedurende de
week kunnen uitvallen. Controleurs die ergens vogelgriep vaststellen, mogen 72 uur lang geen andere
bedrijven betreden.
De variant van vogelgriep die in
Deurne werd geconstateerd, geldt
als mild en is niet gevaarlijk voor
mensen. Ook de dieren vertonen
nauwelijks
ziekteverschijnselen.
Desondanks zijn de 28.000 kippen
op het besmette bedrijf geruimd.
Het is voor het eerst sinds 2006 dat
een uitbraak is geconstateerd van
de vogelgriep, die de sector vooral
in 2003 hard trof. Toen moesten 30
miljoen kippen worden gedood.

