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Uitbraak hoogpathogene vogelgriep te Bocholt 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Het gemeentebestuur van Bocholt werd afgelopen vrijdag 7 januari 2022 door het FAVV (Federaal 
Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen) gecontacteerd betreffende een hoogpathogene – 
uiterst besmettelijke - uitbraak van de vogelgriep te Bocholt.  
 
Na overleg tussen burgemeester, FAVV, schepen Jan Verjans, en de nood- en milieuambtenaar werd 
beslist dat onze gemeente elke burger binnen een straal van 3 kilometer rondom de haard 
(beschermingszone) zal contacteren.  
 
Bijgevolg vragen we dat alle hobbyhouders van pluimvee de bijgevoegde bijlage 1 ingevuld aan ons terug 
zouden willen bezorgen. 
U kan dit op 2 manieren doen: 

- digitaal verzenden naar vogelgriep@bocholt.be; 
- posten in de grijze brievenbus van 't Huis van de Gemeente of daar afgeven aan de snelbalie. 

 
Wij vragen u om deze inventaris vóór maandag 17 januari 2022 om 12u00 binnen te brengen. Deze 
gegevens dienen wij op onze beurt door te geven aan het FAVV.  
 
Indien u houder bent van pluimvee en een plotselinge sterfte van uw dieren vaststelt,  dient u dit 
onmiddellijk te melden aan het FAVV, CORDA Campus – gebouw 5, Kempische Steenweg 297 bus 4 
B-3500 Hasselt, tel. 011 26 39 84. 
 
Voorzorgsmaatregelen voor alle houders van pluimvee kan u raadplegen in bijlage 2. 
 
Voor verdere vragen mag u contact op nemen met onze milieudienst op het nummer 089 20 19 14.  
 
Met vriendelijke groeten 
 

 
Stijn Van Baelen    
Burgemeester 
 
 
 

VOGELGRIEP BOCHOLT      

mailto:milieu@bocholt.be


 

Bijlage 1 

Welke zijn deze voorzorgsmaatregelen? 

- U moet al uw pluimvee ophokken of afschermen. 
- Het afschermen kan gebeuren door uw dieren op te sluiten in hun hok of in een gebouw. 

Daarnaast is het ook mogelijk om de dieren buiten te houden, op voorwaarde dat hun terrein of 
een deel van het terrein zowel langs de zijkanten als langs boven met gaas of netten afgesloten 
wordt van wilde vogels. De mazen van het gaas of het net mogen ten hoogste 10 cm groot zijn, 
zodat wilde vogels ter grootte van een eend er niet doorheen kunnen.  

- Een ondoordringbare dakbedekking is niet verplicht, maar wordt aangeraden. 
- Daarnaast moet u al uw vogels binnen voederen en het drenken of op een zodanige wijze dat 

contact met wilde vogels onmogelijk is. U mag daarbij geen oppervlaktewater of water dat 
toegankelijk is voor wilde vogels als drinkwater geven. 

  



 

Bijlage 2:  INVENTARIS 
 

AVIAIRE INFLUENZA – INVENTARIS VAN PLUIMVEE - BESCHERMINGSZONE 
 
IN TE VULLEN DOOR DE GEMEENTEAMBTENAAR DIE DE DOOR DE VERANTWOORDELIJKE INGEVULDE INVENTARIS IN ONTVANGST 

HEEFT GENOMEN 
 

naam         datum     volgnr.  

 
 
IN TE VULLEN DOOR DE HOUDER 
 
1.  GEGEVENS VAN HET BEDRIJF OF DE HOUDERIJ 
 
naam en 
voornaam            telefoon  

adres  

e-mail  

 
2.  INVENTARIS 
 

gehouden vogels aantal type activiteiten aangeven: 
sier, consumptie eigen productie, kinderboerderij, … 

kippen   

eenden   

ganzen   

kalkoenen   

parelhoenders   

patrijzen   

fazanten   

kwartels   

loopvogels   

duiven   

andere (aangeven): 
……………..…………….. 
……………..…………….. 
……………..…………….. 

  

totaal   

Opgemaakt te  .......................................................  op  ...........................................................  om  ..................................  uur. 

Handtekening van de verantwoordelijke 


