
09 december 2016, pag. 1

Vogelgriep: blijf in de dorpen
ROBERT JAN SPEERSTRA

MARRUM De vogelgriep in Friesland
breidt zich uit. Het advies is om uit
de velden te blijven. Het buiten-
dijkse gebied tussen Zwarte Haan
en Holwerd is al op slot gegaan.

Na Ferwerderadiel zijn ook in de ge-
meenten Dongeradeel, Leeuwarde-
radeel, Súdwest-Fryslân en op Ter-
schelling dode vogels gevonden die
besmet waren met vogelgriep. Het
gaat vooral om eenden en enkele
buizerds. In Súdwest-Fryslân betreft
het alleen de omgeving van Blauw-
huis. In tegenstelling tot eerdere be-
richten is er geen vogelgriep vastge-

steld in Tytsjerksteradiel en op Ame-
land.

In Dongeradeel en Leeuwardera-
deel gaat het zo goed als zeker om de
besmettelijke variant H5N8. ,,Dat
mag je aannemen. Ook omdat deze
gebieden dicht bij Ferwerderadiel
liggen, waar het begon en waar dit
type is bevestigd’’, zegt woordvoer-
der Rika Leijstra van Veiligheidsre-
gio Fryslân. Voor Terschelling en
Súdwest-Fryslân wordt het type nog
onderzocht.

In Ferwerderadiel zijn de dode
dieren onder meer aangetroffen bij
Marrum, Wânswert, Jislum en Gin-
num. Alleen al in deze gemeente zijn
tientallen vogels geruimd, waar-

schijnlijk zelfs honderden. Voor die
klus waren veertig medewerkers
van de Nederlandse Voedsel- en Wa-
renautoriteit en Wetterskip Fryslân
op pad.

Ondertussen is het hele buiten-
dijkse gebied tussen Zwarte Haan en
de veerdam bij Holwerd op slot ge-
gaan. Eigenaar It Fryske Gea wil op
deze manier het risico op besmet-
ting en verspreiding zo klein moge-
lijk houden. Vandaag wordt het afge-
sloten gebied uitgekamd.

Ferwerderadiel adviseert bewo-
ners en bezoekers om niet de bui-
tengebieden in te gaan. ,,Buitendijks
is het al afgesloten’’, zegt woord-
voerder Simon Bosma. ,,Het beste is

om overal uit het veld te blijven. Je
moet de kat niet op het spek bin-
den.’’ De gemeente kan deze maatre-
gel niet opleggen. Het is een advies.
,,Blijf in de dorpen. Ook bij het uitla-
ten van de hond.’’

Veiligheidsregio Fryslân vraagt
vondsten meteen te melden (via mi-
lieu-alarmnummer 058-2122422), ze-
ker bij drie of meer dode vogels. Ver-
der moet direct contact met de kada-
vers worden vermeden. Volgens
woordvoerder Leijstra blijft de Vei-
ligheidsregio alert, maar wordt er
nog niet opgeschaald. Gebeurt dat
wel, dan betekent dit bijvoorbeeld
dat hulpdiensten direct paraat
staan.


