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Nieuwsbrief

Hierbij het laatste nieuws over belangrijke onderwerpen.

Onderzoek Hobbyvarkenshouders
Houd je varkens? Neem dan deel aan deze anonieme enquête.
Vanuit dierziekte-instituut Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) hebben wij een
verzoek ontvangen tot deelname aan een enquête t.b.v. een onderzoek naar Afrikaanse
varkenspest (AVP). AVP is een zeer besmettelijke ziekte bij gehouden varkens en wilde
zwijnen, waar ze heel erg ziek van kunnen worden en dood aan kunnen gaan. Gelukkig
komt deze ziekte momenteel niet in Nederland voor, maar wel in (Oost-)Europa en Azië.
Als AVP in Nederland komt, zal dit veel schade toebrengen aan gehouden varkens en
wilde zwijnen. WBVR uit Lelystad voert momenteel een onderzoek uit naar de
verschillende manieren waarop AVP Nederland kan binnenkomen, zodat de overheid en
de varkenshouders maatregelen kunnen treffen waar nodig. Je kunt helpen met dit
onderzoek door een korte enquête (4 vragen) in te vullen. Je antwoorden worden
anoniem opgeslagen en gebruikt.
Bij voorbaat hartelijk dank voor het invullen van de enquête namens WBVR (Wageningen
Bioveterinary Research) in Lelystad
Naar de enquête >

Roadmap Afrikaanse Varkenspest (AVP)
De Roadmap Afrikaanse varkenspest gericht op het voorkomen dat AVP Nederland
binnenkomt en waaraan de NBvH heeft meewerkt, is aangeboden aan Minister Schouten.

Wolven
Er zijn steeds meer meldingen in Drenthe, Gelderland en Brabant van doodgebeten
schapen. Niet in alle gevallen is al vastgesteld dat de wolf dit heeft gedaan, maar toch
voldoende reden voor de Provincie Brabant om een gebiedscommissie in te stellen. Zie
voor het overzicht van bevestigde gevallen: www.Bij12.nl.
Het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders, waar de NBvH deel vanuit maakt
zal hierin vertegenwoordigd zijn. In Drenthe is nog steeds geen gebiedscommissie.
Daarom zal het Platform, samen met LTO en met VGSN een gebiedsplan opstellen en
aanbieden aan de Provinciale Staten.

Evaluatie Wet dieren
De Wet dieren wordt geëvalueerd. Dat is verplicht. Bureau Berenschot voert de evaluatie
uit. Wij werken hier aan mee. Twee onderwerpen willen we in de toekomst beter geregeld
hebben.
1. Wanneer ben je als houder van gezelschapdieren bedrijfsmatig bezig. Dat is nu
volstrekt onduidelijk geregeld. Je weet als houder niet waar je aan toe bent.
2. Welke dieren mag je wel en niet houden? De keuze van de wetgever om met een
positieflijst te werken, vinden we geen goede benadering. Wij kiezen voor een
verantwoordelijkheid voor organisaties van dierhouders en dierhouderijrichtlijnen.

Tot slot: Corona/COVID-19
Voor dierhouders geldt het advies om bij coronaklachten de dierverzorging over te laten
aan anderen als het kan. Inmiddels is wel duidelijk dat sommige dieren gevoelig zijn voor
het virus. De ruimingen van de nertsenbedrijven en de besmettingen van katten in die
omgeving zal niemand zijn ontgaan. Maar veel meer weten we nog niet.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u nieuws@hobbydierhouder.nl toe aan uw adresboek.

