Vogelgriep in Dalfsen
27 juni 2022
Beste secretaris van de vereniging, lid van onze afdeling en belangstellende,
Er is vogelgriep vastgesteld in Dalfsen. Verdere informatie kunt u vinden op de website van de
Duivensportbond onder de link:
https://www.duivensportbond.nl/nieuws/update-vogelgriep
of onder de link:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/07/27/vogelgriep-vastgesteld-oppluimveebedrijf-in-dalfsen
Leden van verenigingen 0305 Dedemsvaart, 0402 Dalfsen, 0415 Ommen, 0429 Nieuwleusen en 0431
Staphorst die vallen in de 10-km zone kunnen dan ook niet inkorven, zolang de maatregelen van
kracht zijn.
Het is begrijpelijk dat er veel vragen komen over het vervoersverbod door het bedrijf met vogelgriep
in Dalfsen. De teleurstelling van de liefhebbers binnen de begrenzing van de 10 km zone is natuurlijk
groot. Daarom een extra bericht, waarin we wat praktische zaken meenemen:
•

De 10 km zone is niet letterlijk gemeten met een passer, maar het kaartje laat begrenzingen
zien op basis van wegen en water. Dat komt omdat het een vervoersverbod is, gericht op het
voorkomen dat er met pluimvee (ook duiven) wordt gereden in het gebied waardoor het
virus verspreid kan worden. De grenzen van het kaartje tellen, niet de letterlijke afstand die
je bijv. met google-maps kunt meten.

•

Twijfel of je binnen het gebied valt? RVO heeft een interactieve kaart waarop goed in te
zoomen valt: https://data.rvo.nl/dierziektenviewer/index.html

•

De verenigingen van Dalfsen, Nieuwleusen en Ommen zitten in de 10 km zone en vallen
onder de beperkingen. De afdeling haalt daarom tot zolang de maatregelen van kracht zijn
geen duiven op bij deze verenigingen. Leden van beide verenigingen die buiten de 10 km
zone wonen mogen wel duiven inkorven. Ze zullen dat dan moeten doen bij een vereniging
buiten de zone.
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•

De verenigingsgebouwen van Dedemsvaart en Staphorst vallen net buiten de 10 km zone,
zodat bij deze verenigingen de duiven worden opgehaald. Sommige leden van deze
verenigingen wonen in de 10 km zone, ondanks dat de vereniging wel inkorft, mogen deze
liefhebbers dat niet!

•

De beperkingen vallen onder het jonge duivenseizoen en de natour vluchten. We gaan in
overleg met de betreffende verenigingen om na het opheffen van de beperkingen extra
training in te lassen voor de getroffen liefhebbers, om aan te kunnen haken bij de laatste
vluchten.

•

Voor meedoen door de gedupeerde liefhebbers met de jonge duiven en natour
kampioenschappen, zien we niet zomaar een oplossing.

We hopen voor de getroffen liefhebbers dat ze snel weer mee mogen doen en roepen iedereen op
om het hoofd koel te houden. Ga niet met overheden en andere instanties bellen, deze regelgeving is
wat het is, daar valt nu niets aan te veranderen.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
Gurbe van der Schaaf
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