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PERSBERICHT       28 november 2018. 
 
 

Ook onze Waalse collega’s willen een terug naar een 

realistische populatie everzwijnen 

 

Het ABS steunt de actie van de Waalse collega’s 

van de FWA (Fédération Wallonne de l’ Agriculture) 
 
In Namen hebben deze voormiddag ruim 100 Waalse boeren een protestactie gevoerd 
voor het kabinet van de Waalse minister van landbouw Collin. Hun eis is overduidelijk: 
een drastische inperking van de populatie everzwijnen in Wallonië. Everzwijnen 
richten heel veel schade aan, en een deel is besmet met het AVP (Afrikaanse 
Varkenspest). De schrik bij de boeren is groot dat de ziekte overslaat naar hun 
varkensbedrijven. 
Om hun Waalse collega’s te ondersteunen was een delegatie van het Algemeen 
Boerensyndicaat (ABS) aanwezig in Namen. Minister Collin nodigde een delegatie 
boeren uit op zijn kabinet voor overleg over de everzwijnenproblematiek, onder wie 
ook onze ABS-voorzitter Hendrik Vandamme. 
 
De Waalse boeren gaan, net zoals hun Limburgse collega’s gebukt onder een 
everzwijnenplaag. De populatiegroei in de Waalse bossen wordt door experts geschat op 
400% gedurende de laatste 20 jaar. De schade aan de landbouw is navenant gegroeid. 
 
De overpopulatie zorgt ervoor dat niet alleen de landbouwgronden maar ook gehele 
natuurgebieden omgewoeld worden en lijden onder de aangebrachte vernielingen. De 
populatie heeft de draagkracht van hun leefgebieden overstegen waardoor ze reeds vroeg in 
de winter eender waar voedsel zoeken. 
Tot nu toe wordt er niet gehandeld en moeten boer en burger lijdzaam toezien hoe elke dag 
everzwijnen opnieuw toeslaan. Aanvragen voor schadevergoedingen verzanden in allerlei 
administratieve procedures of worden botweg afgewimpeld. Het resultaat hiervan is dat het 
geloof in een oplossing van het probleem bij de getroffenen ver weg is. 
 
Geen woorden maar daden 
 
Elke dag wordt de roep om maatregelen luider. Deze actie is een zoveelste noodkreet. 
Actie is nodig. Onder de everzwijnen in de provincie Luxemburg waart het spook van de 
Afrikaanse Varkenspest rond. Ongevaarlijk voor de mens maar zeer gevaarlijk en 
hyperbesmettelijk voor andere varkens. 
Het ABS heeft van in het begin een kordate aanpak gevraagd en ziet dat deze oproep ook 
door anderen luidop gesteund wordt. Een snelle aanpak is nodig, zowel in het belang van de 
landbouw maar ook het everzwijn is gediend met een correcte en effectieve aanpak om de 
epidemie in te dijken. 
 
Minister Colin heeft nu wel aangekondigd dat er maatregelen komen maar veel van deze 
maatregelen zijn tot nu toe dode letter gebleken. 50% reductie van de populatie, in de 
besmette zone streven naar een nulpopulatie, duidelijke doelstellingen maar zonder 
aangepaste jachtmethodes en resultaatsverbintenissen zal het bijzonder moeilijk worden om 
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dit te bereiken. De nulpopulatie in het besmette gebied moet bereikt worden vooraleer de 
evers binnenkort hun gebied verlaten en uitzwermen om voedsel te zoeken. 
 
Vlaams actieplan? 
 
Hierbij willen we nogmaals een oproep doen naar de Vlaamse verantwoordelijken om ook 
hier daadkracht te tonen en het probleem aan te pakken. Eender welke maatregel de 
landbouwer nu neemt, het is dweilen met de kraan open zolang de overpopulatie aan evers 
niet daadwerkelijk aangepakt wordt. 
ABS eist daarom snel een kordate aanpak. En ook een actieplan, in eerste instantie voor de 
provincies Limburg en Antwerpen. 
 

Voor meer info, contacteer: 
 
Hendrik Vandamme, nationaal voorzitter ABS, 0476 41 51 58 
Paul Cerpentier, nationaal ondervoorzitter ABS, 0483 40 11 49 
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