
2 | 25 september 2020

Industrieweg 53
8800 Roeselare-Beveren
Tel. 051 26 08 20 | fax 051 24 25 39
www.absvzw.be | info@absvzw.be

BOERENFRONT
Van Benedenlaan 32 | 2800 MECHELEN
Tel. 015 45 12 28 | Fax 015 45 12 08HET BOEREN-

FRONT

Industrieweg 53 | 8800 Roeselare-Beveren
T 051 26 08 30 | fax 051 24 25 39
www.nacvzw.be | info@nacvzw.be

Industrieweg 53 | 8800 Roeselare-Beveren
Tel. 051 26 08 29 | fax 051 24 25 39
www.vabsvzw.com | vabs@absvzw.be

VROUWEN VAN  HET
ALGEMEEN BOERENSYNDICAAT

Boerinnen met verstand van boeren

ADVIESBUREAU
ALGEMEEN BOERENSYNDICAAT

uw adviespartner

Industrieweg 53 | 8800 Roeselare-Beveren
Tel. 051 26 08 20 | fax 051 24 25 39
www.absvzw.be | adviesbureau@absvzw.be

www.absvzw.be @ABSvzw/ABSvzw

Na onze in januari gestelde vraag aan minister Demir om nu maar eens écht werk te maken van een 
stevig beheersplan voor everzwijnen herhaalden we die vraag recent opnieuw. En zie: deze week kon 
de minister ermee uitpakken en stelde ze haar plan van aanpak voor. Dat plan luistert naar de naam 
“Op weg naar een duurzame co-existentie met het everzwijn in Vlaanderen”, op naar een duurzaam 
samenleven met het everzwijn dus. Wat dat precies inhoudt zal de komende weken en maanden moe-
ten duidelijk worden. De minister gaf meteen mee dat onze organisatie zal betrokken worden bij de 
operationalisering van het plan. Het ABS zal bijgevolg betrokken worden bij het in de praktijk brengen 
van de verschillende actiepunten. We kijken uit naar de eerste uitnodiging voor structureel overleg.
Waar wij vroegen om de toenemende everzwijnenpopulatie in Vlaanderen en de toenemende druk 
vanuit hun leefgebieden op agrarisch gebied in te perken, zien we dat in het plan wel een hoofdstuk en 

ettelijke pagina’s aandacht is voor het in toom houden van de populatie, maar niet specifiek voor het sterk verminderen van de 
uit de hand gelopen populatie. Het ABS vroeg vorige ministers en ook Zuhal Demir begin dit jaar om extra in te zetten op het 
beheersen van de everzwijnenpopulatie om fysieke schade aan teelten te vermijden. Daarenboven moet men ook rekening 
houden met de hoge sanitaire risico’s die verbonden zijn aan een ongecontroleerde uitbreiding van de everzwijnenpopulatie 
in Vlaanderen. “Samenwerken om schade te vermijden” lijkt het antwoord in het everzwijnenplan. In de voorgestelde actie-
punten zitten wel interessante zaken, maar wat ons toch zorgen baart is de uitdrukkelijke vermelding dat leefgebieden beter 
met elkaar moeten verbonden worden om conflictsituaties te vermijden. De minister wil zo de migratieroutes van everzwijnen 
beperken tot natuur- en bosgebieden, zonder landbouwpercelen te moeten passeren om zo te vermijden dat ze zich te goed 
doen aan landbouwgewassen en grasland of sportvelden omwoelen. Het idee is gelanceerd en past duidelijk ook in de visie 
om meer aaneengesloten natuur te realiseren. Wij zijn er echter van overtuigd dat men eerst het probleem moet aanpakken 
aan de bron en dat is het veel te groot aantal everzwijnen in Vlaanderen. De statistieken van de voorbije jaren tonen een 
exponentiële groei van de populatie, die zelfs sanitaire experten zorgen begint te baren, met de Afrikaanse varkenspest als 
grote bedreiging. Een AVP-uitbraak zou niet alleen dramatisch zijn voor de gedomesticeerde kweekvarkens op onze bedrij-
ven, de everzwijnen zelf zouden ook massaal ten onder gaan aan de virale besmetting door AVP. Het is voor ons duidelijk dat 
men bij de natuurbeheerders en op het Vlaams beleidsniveau de gevolgen van een AVP-uitbraak niet juist inschat. Hopelijk 
blijven we hier gespaard van het virus, maar in deze is het voorzorgsprincipe echt wel op zijn plaats: beter voorkomen dan 
genezen. Dat begint bij de everzwijnen, met het onder controle krijgen en houden van de populatie met alle mogelijk midde-
len. Een doorgedreven gecontroleerd afschot mét inzet van nachtkijkers, een dwingender jachtbeleid en gerichter bejagen 
waar de nood het hoogst is moeten snel op de rails gezet worden. In het belang van onze varkensboeren, groot of klein, en 
in het belang van een gezond evenwicht in de natuurlijke habitat van de everzwijnen. Boeren passen de strengste bioveilig-
heidsmaatregelen toe, daar zal het niet aan liggen. Daarnaast komen ook schadeloosstellingen aan bod in het plan maar die 
gelden niet voor het derven van de economische schade door een sanitaire crisis. Begin er dan maar aan als varkenshouder!
De uitbraak van Afrikaanse varkenspest in Duitsland zorgt voor bijkomende onrust bij onze leden-varkenshouders. In het 
bijzonder was het opmaken van een beheersplan om de everzwijnpopulatie onder controle te krijgen en te houden bij ons in 
Vlaanderen een zeer belangrijk werkpunt. 
Met de winter voor de deur, een belangrijk ogenblik bij de beheersing van wild, was er nood aan een beheersplan. Dit moet 
nu breed gecommuniceerd worden naar iedereen die actief is op het terrein zodat in goed nabuurschap kan verder gewerkt 
worden aan een passende biodiversiteit in en rond de leefgebieden van wilde zwijnen. De beleidsinstrumenten die in het 
plan vernoemd worden gebruiksklaar maken is de volgende stap die moet gezet worden. We hebben er samen alle belang 
bij dat de juiste evenwichten tussen natuurbeheerders en landbouwers gevonden worden. Dit plan kan er mits wat goede 
wil zeker toe bijdragen.

Hendrik Vandamme, landbouwer-voorzitter Algemeen Boerensyndicaat, op zoek naar respect.
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Everzwijnenplan: beheersplan gericht op juiste doelen?


