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Gecoördineerde aanpak gewenst

Zwijnen terug in Vlaanderen

Door Jim Casaer

Klopjacht Sinds 2005-2006 zijn er mel-

dingen van everzwijnen in de streek rond

Zedelgem (Brugge, zie kaart nr.11. Omdat

alle partijen aanvankelijk verrast werden

door de plotse aanwezigheid van everzwij-

nen op deze plaats in Vlaanderen was het

zoeken naar een geschikte aanpak. Aan-

gezien de dieren vermoedelijk uitgezet of

ontsnapt waren en de algemene mening

was dat everzwijnen zeker op deze plaats

in Vlaanderen niet thuishoren, werd beslo-

ten om ze te verwijderen. Aanvankelijke

pogingen met vangkooien en een groot-

schalige klopjacht (op 4 februari 2006) le-

verden geen of zeer weinig resultaten op.

In 2007 sneuvelden, na enkele wijzigingen

in de aanpak, uiteindelijk toch een veertig-

tal everzwijnen in West-Vlaanderen. De

meeste hiervan werden in de directe om-

geving van Zedelgem geschoten met een

ongeveer gelijke bijdrage hieraan door de

overheid (Agentschap voor Natuur en Bos

en Defensie) en door de vergunninghou-

dende jagers in de streek. Drie everzwij-

nen werden in de buurt van Diksmuide (zie

kaart nr.2) geschoten en eentje in Korte-

mark leen tweede 'everzwijn' geschoten in

die omgeving bleek uiteindelijk geen ever-

zwijn te zijn], In het Heuvelland (in het zui-

den van West-Vlaanderen, zie kaart nr.3),

wordt al langervan tijd tot tijd melding ge-

maakt van één of meerdere zwervende

everzwijnen, vermoedelijk afkomstig uit

het noorden van Frankrijk,

In het voorjaar van 2007 werd melding ge-

maakt van everzwijnen in het Zoniënwoud

(Brussel, zie kaart nr.Zl. Over hoeveel het

zou gaan, is niet bekend. In de loop van de

zomer raakten hier op zeer korte tijd drie

everzwijnen betrokken bij verkeersonge-
lukken (zie fotol en belandden zo bij het
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De aanwezigheid van everzwijnen (wilde zwijnen) in Vlaanderen bleef tot enkele jaren geleden

beperkt tot Voeren en enkele waarnemingen van ontsnapte dieren in de rest van Vlaanderen.

Recent kwam daar echter verandering in. Sinds everzwijnen in Brugge halfweg 2006 de pers haalden,

zijn ze van tijd tot tijd ‘hot news’.

Telkens als er actie tegen ondernomen

wordt of ze ergens waargenomen of omver

gereden worden, zorgen ze voor de nodige

commotie. Ook doet de aanwezigheid van

everzwijnen en de problemen bij de aan-

pak ervan vragen rijzen bij de bestaande

wetgeving en de organisatie van het wild-

beheer en de jacht in Vlaanderen. In dit ar-

tikel geven we een overzicht van de

informatie die het INBO tot nu toe verza-

melde in nauwe samenwerking met het

Agentschap voor Natuur en Bos, de Hu-

bertus Vereniging Vlaanderen en de

Vlaamse Zoogdierenwerkgroep.



INBO voor verder onderzoek: autopsie, ge-

netica. Daarna werd het weer stil. Momen-

teel worden er nog wel sporen

waargenomen, maar zijn er geen recente

zichtwaarnemingen meer. In Meerdaalbos

(ten zuiden van Leuven, zie kaart nr.5) wer-

den in 2006 tijdelijk één of twee everzwij-

nen waargenomen en werden sporen

waargenomen op het ecoduct. Ook in de

Dijlevallei ten zuiden van Leuven werden

recent sporen van wroetactiviteiten door

everzwijnen waargenomen. Geregeld wor-

den ook vlak over de taalgrens (Waals-

Brabant) everzwijnen waargenomen.Deze

informatie blijft echter zeer fragmenta-

risch.

Handtam In Limburg hebben we sinds

de zomer van 2006 te maken met everzwij-

nen buiten de 'klassieke' regio van Voeren,

Deze eerste meldingen komen van Mid-

den-Limburg uit de omgeving van Koersel

(Zwarte Beek, Koersel Kapelleke, zie kaart

nr.6). Het gaat hier om enkele dieren die

niet mensenschuw zijn en waarvan ver-

schillende keren werd gemeld dat ze wan-

delaars benaderen. Verder zijn in deze

regio nog een aantal meldingen van ever-

zwijnen bekend, die zich dicht bij woonker-

nen wagen. In de tweede helft van 2007

wordt een vijtiental dieren geschoten door

wachters van het Agentschap voor Natuur

en Bos. Gedurende het reguliere jachtsei-

zoen, in de herfst van 2007, worden in deze

omgeving vier everzwijnen geschoten door

jagers met een afschotplan voor everzwij-

nen. Ook in en rond het Nationaal Park

Hoge Kempen (zie kaart nr.7| worden in

2007 everzwijnen waargenomen. De laat-

ste regio in Limburg van waaruit geregeld

een waarneming van everzwijnen gemeld

wordt, is het KempenbroekS (Stamprooier-

broek, Bree, Kinrooi, Molenboerse! zie

kaart nr.8).

In Voeren (zie kaart nr.9] was in 2007 een

groot aantal everzwijnen aanwezig. Uit in-

formatie van de laatste decennia blijkt dat

dergelijke piekjaren een regelmatig terug-

kerend fenomeen zijn.

Tot slot duiken begin 2008 plots vier ever-

zwijnftjes) op in het gebied Averbode Bos

en Heide (grens tussen de provincies Lim-

burg, Antwerpen en Vlaams Brabant, zie

kaart nr.10). Deze dieren blijken handtam

te zijn, hoewel aanvankelijk in de pers door

sommigen afgeschilderd als 'moordma-

chines' en worden binnen de kortste keren

teruggevangen en naar een opvangcen-

trum gebracht.

Gatenkaas Wat is de beste aanpak voor

Vlaanderen?De everzwijnen hebben, zowel

te Brugge als in Limburg, heel snel duide-

lijk gemaakt dat onze huidige jachtwetge-

ving en schadeafhandeling veel weg heeft

van kaas met gaatjes. Zeker als je te

maken krijgt met een dier dat zich niks

aantrekt van eigendomsgrenzen of van het

'statuut' van een perceel. De dagelijkse ac-

tieradius van de dieren is daarenbovenvan

een andere schaal dan de klassieke eigen-

domsgrootte of de gemiddelde grootte van

een jachtgebied in Vlaanderen. Bovendien

toonde recent onderzoek in het buitenland

(Frankrijk, Zwitserland] aan hoe slim ever-

zwijnen zijn en hoe makkelijk ze zich kun-

nen aanpassen indienerverschillen zijn in

beheermaatregelen of bejagingsstrate-

gieën tussen percelen van verschillende

eigenaars of met een ander statuut. Tot op

een afstand van twee tot drie kilometer

verplaatsten everzwijnen zich naar rusti-

ger gebieden waar niet gejaagd werd (Tou-

Ion & Baubet, 20081. Een globale aanpak

van het beheer of van de bestrijding van

everzwijnen is bijgevolg alleen succesvol

als ze gebiedsdekkend kan zijn.

De omstandigheden in het sterk versnip-

perde Vlaamse cultuurlandschap zijn voor

everzwijnen een droom. Er is overal voed-

sel te vinden (akkerbouw) en dit heel het

jaar rond. Door deze goede voedselom-

standigheden bereiken de biggen reeds

binnen hun eerste zes levensmaanden het

grensgewicht van 30 kilo, wat hen toelaat

voor de eerste keer drachtig te worden.

Een gemiddelde worp kan gemakkelijk

meer dan vijf jongen hebben (Cellina,

2008). Daarenboven hebben we zelden te

maken met late, strenge winters (vries-

temperaturen in april), die een doorslag-

gevende sterftefactor vormen voor de

jonge biggen (Casaer & Van Den Berge,

2006). Door de combinatie van deze twee

elementen kan een populatie everzwijnen

vermoedelijk sneller groeien en - lokaal -

uiteindelijk hogere dichtheden bereiken in

het versnipperd cultuurlandschap dan in

de uitgestrekte dennenbossen van de Ar-

dennen of Frankrijk. Een gelijkaardig ver-

schijnsel is trouwens waar te nemen bij

reeën en andere 'cultuurvolgers'. De

zachte winters en het grote voedselaanbod

lal dan niet door bijvoederenl worden alge-

meen aangehaald als dé verklarende ele-

menten voor de explosieve toename van de

everzwijnenpopulaties in heel West-Eu-

ropa in de laatste decennia.

Jongewilde zwijnen. Foto Rollin Verlinde
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Schade Het feit dat overal landbouw op

korte afstand van relatief kleine bos- of na-

tuurgebieden gesitueerd is, dat Vlaanderen

gekenmerkt wordt door een dicht wegen-

net, dat de everzwijnen zeer lang afwezig

waren en voor veel mensen bijgevolg een

nieuw en ongekend element vormen (on-

bekend is onbemind), resulteert in een

groot verschil tussen de biologische

draagkracht en de maatschappelijke

draagkracht voor everzwijnen in Vlaande-

ren. Waar de eerste bepaald wordt als 'het

niveau waarop de populatie beperkt wordt

in haargroei door voedsel of plaatstekort',

wordt de tweede bepaald als 'het popula-

tieniveau waarbij een soort tegemoet komt

aan de maatschappelijke noden en ver-

wachtingen ten opzichte van. de soort'

(evenwicht tussen intrinsieke waarde van

het dier, zijn ecologische rol, het risico op

schade, risico op ongelukken, de mogelijk-

heid tot observatie of bejaging) [Krausman,

2002; Sinclair et al., 2006).

Situaties waarbij er een groot verschil is

tussen de biologische en de maatschappe-

lijke draagkracht vereisen dat op de een of

de andere manier getracht wordt dit ver-

schil (spanningsveld, potentieel tot con-

flict] te verkleinen. Dit kan gebeuren door

het uitvoeren van populatiebeheer om te

komen tot een lager populatieniveau, door

het voeren van informatiecampagnes die

ertoe leiden dat bepaalde percepties bijge-

stuurd worden of door schadevergoedin-

gen te verstrekken, waardoor de tolerantie

ten opzichte van de soort verhoogt. In cul-

tuurlandschappen moet de oplossing dik-

wijls gezocht worden in een combinatie van

bovenstaande maatregelen.

Onderzoek Elke aanpak vereist echter

als eerste stap een grondig inzicht in de

huidige toestand en de verspreiding van de

soort. Hoewel er een ruw idee bestaat van

de huidige toestand (zie hierboven), be-

staat de noodzaak om bijkomende infor-

matie en waarnemingen van everzwijnen

gecoördineerd te verzamelen. Ook over de

herkomst en de mogelijke dispersie (ver-

spreiding! van de dieren bestaan vele mo-

gelijke pistes en hypotheses. Naast

everzwijnen die duidelijk door menselijk

toedoen in het gebied gekomen zijn (al dan

niet moedwillig), blijft op sommige plaat-

sen de optie van een natuurlijke migratie

vanuit Nederland, Wallonië of Noord-

Frankrijk bestaan, nu of in de nabije toe-

komst. In de ons omliggende regio’s

worden de everzwijnenpopulaties de laat-

ste decenniaimmers gekenmerkt door een

zeer sterke toename in aantal en een uit-

breiding van hun verspreidingsgebied. Ook

vanuit de in Vlaanderen ontstane kernen is

verdere dispersie mogelijk.

In een poging zicht te krijgen op de ver-

wantschap tussen de verschillende groe-

pen everzwijnen en mogelijke her-

komstgebieden worden momenteel zoveel

mogelijk stalen van geschoten everzwijnen

en verkeersslachtoffers gecentraliseerd op

het INBO voor verder genetisch onderzoek.

Oproep Vaak bereiken ons berichten van

mensen die 'toen gehoord hebben van ie-

mand die...'. Bij deze een warme oproep

om waarnemingen van everzwijnen met

zoveel mogelijk bijkomende informatie

(aantal dieren, plaats, datum en uw con-

tactgegevens! door te mailen naar:

jim.casaer0inbo.be of

info0zoogdierenwerkgroep.be.

Jim Casaer is verbonden aan het Instituut

voor Natuur- en Bosonderzoek.

jim.casaer0inbo.be of

info0zoogdierenwerkgroep.be
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Eén van de zwijnen die slachtoffer van het verkeer zijn geworden. Foto Foto: IBGE/BIM

Figuur 1

Locaties in Vlaanderen waar recent everzwijnen werden waargenomen. Naar

de cijfers wordt verwezen in de tekst.


