Provincie plaatst waarschuwingsborden tegen Afrikaanse
varkenspest langs provinciale wegen
’s-Hertogenbosch, 10 oktober 2018 - De provincie Noord-Brabant plaatst
waarschuwingsborden tegen de Afrikaanse varkenspest bij de parkeerplaatsen bij
provinciale wegen in de gebieden waar wilde zwijnen voorkomen. De borden zijn
gemaakt door de NVWA en worden daarnaast ook bij parkeerplaatsen langs
Rijkswegen geplaatst.
Locaties en maatregelen
De borden worden geplaatst in het gebied ten oosten van Tilburg. Het betreft de volgende locaties:
A270 parkeerplaats Vaarle
N264 Picknickplaats/spottersplaats
N269 betonbaan parallel aan N269
N277 parkeerplaats aan weerszijden van tankstation Argos in Schaik
N279 parkeerplaats bij wegrestaurant ‘de Sluis’
N324 parkeerplaats bij wegrestaurant ‘de Elft’
N329 parkeerplaats bij tankstation’de Kock’ particulier eigendom
N69 parkeerplaats bij eetcafé ‘de Barrier’
N69 parkeerplaats bij pompstation Tamoil ‘de Barrier’
In een aantal gevallen betreft het locaties die in particulier eigendom zijn en wordt de medewerking
van de eigenaren gevraagd. De provincie ziet extra toe op de hygiëne bij de parkeerplaatsen. De
mensen die aangereden dode dieren van de provinciale wegen verwijderen hebben extra instructies
gekregen. Gemeenten die ook borden willen plaatsen bij parkeerplaatsen bij gemeentewegen of
vragen hebben kunnen zich tot de provincie wenden.
Afrikaanse varkenspest
De Afrikaanse varkenspest is vastgesteld in België, in een gebied aan de Luxemburgs-Franse grens. Er
zijn geen varkensbedrijven getroffen, wel zijn er in België 70 (10-10) wilde zwijnen aan de ziekte
overleden. In Nederland is het virus niet aangetroffen. Het is waarschijnlijk dat door menselijk
handelen de Afrikaanse varkenspest uit Oost-Europa is geïmporteerd. Het virus verspreidt zich niet via
de lucht, in tegenstelling tot de klassieke varkenspest die 20 jaar geleden heerste. Besmetting kan
plaatsvinden door direct contact tussen varkensachtigen, maar ook bijvoorbeeld via besmette
materialen of besmette voedselresten die weggegooid worden. Daarom is hygiëne bij het vervoer
maar ook op parkeerplaatsen van het grootste belang.
Wilde zwijnen vogelvrij
Wanneer het virus in Nederland opduikt zal dat in alle waarschijnlijkheid het gevolg zijn van
vervoersactiviteiten. Hygiëne bij vervoerders en op varkensbedrijven is dus van het grootste belang. In
dat geval kunnen wilde zwijnen een volgende bron van verspreiding zijn. Om die reden is in NoordBrabant het wilde zwijn volledig vrij gegeven om te beheren en mogen wilde zwijnen als zij ergens
voorkomen worden afgeschoten. Dat gebeurt door onbezoldigde jagers. De Fauna Beheers Eenheid
Noord-Brabant (FBE) coördineert de uitvoering en werkt aan een advies over hoe de effectiviteit van

het beheer kan worden verhoogd. Volgens opgave van de FBE zijn er dit in de periode 1 april 2017—
31 maart 2018 al 700 wilde zwijnen afgeschoten, vorig jaar waren dat er ruim 500. De FBE is door
de provincie gevraagd om het advies over het beheer van de wilde zwijnen nu met spoed uit te
brengen.

