de voorzitter

Wild als drager en verspreider van dierziekten
Het verhaal van de intussen latent aanwezige Afrikaanse varkenspest in het uiterste zuiden van België is
genoegzaam bekend bij iedereen. De oorsprong ervan kennen we ook: besmette wilde everzwijnen die
met hun grote populatie de ganse regio doorkruisten en besmetten aan een ongezien tempo. Begonnen in
september 2018 bleef de besmetting zich manifesteren tot eind 2019, meer dan een jaar lang! Het virus mag
dan wel niet meer vastgesteld worden bij de varkens die de laatste weken bejaagd werden, toch blijft het als
een zwaard van Damocles hangen boven de gedomesticeerde varkenspopulatie en de verhandeling ervan,
ook bij ons in Vlaanderen. Vanuit het ABS hebben we de toenmalige Waalse minister Collin herhaaldelijk
aangeschreven, bezocht en aangesproken om sneller werk te maken van de uitroeiing van de populatie
in de besmette zone en om een corridor te creëren rond het besmette gebied. Dat gebeurde uiteindelijk
maanden na de uitbraak, zeer laattijdig. Te laat wat ons betreft. Vandaag lijkt de huidige Waalse minister
Borsus meer verantwoordelijkheidszin te etaleren. Hij is er zich zeer goed van bewust dat de economische impact van de Afrikaanse
varkenspest niet van de baan is, wel in tegendeel. De Belgische varkenshouders blijven benadeeld qua prijszetting ten opzichte
van de kwekers in de ons omringende landen. Het is, ironisch genoeg, door een ongeziene uitbraak van Afrikaanse varkenspest in
China en, als gevolg daarvan, verschuivingen op de Europese markt dat wij vandaag meer varkens kunnen afzetten in bijvoorbeeld
Nederland en Duitsland. Hoelang die trend aanhoudt weten we niet, want ook in het grensgebied tussen Duitsland en Polen vrezen
de Duitse varkenshouders nu het virus. In Polen werd immers op amper 20 kilometer van de grens Afrikaanse varkenspest vastgesteld bij wilde varkens. Een Pools everzwijn-uitstapje richting Duitsland kan nefast zijn en ook daar zorgen voor een blokkering van
de export, waardoor Duitse varkens niet langer naar China zouden kunnen en onze varkens niet langer naar Duitsland, enzovoort,
enzovoort. Wanneer we in onze eigen omgeving rondkijken en informeren naar de densiteit en de omvang van de everzwijnpopulatie
in Vlaanderen, dan moeten we concluderen dat er het voorbije jaar opnieuw veel te weinig ingezet werd op het inperken van de
populatie en dat de druk op de omgeving steeds groter wordt. De voorbije jaren hebben we kunnen zien dat er door de bevoegde
administratie en de politieke verantwoordelijken opgeroepen werd om extra omheiningen te plaatsen rond onze varkensbedrijven
om geen contactmogelijkheden te laten tussen wilde en gedomesticeerde varkens. Er werd opnieuw gevraagd (opgelegd) om alle
mogelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om schade aan teelten te voorkomen. Er werd opgeroepen om nauw samen te werken
met de lokale jagers en natuurbeheerders om schade te voorkomen. Er werden hier en daar drukjachten opgezet, heel vaak met
een zeer pover resultaat. Het blijft dus huilen met de pet op en echt dweilen met de kraan open! De huidige te zachte winter zal ook
niet leiden tot een natuurlijke uitdunning van de populatie. De evers zullen zich daarentegen vroeger beginnen voortplanten, de
eerste jongen zullen zich ook niet onbetuigd laten en hun nood aan voedsel zal er alleen maar groter op worden. De gevolgen laten
zich raden: nog meer druk op de omgeving, nog meer schade aan gewassen en ook nog meer conflicten met gewone passanten
en bewoners van nette woonwijken in de buurt van de leefgebieden.
Vraag is of en hoe de Vlaamse overheid hier zal op anticiperen? Zal onze nieuwe minister Demir met vaste hand ingrijpen en een
luisterend oor hebben voor de vooral Limburgse en bij uitbreiding alle Vlaamse landbouwers, varkenshouders en kleinfruittelers?
Wij legden haar in ieder geval de problematiek voor en rekenen ook in dit dossier op meer en slagkrachtiger tussenkomsten vanuit
het beleid en op het terrein. De belangen die erbij komen kijken zijn legio: sanitair, teelttechnisch, economisch, maar ook op het vlak
van het behoud van gewenste natuurlijke vegetaties. Misschien zit vanuit die laatste omgeving ooit wel een onverwachte partner
mee aan onze kar te trekken? Wie weet!
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