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Nuttige informatie : 

Kaart van de perimeter: zoek op 'varkenspest' in de zoekmachine 
http://geoportail.wallonie.be/home.html

Volg de evolutie en het laatste nieuws over de Afrikaanse varkenspest 
http://www.wallonie.be/fr/actualites/mesures-de-lutte-contre-la-peste-porcine-africaine 

1718 : DE GOEDE REFLEX  !

Om de ziekte voortijdig op te sporen, is het belangrijk om dood aangetroffen everzwijnen te 
melden  bij de bevoegde gewestelijke autoriteiten:

In Wallonië: 1718
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De  Afr ikaanse
varkenspest
S A M E N  D E  S T R I J D  A A N G A A N !
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WAAKZAAMHEID!

WAA K Z AA M H E I D !

WAA K Z AA M H E I D !

WAA K Z AA M H E I D !

De Afrikaanse
varkenspest kort 

samengevat . . .

AVP  is  een virale ziekte

die enkel voorkomt bij  varkens  en 

everzwijnen .
De mens loopt GEEN GEVAAR

Al s  u  e e n  d o o d  E V E R Z W I J N  a a nt re f t  o f  i e t s 
ve rd a c ht s  o p m e r k t  i n  h e t  Wa a l s e  g e we s t, 
o o k  b u i te n  d e  a fg e b a ke n d e  zo n e,  N E E M  D A N 
M E T E E N  C O N TA C T  O P  via  h e t
n u m m e r    1718

Er  b e s t a at  G E E N  b e h a n d e l i n g  o f  va cc i n 
o m  z i e ke  d i e re n  te behandelen

Breng  GEEN

bereide voedingswaren

mee op basis van varkensvlees uit

besmette landen

G e e f  va r ke n s  e n  eve r z w i j n e n

GEEN  e te n s re s te n  a l s  V O E D E R

B L I J F  o p  d e  a a n g e d u i d e  WEGEN

t i j d e n s  b o s wa n d e l i n g e n  i n  d e

vrij toegankelijke zones

G O O I  j e  e te n s re s te n  a l t i j d  we g  i n 

afgesloten V U I L N I S B A K K E N ,  laat  geen 

E T E N S R E S T E N  achter  i n  d e  natuur

BEGRIJPEN
Afrikaanse varkenspest (AVP), wat is dit?
 
AVP is een besmettelijke virale ziekte. Ze is dodelijk voor varkens 
en everzwijnen. Er zijn geen typerende symptomen van AVP. Het 
virus komt voor in verschillende continenten. 

Verscheidene Oost-Europese landen zijn er al door getroffen, in 
sommige gevallen meer dan tien jaar geleden.  In Wallonië werden 
de eerste everzwijnen met de ziekte opgemerkt in september. 
Het AVP-virus is aanwezig in het bloed, de weefsels, de urine, de 
uitwerpselen, de uitscheidingen en afscheidingen van zieke dieren. 
Het is zeer besmettelijk en resistent. Het kan dus op de volgende 
manieren worden overgedragen: bloed, uitscheidingen, speeksel, 
besmet voeder of gewoon door contact. Het besmette everzwijn  
sterft na 5 tot 7 dagen.

AVP wordt niet overgedragen op de mens

Er is GEEN ENKEL RISICO voor
de MENSELIJKE GEZONDHEID
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Hoe de ziekte voorkomen?

Er bestaat vandaag geen behandeling of 
vaccinatie tegen de ziekte, waardoor het een zeer 
moeilijk te beheersen virus is. Veehouders, jagers, 
bosexploitanten alsook ambtenaren moeten strikte 
bioveiligheidsmaatregelen naleven (ontsmetting 
van kledij, voertuigen, specifieke uitrusting voor het 
vervoer van karkassen van everzwijnen... ). 

Kan het virus overslaan op de mens?

NEE ! Het virus wordt niet overgedragen op de 
mens en vormt geen gevaar voor de menselijke 
gezondheid. De mens kan zonder risico vlees van 
everzwijnen of varkens eten. We kunnen het virus 
echter wel transporteren (schoenen, kledij... ) en zo 
onrechtstreeks varkens en everzwijnen besmetten. 

De strijd tegen deze ziekte is een belangrijke 
uitdaging voor het dierenwelzijn en de economie. 
Er zijn strikte preventie- en bestrijdingsmaatregelen 
genomen, zowel op federaal als gewestelijk vlak. 

Komt AVP ook elders voor?

Varkenspest komt voor in Afrika, China, net als verschillende 
Europese regio's. 

In Europa werd het virus voor het eerst vastgesteld in Georgië 
in 2007. AVP is vervolgens verspreid naar andere landen 
zoals Polen, de Baltische staten (Estland, Letland, Litouwen), 
Oekraïne, Roemenië, Italië, Bulgarije en, recenter, Tsjechië.
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Hoe wordt AVP verspreid? AVP kan worden doorgegeven via: 

 contact met besmette varkens of everzwijnen;

 vlees/vleeswaren van besmette dieren;

 besmette voorwerpen zoals schoenen, kledij,
 voertuigen of materiaal; 

 personen die in contact gekomen zijn met  
 besmette dieren of in getroffen gebieden geweest 
 zijn.

Het virus blijft lang besmettelijk in karkassen van dieren, in het 
milieu en in vlees/vleeswaren van besmette dieren. Het is ook erg 
resistent op verschillende dragers.

Wat zijn de gevolgen van AVP?

Verschillende sectoren worden getroffen door dit virus:

 Landbouwers en meer bepaald varkenshouders;

 Bosbeheer en-exploitatie; 

 Plaatselijke besturen (verkoop van hout en uitreiking  
 van jachtvergunningen) en particuliere eigenaren;

 Het toerisme en de horeca;

 De jacht; 

 Het verenigingsleven (organisatie van wandelingen,  
 mountainbikeparcours... ) en alle burgers.

VOORNAAMSTE VERSPREIDINGSWIJZEN

Besmette dieren Vatbare  
dieren
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Kernzone Bufferzone Zone met specifieke 
observ. Waakzaamheidszone

Voederen van wild Verboden Verboden Verboden Verboden

Verkeer
Verboden

Verboden (behalve 
diensten van algemeen 

belang)
Vrij Vrij

Bosexploitatie
Verboden

Uitzonderingen steeds 
mogelijk

Vrij Vrij

Onderzoek
Intensief Intensief

Voortdurend onderzoek 
naast het actieve 

opsporingsprogramma

Voortdurend onderzoek 
naast het actieve 

opsporingsprogramma

Jacht
Verboden Verboden

Alle wild behalve 
everzwijnen die geruimd 

zijn

Alle wild maar vlees 
van everzwijnen wordt 

vernietigd

Hoe kan het virus geïsoleerd worden? 

De Waalse autoriteiten hebben in overleg met de Europese Commissie een perimeter van 90.000 
ha afgebakend die bestaat uit verschillende zones naargelang het besmettingsgevaar

 De kernzone - KZ : gebied waar sinds september met AVP besmette karkassen van  
 everzwijnen werden aangetroffen.

 De bufferzone - BZ : deze omringt de kernzone.
 De perimeter van deze twee zones is veranderlijk. In beide zones gelden dezelfde  
 voorschriften en beperkingen.

 De zone met specifieke observatie - ZSO

 De  waakzaamheidszone - WZ

  Kaart van de perimeter:   http://geoportail.wallonie.be/home.html
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INGRIJPEN
Het virus uitroeien is de prioriteit. Hoe?  

1. Door op basis van de aanbevelingen van de Europese Unie een besmettingsperimeter af te bakenen 
  die opgedeeld is in zones, met specifieke maatregelen voor elke zone.

2. De Europese experts hebben gevraagd om de absolute rust te bewaren in de KZ en de BZ om  
 te vermijden dat everzwijnen en daarmee het virus zich verder zouden verspreiden. Wallonië  
 heeft er een tijdelijk verbod   ingevoerd op de jacht, verkeer en bosexploitatie. Sinds de ontdekking van de  
 eerste besmettingen, heeft Wallonië een systematisch onderzoek aangevat naar alle overleden everzwijnen.  
 De in de KZ, BZ en ZSO gevonden karkassen worden allemaal overgebracht naar het verzamelcentrum in  
 Virton. Daar worden ze verder geanalyseerd.  

3. Alle everzwijnen in de ZSO worden geruimd met naleving van dezelfde bioveiligheidsmaatregelen  
 om te vermijden dat het virus verder wordt verspreid. In de WZ worden alle geschoten everzwijnen  
 vernietigd nadat ze overgebracht zijn naar hetzij verkeecentrum Florenville, hetzij gewestschuur Vlessart.

4. In overeenstemming met de Europese aanbevelingen moeten alle everzwijnen in de KZ en de BZ  
 worden vernietigd zodra de piek van de epidemie voorbij is. Hiertoe zijn al vallen ter beschikking gesteld.  

5. In elke zone gelden strikte bioveiligheidsmaatregelen, net als in heel België.

6.  Er zijn drie afbakeningen, goed voor 30 km omheining van 1,20 m hoog, geïnstalleerd ten oosten, ten  
 zuiden en ten noorden van  de KZ om verplaatsingen van de everzwijnen te beperken.

7.   Wallonië kan rekenen op de steun van de civiele bescherming voor de verwijdering van de karkassen,  
 alsook op de steun van het 'Réseau de Surveillance sanitaire de la Faune sauvage' van de Universiteit  
 van Luik, dat de stalen voor analyse neemt.

8. Jagers hebben vorming gekregen in verband met de bioveiligheidsmaatregelen ter ondersteuning van  
 de inspanningen van de ambtenaren van het Waalse Département de la Nature et des Forêts (DNF) in de  
 zoektocht naar karkassen.

Wallonië ondersteunt de getroffen sectoren 

 Als gevolg van de beslissing van de federale landbouwminister om  
 de varkensstapel in de perimeter van 63.000 ha te ruimen, heeft de Waalse  
 overheid voorzien in een uitzonderlijke steunmaatregel voor de  
 varkenshouders die getroffen zijn door het verbod op herbevolking  
 van de bedrijven. De vergoeding van de geruimde varkensstapel  
 wordt betaald door het federale Sanitair Fonds.

 De Waalse overheid biedt gemeenten in financiële moeilijkheden de  
 mogelijkheid om een renteloze lening aan te gaan. 

 Er is een vergoeding om tussen te komen in de kosten als gevolg  
 van de inzameling en het vervoer van de geschoten everzwijnen en in de  
 kosten voor de ontsmetting van de vindplaatsen.

 De Waalse regering staat in nauw contact met de bosbouwsector,  
 waarvoor ook ondersteuning beschikbaar is (liquiditeitslening, uitstel  
 van betaling en andere maatregelen).

Het reële risico dat de karkassen van geschoten everzwijnen worden 
achtergelaten na jachtpartijen, moet worden vermeden. Het achterlaten 
van deze karkassen is een mogelijke bron van besmetting in bosgebieden 
en zou ernstige gezondheidsrisico's veroorzaken. De gevolgen zouden 
de hele beheersketen in de strijd tegen de verspreiding van het virus 
ondermijnen, maar ook de bescherming van de fauna en flora bedreigen, 
en daarmee ook de Waalse biodiversiteit in het algemeen.
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Wallonië biedt antwoord ...

Waarom is er een verbod op verkeer,

jacht en bosexploitatie

in de kernzone en de bufferzone?

We mogen geenszins de rust van de 

everzwijnen verstoren. Hierdoor zouden 

ze zich immers kunnen verspreiden naar 

andere geografische gebieden en zo ook 

het virus verspreiden.

Wat moet ik doen als ik

een dood everzwijn aantref?

Als u een dood everzwijn aantreft in 

de besmette zone of elders in Wallonië, 

neem dan meteen contact op met de 

Waalse Overheidsdienst op het gratis 

nummer 1718. De overheidsambtenaren 

zullen onmiddellijk ter plaatse komen 

om het dier mee te nemen en te 

analyseren.

Waarom wordt er intensief gejaagd 
op de everzwijnpopulatie in de ZSO 

en de WZ?

De doelstelling is om de everzwijnpopulatie 

in deze twee zones tot nul te herleiden. 

Door zulke leegstand te creëren, kunnen 

we het risico op verspreiding van het virus 

in deze twee zones sterk beperken.

Hoe is de Afrikaanse varkenspest tot bij ons geraakt?
Dit wordt op dit moment onderzocht door een onderzoeksrechter. Er worden verschillende pistes overwogen. Hoogstwaarschijnlijk heeft de mens de ziekte echter per ongeluk verspreid.

Is het veilig om te wandelen
in de bossen?

Er is 550.000 ha bos in Wallonië. U kunt overal 
de boswegen en -paden blijven gebruiken, 
behalve in de kern- en bufferzone.

Loopt mijn hond enig risicoals hij besmet vleeseet?
Uw huisdieren lopen geen gezondheidsrisico 

als ze het vlees van varkens of everzwijnen 

eten. Importeer echter geen vlees of vleeswa-

ren op basis van varken of everzwijn vanuit 

landen waar het virus is vastgesteld.

Lopen mijn huisdieren enig risico?De Afrikaanse varkenspest is enkel dodelijk 
voor varkens en everzwijnen. Andere dieren 
kunnen het virus echter vervoeren als ze 
in fysiek contact komen met  besmette 
varkens of everzwijnen, ongeacht deze 
dood of levend zijn. 

Kan ik zelf nog varken en everzwijn

eten?

Ja, de producten afkomstig van deze 

dieren in Wallonië zijn van goede kwaliteit, 

gewaarborgd voor verschillende controles. 

De Afrikaanse varkenspest heeft geen enkel 

effect om de mens. 

Als ik heb gewandeld in een bos, moet ik me dan nadien ontsmetten?
Het is verboden om te wandelen op de boswegen en-paden in de KZ en de BZ. Wandelingen in de overige 508.000 ha bos in Wallonië blijft toegestaan en het is niet verplicht om zich achteraf te ontsmetten.
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Wat is het verzamelcentrum

in Virton?

Dit is de plaats waarnaar alle dood 

aangetroffen everzwijnen worden 

overgebracht. Een team van dierenartsen 

neemt er stalen van de karkassen om te 

analyseren of de dieren besmet zijn met 

het virus.

Wat zijn
bioveiligheidsmaatregelen?

Dat zijn maatregelen die de ontsmetting 
garanderen van de mens, persoonlijke 
bezittingen (kledij, schoenen, uitrusting, 
voertuigen... ) en menselijke handelingen 
(bijvoorbeeld het verzamelen van karkassen 
van everzwijnen) zodat de ziekte niet per 
ongeluk wordt verspreid.

Waarom worden er omheiningengeplaatst?Er zijn drie afbakeningen geplaatst, goed 

voor 30 km omheining, met als doel de 

bewegingen van de everzwijnpopulatie 

tussen de verschillende zones te beperken 

en zo de verspreiding van het virus te 

vermijden.

Zijn er risico's als ik ga joggen op 

een verharde weg die doorheen een 

besmet gebied loopt?

U loopt geen enkel risico zolang u de 

afgesloten boswegen en-paden in de KZ 

en BZ niet betreedt.


