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Vraag:
Na berichten vanuit Weert, Heeze en Leende over de komst van wilde zwijnen (zie ED 9, 18
en 22 februari), worden we ook in Valkenswaard geconfronteerd met deze dieren. Met name
het Leenderbos schijnt in toenemende mate met wilde zwijnen bevolkt te geraken. Men
spreekt over enkele tientallen tot meer dan honderd beesten. Of we diervriendelijk zijn of
niet, er zit een zorgelijke kant aan.
Dan gaat het over het in de hand houden van het aantal, over het verspreiden van
besmettelijke ziekten, het toebrengen van schade aan de agrarische gewassen en niet het
minst de mogelijke verkeersongelukken. Het gebied tussen Leende, de Achelse Kluis en
Valkenswaard is overigens niet geschikt voor wilde zwijnen; ze horen daar niet.
We hebben foto's ter onderbouwing van dit verhaal.
De Valkenswaardse boeren vanaf de Leenderweg tot de Achterste Brug hebben er last van,
weilanden en akkers worden doorploegd. Dat betekent in toenemende mate een schadepost
voor de boeren.
Het CDA heeft er vragen over voor het college of betreffende 'wilde zwijnenportefeuillehouder':
1
Bent u ervan op de hoogte dat wilde zwijnen regelmatig 'huishouden' op
Valkenswaards grondgebied?
2
Heeft u over de zwijnenoverlast contact gehad met de gemeente Leende, of met de
Leendse Klankbordgroep 'Wild Zwijn Leenderbos', dat een actieplan 'terugdringen
zwijnenpopulatie' heeft opgesteld? Heeft u plannen dat de gemeente Valkenswaard
zich ook aansluit bij de nieuwe werkgroep Wildzwijn Zuidoost Brabant?
3
Is er overleg met boeren, boswachterij, jachtclub en/of instanties die hierin iets
kunnen betekenen.
Gaat u zo'n overleg openen?
4
Heeft u ideeën over het terugdringen cq in de hand houden van de ongewenste
toename van wilde zwijnen? Met bv wildroosters of gaasafzetting (zoals op de
Eindhovense Golf) of afschieten?
Wanneer mogen we hierover iets vernemen?
5
Het CDA wil morgen om 13.30 uur vanaf het Mrg. Kuijpersplein in Borkel met de
Valkenswaardse bevolking een algemene zwijnen terugdrijfactie ontketenen. De
bedoeling is om met lawaai van bijvoorbeeld trommels, potten en pannen en
bezemstelen de wilde zwijnen naar Leende terug te drijven.
Hoe staat het college tegenover deze oproep en actie?
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EINDHOVEN - Er is een videofilmpje opgedoken over de zes wilde zwijnen die
bij Nederweert de Zuid-Willemsvaart probeerden over te zwemmen.
De meeste moesten door de brandweer uit het kanaal gehaald worden.
Voorbijganger Ivo Meeuwissen stuitte op 6 februari op zes zwijnen, die de weg
overstaken en zich in het kanaal begaven. Het is volgens de Zoogdierenvereniging
niet zo bijzonder dat wilde zwijnen een waterweg proberen over te steken. Zwijnen
zijn goede zwemmers.
Alleen de grote leidbagge (vrouwelijk dier) kon gemakkelijk op de kant komen. De
andere zwijnen konden niet tegen de steile beschoeiing op. Vier werden door de
brandweer op de kant geholpen, een kwam verderop uit het water en een zwijn
redde het niet.
De geredde zwijnen zijn uitgezet in de Groote Peel. Boeren waren daar niet zo
gelukkig mee, omdat er officieel geen zwijnen in dit natuurgebied mogen
voorkomen.
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De banen van de Eindhovensche Golf worden omheind. foto Jurriaan Balke

LEENDE - Wilde zwijnen uit het Leenderbos veroorzaken steeds meer overlast aan de
randen van het gebied. De nieuwe Klankbordgroep Wild Zwijn Leenderbos bereidt een
actieplan voor om de populatie terug te dringen.
Hoeveel wilde zwijnen er precies in het Leenderbos rondlopen weet niemand. Grove
schattingen lopen uiteen van vijftig tot honderd dieren, maar het zouden er ook wel eens
meer dan tweehonderd kunnen zijn, is de gedachte in de klankbordgroep. Boeren hebben al
rotten van 27 en van 43 beesten geteld.
Sinds 2007 zijn in dit gebied vijftig zwijnen afgeschoten. Afgelopen winter zijn er enkele
tientallen gedood.
Officieel mag er geen enkel wild zwijn in dit gebied tussen Leende, Valkenswaard en de

Achelse Kluis rondlopen. In Nederland worden alleen op de Veluwe en in natuurgebied De
Meinweg bij Roermond zulke varkens getolereerd. De laatste jaren rukt het zwijn ook buiten
die twee terreinen op.
Jacht is het enige effectieve middel om de stand onder controle te houden. Volgens secretaris
Erik Koffeman van Faunabeheer Brabant is er juridisch geen beletsel om zo nodig alle
zwijnen af te schieten.
"Maar we zijn wel beperkt in onze mogelijkheden. Het is verboden om bij donker met
kunstlicht te jagen. Overdag zijn ze moeilijk te vinden, omdat het gebied naar verhouding erg
groot is. Je kunt ook drijfjacht overwegen, maar daar is grote maatschappelijke weerstand
tegen. Daar moet je rekening mee houden."
Koffeman spreekt van een zorgelijke situatie. "Dit is moeilijk onder controle te houden." Ook
hij kan niet aangeven hoeveel zwijnen er precies zijn.
Grote angst onder boeren is dat de zwijnen besmettelijke ziekten als varkenspest met zich
mee brengen. Ook zijn ze beducht voor schade aan gewassen en weilanden. Als zwijnen
uitbreken, kunnen ze op de wegen rond het Leenderbos ook ongelukken veroorzaken.
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LEENDE - Een nieuwe Werkgroep Wild Zwijn Zuid-Oost Brabant wil de overlast
van wilde zwijnen in de regio helpen beheersen. De werkgroep wordt deze
week in Leende opgericht.

De zwijnen zijn, zoals bekend, aanwezig in de Groote Peel en het Leenderbos.
Hoeveel het er precies zijn is onduidelijk. Het zou intussen gaan om enkele tientallen
varkens.
De nieuwe werkgroep wil overleg met overheden over de vraag hoe de populatie te
beheersen is. Ook contact met België is gewenst. Als er zich concrete vormen van
overlast voordoen (verkeersongelukken, schade aan gewassen, uitbraak van
ziekten) wil de werkgroep direct in actie komen

