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Everzwijnen
in de buurt?
Algemene info
Sinds begin de jaren 2000 zien we steeds meer everzwijnen in Vlaanderen. Door het veranderende
klimaat en mildere winters sterven er minder dieren tijdens de winter en neemt de populatie toe.
Ook in woongebied worden steeds vaker everzwijnen waargenomen. Dat komt omdat ze er vaak
meer rust vinden dan in de druk bezochte en beheerde natuurgebieden. Everzwijnen zijn bovendien
geen kieskeurige eters. Ze gaan op zoek naar voedsel in tuinen, graslanden of maïs- en graanvelden.
Aan de hand van deze folder wil het Agentschap voor Natuur en Bos inwoners van gebieden waar
everzwijnen voorkomen informeren over wat ze preventief kunnen ondernemen en wat ze moeten
doen in geval van schade.

Zijn everzwijnen gevaarlijk?
Everzwijnen zijn van nature mensenschuwe, maar ook intelligente dieren. Wanneer ze mensen gaan
associëren met voedsel dreigen ze dit schuwe gedrag te verliezen en gaan de dieren zich actief
richting menselijke omgevingen begeven. Everzwijnen kennen echter geen gedragscode, zo steken
ze vaak zomaar de weg over. Het zijn en blijven wilde dieren die onvoorspelbaar kunnen reageren.
Opgelet, everzwijnen kunnen, net zoals andere in het wild levende dieren, ziekteverwekkers met zich
mee dragen. Nauw contact tussen mens en everzwijn moet daarom worden vermeden.
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Wat kan ik zelf doen?
Om schade te vermijden kan je best focussen op volgende
preventieve maatregelen:



Niet voederen en geen afval of voedselresten
achterlaten



Plaatsen van een stevig raster (minstens 20 cm
ingegraven in de grond)



Hond aanlijnen tijdens het wandelen

100 cm

Afschermen van afval(zakken) en composthoop

20 cm



maak gebruik van stevige palen

maaswijdte maximum 10 cm
draaddikte minimum 2 mm

Toch schade geleden?

60 cm

accu- of lichtnetapparaat
Op de website van natuur en bos vind je info terug over wat je kan en moet
doen wanneer zich
ondanks preventieve maatregelen toch schade door everzwijnen
heeft
voorgedaan:
https://
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natuurenbos.vlaanderen.be/schade-en-overlast/schade-door-jachtwild-beschermde-dieren
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Schade of hinder meld je best ook bij de gemeente zodat deze contact kan opnemen met de lokale
terreinbeheerders.

Aanpak?

aardpen
hoogte in cm

De overheid en terreinbeheerders werken nauw samen met de jachtsector om de everzwijnenpopulatie
in toom te houden en weg te houden uit bewoonde gebieden. Natuurlijk is dit in stedelijke context
niet eenvoudig. Zo is het uitermate belangrijk dat bij het bestrijden van everzwijnen in bewoonde
gebieden er geen veiligheidsrisico’s zijn of een kans op incidenten als gevolg van bestrijdingsacties.
Samen met de verschillende betrokken actoren werkt het Agentschap voor Natuur
enmaximum
Bos aan
maaswijdte
10 cm een
verdere aanpak.
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Voor meer info kan je terecht op onze website: https://natuurenbos.vlaanderen.be/

