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DE KERN
Door Indra Dewitte

Collectieve angst
We zijn bang. Collectief verlamd door de komst van enkele duizenden vluchtelingen. Maar hoe begrijpelijk dat ook mag zijn, angst
is nooit een goede raadgever. Mijn grootmoeder wist het al: “Het
is nooit goed om van je problemen weg te lopen, kind”, zei ze altijd.
“Ze verdwijnen echt niet wanneer je je ogen dicht knijpt.” En zoals
meestal had ze gelijk. Toen en nu. Dat is ook het pleidooi van
Eurocommissaris Marianne Thyssen verder in deze krant. Ze wil
zich niet laten verlammen, want “met angst los je niks op.” Het zijn
wijze woorden. Niet altijd makkelijk, maar wel wijs.
Maar hoe doe je dat, niet meer bang zijn? Het zit ingebakken in de
mens. Het is een soort oerinstinct dat de kop opsteekt wanneer de
grond opwarmt onder onze voeten. En het is bijzonder moeilijk
om dan nog nuance aan te brengen. De weg naar populisme en
veralgemeningen ligt wijd
open: “Ze gaan ons werk afpakken, ons systeem van soAls de grond onder
ciale zekerheid gaat ontplofonze voeten opwarmt,
fen, de westerse normen en
is het bijzonder moeiwaarden zijn in gevaar, het
lijk om nog nuance
zijn allemaal smeerpoezen en
profiteurs, het is gedaan met
aan te brengen. De
het tijdperk van melk en howeg naar populisme
ning.”
ligt wijd open
Meteen worden er rauwe reacties op Twitter en Facebook gepost uit beide werelden van het nieuwe universum. Wij tegen zij. Moslims
REACTIES:
die “het land van de vuile BelDEKERN@HBVL.BE
gen zullen overnemen.” En
christenen die vinden “dat ze
maar allemaal op een boot moeten worden gezet, waarna er een
bom op moet worden gegooid.” Mag onze maag daarvan nog
omdraaien? Of worden we dan als politiek (in)correct - naar keuze
te schrappen al naargelang in welk kamp u zich bevindt- gecatalogeerd? Mogen we vandaag nog pleiten voor de terugkeer van het
gezond verstand en het mededogen?
In tijden van angst is goed staatsmanschap van levensbelang. We
hebben leiders - nationaal en Europees - nodig die ons op sleeptouw nemen naar een oplossing in plaats van de Conventies van
Genève op de brandstapel te gooien. Burgers van alle aard kunnen
helpen. We hebben hier in Europa ons potje miserie gekend. Net
zoals in Syrië, zijn we ooit op de loop gegaan voor de smerigheid
van oorlogen. En net zoals de vluchtelingen die nu voor onze poorten staan, hoopten we dat er ergens aan de andere kant iemand was
die ons zou helpen. Maar het collectieve geheugen vergeet snel.
Nog geen twee maanden geleden waren we volop bezig met de
Grexit en het redden van Europa. Daarvoor was er de enorme
bankencrisis en zo kan je nog wel even doorgaan. Het is eigenlijk
nooit makkelijk gegaan. Ook niet voor de vluchtelingen er waren.
We hebben al voor veel vuren gestaan. Maar we hebben nooit onze
kop in het zand gestoken en al die tijd zijn we uitgegaan van onze
sterke normen en waarden. Laat ons dat vooral blijven doen.
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Nederlanders
kunnen wél jagen
op everzwijnen
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Wildbeheer Nederlands-Limburg
schakelt overlastdieren uit
met snelle reactieteams

WEERT - Om de overlast van everzwijnen terug

te dringen, hebben Nederlandse jagers in de
regio Weert een inventieve aanpak
uitgedokterd. Via een app wordt een team
van ervaren jagers samengesteld die met
mobiele ‘hoogzitten’ (schiettorens) zeer
snel ter plekke kunnen zijn. De nieuwe
methode verhoogt de kans om de
wilde zwijnen uit te schakelen op de
plaatsen waar ze schade veroorzaken.
In de toekomst willen ze zelf drones met
warmtecamera’s inschakelen om de dieren
in maïsvelden op te sporen.
Jan HENSELS (DDL)

“Al zetten we het leger in, het wilde zwijn krijgen we nooit meer
weg uit Limburg.” Jager Hubert
Stassen van de Nederlandse wildbeheereenheid Grenskant in de
regio Weert-Zuid onderstreept
hoe succesvol de opmars van het
wild zwijn in Limburg de afgelopen jaren is verlopen. Tegelijkertijd spreekt eruit hoe moeizaam
het voor jagers vaak is om met de
gangbare methodes de aantallen
zwijnen beheersbaar te houden.
Jagers zitten nu op veel plaatsen
wel vijftig uur geduldig in een
hoogzit alvorens ze één zwijn kunnen omleggen.
De jagers van Grenskant hebben
de afgelopen tijd gewerkt met een
inventieve, andere aanpak die volgens Stassen zijn vruchten afwerpt. De jagers zetten bijvoorbeeld eenheden in die snel ter
plaatse kunnen zijn, zogenoemde
quick response teams en ze gebruiken zelf in elkaar gelaste mobiele
hoogzitten. “Niets doen was geen
optie”, legt Stassen uit. Hij schetst
dat het 8.500 hectare grote beheersgebied in de hoek WeertZuid, Stramproy, Tungelroy en
Swartbroek de afgelopen jaren
vrij plotseling geconfronteerd

De jagers hebben
het onderstel van een
tiental paardentrailers
en caravans omgebouwd tot mobiele
hoogzitten. Die zijn
belangrijk voor de
nieuwe aanpak
Een Nederlandse jager wacht in
een zelfgemaakte mobiele
hoogzit op een passerende
everzwijn in landbouwgebied.
Foto JEROEN KUIT

werd met een opmars van wilde
zwijnen.
In de jaren 2012-2013 dook
slechts één enkel varken op. Een
jaar later werden uit het niets opeens zeven zwijnen geschoten en
in het seizoen 2014-2015 staat de
teller op 62. Zwijnen afkomstig uit
het Belgische deel van het grensoverschrijdende
natuurgebied
Kempen-Broek zorgen volgens
Stassen in het Weerter land voor
een stijging aan zwijnen.

Mobiele hoogzitten
Gelijk opgaand daarmee nam
ook het aantal meldingen van

overlast toe. Vooral van de kant
van agrariërs die met lede ogen
aanzagen dat zwijnen weilanden
en akkers omploegden en zich te
goed deden aan maïs. De jagers
van Grenskant besloten de koppen bij elkaar te steken met als
centrale vraag: hoe kunnen we de
overlast effectiever bestrijden?
“Wij hadden het geluk dat onze
wildbeheereenheid meerdere jonge jagers telt met zwartwildervaring. Jagers die net als ik wel eens
in de Eifel of de Ardennen op wil-

de zwijnen hebben gejaagd.” Die
ervaren jagers vormen nu de kern
van de eenheid die snel ingezet
kan worden als een boer met een
melding komt van overlast. Snelheid is cruciaal. “We alarmeren elkaar via een app en kunnen zo
binnen een halfuur ter plekke zijn.
Laatst kreeg ik om half tien ‘s
morgens een melding en twee uur
later zat ik weer bij een vergadering. Intussen hadden we wel enkele zwijnen geschoten.”
Mobiele hoogzitten vormen een

Limburgse onderzoekt schade door everzwijnen
BILZEN - De 24-jarige biologe

leen Rutten van de UAntwerpen
die het onderzoek samen met het
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) uitvoert.
Concreet betekent dit dat Rutten
nog tot 2017 alle schade zelf gaat
opmeten die de everzwijnen veroorzaken. “Ik heb mijn studiegebied afgebakend: enerzijds de regio rond Bree, Bocholt, Maaseik
en Kinrooi, en anderzijds Bilzen.
Roel DAMIAANS
Landbouwers die schade hebben
“Er wordt veel gezegd en geschre- mogen me altijd contacteren. Ik
ven over de schade die de wilde kom zo snel mogelijk de schade
everzwijnen aanrichten aan land- opmeten. Ook tips van jagers zijn
bouwgewassen. Dat is ook de welkom. En als ze vragen hebben,
hoofdreden om de dieren te be- kunnen ze ook bij mij terecht.”
strijden, maar er bestaan geen wetenschappelijke gegevens over Luchtfoto’s
hoe groot die schade nu wel is”, Hoe kan je bepalen of de schade
zegt doctoraatsstudente Anne- aan de gewassen het werk is van
Anneleen Rutten uit MeeuwenGruitrode zal voor haar doctoraatsstudie vier jaar lang de
schade onderzoeken die de wilde
everzwijnen in onze provincie in
de landbouw aanrichten. Tot nu
toe zijn daar nog geen wetenschappelijke gegevens over.

everzwijnen? “Dat is heel duidelijk aan de uitwerpselen en de
pootafdrukken. De wilde zwijnen
leggen doorgaans heel grote stukken van een maïsveld plat, een ander dier doet dat niet. Recent ben
ik naar een plek geweest waar van
de 30 are nog maar 10 are rechtstond. Ze kunnen dus heel veel
schade veroorzaken.”
De biologe werkt tijdens haar metingen ook met een drone. Op basis van de luchtbeelden kan ik gemakkelijk de oppervlakte en de
bijhorende financiële schade berekenen.”
X Landbouwers met schade door everzwijnen mogen altijd contact opnemen via
anneleen.rutten@uantwerpen.be of
0472/69 23 19.

essentieel onderdeel van de aanpak. De jagers hebben zelf een
tiental onderstellen van paardentrailers en caravans omgebouwd
tot mobiele hoogzit die snel achter
een jeep kan worden gehangen.

Drones met warmtecamera
De jagers proberen de aanpak
steeds verder te verfijnen. Schietgangen in maïsvelden bijvoorbeeld. “We vragen de boeren bij
het inzaaien van een maïsveld een
baan vrij te houden waardoor het

voor jagers makkelijker is om op
zwijnen te schieten die zich in de
planten ophouden. We hebben
ook gevraagd bij het oogsten van
de maïs een deel een tijdje te laten
staan, ook al om de schietkans te
vergroten.
De jagers spelen nog met andere
ideeën zoals eventuele inzet van
drones met warmtecamera’s om
zwijnen in maïsvelden op te sporen. De aanpak kost wel geld, erkent Stassen. Aanschaf van
nachtkijkers, kogelgeweren voor

de zwartwildjacht en mobiele
hoogzitten kosten het nodige. Ze
hebben bij provincie en agrariërs
aangeklopt voor sponsoring.
De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging blijkt gecharmeerd van de andere aanpak door
de Weerste collega’s en propageert het uitrollen van die aanpak
over de rest van de provincie Nederlands-Limburg. De komende
tijd moet blijken of de nieuwe aanpak de aantallen zwijnen binnen
de perken kan houden.
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