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Vierde Nieuwsbrief
De Covid-19 pandemie heeft ervoor gezorgd dat 2020 voor iedereen een bijzonder
jaar is. Daarnaast is er voor varkenshouders de dreiging van Afrikaanse
Varkenspest welke vanuit Polen geleidelijk steeds verder Duitsland binnen komt.
In 2020 heeft de vereniging Fokkersclub Nederlands Landvarken weinig
activiteiten ondernomen en hebben de leden zich primair gericht op de
instandhouding van het Nederlands Landvarken als raszuiver varken. De
belangstelling voor het Nederlands Landvarken is niet groot, maar wel groeiende.
Vooral hobbyhouders die een doel hebben met het houden van een of meerdere
varkens zien in het Nederlands Landvarken een herkenbaar en origineel middel.
Daarnaast heeft de Covid-19 pandemie Nederlanders doen beseffen dat voedsel
van dichtbij en herkenbaar een belangrijke steunpilaar is in onzekere tijden.
Mocht u in de toekomst een van de nieuwsbrieven nogmaals willen lezen, dan zijn
die terug te vinden op onze website www.nlvarken.nl onder “Nieuws”.

De dreiging van Afrikaanse Varkenspest.
Afrikaanse varkenspest (AVP) is een besmettelijke virusziekte bij gedomesticeerde
varkens en andere varkensachtigen, zoals het wilde zwijn. De ziekte komt
oorspronkelijk uit Afrika. Sinds 2007 is de ziekte bezig aan een opmars via o.a. de
Kaukasus, Rusland en de Oekraïne richting de Europese Unie. Sinds 2014 komt de
ziekte voor in meerdere EU-landen. In september 2018 maakte het virus een
grote sprong en raakten honderden wilde zwijnen in ons buurland België
geïnfecteerd. Naast Azië (China, Vietnam, Thailand etc.), zijn vooral in Polen en
Roemenië veel uitbraken. In september 2020 is het eerste geval van de ziekte in
Duitsland ontdekt. In 2019 lag het aantal AVP-haarden in Europa onder wilde
zwijnen en gehouden varkens bij elkaar opgeteld op 8.315 (bron: EU)
Om Afrikaanse varkenspest in de kiem te smoren, is een snelle opsporing van een
eerste nieuwe uitbraak essentieel. Het ziektebeeld kan veel lijken op dat van
klassieke varkenspest: koorts, slappe varkens, gebrek aan eetlust, ontstoken
oogslijmvliezen, rode huid, (bloederige) diarree en braken. In geval uw varkens
dit ziektebeeld lijken te vertonen, neem dan direct contact op met uw dierenarts.
Voor een goede diagnose zijn testen in het laboratorium noodzakelijk.
Fokkersclub
Nederland Landvarken
Telefoon
06-29593697
(voorzitter, Jan Merks)
06-23726761
(secretaris Ronnie van
der Aalst)
E-mail
nlvarken@kpnmail.nl
Bezoek onze
website!
www.nlvarken.nl

Wat kun je zelf doen om besmetting te voorkomen?
• Je varkens geen keukenafval voeren (dat is ook verboden). Er zijn hierdoor in
het verleden bedrijven besmet geraakt (bijvoorbeeld met Afrikaanse varkenspest
in de tachtiger jaren)
• Zorg dat je varkens niet gevoederd worden door vreemden
• Zorg dat je varkens niet in contact kunnen komen met wilde zwijnen (voer
afdekken; elektrische afrastering/dubbel draad)
• Altijd voldoende voer op voorraad, in elk geval voor minimaal drie dagen
• In geval van uitbraak: schoon schoeisel aan bij betreden
woning/varkensverblijf; geen vreemden in contact laten komen met je varkens
zonder hygiënemaatregelen
Heb je als hobbyhouder vragen over Afrikaanse Varkenspest kijk dan op de
website van de Gezondheidsdienst
https://www.gddiergezondheid.nl/diergezondheid/management/avp/faqhobbyhouders

Bron: WUR

Paraplubestand
Sinds enkele jaren is SZH in overleg met Ministerie van LNV om voor fokbedrijven
welke een bijdrage leveren aan de instandhouding van zeldzame rassen mogelijke
uitzonderingen te verlenen. Voor varkens betreft dit uitzonderingen m.b.t. de aan
en afvoer van varkens voor RE en B-bedrijven en ook een mogelijke
uitzonderingspositie indien in de nabijheid van het bedrijf een veewetziekte (zoals
Afrikaanse Varkenspest, Mond en Klauwzeer of Klassieke Varkenspest) uitbreekt.
Deze uitzonderingen zijn gericht op het beperken van de mogelijkheden dat de
zeldzame rassen, zoals het Nederlands Landvarken, met daadwerkelijk uitsterven
worden bedreigd.
In het I&R-systeem is het mogelijk om dieren als zeldzaam aan te merken. Dit
zichtbaar maken, of ‘vlaggen’ van de zeldzame rassen doet SZH onder de naam
‘paraplubestand’. De uitwerking van het paraplubestand voor varkens is in de
afrondende fase. Leden van Fokkersclub Nederlands Landvarken hebben hierover
informatie ontvangen.

Lidmaatschap NL Fokkersclub
Zoals elke vereniging ontleent ook Fokkersclub Nederlands Varken haar bestaan
aan haar leden, die via hun lidmaatschap, een actieve inbreng bij het
instandhouden van het Nederlands Landvarken, leveren danwel ondersteunen.
Lidmaatschap van NL Fokkersclub is € 40,00 per jaar. Met het lidmaatschap
worden de noodzakelijke kosten zoals bankrekening en website betaald.
Indien u lid wilt worden, dan graag een mailtje met NAW gegevens naar
nlvarken@kpnmail.nl

Vacature bestuur NL Fokkersclub
Het bestuur van Fokkersclub Nederlands Landvarken is nog steeds op zoek naar
aanvulling van het bestuur met een actief en in het NL varken geinteresseerde
man/vrouw die graag meedenkt en praat over de toekomst van het Nederlands
Landvarken. Geinteresseerden kunnen zich melden bij een van de bestuursleden.
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