
Audit protocol parkeerplaatsen met oog op preventie insleep ASF 

Doel 

Een eenduidige controle van de (risico) parkeerplaatsen in Nederland,  

Resultaat 

Kans van insleep van ASF via transportbewegingen via parkeerplaatsen minimaliseren. Door een snelle en duidelijke melding van afwijkingen, kunnen er 

direct maatregelen genomen worden.   

Achtergrond 

Naar aanleiding van de ASF uitbraken in Europa is in kaart gebracht hoe de insleep van ASF in Nederland voorkomen zou kunnen worden. Het grootste 

risico wordt toegedicht aan de transportbewegingen vanuit gebieden welke besmet zijn. Met name meegebrachte varkensproducten van besmette varkens 

kunnen een gevaar vormen wanneer ze opgegeten worden door zwijnen. Met deze reden is in het kader van preventiemaatregelen een overzicht gemaakt 

van parkeerplaatsen in gebieden met wilde zwijnen, waar veel verkeer uit oost Europa gebruik van maakt. Dit zijn de zogenaamde risico parkeerplaatsen. 

Bij deze parkeerplaatsen heeft Rijkswaterstaat extra maatregelen genomen om te zorgen dat mensen goed geïnformeerd worden over ASF en om de kans 

te minimaliseren dat wilde zwijnen in contact komen met meegebrachte (varkens)producten. Om te waarborgen dat de maatregelen op de parkeerplaatsen 

goed blijven, is er besloten dat er op een gecoördineerde wijze de parkeerplaatsen bezocht en gecontroleerd worden.  Deze actie wordt gezamenlijk 

uitgevoerd door COV-varkensslachterijen en KNMvD Dierenartsen. 

Voor de COV-slachterijen geldt: 

Werkwijze 

- Audit protocol volgen  

- Na uitvoeren audit: Ingevulde protocol lijst mailen naar: secretariaat@cov.nl 

 

- Bij afwijking:  

o Melding maken via de app BuitenBeter (inclusief foto) 

o De verkregen email doorsturen naar:  secretariaat@cov.nl  

o Opvolgen of de afwijking hersteld wordt <1 week 
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Auditprotocol    Parkeerplaats nummer: ______ 

Onderdeel Voldoet aan Toevoegingen Score -- - -/+ + ++ 

Vuilnisbakken 

Genoeg aanwezig 
Binnen 25 m van elke parkeerplaats is een 
vuilnisbak aanwezig 

Overal          = ++ 
Overal niet = --           

Geen volle vuilnisbakken 
De frequentie van het legen van de vuilnisbakken 
moet voorkomen dat de vuilnisbakken vol 
raken/zijn 

0%  vol       = ++ 
0-25% vol  = + 
25-50%       = -/+ 
50-75%       = - 
75%+           = --           

Niet kapot te krijgen Bakken dienen gemaakt te zijn van beton of ijzer 
100%     = ++ 
<100%   = --           

Bakken zijn gefixeerd 
Alle bakken moeten op een dusdanige manier 
gemaakt/gefixeerd zijn dat ze niet om te kiepen zijn 

100%     = ++ 
<100%   = --           

Vuilnisbakken zijn afsluitbaar 
De vuilnisbakken moeten afsluitbaar zijn, zodat ook 
vogels niet in de bakken kunnen 

100%     = ++ 
<100%   = --           

Vuilnisbakken zijn dicht Alle vuilnisbakken zijn afgesloten 
100%     = ++ 
<100%   = --           

Zwerfvuil 

Etenswaar moet afwezig zijn als 
zwerfvuil 

Terrein is vrij van los etenswaar 
Ja            = ++  
Nee       = --           

Verpakkingsmateriaal moet 
afwezig zijn als zwerfvuil 

Terrein is vrij van etenswaar verpakking, plastic 
zakken etc. 

Ja            = ++  
Nee       = --           

Overig zwerfvuil moet afwezig 
zijn als zwerfvuil  

Terrein is vrij van sigaretten, snoep papiertjes, etc. 
Ja            = ++  
Nee       = --           

Borden 

Duidelijk aanwezig   
Ja            = ++  
Nee       = --           

Leesbaar   
Ja            = ++  
Nee       = --           

Afscheiding 

Aanwezig Over de gehele lengte 
Ja            = ++  
Nee       = --           

Intact Nergens gaten/kapot 
Ja            = ++  
Nee       = --           

Overal hoger dan 1 m Niet mogelijk om erover heen te stappen 
Ja            = ++  
Nee       = --           

Gaas vast in de grond Over de gehele lengte vast in de grond 
Ja            = ++  
Nee       = --           



 

 

Ruim de helft van de onderstaande gemarkeerde parkeerplaatsen worden door de COV varkensslachterijen geaudit. 

  


