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Een toenemende zorg
Tot voorjaar 2007 was het mogelijk om – vooral tijdens de schemering – groepen wild als rotten wilde zwijnen
en roedels herten – zowel dam- als edelherten – te observeren. Meest markant was de ontmoeting in april
20007, toen een gemengd groepje van tien wilde zwijnenbiggetjes – amper en ruim twee weken oud – op
dertig centimeter vragend voor me kwamen staan. Geen zwijnenmoeder was te zien. Ook bij andere groepen
biggen bleken de moeders afwezig. De biggen uit de groep die me zo vragend hadden aangestaard bleven me
nog wekenlang herkennen. Ze overleefden door hun optrekken met de tieners onder de wilde zwijnen: de
overlopers. Uit het aantal moederloze biggen viel af te leiden dat minstens vier à vijf zwijnenmoeders gedood
moesten zijn. Zoiets kon noch natuurlijke veroorzaakt zijn, noch een enkele vergissing van een jager. Een
zogende zeug is onmiddellijk te herkennen. Iemand met gevoel voor de waardigheid voor het dierlijk leven
maakt zo’n fout geen tweede keer. In een rap tempo nam de schuchterheid van het wild toe en hun
zichtbaarheid af. In november 2007 was het zoelen – modderbad – van edelherten voor het laatst vast te
stellen. De wilde zwijnen lieten het toen al maanden na. Hun aanwezigheid in de natuur viel vrijwel nog slechts
uit sporen af te leiden. Terwijl hun leefgebieden bezaaid lagen met eikels concentreerden de sporen van de
wilde zwijnen zich vooral langs de wegen, ook waar geen of nauwelijks eikels en beukennootjes te vinden zijn.
Die herfst ontbrandde zich de vraag of de wilde zwijnen met de drukjacht bejaagd mochten worden. Hun aantal
moest en zou tot 800 teruggebracht worden. De minister van LNV gaf de schorsing van haar besluit tot
drukjacht in haar brief TRCJZ/2007/3817 van 23 november 2007 als volgt weer:

Op 22 november jl. heeft de voorzieningenrechter te Amsterdam uitspraak gedaan in de procedure van
Stichting De Faunabescherming tegen Gedeputeerde Staten van Gelderland (GS) en tegen de Minister
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De Stichting had de rechter gevraagd bij wijze van voorlopige
voorziening de besluiten van GS en van mij inzake de 1-op-1 methode te schorsen. Dit in afwachting van
de door GS, respectievelijk mij te nemen beslissingen op de bezwaarschriften van de Stichting tegen de
besluiten.
De rechter heeft het verzoek deels toegewezen en het besluit van GS geschorst tot 2 weken na
bekendmaking van de beslissing van GS op het bezwaarschrift. Het gaat hier om de ontheffing die de
daadwerkelijke toepassing van de 1-op-1 methode door de Faunabeheereenheid Veluwe toestond. Mijn
besluit, de vaststelling dat het leggen van lokvoer tot 1 april 2008 onvoldoende effectief is om het
benodigde afschot anders dan door middel van de 1-op-1 methode te realiseren, heeft de rechter in stand
gelaten. De rechter heeft echter twijfels over de onderbouwing van beide besluiten. Deze twijfels betreffen
de ineffectiviteit van het leggen van lokvoer, de aannemelijkheid van schade in de gebieden waarin de 1-
op-1 methode zal worden toegepast, de afwezigheid van alternatieve methoden
en de effectiviteit van de 1-op-1 methode zelf.

Uit de raadpleging van de literatuur over wilde zwijnen was me bekend dat in de laatste decennia van de vorige
eeuw sprake was van een stabiele omvang van de wilde zwijnenpopulaties van 1.300 tot 1.500 in de
winterperiode. Terwijl het aandeel gemengd en loofbos op de Veluwe de afgelopen decennia met tientallen
procenten is toegenomen, de winters merkbaar milder zijn, zou de populatie – om voedselgebrek te
voorkomen – bijna gehalveerd moeten worden ten opzichte van de aantallen van twintig jaar geleden.

Het gedrag van de wilde zwijnen riep steeds grotere vragen op. In de herfst 2007 zochten de wilde zwijnen zes
weken lang ’s nachts voedsel binnen en rond de driehoek van de oprit en de A28, terwijl hun leefgebieden
bezaaid lagen met eikels. Dat leidde een jaar later - herfst 2008 - wel tot ongelukken toen er bejaging
plaatsvond. De vlucht naar wegbermen en menselijke bebouwing veronderstelt de intensieve jacht in de
nachtelijke uren. Vooral de vlucht van zes wilde zwijnen middenin de nacht in oktober 2007 over de A50 wees
in die richting. De wildaanrijding met hoge snelheid deed de auto over de kop slaan. De bestuurder bleef
wonderwel vrijwel ongedeerd.

Dat op snelwegen echt gevaar dreigt, ondervond een inwoner van Kampen om kwart over vier in de nacht van woensdag op
donderdag [10 op 11 oktober 2007] op de A50, tussen Hattem en Heerde. Hij was op weg naar zijn werk bij een bakkerij in
Apeldoorn. Ineens zag hij zes varkens opdoemen in het pikkedonker. Hij reed 120. Uitwijken kon niet, het waren er een stuk
of zes over de hele rijbaan. Eentje heeft hij er geraakt en vloog over de kop. De auto is total loss. Zijn verzekering betaalt
niets, want hij was WA-verzekerd. Zelf is hij er met slechts pijn in schouder en nek vanaf gekomen, zoals de Veluwse editie
van De Stentor meldde. Een dergelijke massale vlucht ’s nachts kan in Nederland beslist geen natuurlijke oorzaak hebben.

Het geheel zette aan tot een grote betrokkenheid bij het beheer en de ontwikkeling van de populaties wilde
zwijnen. Hun gedrag en dat van het overig wild vormde een enorme stimulans vanwege de zorgelijke en
onaanvaardbare reductie van hun natuurlijke levenspatronen.
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De ‘wilde zwijnenbom’ op de Veluwe
De publicatie “Werkplan wild zwijn en afschotadviezen 2008/09” op 5 september 2008 bood mogelijkheden tot
een diepgaande analyse, die ik op 3 oktober onder de titel “De ‘wilde zwijnenbom’ op de Veluwe“ publiceerde.
Uit de cijfers in het Werkplan bleek dat vrijwel alle populaties wilde zwijnen op de Veluwe instabiel waren
geraakt en nog veel verder zouden raken. Terwijl de overlevingsmogelijkheden meer dan verdubbeld zijn,
halveerde men de populatieomvang van 1.500 wilde zwijnen die decennialang bestond. In drie jaar was de
vruchtbaarheid verdubbeld en zou met het ingezette beleid rond 2013 tot meer dan tien biggen per wild zwijn
gestegen (kunnen) zijn. Met een afschot dat dan minstens voor driekwart uit biggen moet bestaan, ontstaan
vrijwel niet meer te beheersen populaties, die nog nauwelijks een natuurlijk leven hebben.

In het “Werkplan wild zwijn en afschotrealisatie 2008” werd het afschot en de daaruit af te leiden percentage
in een overzicht als volgt weergegeven:

WILDE ZWIJNEN AFSCHOTADVIEZEN 2008/2009
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afschot 653 685 903 871 361 1.070 122 4.665 468 60 5.193
82,3% 87,3% 85,8% 84,5% 85,7% 87,7% 83,0% 85,6% 90,3% 70,6% 85,8%

Hieronder een overzicht van de getelde populatie, de aanwas én de relatie met het gemiddeld aantal biggen
per zeug (vrouwelijk wilde zwijn) per deelgebied.

AANWAS EN VRUCHTBAARHEID WILDE ZWIJNEN PER TERREIN
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rangorde 1 2 3 4 5 6 - - 7 8 9
aanwas 39,3% 92,2% 99,7% 84,5% 116,2% 130,4% 137,8% 140,4% 141,0% 194,0% 213,9%
big/zeug 1,4 3,3 3,5 4,0 4,0 4,2 4,3 4,4 4,5 5,8 5,7

De aantallen en zeker de afschotpercentages doen je versteld staan. Het gaat hier om wettelijk beschermde
dieren. Het overzicht toont het verbluffende, mogelijk verbijsterde verschil tussen het “Landgoed Deelerwoud”
als terughoudende beheerder: aanwas 39,3% en 1,4 biggen per zeug enerzijds en het Nationaal Park “Hoge
Veluwe” met een aanwas van 213,9% en 5,8 biggen per zeug anderzijds. Dergelijk grote verschillen vragen om
een verklaring.

Het afschotplan voorzag in de volgende correcties in de populatieopbouw:
REDUCTIE PER ONDERDEEL VAN DE POPULATIE IN HET AFSCHOTPLAN 2008/09

Terreinbeheerder KEILER ZEUG OVERLOPER BIG
Ver. Wildbeheer Veluwe

TOTAAL -3,6% -11,4% -23,2% -61,8%

Hoge Veluwe -4,7% -10,7% -13,5% -71,2%
Landgoed Deelerwoud -10,0% -18,3% -46,7% -25,0%
FBE Veluwe TOTAAL -3,8% -11,4% -22,6% -62,3%

Duidelijk was dat het grote aantal biggen per zeug dwong tot het afschot van hoog aandeel biggen.
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In het rapport “Ethische aspecten bij het beheer van wilde zwijnen”, Alterra 475, Wageningen 2002, is op
pagina 11 het volgende overzicht van het jaarlijks aantal biggen per zeug van 1988 tot en met 1996
weergegeven  in  acht  deelgebieden  op  de  Veluwe  en  in  de  twee  boswachterijen  waar  een  proef  met  een
terughoudend beheer plaatsvond: Hoog Soeren (HS) en Ugchelen-Hoenderloo (UH):

Jaar Veluwe HS UH

1988 2,2 2,5 2,0

1989 2,4 0,0 2,1

1990 2,4 1,8 2,4

1991 2,4 3,0 1,7

1992 2,2 0,0 1,5

1993 2,5 5,0 2,9

1994 2,5 0,6 2,6

1995 1,7 0,0 1,5

1996 1,6 2,0 1,6

Gemiddeld 2,2 1,7 2,0

In historisch perspectief bleek er inzake het aantal biggen per zeug nu in 2008 van een zorgwekkende
ontwikkeling en verbijsterende toename sprake:

Terreinbeheerder big/zeug aanwas

Vereniging Wildbeheer Veluwe (VWV) totaal 4,3 138%

Landgoed Deelerwoud 1,4 39%

Hoge Veluwe 5,7 214%

Fauna Beheer Eenheid Veluwe (FBE Veluwe) totaal 4,4 140%

Na twaalf jaar was de vruchtbaarheid van de wilde zwijnen in de acht deelgebieden – samen de Vereniging
Wildbeheer Veluwe vormend – ongeveer verdubbeld. Dit had jaarlijks de zeer forse aanwas tot gevolg. Alleen
in het Landgoed Deelerwoud was van een afname sprake: van een Veluws gemiddelde van 2,2 naar een
voorbeeldig aantal van 1,4. In het viermaal grotere Nationaal Park Hoge Veluwe was de vruchtbaarheid van de
populatie (met jaarlijks 5,7 big per zeug) ruim 2½ keer groter dan het Veluws gemiddelde uit de jaren negentig
en een viermaal grotere vruchtbaarheid en met 214% een 5½ keer grotere aanwas dan het Landgoed
Deelerwoud.

Uit de overzichten bleken de enorme verschillen in vruchtbaarheid van de wilde zwijnen tussen de gebieden
onderling. Het maakte overtuigend duidelijk dat het voedsel en ook de mast – de hoeveelheid gras, loof van
bomen en de vruchten daarvan – onmogelijk de hoofdoorzaak kunnen zijn van die verschillen. Het was
onmogelijk dat de groei van de hoeveelheid gras, loof van bomen en de vruchten in de terreinen onderling zo
extreem zou kunnen verschillen.

Bij de edelherten en reeën waren in 2008 vrijwel zonder uitzondering tweelingen als kalfjes waar te nemen.
Vrijwel zeker stemden ook de streefstanden voor edelherten en reeën niet langer met hun overlevings-
mogelijkheden overeen. Mogelijk had de onrust vanwege de intensieve bejaging van de wilde zwijnen ook hun
voortplantingsprikkel extra gestimuleerd.
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Toen ik me voorjaar 2008 over de wildaanrijdingen oriënteerde, stuitte ik op de site van het Groennetwerk
Veluwe. Sinds 2005 bleek men gestart met een gezamenlijke registratie van de wildaanrijding op de Veluwe. Op
grond daarvan ontstond bij een overzicht dat ik opnam in de notitie: “Naar een natuurlijk beheer van wilde
zwijnen, Wildaanrijdingen op de Veluwe verdubbelen plots ieder jaar”. De notitie en de tabel publiceerde de
Nunspeter Post ook op haar website.

Deze publicatie leidde tot vragen in de Tweede Kamer met de volgende beantwoording door de minister in
brief DN. 2008/2242 van 14 augustus 2008 inzake de grafiek:

“Er is geen sprake van een dramatische stijging van aanrijdingslachtoffers onder dieren op de Veluwe tussen 2005 en
mei 2008. De genoemde aanrijdingcijfers zijn afkomstig uit een grafiek die is opgenomen in het artikel van de heer
Vossestein. Deze grafiek vermeldt echter niet dat niet over het hele jaar 2005 is geregistreerd en dat het gebied
waarvoor wordt geregistreerd, sinds 2005 steeds verder is uitgebreid.”

Op de website van het Groennetwerk Veluwe werd en wordt over noch het gedeeltelijk registreren, noch over
die geleidelijke uitbreiding iets vermeld. Pas na een nadere analyse bleek dat de opbouw in juni 2005 startte en
daarna de geleidelijke uitbreiding van de registraties van de wildaanrijdingen door het ‘Groennetwerk Veluwe’
buiten de Veluwe plaatsvond in de Graafschap en de Utrechtse Heuvelrug. Maar ook daar wijst de site niet op.
De cijfers maken de indruk volledig te zijn. Als je een overzicht van de wildaanrijdingen per jaar analyseert,
beschouw je de cijfers per maand niet. Die blijken achteraf in het eerste halfjaar van 2005 inderdaad te
ontbreken. Ondanks dat spreekt de site van de start in 2005. En daar lag dan ook de oorzaak van het
misverstand. Het leidde tot de volgende verbeterde grafiek:

 Op de Veluwe vond - zoals uit de cijfers bleek - een forse toename van het aantal wildaanrijdingen plaats. Dat
sloot ook aan bij de zorg van de gemeentebestuurders op de Veluwe die voor de toename van het aantal
wildaanrijdingen – zeer terecht - voortdurend aandacht voor vroegen.
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De verhouding tussen afschot en streefstand
De cijfers uit de brief DN. 2007/877 van 24 april 2007 van de minister van LNV inzake het Kroondomein bieden
de mogelijkheid om de verhouding tussen het jaarlijks afschot en de streefstand van alle Veluwse gebieden met
elkaar te vergelijken. Ook deze vergelijking leidde tot opmerkelijke feiten.

terreinbeheerder afschot streefstand verhouding

Kroondomein 121 240 0,5 : 1

Veluwe Noord West (VNW) 653 140 4,7 : 1

Vale Ouwe (VO) 685 100 6,9 : 1

Noord Oost Veluwe III (NOV) 903 150 6,0 : 1

Midden Veluwe (MIV) 871 160 5,4 : 1

Zuid West Veluwe (ZWV) 361 60 6,0 : 1

Zuid Oost Veluwe (ZOV) 1.070 150 7,1 : 1

Noord Oost Veluwe VIII (NOV) 122 25 4,9 : 1

Vereniging Wildbeheer Veluwe (VWV) totaal 4.665 785 5,9 : 1

Landgoed Deelerwoud 60 25 2,4 : 1

Hoge Veluwe 468 50 9,4 : 1

Fauna Beheer Eenheid Veluwe (FBE Veluwe) totaal 5.193 860 6,0 : 1

De vergelijking maakte vooral duidelijk tot welke onvoldoende doordachte – feitelijk desastreuze en ecologisch
volstrekt onaanvaardbare – aanpassing van de streefstand men wilde komen.

In welke aantallen moeten we denken?
Het zeer uiteenlopen van het beheer en daarmee ook de ontwikkelingen binnen de populaties wordt in
onderstaande tabel weergegeven. Dit komt vooral tot uitdrukking als het populatiebeheer van de
onderscheiden terreinbeheerder de maat zou zijn voor de totale Veluwe. In het geval van een beheer als op de
“Hoge Veluwe”leidt het tot een totaal van 625 voor de gehele Veluwe. Bij een beheer als het Kroondomein tot
1.429 voor de gehele Veluwe. Vijf scenario’s met streefstanden schetsen de ontwikkelingen.

Vergelijking met grafische ondersteuning
In onderstaande grafiek bleken de meest belangrijke elementen van de scenario’s met 2.912, 2.496, 2.080,
1,560 en 860 als mogelijke streefstanden en ook de veronderstelde ontwikkeling sinds 2005. De intensievere
bejaging – afschot + verstoring - liet de vruchtbaarheid met gemiddeld 0,6 big per zeug van 2005 tot 2008
oplopen van 2,2 naar 4,4 biggen per zeug. Weergegeven werd op welke wijze ieder scenario de vruchtbaarheid
beïnvloed. Het scenario 1.516 werd daarbij als een historisch gerealiseerde streefstand verondersteld.

De aard van het beheer (afschot) kende ook grote variatie: een stijging tot 80% tot een daling tot 30%:
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In aantallen ontstond ook in relatie tot de historisch afschotcijfers - met als gerealiseerd veronderstelde
scenario’s - het volgende beeld:

Het hoge aandeel biggen in drie scenario’s had louter afschuwwekkende aspecten:
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Op 2 december 2008 antwoordde de minister op de over de nota gestelde Kamervragen:

Reactie op de nota De wilde zwijnenbom op de Veluwe.

Geachte Voorzitter,

Op 3 november jl. heeft de vaste Kamercommissie voor Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit (VC-LNV) van uw Kamer mij verzocht een
aanvullende reactie te geven op de nota De wilde zwijnenbom van de
heer Vossenstein. Dit naar aanleiding van mijn beantwoording op
eerdere schriftelijke vragen van het lid Thieme (PvdD).1 (…)

Hierbij beantwoord ik de vragen van VC-LNV over mijn bereidheid om
de aanbevelingen en conclusies van hierboven genoemde nota over te
nemen.

1
Is de minister bereid de aanbeveling uit de nota dat het bejagen van
wilde zwijnen op de Veluwe per direct gestaakt dient te worden gezien
de hoge voortplantingsprikkel die gegeven wordt, over te nemen? Zo
neen, waarom niet en kunt u dit toelichten?

Nee. Het is maar de vraag of het afschieten van de zwijnen een
hoofdrol speelt in het toenemend aantal biggen per zeug. De
populatieaanwas van de wilde zwijnen wordt ook bepaald door het
natuurlijke voedselaanbod.2,3 Voordat de provincie overgaat tot
wijziging van het gevoerde faunabeheer zal er een nadere analyse
moeten plaatsvinden.
Per direct staken van afschot is geen reële optie omdat hiervan de
gevolgen niet kunnen worden overzien.

2 en 3
Is de minister bereid de aanbeveling uit de nota dat de kernen van het
bosgebied als een veilig leefgebied ervaren dienen te worden en
hiertoe alle faciliteiten voor bejaging als hoogzitten of wildkansels
verwijderd behoren te worden, over te nemen? Zo neen,
waarom niet en kunt u dit toelichten?
Is de minister bereid de aanbeveling uit de nota dat beheer door
middel van afschot nog slechts in brede stroken tussen de boskernen
met hun leefgebieden en de wegen moet plaatsvinden, zodat zij die
gebieden als gevaarlijk ervaren, over te nemen? Zo neen, waarom niet
en kunt u dit toelichten?

Ten eerste is het aan Gedeputeerde Staten en de faunabeheer-
eenheden om keuzes te maken over de uitvoering van het fauna-
beheer. Zij zijn hiervoor verantwoordelijk. Ten tweede behoeven
afschotfaciliteiten (hoogzitten en dergelijke) niet te worden verwijderd
in de kernen van leefgebieden van het wilde zwijn om alleen nog
afschot aan de randzones toe te staan. Verder verwijs ik naar mijn
antwoord op vraag 1.
4
Is de minister bereid de aanbeveling uit de nota dat er een maximale
inzet moet worden ontwikkeld om alle rasters die leefgebieden
verdelen op een zo kort mogelijke termijn te verwijderen? Zo neen,
waarom niet en kunt u dit toelichten?

In het provinciaal beleid van de Veluwe wordt gestreefd naar een zo
hoog mogelijk niveau van ontrastering. Echter, de Veluwe is een
multifunctioneel gebied doorweven met wegen en particuliere gronden.
Ontrastering met het doel het leefgebied te vergroten, vereist
regionaal maatwerk en het is om die reden belegd bij de provincie.
Hierbij komt dat de Veluwe is aangemerkt als leefgebied voor het zwijn
en de omliggende gebieden niet. Om deze scheiding te kunnen
behouden en voor de verkeersveiligheid, blijft het gebruik van
rasters noodzakelijk.

.

5
Is de minister bereid de aanbeveling over te nemen om de huidige
vorm van wildbeheer te heroverwegen, en over te gaan om tot een
meer ecologisch verantwoorde wijze van beheer? Zo neen, waarom
niet en kunt u dit toelichten?

Het is aan de provincie om hier een besluit over te nemen. Zie tevens
mijn antwoord op vragen 1 tot en met 3.

6
Deelt u de conclusie uit de nota dat de populaties wilde zwijnen op de
Veluwe instabiel zijn geraakt? Zo neen, waarom niet en kunt u dit
toelichten?

Nee. Deskundigen zijn het namelijk hierover niet met elkaar eens en
derhalve kan ik deze conclusie niet zonder meer onderschrijven

7
Deelt u de conclusie uit de nota dat in drie jaar tijd de vruchtbaarheid
van wilde zwijnen is verdubbeld? Zo neen, waarom niet en kunt u dit
toelichten?

Ja, dat kan inderdaad het geval zijn. Er kan echter variatie in de jaren
zijn, dat hangt af van de weers- en voedselomstandigheden.

8
Deelt u de conclusie uit de nota dat door de verhoogde vruchtbaarheid
van wilde zwijnen,moeilijker of niet te beheersen populaties ontstaan?
Zo neen, waarom niet en kunt u dit toelichten?

Nee, want de beheersbaarheid van de populatie is niet alleen
afhankelijk van een verhoogde vruchtbaarheid, maar vooral van de
wijze van inzet van de te nemen maatregelen. Afschot verloopt
vooralsnog volgens plan en dit toont aan dat de populatie beheersbaar
is.

9
Blijft u bij uw opvatting dat er slechts voor 860 wilde zwijnen
(ecologische) ruimte is op de Veluwe? Zo ja, waarom en kunt u dit
toelichten?

Niet alleen op basis van ecologische afwegingen, maar ook op basis
van het voorkomen van schade, overlast en de veiligheid van
weggebruikers, kiest de faunabeheereenheid Veluwe voor een
bepaalde voorjaarstand. Zie verder mijn antwoord op eerdere vragen
over dit onderwerp.4

10
Bent u bereid uw beleid aangaande het beheer van wilde zwijnen op
basis van deze nota“de ‘wilde zwijnenbom’ op de Veluwe”te
heroverwegen of op z’n minst vervolgonderzoek in te stellen naar
aanleiding van de nota? Zo neen, waarom niet en kunt u dit
toelichten?

Voor komend jaar ben ik voornemens, in overleg met de provincie en
de partijen van de faunabeheereenheid, beleidsondersteunend
onderzoek naar de mogelijkheden van verantwoord gedifferentieerd
beheer van de wilde zwijnen op de Veluwe uit te voeren. Dit betreft
een haalbaarheidstudie waarin de mogelijkheden worden afgewogen
tegen risico’s van toepassen van gedifferentieerd beheer.

Het uiteindelijke beheer zal plaatsvinden onder de verantwoor-
delijkheid van de provincie en de faunabeheereenheid Veluwe.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg

Het geheel van de reacties leidde tot een opvolgende nota.

1 Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, Aanhangsel, nummer 492
2 Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008, Aanhangsel, nummer 1680
3 Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008, Aanhangsel, nummer 3241
4 Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008, Aanhangsel, nummer 2742; Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008,
Aanhangsel, nummer 3066.
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“De ‘turbojacht’ op de Veluwe”
Resultaat van de nota “De ‘wilde zwijnenbom’ op de Veluwe” was de aandacht voor de andere, nieuwe kijk op
het zorgelijk beheer van de wilde zwijnen. Wat pover was het resultaat om slechts een proef te laten
organiseren door de Provincie Gelderland met een tot nu toe onduidelijk vervolg. Ronduit waarderend waren
de instemmende reacties uit – letterlijk en figuurlijk – het ‘veld’.  Verbijsterend was de soms expliciet
aangegeven of vaak indirect geduide beperking van boswachters, ecologen en wetenschappers om ook
publiekelijk steun te betuigen vanwege vrees voor hun dienstverband, subsidies of opdrachten.

Juist dat laatste motiveerde nog extra om niet alleen de mogelijkheden voor een werkelijk natuurlijk leven van
de wilde zwijnen en hun medebewoners van de natuurgebieden op de Veluwe te analyseren. Ook het beeld in
de samenleving, het functioneren van de natuurwegeving en bestuursprocessen van de overheid eisten een
beschouwing.

In de media blijkt het besef van de oorspronkelijke opzet en doelstellingen van de Flora- en faunawet volstrekt
afwezig. Bij het pleidooi voor drukjacht op edelherten bleek zowel bij de belangenvereniging voor deze dieren
als bij de Provincie Gelderland het besef afwezig dat de drukjacht alleen op wilde zwijnen via een lex specialis
kan worden toegestaan. Uit het toestaan van in een internationaal verdrag verboden nachtkijkers en
geluidsdempers door de Provincie Gelderland bleek dat zelfs de meest afschuwwekkende middelen niet
werden geschuwd. In vroegere tijden vielen dergelijke besluiten ten prooi aan het schorsings- en vernietigings-
recht van de centrale overheid. Na de melding van de telfouten werd het afschot onmiddellijk met een zesde
verhoogd.

“Minder wildaanrijdingen” als hoofddoel
Het te vernieuwen Faunabeheerplan Veluwe 2004-2008 had vooral als hoofddoel het aantal wildaanrijdingen
te verminderen. Vooral daarvoor moest het aantal wilde zwijnen worden teruggebracht tot het aantal van 800.
Uit de opgaven van “Wildbeheer Beheer Veluwe” bleek tot 2006 een aantal jaren lang dat het aantal
aanrijdingen met wilde zwijnen slechts gedurende de najaarsjacht in de maanden september, oktober en
november oploopt tot het twee- tot drievoudige van het gemiddelde in de overige maanden.

Vanaf 2006 kenden de aanrijdingen met wilde zwijnen een opmerkelijk sterk wisselend patroon in de verdeling
over de maanden van het jaar. De dynamiek ervan kan onmogelijk worden veroorzaakt door dergelijk sterke
wisselingen in de intensiteiten van het autogebruik op de Veluwse wegen. Ook het recreatief gebruik van de
natuurgebieden kan van jaar tot jaar niet tot dergelijk grote wisselingen leiden. Het lag veel meer voor de hand
dat een blijkbaar van jaar tot jaar wisselende variatie van het beheer (afschot) van wilde zwijnen oorzaak was
van de variaties.
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Analyse van de wildaanrijdingen maakte duidelijk dat het stabiele beeld uit langer voorbije jaren plots in de
laatste drie jaar per maand enorm varieert. Nog schokkender bleken de accenten naar dag in de week. Die
accenten lagen vooral op de nachten van woensdag op donderdag en zaterdag op zondag. Na correctie van het
aandeel van het autoverkeer op zondagen moeten de ‘beheerinspanningen zaterdag/zondag’ minstens een
derde van het weektotaal zijn geweest, maar mogelijk ook de helft of meer. Zelfs bij de vergelijking van de
eerste kwartalen van 2008 en 2009 met die van 2006 bleven deze patronen in de aanrijdingen eerste kwartaal
2009 in stand. En dat terwijl het aantal wilde zwijnen toen nog nauwelijks 2.000 - nog maar 28% van het
maximum zomer 2008: 6.950 - bedroeg. Daaruit viel een verantwoordelijkheid van de faunabeheerders,
betrokken overheden en ook de terreineigenaren voor 59% van de extra aanrijdingen met wilde zwijnen, maar
ook  43%  met  reeën  op  de  Veluwe  tijdens  het  jachtseizoen  2008/09  af  te  leiden  en  mogelijk  zelfs  ook  een
aansprakelijkheid voor de extra schade.
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Uit de verdeling naar dag in de week viel op te maken dat op de combinaties van woensdag/donderdag en
zaterdag/zondag van duidelijke accenten sprake was. Het gebruik van de door de Provincie Gelderland
toegestane - maar internationaal verboden - hulpmiddelen als nachtkijkers en geluidsdempers in de
leefgebieden moest vooral gedurende deze avonden/nachten hebben plaatsgevonden.

Uit de weergave van de extra aanrijdingen bleken de enorme toenamen onder wilde zwijnen en reeën.
Naar de dag in de week liepen de toenamen van aanrijdingen met reeën en wilde zwijnen opvallend parallel.

De extra aanrijdingen en verkeersdrukte hadden bijna
volledig eigen verdelingen naar dag in de week

Een verband tussen de verkeersintensiteiten en de
wildaanrijdingen bleek niet uit deze cijfers

De zondag als extreme uitschieter maakte duidelijk
waarom de “maandag zwijnendag” was voor de

wildslager
Het (afgedwongen) diergedrag moest de
voornaamste beïnvloedende factor zijn
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Van 2.000 naar 1.500: “de laatste loodjes…?”
Na het verzoek – op grond van fouten in de tellingen - van de Faunabeheereenheid Veluwe van 15 december
2008 ontving deze van de Provincie Gelderland op 8 januari 2009 de verhoging van het afschot in het werkplan
wild zwijn 2008-2009 met 850 wilde zwijnen en verlenging van de periode tot en met 15 maart. Als redenen
golden de hogere dichtheid bij waarneming en het hoge aantal aanrijdingen. Uit de analyse van de aanrijdingen
in de eerste kwartalen 2006, 2008 en 2009 bleek dat het nog verder verlagen van de aantallen wilde zwijnen –
ondanks de al bereikte verlaging tot zo’n 2.000 wilde zwijnen – toch tot een enorme, vermoedelijk tot een nog
grotere verstoring noodzaakte. Die verstoring kwam vooral in de aanrijdingen met reeën tot uitdrukking.

Bij de analyse van de (toch nog forse) toenamen naar dag in de week bleken ook hier weer de stijgingen
geconcentreerd rond de woensdag/donderdag en zaterdag/zondag. Het weggebruik kon ook deze verschillen
niet hebben veroorzaakt. Dergelijk grote verschillen ten opzichte van 2006 waren door de invloeden van
autogebruik en recreatiegedrag volkomen ondenkbaar. De oorzaken moesten in het – afgedwongen –
diergedrag zijn gelegen.

Hieruit bleek dat bij het streven naar een lage stand het beheer – of wel het afschot – tot een onevenredig grote
verstoring noodzaakte en daardoor ook tot weer fors meer aanrijdingen.
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Panische varkens dwongen tot investeren

Een solide ogend hek moet met stroomdraad
beschermd worden tegen zwijnen op hun vlucht

De omgeving van de snelweg vinden wilde zwijnen
veiliger dan de eigen leefgebieden

Na anderhalfjaar begon natuurlijk gedrag – naar later bleek slechts voor heel erg korte tijd - terug te keren

5-4-2009 Na bijna twee jaar namen wilde zwijnen weer een modderbad in de zoel Spookkuil (Kroondomein) en de
zoel in het Willemsbos bij Nunspeet, maar het daarop volgend gebruik van schuren tegen bomen lieten ze (nog) na.

Uit de evaluatie van de wetgeving bleek dat vermindering van de regeldruk en de kwaliteit van de monitoring
daarbij voorop werden gesteld, terwijl de monitoring van de kwaliteit grotendeels ontbreekt en de meting van
de intrinsieke waarden - een zo natuurlijk mogelijke levenswijze - van de meest waardevolle faunapopulaties
van ons land volledig ontbreekt, ergo momenteel worden deze dieren door maximale verstoring tot een zo
minimaal mogelijk natuurlijk leven gedwongen.

Het hogere aantal wilde zwijnen zomer 2008, dat tot een verhoging van het afschot 2008/09 leidde, betekende
dat vrijwel zeker 3.500 tot 4.000 wilde zwijnen op de Veluwe de winter 2007/08 overleefden en voorjaar 2008
gemiddeld 5,4 biggen per zeug voortbrachten. Op grond van de totale verstoring moesten voorjaar 2009
gemiddeld 6,7 biggen per zeug geboren zijn. Die feiten en het daadwerkelijk terugbrengen van het aantal tot
1.500 dwongen tot actualisatie van de scenario’s uit de Zwijnenbomnota. Daaruit blijkt dat gestreefd zou
moeten worden naar een minimumaantal van 3.500 wilde zwijnen op de Veluwe de meest snelle en effectieve
oplossing zal bieden. Daarbij zou de zelfregulering mogelijk zijn met de stabiliserende werking van het
ecologisch evenwicht tussen de draagkracht van de Veluwe en de vruchtbaarheid van de wilde zwijnen.
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Voor het Faunabeheerplan Veluwe 2009-2014
De centrale boodschap in de nota “De ‘turbojacht’ op de Veluwe” hiervoor was onderstaande uitspraak:

Herman Wijffels:

"Ik wil mensen bewust maken van het feit dat je de natuur niet zo
naar je hand kan zetten dat je er de baas over speelt.” 5

Hieronder een overzicht van de effectuering van het afschot wilde zwijnen 2008/09 ten opzichte van de
voorgenomen aantallen en de kenmerken daarvan. Uit de aanpassing van 8 januari 2009 van het Werkplan
Wilde Zwijnen moest uit het opheffen van de limitering voor overlopers – de biggen van het voorgaand jaar –
worden opgemaakt dat het waargenomen hogere aantal wilde zwijnen vrijwel uitsluitend door een hoger (in
2008 geboren) aantal biggen was veroorzaakt: geen 3.535 biggen, maar 4.385 biggen. Daaruit viel af te leiden
dat de vruchtbaarheid in 2008 geen 4,4 biggen per zeug bedroeg, maar 5,4!

Ondanks dat het voorgenomen afschot niet werd gerealiseerd, bleef het doden van bijna 80% van een totale
populatie wettelijk beschermde dieren verbijsterend en vooral vanwege het op alle punten volstrekt contra-
productieve karakter. Het gerealiseerde afschot en vooral ook de wijze van uitvoering maakten duidelijk dat
het aantal van 1.500 vrijwel zeker ook een meest minimaal aantal was om het totaal aan wilde zwijnen op de
Veluwe terug te brengen. Vooral op grond van de praktijk uit voorbije jaren was ook een zo goed mogelijke
inschatting van de onderverdeling van de populatieopbouw gemaakt. Het aandeel van ruim 70% biggen van het
totale afschot en vrijwel 90% van alle biggen onderstreepten de absurdheid van dit beheer in ecologisch
opzicht. De populatie wilde zwijnen op de Veluwe zou zomer 2009 vermoedelijk de volgende hieronder
geschetste samenstelling kennen. Vooral de volledige verstoring tijdens het jachtseizoen 2008/09 en de laagste
stand in jaren zouden de voortplantingsprikkel opnieuw verhoogd hebben en was een aantal van 6,7 biggen per
zeug een redelijke verwachting. De lage temperaturen en nachtvorsten in het vroege voorjaar zouden tot
(enige) matiging  kunnen hebben geleid.

Van ‘winterstand 2008/09’ naar ‘zomerstand 2009’:

populatieopbouw keiler zeug over-
loper big totaal

prognose van de huidige populatie wilde zwijnen
WINTERSTAND 2008/09 300 450 300 450 1.500

 Populatieopbouw 20,0% 30,0% 20,0% 30,0% 100,0%
 in en na de winter bouwde de populatie zich als volgt op tot de zomerstand 2009:
 oude volwassenen 300 450
 overlopers werden volwassen 150 150
 biggen werden overloper 450
 6,7 biggen per zeug 4.020
 ZOMERSTAND 2009 450 600 450 4.020 5.520 6,7 biggen per zeug
 AFSCHOT 2009/10 75 225 200 3.520 4.020 72,8% totaal afschot 2009/10
 WINTERSTAND 2009/10 375 375 250 500 1.500 87,6% afschot biggen 2009/10

5 Herman Wijffels, Tv-programma IKON “Paul Rosenmöller en...”, 29 december 2005.

populatieopbouw keiler zeug overlo-
per big totaal kenmerken

veronderstelde
ZOMERSTAND 2008 415 811 1.292 3.535 6.053 4,4 biggen per zeug

geactualiseerde
ZOMERSTAND 2008 415 811 1.292 4.385 6.903 5,4 biggen per zeug

voorgenomen
AFSCHOT 2008/09 196 592 1.172 3.233 5.193 85,8% voorgenomen afschot 2008/09

gerealiseerd
AFSCHOT 2008/09 115 361 992 3.935 5.403 78,3% gerealiseerd afschot 2008/09

voorgenomen
WINTERSTAND 2009 219 219 120 302 860 91,5% voorgenomen afschot biggen

gerealiseerde
WINTERSTAND 2009 300 450 300 450 1.500 89,7% gerealiseerd afschot biggen
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Bord in nationale succeskleur
maar er achter is het wild nog steeds panisch! [aanvulling op nota "De 'turbojacht' op de Veluwe"]

De nieuwe bordjes bij de toegang tot de natuurgebieden vormden – april
2009 - een fraaie vernieuwing. Maar achter de borden leek de rust helaas
kort en maar aanvankelijk terug te keren. Het afbreken van het herstel van
het natuurlijk diergedrag noodzaakte op 13 mei 2009 tot een aanvulling op
de nota “De ‘turbojacht’ op de Veluwe”.

Begin april - na officiële sluiting van de jacht (of sluiting van de officiële
jacht?) op 15 maart - zoelden enkele varkens weer. Eén schuurde zich weer
aan een boomstronk. Maar dat was snel weer over. Op plekken waar je tot
twee jaar geleden nog groepen zag - een rotte wilde zwijnen of roedel
dam- of edelherten - kwam je eenlingen tegen. Als ze samen waren,
hielden ze onderling zo'n dertig meter afstand. Het waren nog de
‘doorgewinterde overlevers’ die resteerden.

Ook uit de wildaanrijdingen bleek dat er teveel onrust was. Zeker in de beesten. Je kon ze bekijken tot ze je
opmerkten. Je blik had nog/weer het effect van een schampschot. Met een spurt verdwenen ze in het veilige
groen.

De aanrijdingen met wilde zwijnen en reeën binnen het Veluwse leefgebied van de wilde zwijnen van april 2009
bevestigden de nog  de schrikbarende onrust onder het wild:
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Ondanks dat er in 2009 nog minder dan een kwart wilde
zwijnen waren van het aantal in 2008,  waren er in april
nog 40% meer aanrijdingen met wilde zwijnen dan in
2006. Het fors grotere aantal aanrijdingen met reeën
zorgde voor  een bijna  even groot  totaal  als  in  2008.  Dat
er ondanks het doden van 5.500 wilde zwijnen toch nog
eenzelfde aantal aanrijdingen plaatsvond als in 2008,
onderstreept nogmaals de volstrekte mislukking van het
Faunabeheerplan Veluwe 2004-2008:

aanrijdingen in de maand april 2009

REE WILD ZWIJN

2006 19 100,0% 24 100,0%

2008 24 126,3% 53 220,8%

2009 40 210,5% 34 141,7%
op basis van tot dag in de week te herleiden aantallen

de totalen liggen wat hoger

Naar dag in de week ontstond een
patroon dat absoluut niet overeenkomt
met de verkeersintensiteiten.

Na correctie van de verkeers-
intensiteiten worden de accenten naar
dag in de week zichtbaar:  De accenten
uit de nota "De 'turbojacht' op de
Veluwe" op de zaterdag/zondag en
woensdag/donderdag bestaan nu op de
zondag, woensdag en vrijdag.

Als frequente bezoeker van natuurgebieden drong de vraag zich op, hoe men nu ooit een betrouwbare telling
zou kunnen uitvoeren. Wie meent of suggereert nu voldoende betrouwbare tellingen te kunnen uitvoeren, is óf
ongelofelijk  dom óf intens gemeen. Een andere keuze laat de realiteit niet!
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Uit de aan mij spontaan toegestuurde cijfers bleek dat het afschot 2008/09 de volgende kenmerken had:

Het  overzicht  gaf  de
omvang  van  het
afschot naar de vier
soorten grote
zoogdieren weer.

Ruim 7.700 dieren
waren gedood.

Bij ecologisch
beheer zou het
afschot aan
onvolwassen
dieren bij wilde
zwijnen rond de
30% moeten
liggen  en  bij  de
reeën en herten
tussen de 20 en
25%.
Bij alle soorten is
van een meest
maximale
vruchtbaarheid
sprake.

Mijn indringende vragen waren:

1. Hoe is het mogelijk dat ook na het voltooien en beëindigen van het afschot toch nog de enorme onrust
ontstaat die uit gedrag en de wildaanrijdingen blijkt?

2. Hoe denkt men onder deze volstrekt onmogelijke condities toch een voldoende betrouwbare telling te
realiseren?

3. Welke gevolgen heeft het niet kunnen realiseren van voldoende betrouwbare tellingen voor het
wildbeheer en het opstellen van het Faunabeheerplan Veluwe 2009-2014?

4. Welke stappen worden ondernomen om op een zo kort mogelijke termijn tot een ecologisch
verantwoord beheer en via vrijwaring van verjagingpraktijken weer tot een daadwerkelijk
dierenwelzijn en natuurlijke levenswijze van al het wild te komen?

5. Beseft u dat de dieren verplicht zijn hun aantal – via grotere vruchtbaarheid - aan de hoeveelheid
voedsel aan te passen, terwijl faunabeheerders en bestuurders zijn blijven inzetten op gefixeerde
aantallen die bij een volstrekt theoretisch voedselaanbod zouden horen.
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De minister reageerde met de volgende brief:
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Faunabeheerplan 2009-2014
Op 7 juli 2009 werd mij namens Gedeputeerde Staten van Gelderland het Faunabeheerplan 2009-2014
toegestuurd, dat hen ter goedkeuring was aangeboden. Men stelt het op prijs om mijn visie. Die kan ik tot 1
september aan hen toesturen. Het is een verzoek waarvan ik graag gebruikmaak.

Vormgeving en opzet

 Het door de pakketdienst aangeleverde geheel valt allereerst op door de omvang. Het geheel telt een totaal
van 526 pagina’s.  Het algemene deel beslaat 55 pagina’s, het onderdeel Veluwe 171, dat van Rivierengebied
149 en dat over Oost Gelderland 151 pagina’s.  Deze omvang vormt - samen met het wel erg strikt eenzijdige
karakter van informatie en uitvoeringsmaatregelen - een grote belemmering voor een reactie. Bij het citeren
van de - in deze echt - meest relevante passages heb  ik op aangegeven wijze
toegevoegd.

In het voorwoord wordt het waarom van het Faunabeheerplan als volgt verwoord:

De wet beschermt in principe alle inheemse vogels en zoogdieren. Er moeten dus belangrijke redenen zijn
voor de overheid om van deze bescherming af te wijken. Dit faunabeheerplan geeft aan welke redenen er
zijn om sommige soorten te beheren, om zo belangrijke schade aan derden te voorkomen.

De natuur wordt aan de hand van de volgende kenmerken geschetst:

a. De natuur is zelf in beweging.
b. De veranderingen vanwege de contacten tussen de leefgebieden in Gelderland via de robuuste

verbindingen en de Ecologische Hoofd Structuur.
c. De voortdurende veranderingen van de fauna, waarbij bepaalde soorten in aantal toenemen en

daarmee ook de schade aan gewassen.
d. De veranderende maatschappij en daarmee ook de andere beheermethoden en andere leefgebieden,

zoals onder andere bij edelherten.

De inleiding geeft de volgende kenmerken van het faunabeheerplan weer:

1. Het komen tot gezamenlijk plan van de Faunabeheereenheden Oost Gelderland, Rivierenland en
Veluwe en de daaruit voortvloeiende systematiek.

2. Het primaire uitgangspunt van de Flora- en faunawet: de bescherming van diersoorten, met de
mogelijkheid in te grijpen in de stand van diersoorten vanwege een redelijk doel.

3. De opsomming van de wettelijke uitzonderingen op de wettelijke, landelijke bescherming van
inheemse diersoorten, de provinciale bevoegdheid vrijstellingen te geven in het kader van
schadebestrijding en beheer en ontheffingen te verlenen, wanneer geen andere bevredigende
oplossing bestaat, en op voorwaarde dat geen afbreuk wordt gedaan aan de instandhouding van de
soort.

4. De taak van de faunabeheereenheid is om schade aan bij de wet erkende belangen planmatig en
gecoördineerd te voorkomen. Een planmatige aanpak moet een goede waarborg bieden voor de
instandhouding van populaties van beschermde soorten……….In een faunabeheerplan wordt
aangegeven waarom en voor welke soorten in haar werkgebied en faunabeheereenheid duurzaam
beheer en schadepreventie noodzakelijk acht en welke uitzonderingen op het beschermingsregime
van de betreffende soorten nodig zijn om schade te voorkomen en te bestrijden.

5. De noodzaak tot ingrijpen en een actief beheer te voeren wordt toegelicht met de volgende
elementen:
a. Het kan inhouden dat er dieren verstoort, gevangen en gedood moeten worden.
b. Ter voorkoming van onevenredige economische schade en/of flora- en faunaschade is dit naar

de mening van de faunabeheereenheden noodzakelijk.
c. Gezien de maatschappelijke aandacht – die er is op het gebied van faunabeheer – zal dit met de

nodige zorgvuldigheid en transparantie gebeuren.
d. Het recht en bevoegdheid van grondeigenaren en gebruikers af te wijken van het voorgestane

beheer – zoals genoemd in het plan – ………….blijft onverlet.
e. In goed overleg met alle betrokken partijen wordt gestreefd naar een gezamenlijke, goede en

correcte uitvoering van voorliggend plan.

mijn kanttekeningen
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Opzet van het Faunabeheerplan

Het faunabeheerplan is gericht op het duurzaam beheer van diersoorten…………..  Het betreft diersoorten
waarvan gebleken is dat zij belangrijke schade hebben aangericht en waarvan verwacht wordt dat zij in de
toekomst schade zullen veroorzaken aan erkende belangen.

In dit verband wordt aan duurzaam beheer de volgende betekenis gegeven:

1. Het planmatig beheer moet er in voorzien dat de aanvaardbare schade per bedrijf per jaar tot een
bedrag van € 250 wordt beperkt en waarbij de gunstige staat van instandhouding van de betrokken
soort niet in gevaar komt.

2. Voor schade aan flora en fauna geldt dat de schade aanvaardbaar is, zo lang de natuurdoelstellingen
van een terrein voor wat betreft de doelsoorten gerealiseerd kunnen worden. Uit de omschrijving van
de toelichtende voetnoot moet worden begrepen, dat alle doelen – natuur en andere – ertoe leiden dat
de draagkracht van een gebied beneden de ecologische draagkracht ligt. Ten opzichte van de
natuurlijke systemen ontbreekt de sturende werking van predatoren en de ruimte voor trek tussen de
winter- en zomerbiotopen.

3. Voor het reguleren van de populatieomvang van dieren, behorende tot de diersoorten edelhert, ree
en wild zwijn geldt dat slechts ontheffing mag worden verleend indien de aanleiding is gelegen in de
schadehistorie ter plaatse en van het omringende gebied of de maximale populatieomvang in relatie
tot de draagkracht van het gebied waarin de dieren zich bevinden.

Hiervoor meent men steun te vinden in de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, zaaknummer 200802524/1, van 4 februari 20009, met als kern van de afweging:

“……geen reden te twijfelen aan de juistheid van Faunabeheerplan en het appendix neergelegde
conclusies. Op grond van de conclusies heeft het college [Gedeputeerde Staten van Utrecht]  in dit
geval een oorzakelijk verband tussen het aantal grauwe ganzen en de veroorzaakte schade in de
provincie aannemelijk mogen achten….

De vraag dringt zich – mede op grond van de overige overwegingen - op of het beheer van grauwe
ganzen zich zowel in schadepreventie, verjaging en populatieopbouw één op één laat vergelijken
met het beheer van edelherten, reeën en wilde zwijnen.

4. Schade waarbij de openbare veiligheid in het geding is, dient te worden voorkomen.
5. Voor overige schade aan belangen geldt dat schade niet aanvaardbaar is, wanneer er sprake is van

structurele en/of belangrijke schade…………….Met als een soort begrenzing: Voor wat betreft de
gunstige staat van instandhouding, kan in het algemeen gesteld worden dat het effect van beheer op
de reproductie en/of mortaliteit niet dermate groot mag zijn dat populaties zich op de langere termijn
niet meer kunnen handhaven.

Uitgangspunten faunabeheerplan

Als algemene randvoorwaarde voor inbreuk op de wettelijke bescherming noemt men:

Geen afbreuk aan een gunstige staat van instandhouding van de soort en er geen andere bevredigende
oplossing bestaat.
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Nadere beschouwing Faunabeheerplan 2009-2014

Op bladzijde 8 worden de doelen van het plan beschreven:

Met het "Besluit beheer en schadebestrijding dieren" is aan de laatste mogelijkheid invulling gegeven.
Als andere belangen in art. 4 zijn aangewezen:

- de voorkoming en bestrijding van schade of belangrijke overlast veroorzaakt door steenmarters aan
gebouwen of zich daarin of daarbij bevindende roerende zaken, en

- de voorkoming en bestrijding van schade veroorzaakt door vossen aan niet bedrijfsmatig gehouden vee;
- de voorkoming en bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren, behorende tot de

diersoorten damhert, edelhert, ree of wild zwijn;
- de voorkoming en bestrijding van schade veroorzaakt door konijnen of vossen op sportvelden of

industrieterreinen;
- het reguleren van de populatieomvang van dieren, behorende tot de diersoorten edelhert, ree, damhert of

wild zwijn, met dien verstande dat vanwege dit belang slechts ontheffing kan worden verleend indien de
aanleiding is gelegen in de schadehistorie ter plaatse en van het omringende gebied of de maximale
populatieomvang in relatie tot de draagkracht van het gebied waarin de dieren zich bevinden;

Op bladzij 10 geven de gezamenlijke faunabeheereenheden aan wat naar hun oordeel het provinciaal beleid
zou moeten zijn:

Provinciaal beleid met betrekking tot grofwild

In Gelderland komt een groot aantal soorten inheemse wilde hoefdiersoorten voor: edelhert, damhert, ree en wild
zwijn en exoten als moeflon en muntjak.  Het voorkomen van edelhert, damhert en wild zwijn in het wild is met
name beperkt tot de Veluwe.  Daarbuiten wordt een nulstand nagestreefd.  Het ree komt in de gehele provincie
voor.  De stand van al deze soorten wordt gereguleerd, waarbij wordt uitgegaan van een draagkrachtmodel,
Afhankelijk van een gemiddeld voedselaanbod over een reeks van jaren wordt een voorjaarstand berekend,
waarop elk jaar de populatie door middel van afschot wordt teruggezet.  Redenen voor het reguleren van de
populatie kunnen zijn: de invloed op de vegetatieontwikkeling, voorkomen en beperken van landbouwschade en
verkeersongevallen en andere vormen van overlast en het beperken van het veterinaire risico van overdracht van
ziektes.

Het beleid van de provincie zoals verwoord in het Gebiedsplan Natuur en Landschap en in de nota Veluwe 2010
is erop gericht de natuurlijkheid van wilde hoefdieren op de Veluwe te vergroten.  Daarom wordt de uitwisseling
tussen de verschillende delen van de Veluwe verbeterd door te ontrasteren en faunavoorzieningen, zoals
ecoducten, bij wegen aan te leggen.  Tevens wordt het leefgebied vergroot door voormalige landbouwgronden
aan het natuurgebied toe te voegen en om voor edelherten medegebruik van aanpalende landbouwgronden
mogelijk te maken in de grote enclaves op de Veluwe en in de poorten.

Op termijn moet het leefgebied van de Veluwe met andere (potentiële) leefgebieden verbonden worden.
Uitbreiding van leefgebieden is overigens alleen aan de orde als aan een aantal randvoorwaarden is voldaan.  Zo
dient er draagvlak in de streek te zijn en zal er voor de agrariërs een goede schaderegeling moeten zijn.  Hieraan
wordt  in  de  komende  jaren  door  de  provincie  gewerkt,  met  de  start  van  pilots  in  de  Havikerpoort  en  de
Soerensche Poort.

Het bovenstaande betekent niet alleen dat in het faunabeheerplan ingespeeld moet worden op de vergroting van
het leefgebied met een verhoging van de nagestreefde voorjaarstanden.  Er zal ook gewerkt moeten gaan worden
met een differentiatie van de dichtheden per deelgebied.  Aangezien poorten en robuuste verbindingszones
gebieden zijn waar natuur met landbouw zijn verweven, betekent dit dat daar relatief lage dichtheden moeten
worden nagestreefd.  Vanwege het schadeaspect hebben GS er dan ook voor gekozen om alleen herten in deze
gebieden toe te staan; zwijnen zijn niet welkom. Daar staat tegenover dat er op de Zuid-Veluwe zich
waarschijnlijk mogelijkheden voordoen om naar hogere dichtheden te gaan zonder dat schade en overlast
toenemen.  Daarmee kan tegemoet gekomen worden aan de wens van een grotere natuurlijkheid.  Om
duidelijkheid te krijgen zullen er pilots gestart moeten worden, die goed gemonitoord worden.  Aanvullende
maatregelen zoals het afwaarderen van wegen en het plaatsen van rasters kunnen in dat verband noodzakelijk
zijn.  Voor het edelhert loopt er op dit moment al een dergelijk experiment; voor het wild zwijn moet er nog een
opgestart worden.
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De zwijnenstand groeit de afgelopen jaren sterk, onder andere doordat in opeenvolgende jaren er een groot
voedselaanbod is geweest.  Dat heeft tot gevolg dat er grote inspanningen verricht moeten worden om het aantal
dieren weer naar de gewenste voorjaarstand terug te brengen.  Ook al wordt, er in het volgende faunabeheerplan
gecorrigeerd voor een toename van voedselaanbod en de omvang van het leefgebied; in gebieden waar relatief
lage dichtheden worden nagestreefd zullen forse inspanningen noodzakelijk blijven. De provincie heeft
daarom de inzet van nachtkijkers mogelijk gemaakt, zodat er 's nachts efficiënter kan worden geschoten.
Daarnaast is overeengekomen vanaf de aanvang van het afschotseizoen per 1 juli volop aan de slag te
gaan.  Dat heeft erin geresulteerd dat per 1 augustus 2008 reeds 40% van het afschot was gerealiseerd.
Deze aanpak zal daarom de komende jaren worden voortgezet.  Wel is het wenselijk dat in de toekomst
ook een middel als de geluiddemper kan worden ingezet.  Het vergroot de efficiëntie van het afschot en
beperkt verstoring van fauna in de omgeving.  De wet wapens en munitie maakt echter de inzet van dit
middel nog niet mogelijk.

De voorgaande (hier gemarkeerde en vetgedrukte) tekst vormt zo mogelijk wel de meest opmerkelijke
passage van het hele faunabeheerplan. In strafrechtelijke zin valt het zelfs als een Spontane Bekentenis (SB)
te duiden van het jagen op tijdstippen waarop en met middelen die verboden (zouden moeten) zijn. Uit het
diergedrag tijdens het eerdere jachtseizoen 2007/08 viel het gebruik van deze middelen al af te leiden. Met
de brief van 1 juli 2008, zaaknummer 2005-003309 en als onderwerp “Toevoeging restlichtversterker
Ontheffing artikel 68: wild zwijn” gaf de Provincie Gelderland hiervoor ook een legitimatie.  Desgevraagd
door Tweede Kamerleden verwees de minister er op dat de rechter de toelaatbaarheid zou moeten
beoordelen.
De opname in het algemene deel lijkt – vanwege de ‘gunstige’ ervaringen met deze verboden middelen en
methoden – gericht om de legalisatie hiervan in het algemeen te bewerkstelligen.

Op bladzijde 14 wordt aan de hand van de toetspunten duidelijk dat schadebestrijding en –preventie voor alles
hét uitgangspunt is.

Standpunten van de FBE en integratie van de toetspunten in het faunabeheerplan

Toetspunten a en b
De omvang en een kaart met de begrenzing van het werkgebied van de faunabeheereenheid zijn opgenomen in
het algemene deel (Deel 1) van het faunabeheerplan.

Toetspunt c
In heel Gelderland worden de populaties van ree duurzaam beheerd aan de hand van een faunabeheerplan en op
de Veluwe worden tevens de populaties van damhert, edelhert, moeflon en wild zwijn beheerd aan de hand van
een faunabeheerplan.  In dit plan zijn kwantitatieve gegevens over deze populaties opgenomen.
Voor de grote populatie overzomerende grauwe ganzen en gedomesticeerde grauwe ganzen wordt in het
gebiedsgerichte deelplan Rivierenland gestreefd naar een kleinere populatie.  Dit wil de FBE Rivierenland
bereiken met populatiereducerende maatregelen met als doel om de aantallen ganzen terug te brengen naar een
zodanige stand dat het schadebedrag gelijk of lager wordt dan het schadeniveau van het jaar 2004.  Toen was de
schade circa € 8.000.
Voor de overzomerende grauwe ganzen in de FBE's Veluwe en Oost Gelderland sluiten de FBE's het vaststellen
en uitvoeren van een gebiedsgericht plan conform Rivierenland niet uit, indien mocht blijken dat met de
reguliere ontheffing op basis van het faunabeheerplan onvoldoende resultaten op schadevoorkoming of schade
vermindering bereikt kunnen worden.
De overige diersoorten die zijn opgenomen in het faunabeheerplan betreffen algemeen voorkomende soorten, die
plaatselijk of slechts incidenteel schade veroorzaken. Voor deze soorten wordt geen beheer van de populaties
voorgestaan.  Er worden slechts ontheffingen aangevraagd voor verjaging met ondersteunend afschot of het
doden van zeer beperkte aantallen schadeveroorzakende individuen.  Kwantitatieve populatiegegevens zijn
moeilijk te verkrijgen en voor dergelijke algemene soorten ook niet echt noodzakelijk.  Toetsing of de gunstige
staat van instandhouding van de soort geen gevaar loopt vindt plaats door de aantallen geschoten dieren, op basis
van de ontheffing in voorgaande jaren, te vergelijken met de lokale (nabij schadepercelen voorkomende
aantallen), provinciale of landelijke populatieomvang. Bij bejaagbare wildsoorten of diersoorten met een
(gedeeltelijke) vrijstelling gebeurt dit ook wel door vergelijking met het aantal geschoten dieren in het
jachtseizoen of het geschatte aantal gedode dieren op basis van de vaststelling.
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Toetspunt d
Een onderbouwing van de noodzaak van een duurzaam beheer van de populaties geldt voor ree voor heel
Gelderland en wordt gegeven in het faunabeheerplan.  In het faunabeheerplan voor de Veluwe wordt een
onderbouwing gegeven voor het duurzaam beheer van de populaties damhert, edelhert, moeflon en wild zwijn
(zie toetspunt c)
Een onderbouwde verwachting van belangen die zullen worden geschaad indien niet tot beheer wordt
overgegaan geldt wel voor alle soorten.  Deze verwachting is vooral gebaseerd op de schadegegevens en
ontwikkelingen hierin in de afgelopen periode.  Ook is gekeken of het gebruik van een ontheffing mogelijk van
invloed is geweest op het aantal schademeldingen en de grootte van de schade.

Toetspunt e
De schade aan belangen wordt ontleend aan de door het Faunafonds verzamelde schadegegevens.  Het betreft het
aantal schadedossiers, de getaxeerde en de uitbetaalde schade per diersoort per jaar.  Tevens is een uitsplitsing
naar de diverse gewassen gemaakt.  Voor gegevens ten aanzien van vos en ree is ook gebruik gemaakt van door
de wildbeheereenheden verzamelde gegevens.  De gegevens zijn opgenomen in de behandeling van eike
diersoort.
Duurzaam beheer van populaties geldt in Gelderland alleen voor ree, en op de Veluwe ook voor damhert,
edelhert en wild zwijn (beschermde diersoorten,art. 67) en moeflon (andere diersoort art. 67).  Bij de overige
soorten gaat het om schadebestrijding door populatiereductie, verjagend afschot of het wegnemen van
schadeveroorzakende individuen.  Ook dit dient duurzaam te geschieden.  De maatregelen worden getoetst aan
de duurzame instandhouding van de soort.

Toetspunten f en g
De gewenste stand is alleen te bepalen bij diersoorten waarbij populatiebeheer wordt toegepast.  In Gelderland
dus voor ree, damhert, edelhert, moeflon en wild zwijn. De aard, omvang en noodzaak van de handelingen die
zullen worden verricht om de gewenste stand van deze soorten te bereiken staan beschreven in het
faunabeheerplan.
De overige soorten zijn algemeen voorkomend en schadebestrijding kan en mag niet bereikt worden door de
stand van deze diersoorten (drastisch) te beperken (populatiereductie6).   Er  worden  voor  deze  soorten  slechts
ontheffingen aangevraagd voor verjaging met ondersteunend afschot of het doden van zeer beperkte aantallen
schadeveroorzakende individuen.

Toetspunt h
Ontheffingen worden verleend aan de FBE.  Deze kan grondgebruikers of wildbeheereenheden op aanvraag
machtigen om gebruik te maken van de ontheffing.  De machtiginghouder dient te rapporteren over het gebruik
van de machtiging.  Het gaat hierbij om gegevens als de betreffende gewassen, preventieve maatregelen, het
aantal acties en het aantal geschoten dieren.  De FBE verzamelt deze gegevens.  De gegevens zijn bij elke
diersoort opgenomen.
In de terugrapportages van de machtiginghouders wordt soms een oordeel geveld over de effectiviteit van
preventieve maatregelen of de toegestane maatregelen in zijn geheel.
De effectiviteit van handelingen en maatregelen kan dan alleen worden afgeleid uit de schadegegevens (zie ook
Toetspunten I en m).

Toetspunt I
In Gelderland geldt dit toetspunt voor ree, damhert, edelhert, moeflon en wild zwijn.  Een beschrijving van het
voedselaanbod, de relatie tussen dit voedselaanbod en de grootte van de populatie van de betrokken dieren,
alsmede de mogelijkheden van uitwisseling met aangrenzende terreinen is opgenomen in het faunabeheerplan.

Toetspunt j
Ontheffing voor afschot van grote hoefdieren (incl. ree) wordt toestemming verleend aan wildbeheereenheden
voor het gebruik van de ontheffing.  Deze verdelen het toegestane afschot onder de diverse
jagers/wildbeheerders.  Het afschot vindt dus plaats op het niveau van de Wildbeheereenheid en de hierbinnen
gelegen jachtvelden.

6 Zie hiervoor de betreffende uitspraak van de Raad van State [al eerder genoemd: Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, zaaknummer 200802524/1, van 4 februari 20009]
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Ter beperking van de schade door overzomerende ganzen in erkende probleemgebieden, waarbij
populatiereductie aan de orde is, kan de faunabeheereenheid voor een gebiedsgerichte benadering kiezen.  Een
en ander conform het gebiedsplan overzomerende ganzen Rivierenland midden.  De faunabeheereenheid zal een
daartoe strekkend gebiedsplan in nauw overleg met de betrokken wildbeheereenheden vaststellen en ter
goedkeuring aan de provincie voorleggen.  Op basis hiervan kan een aanvullende, op het betreffende deelgebeid
toegesneden ontheffing worden aangevraagd en verleend.
Voor de overige diersoorten worden alleen ontheffingen/machtigingen verstrekt voor verjaging met
ondersteunend afschot en afschot van schadeveroorzakende individuen.  Deze handelingen zijn toegestaan op of
in de directe nabijheid (soortafhankelijk) van de schadepercelen.

Faunabeheerplan Veluwe 2009-2014
Bladzijde 72 geeft de aantallen aanrijdingen weer met aanzienlijke stijgingen ten opzichte van het
Faunabeheerplan Veluwe 2004-2008. Totaal + 84,6%, wild zwijn + 133,3%, ree + 50% en edelherten + 40%

Faunabeheerplan Veluwe 2004-2008 (blz. 95) Faunabeheerplan Veluwe 2009-2014
Vanaf 1999 zijn tussen 500 en 650 aanrijdingen met
grofwild per jaar geregistreerd. Het leeuwendeel
betreft aanrijdingen met wilde zwijnen (150 – 300 per
jaar)  en  reeën  (  150  –  300 per jaar). Het aantal
aanrijdingen per jaar met edelherten schommelt
tussen 20 tot 50 stuks. De impact van een aanrijding
met een edelhert is vele male groter dan die van een
ree. Het aantal aanrijdingen met damherten blijft
vooralsnog  beperkt  tot  minder  dan  10  per  jaar.  Dit
heeft te maken met de beperkte spreiding op de
Veluwe en daar waar ze voorkomen een geringe
versnippering door wegen.

Vanaf 1999 zijn tussen 400 en 1200 aanrijdingen met
grofwild per jaar geregistreerd. Het leeuwendeel
betreft aanrijdingen met wilde zwijnen (100 - 700 per
jaar) en reeën (200 - 450 per jaar).  Het aantal
aanrijdingen per jaar met edelherten schommelt
tussen 20 tot 70 stuks.  De impact van een aanrijding
met een edelhert is vele male groter dan die van een
ree.  Het aantal aanrijdingen met damherten blijft
vooralsnog beperkt tot circa 10 per jaar.  Dit heeft te
maken met de beperkte spreiding op de Veluwe en
daar waar ze voorkomen een geringe versnippering
door wegen.

Figuur 2. 1. Aanrijdingen met grofwild per jaar Bron: Stichting Groennetwerk en www.wildaanriiding.nl

Het is een in ieder opzicht bedroevend, volstrekt contraproductief resultaat van het vooral
op vermindering van de wildaanrijdingen gericht Faunabeheerplan 2004-2008
Dit terwijl de minister in brief DN. 2008/2242 van 14 augustus 2008 nog de uitspraak deed:

“Er is geen sprake van een dramatische stijging van aanrijdingslachtoffers onder dieren op de Veluwe
tussen 2005 en mei 2008…”

Schade
Er is geen inzicht wat deze aanrijdingen bij de automobilisten hebben aangericht bijvoorbeeld in ongevallen met
dodelijke afloop, ongevallen waarbij letsel is opgetreden en ongevallen waarbij materiële schade is opgetreden.
Handelingen

http://www.wildaanriiding.nl/
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In relatie tot vermindering van het aantal aanrijdingen met grofwild zijn in de afgelopen jaren de volgende
maatregelen genomen:

Regulatie grofwildstand door afschot.
Diverse wegen zijn de afgelopen jaren voorzien van wildreflectoren / spiegels.
Aanleg twee proeflocaties met wildsignalering (Otterloseweg / Eperweg).
Proef met afschot van wilde zwijnen langs wegen (november 2003).
Aandacht in algemene zin voor het knelpunt aanrijdingen met grofwild.

Effectiviteit handelingen
Het reguleren van de wilde zwijnen, edelherten en damherten stand heeft een drukkend effect op het aantal
aanrijdingen met deze soorten.  Bij wilde zwijnen is er een directe relatie tussen de aanwezige aantallen en het
aantal aanrijdingen.

Figuur 2.2 Relatie aanrijdingen wilde zwijnen en de gecorrigeerde zomerstand [hier zelfs 7.500 i..p.v. 6.900 in 2008!]

De aanrijdingen naar dag in de week in 2008 en april 2009 wijzen nadrukkelijk op een indirecte
relatie, waarin het – op de zomerstand afgestemde - afschot - en de wijze waarop dé verbindende
schakel vormt.
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De proef met afschot van wilde zwijnen langs een drietal wegen op de Zuid Veluwe heeft geleid tot een daling in
het aantal aanrijdingen.  Het effect was echter niet echt groot omdat de proef pas in november uitgevoerd kon
worden.  De piek met aanrijdingen treedt in mastloze jaren op in oktober.
Medio 2008 zijn alle formele zaken afgerond om in de toekomst tijdig met het verjagen van wilde zwijnen te
kunnen starten.  De ervaringen zijn nog te beperkt om effecten te kunnen beschrijven.

De meest effectieve maatregel in relatie tot dit knelpunt is het verlagen van de snelheid voor motorvoertuigen
van schemer tot schemer en voor lokale wegen het afsluiten voor gemotoriseerd verkeer.  Echter voor deze
maatregel is vrijwel geen draagvlak.

Conclusies
Door het niet handhaven van de afgesproken aantallen wilde zwijnen is het aantal aanrijdingen tot niet
acceptabele aantallen gestegen.  Het aantal aanrijdingen met edelherten is geleidelijk gestegen met de toename
van de aantallen op de Veluwe.  Deze trend is in 2008 gestopt.  Het aantal aanrijdingen met damherten is deze
periode beperkt gebleven.  Het aantal aanrijdingen met reeën vertoont een stijgende trend mede als gevolg van
een betere registratie.  Er is voor reeën nog geen sprake van een dekkende registratie binnen het werkgebied van
de FBE Veluwe.

Naar dag in de week blijken de toenamen van aanrijdingen met ree en wild zwijn in 2008 –
binnen het leefgebied van de wilde zwijnen op de Veluwe - een zeer opmerkelijk synchroon
patroon te vertonen:

Vrijwel direct nadat het afschot van wilde zwijnen is gestart, concentreren wilde zwijnen zich
vrij massaal in stroken van ca. 150 meter langs wegen als een tijdelijk leefgebied: hun
‘vluchtelingenkampen'. Ook campings en dorpen vormen een dergelijk alternatief.
De oorzaak daarvan zijn de nachtelijke activiteiten in hun leefgebieden, die het effect hebben
van de spreekwoordelijke knuppel in het even spreekwoordelijke hoenderhok.
Naast de toename van de aanrijdingen hierdoor draagt de zichtbaarheid van wroetsporen
vanaf de wegen bij tot de grote maatschappelijke steun voor een hoog afschot.
Uit de cijfers blijkt dat ook reeën aantoonbaar op de nachtelijke verstoring reageren.
Het is uiterst discutabel dat “voor reeën nog geen sprake van een dekkende registratie binnen
het werkgebied van de FBE Veluwe” (vooral het leefgebied van wilde zwijnen) zou zijn sinds de
opzet van de registratie in 2005.
Er is alle aanleiding om te veronderstellen dat de “niet acceptabele aantallen aanrijdingen” te
wijten zijn aan de niet acceptabele middelen en methoden om de populatie wilde zwijnen tot
niet acceptabele aantallen terug te brengen.
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2.4 Bos

Op bladzijde 81 start een beschrijving van in de natuur gebruikelijke kenmerken, maar bosbouwkundig als
wildschade betitelde – en hier selectief en fiks aangezet beschreven - effecten van het voedselzoeken en veelal
interessante gedrag van de natuurlijke bewoners:

Schade

Begrazing door hoefdieren kan de verjonging van boomsoorten onder een gesloten kronendak of in open
stormgaten van beperkte omvang voor langere tijd tegenhouden.  De ene soort is aantrekkelijker dan de andere,
hierdoor vindt selectie plaats tussen vraatgevoelige en vraatresistente soorten.  In het Veluwse Bos op de hogere
zandgronden worden grove den en beuk door hoefdieren selectief bevoordeeld (Kuiters & Slim 2001). De
verjonging van zomereik, die onder een redelijk open kronendak van grove den in onbegraasde situaties optreedt,
kan in aanwezigheid van ree, edelhert en wild zwijn volledig worden onderdrukt.  Dit geldt ook voor andere
favoriete voedselplanten als lijsterbes en vuilboom (Groot Bruinderink et. al., 2004).  Op basis van Veluwse
waarnemingen kan het soorten lijstje uit worden gebreid met zachte berk, wintereik en ruwe berk.

Door Alterra zijn een aantal simulaties met verschillende begrazingsdichtheden (scenario's) uitgevoerd voor een
deel van de Zuid Oost Veluwe (Groot Bruinderink et. al., 2004).  De belangrijkste conclusies zijn:

Het algemene beeld is dat het effect van een toenemende graasdruk ongunstig is voor de goed
verteerbare soorten eik, beuk en berk, en gunstig voor de slecht verteerbare soorten grove den, douglas
en fijnspar.
Toenemende intensiteit van het bosbeheer is gunstig voor lichtboomsoorten berk en grove den maar
ongunstig voor de schaduwboomsoorten beuk en douglas.
Boomsoorten die kiemen en zich vestigen in een goed verteerbare vegetatie ondervindt op basis van
modelaannames een grotere graasdruk dan in een slecht verteerbare vegetatie.
Gaten maken in een opstand van grove den leidt vooral tot een volgende generatie grove den. Begrazing
versterkt dit proces omdat goed verteerbare loofboomsoorten kort worden gehouden.
Wanneer de aantallen hoefdieren niet getalsmatig worden beperkt leiden dunningen en gaten maken in
het kronendak (licht op de bodem) tot een hogere draagkracht dus hogere aantallen en dus een hogere
graasdruk.
Tussen de scenario's waarin hoefdieren aanwezig zijn de verschillen in bosontwikkeling betrekkelijk
klein.  Het terugbrengen van de huidige dichtheden heeft nauwelijks effect op de bedekking en
samenstelling van de struiklaag.
Het stimuleren van de 'gewenste' verjonging kan doormiddel van fluctuaties van de aantallen dieren,
mits de dalwaarden van die dichtheden zo laag zijn en de dalperiode zo lang duurt, dat de 'gewenste'
soorten boven de vraatlijn uit kunnen groeien.

Het citeren van de meer gedetailleerde beschrijvingen is – met oog op nog enige leesbaarheid – nagelaten.

Handelingen (blz. 83)
In relatie tot het voorkomen van schade aan bomen zijn in de afgelopen jaren de volgende maatregelen genomen:

Dichtheden worden door afschot afgestemd op de functies en doelstellingen van beheerders.
Een zwaartepunt afschot in de gebieden met de meeste schade.
Door de beheerders die schade ondervinden door reeënvraat wordt tevens natuurlijke verjonging van
aantrekkelijke loofboomsoorten gestimuleerd. Op verjongingsvlakten wordt de natuurlijke vegetatie voor
zover de gewenste verjonging niet wordt benadeeld zoveel mogelijk gespaard. Dit verminderd de vraat
aan de gewenste bosverjonging.
Het gebruik van tijdelijke wildkerende rasters – hoewel een effectieve maatregel om schade aan
bosverjonging te voorkomen - werd slechts incidenteel toegepast vanwege de hoge kosten.  Daarnaast
verkleinen en versnipperen deze rasters het leefgebied en dit strookt niet met het streven naar een
natuurlijker beheer met meer ruimte voor natuurlijke processen.



“Op naar VeluweNatuurlijk!” Marcel Vossestein 29

Geur, visuele en akoestisch middelen
Voor al deze middelen geldt dat na enkele dagen gewenning optreedt.
Effectiviteit

Afschot
Ondanks het jaarlijkse afschot zijn er in de meeste bosgebieden met een multifunctionele doelstelling of waar
gestreefd naar een hoger aandeel loofbos grote problemen met de gewenste bosverjonging door vraat van
edelhert, ree en lokaal damwild.
Rasters
Het voorkomen van vraat kan met rasters effectief worden voorkomen.  De nadelen van deze handeling is dat
deze duur is, het landschap ontsiert, het resterende leefgebied verkleind en in strijd is met het beleid dat streeft
naar een natuurlijker beheer met meer ruimte voor natuurlijke processen.
Geur, visuele en akoestisch middelen
Vanwege het leergedrag van de grote wilde hoefdieren zijn dit geen effectieve middelen om schade aan bomen te
voorkomen.
Conclusie
Alhoewel er geen gekwantificeerde gegevens zijn over schade aan bos mag op basis van de discussie over de
gewenste doelstanden afgeleid worden dat de meeste terreineigenaren geen onoverkomelijke schade ervaren.
Wel doet bij terreineigenaren die een multifunctioneel bos nastreven plaatselijk wel aanzienlijk schade voor.

2.5 Flora en fauna (blz.83)

Schade aan fauna

Voedsel
Voor de populaties van grote hoefdieren geldt dat de grootte daarvan in Nederland niet beperkt wordt door
natuurlijke predatoren.  Het aantal dieren dat in een gebied kan leven, hangt vooral af van het voedselaanbod in
de verschillende perioden van het jaar.  Groei van de hoefdierpopulaties kan daarom in bepaalde gevallen leiden
tot voedselstress.  Uit ethisch oogpunt onwenselijk.  Voedselstress kan leiden tot schade aan flora en fauna.
Door terreineigenaren wordt overigens genuanceerd gedacht over de gevolgen van voedselstress en de ethische
aspecten daaraan verbonden.  Daarbij komt dat leefgebieden van edelherten, damherten en wilde zwijnen in
Nederland betrekkelijk voedselarm zijn.  Migratie naar voedselrijkere gebieden is praktisch uitgesloten.  Door
lagere dichtheden na te streven kan er voor worden gezorgd dat er relatief voldoende voedsel en leefruimte
beschikbaar blijven.  Een punt van waakzaamheid betreft de mineralen armheid van het systeem Veluwe, die
zich bij hogere dichtheden dan de huidige mogelijk gaat uiten in de vorm van gebrekverschijnselen.  Binnen de
huidige wijze van beheer worden deze niet waargenomen.  Het laten verruigen van wildweiden waardoor de
zoete breedbladige grassen worden verdrongen, geeft in het voorjaar na mastarme jaren een extra bottleneck
voor met name wilde zwijnen.

Schade aan flora
Reeds in de paragraaf over schade aan bossen is geattendeerd op het grote effect die herbivoren hebben op de
natuurlijke verjonging van inheemse loofboomsoorten.  Wanneer perioden van onder en overbegrazing elkaar
niet afwisselen en er continue hoge dichtheden herbivoren (edelhert, damhert en ree) in hetzelfde gebied
aanwezig zijn, kan dit tot ongewenste ontmengingen van het toekomstige bostype leiden.  Dit afgezet tegen de
beheerdoelstelling van de beheerder.
De huidige plaatsgebonden leefwijze van de soorten die onder natuurlijke omstandigheden een veel dynamischer
gedrag vertonen zorgt er voor dat de begrazingsdruk op hun voedselplanten constant is, zowel naar tijd als plaats.
In het onderzoek naar de bosrelicten op de Veluwe (R.J. Bijlsma, 2002) wordt als beheeradvies gesteld: 'het
voorkómen van een constante graasdruk binnen regio's met bosrelicten'.  Aan de ander kant zijn de grotere
zoogdieren belangrijk als dispersievectoren van zaad.  Ook in het Inrichtingsplan Havikerpoort voor edelherten
(G.J. Spek, et al, 2003) wordt door Alterra geconcludeerd dat de kwetsbare bronbosvegetaties (A-locatie
Middachten) geen hoge dichtheden edelherten kunnen verdragen.
De hoge dichtheden reeën buiten de Veluwe die het gevolg zijn van de aantasting van het natuurlijke systeem
kunnen zorgen voor overexploitatie van bepaalde voedselbronnen.  De voedselsituatie is hier voor reeën van dien
aard dat de populaties continue in een groeifase blijven en ook de uitstoot van overtollige reeën maximaal blijft.

Handelingen flora en fauna
In relatie tot het voorkomen van schade aan flora en fauna zijn in de afgelopen jaren de volgende maatregelen
genomen:
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Afschot van reeën en reguleren van de edelherten, damherten en wilde zwijnenstand door afschot;
Het reguleren van de reeënstand buiten het CVN;
Een natuurlijke dichtheid wilde zwijnen door afbouw van de bijvoedering;
Het verbeteren van benuttingmogelijkheden binnen het CVN;
Medegebruik landbouwgronden door edelhert, damhert en ree;
Het vrijgeven van voormalige landbouwgronden;
Het beheer en onderhoud van wildweiden.

Effectiviteit
Hierover zijn weinig onderzoeksresultaten bekend, dit met uitzondering van de effecten op jonge loofbomen.
Onder schade aan Flora en Fauna wordt ook verstaan schade aan de soort zelf.  Dit is het geval indien groei van
een populatie leidt tot voedselstress.  Uit ethisch oogpunt is dit onwenselijk (Uit Nota van toelichting AMVB
Besluit beheer en schadebestrijding dieren).

De passages hiervoor zeggen feitelijk meer over de samenstellers van de rapportage dan over het wild en de
actuele natuurlijke processen in de Veluwse bossen. Het zijn beschrijvingen uit de tijd dat de bosbouw nog
de hoofdfunctie was. De kap- of verjongingsvlakten behoren al een aantal decennia tot het verleden. Een
aanplant of bijplant komt nog slechts bij hoge uitzondering voor. Indien men daar en elders waarde hecht
aan zogenaamde ‘toekomstbomen’ zijn die uitstekend tegen de vraat- en veegschade van herten en reeën
te beschermen. Het vraagt slechts een fractie van de inspanningen, tijd en kosten die men nu in het afschot
van wild investeert.

In wetenschappelijke beschrijvingen van natuurlijke processen in bossen wordt het wild zwijn vooral  als
een toegevoegde waarde gezien vanwege zijn wroetgedrag dat vooral een bijdrage levert aan de
beschikbaarheid van extra kiemplekken voor boomzaden.

Naar de opvattingen van de samenstellers over natuurlijke bossen zou ons land nooit als Holland - ontleend
aan ‘Holtland’ of ‘Houtland’ - zijn kunnen aangeduid. Millennia lang groeiden er vooral bomen en
daartussen hadden herten, reeën en wilde zwijnen een volledig natuurlijk bestaan. Daarnaast werden ze
nog bijgestaan door fors grotere grazers als het oerrund. Ondanks al die vraat- en veegschade waren er
bossen die  eeuwenlang de Nederlander van hout voorzagen. Vooral de houtbehoefte voor de bouw van
huizen en schepen in de 17e eeuw ging de draagkracht van de Nederlandse bossen te boven. Op een aantal
boskernen na veranderde de Veluwe in een landschap met overwegend heide en stuifzanden.

Zelfs op intensief door schaapskudden of wild begraasde heiden blijft het nodig om de heide van de
zaailingen van bomen te ontdoen. Met een meer dan tienvoudige begrazing zijn de Oostvaardersplassen
niet in een boomloos landschap veranderd.

“De mineralen armheid van het systeem Veluwe, die zich bij hogere dichtheden dan de huidige mogelijk gaat
uiten in de vorm van gebrekverschijnselen”, is in belangrijke mate een gevolg van de bejaging, waardoor
eeuwenlang de dierlijke voedingsstoffen aan de Veluwse natuur onttrokken zijn. Vooral de wilde zwijnen
worden daardoor – als aaseters – specifieke voedingsstoffen onthouden. Zodra sterfte door voedseltekort
ontstaat, zullen zij van de kadavers als extra voedselbron profiteren.

Voor zeer sociale en dus liefst in groepen levende dieren betekent de combinatie van een hoog afschot en
de gestructureerde nachtelijke jacht in hun leefgebied met paniekvluchten als gevolg de totale vernietiging
van alle sociale verbanden. Dit draagt zeker bij tot extra verhoging van de vruchtbaarheid.

Opmerkelijk is de verwijzing naar het “beleid dat streeft naar een natuurlijker beheer met meer ruimte voor
natuurlijke processen”. Het hier beschreven faunabeheer zet op alle beschreven onderdelen in op een
beheer dat de draagkracht van de grote zoogdieren als bij edelherten aantoonbaar overtreft en inzake de
wilde zwijnen zelfs onaanvaardbaar te boven gaat. Het gebruik van verboden middelen en methoden bij
wilde zwijnen tonen een absolute minachting voor de natuurlijke levensprocessen van deze dieren aan.
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De statistieken van gewicht en conditie van de hoefdieren geven aan dat er nu nog geen voedselstress is.  Het
getalsmatige beheer van de grofwildpopulaties bewijst dus zijn functie.  Het wilde zwijn is het meest gevoelige
dier voor voedselstress.  In mastloze jaren zoals het seizoen 2003/2004 zou extreme voedselstress en sterfte op
kunnen treden wanneer de stand niet van de tevoren was aangepast aan de actuele draagkracht.  Ondanks de
verdunning van de stand door afschot wijkt de conditie in mastloze jaren extreem af van de voedselrijkere jaren.

Blz.84

Hier wordt (opnieuw) de traditioneel agrarische visie
op het beheer getoond.
Vanaf de eerste veeteelt van boeren in de bossen
vormden eikels en beukennootjes een welkome
aanvulling om de  eigen huisvarkens voor de winter
vet te mesten. In de 13e eeuw leidde dit tot de
volgende betekenissen in het Nederlands:

“Mesten ‘vruchtbaar maken door bemesting’(1240)
en  ‘vet  maken  (van  varkens)’  (1240)  is  afgeleid
twee verschillende erfwoorden, namelijk van mest
‘uitwerpselen’ respectievelijk van mast ‘(eikels en
beukennoten als) varkensvoer’7

Inzake de flora biedt deze passage een voortzetting op de voorgaande inzake de vraat- en veegschade. De
daar geplaatste kanttekeningen zijn ook op deze van toepassing.

Inzake de fauna voert men de “Nota van toelichting AMVB Besluit beheer en schadebestrijding dieren” ten
tonele met de ethische aspecten. De uitleg die men aanvoert, zou tot de volgende typering van het
faunabeheer leiden:

“Om te voorkomen dat dieren in de natuur de gelegenheid zouden (kunnen) krijgen
een natuurlijke dood te sterven, is het beleid er op gericht om jaarlijks vele

duizenden dieren te doden en zijn daarbij ethisch volstrekt verwerpelijke en daarom
- terecht verboden - middelen en methoden toe te staan.”

Indien de uitleg van het “Besluit beheer en schadebestrijding dieren”  juist zou zijn, is herziening daarvan
zeer dringend gewenst. De gehanteerde weging van ethische aspecten creëert een beheer met het jaarlijks
doden  van  vele  duizenden  –  op  de  Veluwe  in  het  jachtseizoen  2008/09:  7.700  –  als  inzet  en  dat  een
tegenspraak met ieder ethisch uitgangspunt vormt. Zeker als men in aanmerking neemt, dat jaarlijks het
dubbele (herten) tot het drievoudige (wilde zwijnen) van de onvolwassen dieren en respectievelijk 50% en
80% van de totale populaties wordt gedood.

3 Het grofwild (blz. 86)

In het hoofdstuk grofwild wordt aandacht besteed aan de aantalontwikkeling in relatie tot de afgesproken
doelstanden, de wijze van ingrijpen en de effecten op de populatieopbouw, de ruimtelijke verspreiding en de
verbindingen tussen subpopulaties. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met het beeld van het oorspronkelijke
systeem als natuurlijke referentie met hierin uitgewerkt de relatie tussen het voedselaanbod en de grootte van
populaties.

7 Chronologisch woordenboek, De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Nicoline van der
Sluis, Uitgeverij L.J. Veen, Amsterdam/Antwerpen, 2001.
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Dit laatste onderdeel vormt de verbinding naar hoofdstuk 5 Gewenste stand in relatie tot belangen, namelijk de
verwachte aantallen bij niets doen worden geconfronteerd met de huidige belangen op de Veluwe.

3.1 De aantalontwikkeling

Methode van inventarisatie en nauwkeurigheid
Voor de soorten edelhert, wild zwijn en damhert vinden er jaarlijks in de perioden april tot juni gecoördineerde
bestandsinventarisaties plaats per leefgebied / WBE.  Voor reeën wordt op verschillende wijze geïnventariseerd
via zogenaamde schemertellingen en jaarrondtellingen of alleen jaarrondtellingen.

In deze grafieken tonen edelherten en wilde zwijnen een vrijwel gelijke ontwikkeling in de aangeduide
voorjaarsstand. Bij edelherten tellen de kalveren echter wél mee, maar bij de wilde zwijnen de biggen niet.
De bij edelherten aangegeven doelstand lijkt wél de
historische doelstanden te vormen. Het afshot verloopt
van een omvang ter grootte van de helft van het aantal
kalveren (ca. 50% van de jaarlijkse aanwas = 20% van de
totale  populatie)  in  de  jaren  ’90  tot  een  afschot  ter
grootte van de helft van het aantal eenjarigen plus de
omvang het totale aantal kalveren (ca. 150% van de
omvang van de jaarlijkse aanwas = 27½% van de totale
populatie) in het huidig decennium.

Opmerkelijk is de dynamiek in de doelstand bij
edelherten in tegenstelling tot de ‘(vrijwel) betonnen
doelstand’ bij wilde zwijnen.

Bij de wilde zwijnen is de – in 2004 gekozen - doelstand
van 800 voor de totale periode weergegeven. Op basis
van historisch cijfermateriaal moet in de jaren ’90 een
doelstand van 22 wilde zwijnen per 1.000 hectare zijn
gehanteerd of wel een doelstand van 1.150. In de jaren
’90 betekende dit een afschot van de helft van het
aantal eenjarigen plus de omvang het totale aantal
biggen (ca. 150% van de jaarlijkse aanwas = 42% van de
totale populatie). De inzet op de in 2004 vastgestelde –
maar gelukkig (nog) niet gerealiseerde – doelstand van
800 resulteerde jachtseizoen in een omvang ter grootte
van – bijna (op 70 stuks na) - alle eenjarigen en biggen
(ca.  123%  van  de  omvang  van  de  al  extreem  hoge
jaarlijkse aanwas = 78% van de totale populatie) in het
huidig decennium.

Edelhert
Vanaf de jaren 60 vinden er jaarlijkse inventarisaties
plaats.  De methode van inventariseren is in de praktijk
ontwikkeld en heeft zich bewezen voor het
populatiebeheer.  In de periode maart- april wordt elke
leefgebied via twee telacties geïnventariseerd.  Het
telgebied wordt afhankelijk van de situatie ter plaatse
verdeeld met vaste telploegen dan wel met rijdende
telploegen.  Het gebruik van lokvoer vindt in beperkte
mate plaats.

De inventarisatiegegevens van beide telavonden
worden met elkaar vergeleken en vanwege een
redelijke plaatstrouwheid van de edelherten,
gebiedgewijs beoordeeld.  De inventarisatiegegevens
worden waar nodig aangevuld met waarnemingen van
terreineigenaren.  Daarnaast worden er relaties gelegd
met het verleden.  Dit geeft een extra zekerheid en
additioneel inzicht in de betrouwbaarheid van de
tellingen.

Wild zwijn
Vanaf de midden jaren zeventig vinden er jaarlijks
tellingen plaats.  De systematiek is nagenoeg gelijk aan
die van de edelherten.  Essentieel verschil is dat bij de
wilde zwijnen de zomerstand en niet de voorjaarstand
wordt  geteld.   Dit  wordt  gedaan  omdat  de  jaarlijkse
aanwas extreem kan fluctueren.  In tegenstelling tot de
edelherten worden vrijwel alle wilde zwijnen op vaste
plekken met behulp van lokvoer of grasachtige plekken
geteld.  Dit gebeurt in de periode mei-juni vanwege de
grote energiebehoefte bij de zogende zeugen.

Afhankelijk van de voedselsituatie worden in meer of
mindere  mate  biggen  geboren  in  de  maanden  juni  tot
en met augustus, dus na de tellingen.  We noemen dit
na-aanwas.  De laatste jaren wordt standaard deze 'na-
aanwas' binnen de range van ervaringsgegevens
verwerkt in de zomerstand, dat geeft een nauwkeuriger
beeld van de daadwerkelijke aantallen.
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Ondanks deze correcties blijken de uitkomsten van de tellingen een steeds groter verschil met de werkelijke
aantallen te vertonen.  De verklaring is dat bij hogere dichtheden een toenemend aantal wilde zwijnen niet meer
op de telplekken komen omdat ze hier weg worden gehouden door andere wilde zwijnen.  Bij hoge dichtheden
en een goed natuurlijk voedselaanbod hebben de tellingen de geringste betrouwbaarheid.  Bij lage dichtheden
en een slecht voedselaanbod de hoogste betrouwbaarheid.
Op basis van deze ervaringsgegevens zullen in de aankomende periode de telgegevens worden geïnterpreteerd
en aangepast op de volgende wijze.
Zonder een betrouwbare inschatting van de daadwerkelijke aantallen is een wilde zwijnen populatie niet op het
afgesproken niveau te beheren.

De met 850 gecorrigeerde stand 2008 betekende dat minstens tussen de 3.500 en 4.000 wilde zwijnen op de
Veluwe de relatief milde winter 2007/08 overleefden. Ook na de winter werd de jacht nog onverminderd
voortgezet. De stress en het vluchtgedrag bleven maximaal en daardoor ook een steeds toenemend aantal
aanrijdingen. De tellingen in mei en juni leverden aanvankelijk een totaal van ruim 6.000 op. Op grond van
het afschoten en aantal aanrijdingen moest men dat bijstellen tot bijna 7.000.

Voor de betrouwbaarheid van tellingen is het voedselaanbod allerminst doorslaggevend. Het vluchtgedrag
is de bepalende factor. Zoals Harm van der Veen tijdens zijn onderzoek in de Kroondomeinen vaststelde
houdt het wild in tijden zonder jacht een afstand van 30 meter (= de voorsprong die het dier ten opzichte van
een belager nodig vindt). Tijdens de jachtperiodes bedraagt de vluchtafstand 300 meter. Onder dergelijke
omstandigheden is geen betrouwbare telling uit te voeren.

Conditie
De conditie van het geschoten grofwild wordt bepaald door een algemene conditie score: mager normaal / vet.
Voor de onderstaande vergelijking is gebruikt gemaakt van de conditie scores in de maand januari.

De wilde zwijnen scoren permanent het hoogste
aandeel vette dieren.  Wel zijn de schommelingen
extreem.  De hoogste score haalt januari 1999 met
66% en de laagste score haalt januari 2004 me 7%.
Nog altijd hoger dan de reeën en edelherten in januari
2004.
Het aandeel vette dieren bij de reeën en edelherten
loopt voor een belangrijk deel synchroon.  De variatie
schommelt tussen 0% tot maximaal 16%.
De conditiescore bij de wilde zwijnen is een
afspiegeling van de hoeveelheid mast die in de herfst
gevallen.

De ‘vetzucht’ van de beheerders!

 Hier toont men het resultaat van het agrarisch georiënteerd beheer: de vetreserves als graadmeter van een
optimaal ‘natuurlijk’ bestaan.

Om deze ‘menselijke’ maat in stand te houden vaagt men alle daadwerkelijke natuurcondities vanwege de
totale nachtelijke verstoring van de totale fauna - het wild en ook de vogels - weg!
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Kijken we in plaats van vette naar magere dieren dan ontstaat er een heel ander beeld.  De wilde zwijnen scoren
ook hier het best namelijk het geringste aantal magere dieren.  Alleen in het mastloze seizoen 2003-2004 ligt het
aandeel mager dieren substantieel hoger (25%) en ook hoger dan het aandeel magere edelherten en reeën.

Het aandeel magere dieren ligt bij de reeën hoger dan bij de edelherten.  Een verklaring hiervoor is dat de reeën
in dichtheden voorkomen in de buurt van de draagkracht terwijl de edelherten dichtheden hier ver van
verwijderd zijn.  De toenemende aantallen edelherten vanaf 2001 laten geen conditie verslechtering zien.

Terugkijkend op deze jaren en het gedrag van de dieren valt de invloed van de mast seizoen 2003-2004 zeer
te betwijfelen. Het was vooral de winter 2003-2004 die gedurende enige tijd vorst en ook een sneeuwdek
kende. Ook winter 2008/09 hadden de wilde zwijnen het moeilijk toen de grond korte tijd bevroren raakte.
Als omnivoor zijn wilde zwijnen zeer goed in staat om vooral ook in de grond voedsel te zoeken. Zodra die
niet meer toegankelijk is, treedt voedselschaarste op.

De val van de mast – eikels, beukennootjes e.d. – biedt gedurende hoogstens zes weken een aanvullende
voedselbron. Het maakt hoogstens 10% uit van de jaarlijkse voedselbehoefte. Het vergroot de reserves.
Maar de strengheid van de winters bepaalt of die ook werkelijk moeten worden aangesproken.

De afgelopen winters moest vaak in januari gras gemaaid worden om bloembolgewassen de kans te bieden
boven het gras uit te groeien in het voorjaar. Daarnaast doorstonden knolgewassen als gladiolen en dahlia’s
de winter in de grond, terwijl deze van oudsher gerooid en vorstvrij bewaard moesten worden.

Actuele aanwas
Deze is uitgedrukt in percentages van het vrouwelijke deel van de populatie.  Voor wilde zwijnen is het
aanwaspercentage uitgedrukt als percentage van de totale voorjaarspopulatie dus zowel mannelijk vrouwelijk.
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Zoals  beschreven  in  de  nota  “De  ‘wilde  zwijnenbom’  op  de  Veluwe”  bleek  in  2008  na twaalf jaar de
vruchtbaarheid van de wilde zwijnen in de acht deelgebieden – samen de Vereniging Wildbeheer Veluwe
vormend – ongeveer te zijn verdubbeld.

Dit had jaarlijks de zeer forse aanwas tot gevolg. Alleen in het Landgoed Deelerwoud was van een afname
sprake: van een Veluws gemiddelde van 2,2 naar een voorbeeldig aantal van 1,4. In het viermaal grotere
Nationaal Park Hoge Veluwe was de vruchtbaarheid van de populatie (met jaarlijks 5,7 big per zeug) ruim
2½ keer groter dan het Veluws gemiddelde uit de jaren negentig en een viermaal grotere vruchtbaarheid en
met 214% een 5½ keer grotere aanwas dan het Landgoed Deelerwoud.

Uit de overzichten bleken de enorme verschillen in vruchtbaarheid van de wilde zwijnen tussen de gebieden
onderling. Het maakte overtuigend duidelijk dat het voedsel en ook de mast – de hoeveelheid gras, loof van
bomen en de vruchten daarvan – onmogelijk de hoofdoorzaak kunnen zijn van die verschillen. Het was
onmogelijk dat de groei van de hoeveelheid gras, loof van bomen en de vruchten in de terreinen onderling
zo extreem zou kunnen verschillen.

Bij de edelherten en reeën waren dat jaar vrijwel zonder uitzondering tweelingen als kalfjes waar te nemen.
Vrijwel zeker stemden ook de streefstanden voor edelherten en reeën niet langer met hun overlevings-
mogelijkheden overeen. Mogelijk had de onrust vanwege de intensieve bejaging van de wilde zwijnen ook
hun voortplantingsprikkel extra gestimuleerd.

Met het slechts aanhalen van algemene maatstaven uit onderzoeken poogt men de acceptatie van de eigen
waarnemingen te rechtvaardigen en die blijken veelal steeds met de maxima overeen te stemmen.

Conclusie

Edelhert, damhert, ree en moeflon lijken op de Veluwe in staat te zijn een redelijk stabiel evenwicht te
bereiken zonder extreme overschrijdingen van de draagkracht.  Sterk fluctuerende dichtheden zijn
voor deze soorten dan ook niet snel te verwachten.  Grotere populatieschommelingen kunnen
veroorzaakt worden door dichtheidsonafhankelijke factoren zoals klimaat of ziekten.  Een onzekerheid
is in welke mate het beperkte mineralenaanbod van de Veluwe zijn doorwerking heeft.  De dynamiek
in begrazingsdruk in het oorspronkelijke systeem lijkt op basis hiervan te worden veroorzaakt door
nomadisch gedrag zoals wisseling tussen zomer- en winterbiotopen en de sturende werking van
predatoren op de aanwezigheid van hun prooidieren.  De Veluwe heeft geen predatoren en is
voornamelijk een winterbiotoop.  Daarnaast is het een mineraalarm systeem bestaand uit alleen
zandgronden die in het recente verleden door de mens sterk zijn uitgeput.  Door de sterke wisseling
van het natuurlijke voedselaanbod voor wilde zwijnen, zijn bij deze soort grote overschrijdingen van
de draagkracht te verwachten met als gevolg massale sterfte (crashes) en welzijnsproblemen.

Aantallen op basis van de ecologische draagkracht
Uitgaande van de huidige situatie van de Veluwe zonder predatoren is de ecologische draagkracht te
schatten (tabel 3.12). Voor de soorten edelhert en damhert kunnen alleen verwachtingen worden
uitgesproken over de maximumomvang.  Op grond van deze schatting is het aannemelijk dat de
aantallen minimaal een factor 10 hoger kunnen liggen dan de huidige en dat de dichtheid aan
damherten hoger zullen worden dan de dichtheid aan edelherten.  In de literatuur worden voor
damherten dichtheden genoemd van 8 tot 180 damherten per 100 ha en voor edelherten van 0,3 tot 35
per 100 ha (Breukelen et al. 2000).  De kwaliteit van het leefgebied van de Veluwe kan worden
verhoogd door het bereikbaar maken van mineraal rijkere gronden.  Dit beperkt tevens de kans op een
gebrekkige mineralen voorziening.
Op basis van praktijkgegevens lijkt de maximum zomerstand voor wilde zwijnen te liggen op
ongeveer 8.000 stuks en de maximum voorjaarstand op ongeveer 3.000 dieren.  Door Alterra is een
maximale draagkracht berekend van 1.500 dieren en een minimale draagkracht (na enkele mastloze
jaren) van 121 Wilde zwijnen (Groot Bruinderink et al. 1999).
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De reeënstand bevindt zich op het niveau van de draagkracht en wordt lokaal beneden dit niveau
gehouden vanwege de nagestreefde bosontwikkeling.  De stand die hierbij hoort wordt door de
gezamenlijke jachthouders ingeschat op een voorjaarstand van circa 5.000 reeën.

De berekening (tabel 3.12) van het aantal damherten en edelherten is gebaseerd op een
benuttingsgebied ter grootte van circa 60.000 ha en een maximale dichtheid van respectievelijk 50
ex./100 ha en 30 ex./100 ha.  In de kolom draagkracht gezamenlijk is de trend ingeschat ten opzichte
van de draagkracht per soort.  Dit op basis van de te verwachten voedselconcurrentie.  De grootste
effecten aan concurrentie zijn te verwachten onder de reeën omdat deze als browsers afhankelijk zijn
van eiwitrijk en vezelarm voedsel.  Deze voedselplanten zullen gezamenlijk worden overbegraasd.  De
soorten edelhert en damhert kunnen terugvallen op vezelrijk bulkvoedsel.  Dit effect is zichtbaar in
onder andere de Oostvaardersplassen maar ook in de (voormalig) gesloten wildbanen op de Veluwe
met een veel hogere dichtheid van edelhert en damhert dan in de vrije wildbaan.  De concurrentie
tussen wild zwijn en de herbivoren zal gaan om eikels en breedbladige grassen.  De voedselsituatie
voor het wild zwijn zal hierdoor verslechteren.

Ook bij wilde zwijnen treden dichtheidsafhankelijke effecten op.  Een ieder kent het spreekwoord 'vele varkens
maken de spoeling dun'.  Dit fenomeen kan versterkt worden door een sterk wisselend natuurlijk voedselaanbod.
In combinatie met een zeer hoge aanwas kan dit leiden tot grote overschrijding van de draagkracht gevolgd door
massale sterfte door voedselgebrek.  De hoeveelheid beschikbaar voedsel vertaald zich onder Wilde zwijnen in
de aanwas.  Na een herfst zonder eikels en beukennoten in de Zuidelijke Wildbaan van Het Kroondomein in de
onderzoeksperiode 1987 tot 1992 was het reproductiesucces nul.  In dit gebied was geen alternatief voedsel in de
vorm van breedbladige grassen aanwezig.  In het referentiegebied de boswachterij Ugchelen-Hoenderloo waar
de wilde zwijnen in mastloze jaren wel konden terugvallen op deze alternatieve voedselbron, was wel
reproductie (Groot Bruinderink et al. 1994).  In het gebied Belowesh zijn de volgende effecten van
voedselgebrek gevonden: veranderingen in de leeftijdsopbouw, vermindering van de reproductie, zeugen die
gust blijven en een hogere sterfte onder jonge biggen (Koslo 1975).

Ook op de Veluwe zien we als gevolg van de wisselingen in het natuurlijke voedselaanbod schommelingen in de
jaarlijkse aanwas van wilde zwijnen.  Deze varieert tussen 110%-200% van de totale voorjaarspopulatie.  De
natuurlijke voedselsituatie is tevens van invloed op het tijdstip van werpen: onder slechte omstandigheden in
mei-juni en onder goede omstandigheden in maart-april.  Grote overschrijding van de draagkracht gevolgd door
massale sterfte treedt niet op omdat de stand tot nu toe door afschot op of onder het niveau van de draagkracht
wordt gehouden.
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Inzake de aantallen is al eerder verwezen naar het boek “Dieren / Rijksinstituut voor Natuurbeheer” in de
reeks Natuurbeheer in Nederland, Pudoc Wageningen, 1983, daarin staat op bladzijde 269 inzake de
aantallen wilde zwijnen als voorjaarstand vermeld:

“In Nederland wordt de wilde zwijnenstand in de nawinter geschat op 1200-1400 dieren.”

En ook in de “Atlas van de Nederlandse zoogdieren”, red. S. Broekhuizen, Uitgeverij Koninklijke
Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV), Utrecht, Contactgroep Zoogdierinventarisatie, Arnhem,
1992, wordt op bladzijde 199, de volgende aantallen wilde zwijnen op de Veluwe vermeld:

“rond 1977 ca. 1425 exemplaren en over de jaren 1981-1988 een stand van gemiddeld ca. 1325.”

In Alterra-rapport 533 “Ecologisch rendement van ontsnippering: de casestudie edelhert en wild zwijn
Veluwe”, R. Pouwels, G.W.A. Groot Bruinderink, H. Kuipers, Wageningen, 2002, wordt inzake het
onderzoek ‘Aantallen wilde zwijnen in het Veluws bos/heidegebied op basis van het natuurlijke
voedselaanbod’, Groot Bruinderink G.W.T.A., D.R. Lammerstma, H. Baveco, R.M.A. Wegman, A.J. Griffioen
& G.J. Spek 1999 (IBN-rapport 420, Wageningen)op pagina 33/34 – en niet in het concept Faunabeheerplan
geciteerd! - opgemerkt:

4.3 Vergelijking met resultaten met eerdere studies

Voor edelherten is nooit nagegaan hoe groot de populaties zouden kunnen zijn op basis van het voedselaanbod
in de Veluwe. In hoeverre de geschatte draagkracht van 4000 edelherten reëel is, is dan ook moeilijk aan te
geven. Voor wilde zwijnen komt het aantal veel hoger uit dan de aantallen op basis van een studie naar het
voedselaanbod in de 8 deelgebieden in de Veluwe (Groot Bruinderink et al. 1999). Groot Bruinderink et al.
(1999) komt hier uit op een aantal van 714 wilde zwijnen. Het verschil kan voor een deel verklaard worden
door twee verschillen. Op de eerste plaats wordt in Groot Bruinderink et al. (1999) niet al het potentiële
leefgebied van de Veluwe meegenomen in de bepaling van de draagkracht. De Kroondomeinen, de Hoge
Veluwe, de landbouwenclave ten westen van de Kroondomeinen en de leefgebieden ten zuiden van de A12
behoren niet tot de 8 onderzochte leefgebieden.

In de huidige studie worden deze gebieden wel als potentiële leefgebieden meegerekend. Deze leefgebieden
hebben in de huidige studie een gezamenlijke draagkracht van ruim 700 wilde zwijnen. Het tweede belangrijke
verschil is dat in de huidige studie geen rekening is gehouden met de interactie tussen wilde zwijnen en andere
hoefdieren. In Groot Bruinderink et al. (1999) wordt het aantal wilde zwijnen met ruim 175 verlaagd vanwege
de interactie. Als er voor deze twee verschillen gecorrigeerd wordt zouden de aantallen voor de hele Veluwe
2500 (huidige studie) en 1250 worden (Groot Bruinderink et al.1999). Dit verschil moet verklaard worden
doordat in de huidige studie veel vegetatietypen als marginaal geschikt zijn aangewezen. Van deze
vegetatietypen zijn grote oppervlakten aanwezig op de Veluwe. In Groot Bruinderink et al. (1999) worden deze
gebieden niet als geschikt leefgebied aangewezen.

De  duurzaamheid van de afzonderlijke leefgebieden is gemodelleerd met een individu gebaseerd model (Groot
Bruinderink et al.1999), Hieruit blijkt dat alleen twee kleinere leefgebieden niet duurzaam zijn. De overige
gebieden voldoen aan de norm voor een sleutelgebied of zelfs een MVP (ze zijn duurzaam). In de huidige
analyse wordt een van deze leefgebieden (Noord-Veluwe, ten oosten van de A50) ook als klein leefgebied
aangemerkt en is niet duurzaam. Het andere leefgebied (ten oosten van Harderwijk) wordt in deze studie wel
als duurzaam aangegeven, omdat het behoort tot een groter leefgebied. Dit komt doordat de wildkerende
rasters niet volledig op elkaar aansluiten, terwijl in Groot Bruinderink et al. (1999) de Veluwe handmatig is
opgedeeld in verschillende leefgebieden.

Uit de in 2002 beschreven zorgvuldige vergelijking van de beide studies moet worden opgemaakt dat de
recentere studie uit 2002 aanzienlijk nauwkeuriger de potentiële populatieomvang van de wilde zwijnen op
de Veluwe weergeeft dan de studie Groot Bruinderink et al. (1999)  met  als  onderzoeksperiode  1987  tot
1992, waarop het Faunabeheerplan Veluwe 2004-2008 werd gebaseerd en waarop het overheidsbeleid van
zowel Gedeputeerde Staten van Gelderland als de minister van LNV zich baseerden.

Op grond van de in 2002 meest nauwkeurig bepaalde en beschreven potentiële populatieomvang is op de
Veluwe voldoende ruimte voor 2.500 wilde zwijnen. Dat is driemaal de omvang, waarop het Fauna-
beheerplan Veluwe en de beide overheidsinstanties zich richten.
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Een ‘faunabestrijdingsplan’ in plaats van een faunabeheerplan

Een treffende schets van de uitwerking van de Flora- en faunawet
wordt gegeven door de Apeldoornse burgemeester Fred de Graaf en
voorzitter van de Stichting De Eik in de “De Nederlandse Jager” van
16 juli 2009, nr. 13/14. Hij vindt jagen op de Veluwe niet te
combineren met zijn burgemeesterschap: “Om puur zakelijke reden:
er wordt regelmatig gediscussieerd over het jagen op de Veluwe, over
het afschieten van wilde zwijnen etcetera. Ik wilde niet in de knel
raken in die discussie, daar moet je als burgemeester tussenuit
blijven. Dus heb ik mijn geweer aan de wilgen gehangen – tijdelijk.”

Terwijl de Flora- en faunawet het dier en zijn intrinsieke waarde met
zoveel mogelijk natuurlijke levensomstandigheden voorop stelt,
worden de dieren in het conceptplan louter in aantallen beschreven
en hun veelal slechts potentiële gevaren en schaden breed
uitgemeten. De kern hiervan moet gevonden worden in de
(over)heersende mentaliteit van de faunabeheerders.

De overheersende indruk inzake de strategie
De gebreken van beleid beschreven in het advies “Kennis voor beleid – beleid voor kennis”   van de Adviesraad
voor Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) zijn (verbijsterend direct, vrijwel letterlijk) te herkennen zijn in
het beleid inzake het faunabeheer op de Veluwe.

Gebrekkig of suboptimaal beleid

De kans op ineffectief en inefficiënt beleid ligt op de loer als het onvoldoende wordt onderbouwd met
gedegen kennis. Dan worden bijvoorbeeld maatregelen doorgevoerd die niet effectief zijn, of niet
efficiënt, waarbij ernstige negatieve neveneffecten optreden, of die uitvoerders zeer veel extra
inspanningen opleveren.

De kans op suboptimaal beleid wordt groter naarmate de overheid niet weet wat zij moet weten om het
beleid goed te ontwerpen. Vooral een gebrek aan kennis over de uitvoering van beleid levert momenteel
problemen op in de beleidsontwikkeling.

Kennis als basis onder beleid Kennis als politiek wapen
Functie Met feiten en inzichten verschillende

beleidsopties schragen
Een beleidsoptie promoten,
rechtvaardigen of juist blokkeren

Doel Optimaal beleid genereren Het eigen belang of perspectief
dienen

Wijze van gebruik Openbaar maken Kleuren, monopoliseren
Kwaliteit van kennis Waarheid, methodologische

kwaliteit
Nut, effectiviteit in debat

Van belang Volledigheid Timing
Op de agenda Grote maatschappelijke

vraagstukken, integraal, voor de
lange termijn

Strategische keuzes (uit regeer-
akkoord en beleidsprogramma’s)

Bijbehorende cultuur Open, transparant,
kennisuitwisseling

Gesloten, ‘kennis is macht’,
afschermen
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Na het lezen en waarnodig becommentariëren vallen alle wegingen uit op de kenmerken in de rechter kolom:
‘Kennis als politiek wapen’

er is geen keuze in beleidsopties,
men negeert een optimaal beleid voor natuur en dierenwelzijn,
een breed maatschappelijk oordeel wordt ontweken,
de kennis dient slechts  ter ondersteuning van de eigen visie,
presentatie op het moment dat het plan al vastgesteld had moeten zijn,
de eigen keuzen zijn al  gemaakt en laat geen ruimte voor bredere afwegingen,
in het geheel is de eigen en geselecteerde kennis van doorslaggevend belang.

“Regeer met het geweer!”
Dé intrigerende vraag is, uit welke gezichtspunten en opvattingen deze – blijkbaar - alles bepalende strategie is
opgebouwd. Hiervoor zijn de volgende elementen te duiden:

Natuur
Hiervan onderkent men de dynamiek en de veranderingen die het streven naar verbindingen daaraan zal
toevoegen. De voortdurende veranderingen van de fauna lijken slechts van belang inzake het toenemen van
aantallen en daarmee – blijkbaar automatisch – ook de schade. De relevante maatschappelijke veranderingen
lijken slechts “de andere beheermethoden en andere leefgebieden, zoals onder andere bij edelherten.”

Het faunabeheer
Zonder dat dit wordt gemotiveerd, wil men komen tot een gezamenlijk plan en systematiek voor de door
robuuste natuurlijke barrières gescheiden gebieden. Als er al samenhang  en noodzaak zou zijn, zou een
afstemming met de andere overige omringende gebieden al lang hebben bestaan.
Prominente aandacht is er voor de mogelijkheid in te grijpen in de stand van diersoorten vanwege een
redelijk doel, wanneer geen andere bevredigende oplossing bestaat, en op voorwaarde dat geen
afbreuk wordt gedaan aan de instandhouding van de soort. De meest simpele uitleg lijkt dat alles is
toegestaan, mits de soort maar niet uitsterft.
De taken worden planmatig en gecoördineerd uitgevoerd als een goede waarborg bieden voor de
instandhouding van populaties van beschermde soorten.
Dit moet tot uitdrukking komen door in het faunabeheerplan aan  te geven “waarom en voor welke
soorten in haar werkgebied en faunabeheereenheid duurzaam beheer en schadepreventie noodzakelijk
acht en welke uitzonderingen op het beschermingregime van de betreffende soorten nodig zijn om
schade te voorkomen en te bestrijden.”
Elementen voor de ingrepen en actief beheer zijn:

o verstoren, vangen en doden van dieren,
o de noodzaak naar het oordeel van de faunabeheerders,
o de nodige zorgvuldigheid en transparantie bij de uitvoering,
o het recht en bevoegdheid van grondeigenaren en gebruikers af te wijken van het planmatig

beheer,
o  goed overleg met alle betrokken partijen voor een gezamenlijke, goede en correcte uitvoering

van voorliggend plan.

Duurzaam beheer
Als grenzen van het duurzaam beheer geeft men aan:

de jaarlijkse schade per bedrijf mag niet groter zijn dan € 250 en de betrokken soort niet uitsterft.
de draagkracht van een gebied beneden de ecologische draagkracht moet liggen, omdat de sturende
werking van predatoren en de ruimte voor trek tussen de winter- en zomerbiotopen ontbreken.
voor regulering van de diersoorten edelhert, ree en wild zwijn is de schadehistorie of de maximale
populatieomvang in relatie tot de draagkracht van het gebied bepalend. Daarvoor meent men alle
steun te vinden in een uitspraak inzake het afschot van grauwe ganzen.
voor alle andere schade geldt de begrenzing dat de soort – ook op termijn – niet met uitsterven wordt
bedreigd.
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Uit het "Besluit beheer en schadebestrijding dieren" worden de ‘mogelijkheden’ inzake het beheer van artikel 4
opgesomd. Daarbij gaat het inzake het beheer van het grofwild om:

de voorkoming en bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren, behorende tot de
diersoorten damhert, edelhert, ree of wild zwijn;
het reguleren van de populatieomvang van dieren, behorende tot de diersoorten edelhert, ree,
damhert of wild zwijn, met dien verstande dat vanwege dit belang slechts ontheffing kan worden
verleend indien de aanleiding is gelegen in de schadehistorie ter plaatse en van het omringende gebied
of de maximale populatieomvang in relatie tot de draagkracht van het gebied waarin de dieren zich
bevinden;

De voor de - uiterst actuele - uitvoering van het beheer dwingende bepalingen worden niet vermeld:

art. 7, lid 6 en 9:

6. Een geweer is niet voorzien van een geluiddemper, een kunstmatige lichtbron, een voorziening om de prooi
te verlichten, een vizier met beeldomzetter, een elektronische beeldversterker of enig ander instrument om 's-
nachts te schieten.

9. Geweren worden niet gebruikt:
voor zonsopgang en na zonsondergang, met dien verstande dat wilde eenden waarop de jacht is geopend
ook mogen worden gedood gedurende een half uur voor zonsopgang en een half uur na zonsondergang;

Op grond van de door de faunabeheerders als gunstig ervaren overtreding van deze regels besloot de provincie
de overtreding van deze regels te legaliseren, zoals uit deze ‘Spontane Bekentenis’ blijkt:

“De provincie heeft daarom de inzet van nachtkijkers mogelijk gemaakt, zodat er 's nachts efficiënter kan
worden geschoten.  Daarnaast is overeengekomen vanaf de aanvang van het afschotseizoen per 1 juli
volop aan de slag te gaan.  Dat heeft erin geresulteerd dat per 1 augustus 2008 reeds 40% van het
afschot was gerealiseerd.  Deze aanpak zal daarom de komende jaren worden voortgezet.  Wel is het
wenselijk dat in de toekomst ook een middel als de geluiddemper kan worden ingezet.  Het vergroot de
efficiëntie van het afschot en beperkt verstoring van fauna in de omgeving.  De wet wapens en munitie
maakt echter de inzet van dit middel nog niet mogelijk”

De toetspunten
Alle toetspunten in de faunabeheerplannen zijn slechts gericht op de aantallen en  de schadehistorie.
Kenmerken elementen van de bestaan- en levensmogelijkheden van de dieren – de intrinsieke waarde als
wettelijk uitgangspunt -  komen op geen enkel punt aan de orde. Elementen in het natuurlijk diergedrag
hebben een doorslaggevende betekenis voor populaties en hun gedrag. Het gaat daarbij vooral om een zo
stabiel mogelijke bezetting van territoria en de handhaving van de sociale structuren en hiërarchieën. De
miskenning hiervan leidt tot meer schade en intensivering van de verplaatsingen van de dieren en daardoor
een grotere spreiding van de schade, hinder en gevaren. Een enkelvoudig streven naar kleinere populaties kan
zelfs vergroting daarvan tot gevolg hebben.

De wildaanrijdingen

Faunabeheerplan Veluwe 2009-2014, bladzijde 72 geeft de aantallen aanrijdingen weer met aanzienlijke
stijgingen ten opzichte van het Faunabeheerplan Veluwe 2004-2008:

totaal + 84,6% wild zwijn + 133,3%

ree + 50%
edelherten + 40%

Het is een in ieder opzicht bedroevend, volstrekt contraproductief resultaat van het vooral op
vermindering van de wildaanrijdingen gericht Faunabeheerplan 2004-2008.
Dit terwijl de minister in brief DN. 2008/2242 van 14 augustus 2008 nog de uitspraak deed:
“Er is geen sprake van een dramatische stijging van aanrijdingslachtoffers onder dieren op de Veluwe tussen
2005 en mei 2008…”
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Op grond van zorgvuldige analyse van de wildaanrijdingen naar maand en ook naar dag in de week bleken
uiterst alarmerende ontwikkelingen. Daaruit vielen de volgende conclusies te trekken:

Vrijwel direct nadat het afschot van wilde zwijnen is gestart, concentreren wilde zwijnen zich vrij
massaal in stroken van ca. 150 meter langs wegen als een tijdelijk leefgebied: hun ‘vluchtelingen-
kampen'. Ook campings en dorpen vormen een dergelijk alternatief.

De oorzaak daarvan zijn de nachtelijke activiteiten in hun leefgebieden, die het effect hebben van de
spreekwoordelijke knuppel in het even spreekwoordelijke hoenderhok.

Naast de toename van de aanrijdingen hierdoor draagt de zichtbaarheid van wroetsporen vanaf de
wegen bij tot de grote maatschappelijke steun voor een hoog afschot.

Uit de cijfers blijkt dat ook reeën aantoonbaar op de nachtelijke verstoring reageren.

Het is uiterst discutabel dat “voor reeën nog geen sprake van een dekkende registratie binnen het
werkgebied van de FBE Veluwe” (vooral het leefgebied van wilde zwijnen) zou zijn sinds de opzet van
de registratie in 2005.

Er is alle aanleiding om te veronderstellen dat de “niet acceptabele aantallen aanrijdingen” te wijten
zijn aan de niet acceptabele middelen en methoden om de populatie wilde zwijnen tot niet
acceptabele aantallen terug te brengen.

Flora en fauna
De passages inzake de flora en fauna zeggen feitelijk meer over de samenstellers van de rapportage dan over
het wild en de actuele natuurlijke processen in de Veluwse bossen. Het zijn beschrijvingen uit de tijd dat de
bosbouw nog de hoofdfunctie was. De kap- of verjongingsvlakten behoren al een aantal decennia tot het
verleden. Een aanplant of bijplant komt nog slechts bij hoge uitzondering voor. Indien men daar en elders
waarde hecht aan zogenaamde ‘toekomstbomen’ zijn die uitstekend tegen de vraat- en veegschade van herten
en reeën te beschermen. Het vraagt slechts een fractie van de inspanningen, tijd en kosten die men nu in het
afschot van wild investeert.

In wetenschappelijke beschrijvingen van natuurlijke processen in bossen worden wilde zwijnen vooral  als een
toegevoegde waarde gezien vanwege hun wroetgedrag dat vooral een bijdrage levert aan de beschikbaarheid
van extra kiemplekken voor boomzaden.

Naar de opvattingen van de samenstellers over natuurlijke bossen zou ons land dan nooit als Holland -
ontleend aan ‘Holtland’ of ‘Houtland’ - zijn kunnen aangeduid. Millennialang groeiden er vooral bomen en
daartussen hadden herten, reeën en wilde zwijnen een volledig natuurlijk bestaan. Daarnaast werden ze nog
bijgestaan door fors grotere grazers als het oerrund. Ondanks al die vraat- en veegschade waren er bossen die
eeuwenlang de Nederlander van hout voorzagen. Vooral de houtbehoefte voor de bouw van huizen en
schepen in de 17e eeuw ging de draagkracht van de Nederlandse bossen te boven. Op een aantal boskernen na
veranderde de Veluwe in een landschap met overwegend heide en stuifzanden.

Zelfs op intensief door schaapskudden of wild begraasde heiden blijft het nodig om de heide van de zaailingen
van bomen te ontdoen. Met een meer dan tienvoudige begrazing zijn de Oostvaardersplassen niet in een
boomloos landschap veranderd.

“De mineralen armheid van het systeem Veluwe, die zich bij hogere dichtheden dan de huidige mogelijk gaat
uiten in de vorm van gebrekverschijnselen”, is in belangrijke mate een gevolg van de bejaging, waardoor
eeuwenlang de dierlijke voedingsstoffen aan de Veluwse natuur onttrokken zijn. Vooral de wilde zwijnen
worden daardoor – als aaseters – specifieke voedingsstoffen onthouden. Zodra sterfte door voedseltekort
ontstaat, zullen zij van de kadavers als extra voedselbron profiteren.

Voor zeer sociale en dus liefst in groepen levende dieren betekent de combinatie van een hoog afschot en de
gestructureerde nachtelijke jacht in hun leefgebied met paniekvluchten als gevolg de totale vernietiging van
alle sociale verbanden. Dit draagt zeker bij tot extra verhoging van de vruchtbaarheid.

Streefstanden
Op alle onderdelen vormen streefstanden voor edelherten, damherten, wilde zwijnen en reeën de
streefstanden de alles bepalende factor. Juist daarom is hieraan een afzonderlijk hoofdstuk gewijd.
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“Voorkom natuurlijke sterfte!”
Twee bepalingen uit de uitvoeringsbepalingen van de Flora- en faunawet vormen de doorslaggevende
voorwaarden  voor een ‘beheer’ dat iedere natuurlijke sterfte lijkt te willen uitsluiten. Het gaat hierbij om:

Besluit van 28 november 2000, houdende regels voor beheer en de bestrijding van schade
aangericht door dieren (Besluit beheer en schadebestrijding dieren)
§ 3. Aanwijzing andere belangen voor het verlenen van ontheffingen en vrijstellingen

Artikel 4, lid 1,

e. het reguleren van de populatieomvang van dieren, behorende tot de diersoorten edelhert, ree, damhert
of wild zwijn, met dien verstande dat vanwege dit belang slechts ontheffing kan worden verleend indien
de aanleiding is gelegen in de schadehistorie ter plaatse en van het omringende gebied of de maximale
populatieomvang in relatie tot de draagkracht van het gebied waarin de dieren zich bevinden.

Regeling vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten Flora- en faunawet

diersoort waarvan gedode dieren zijn vrijgesteld van bezits-/vervoerverbod artikel 13.1 (22 soorten)
Voor deze soort geldt een vrijstelling van het verbod om dode dieren en delen van gedode dieren in bezit te
hebben of te vervoeren. Soort is genoemd in bijlage 2 van de `Regeling vrijstelling beschermde dier- en
plantensoorten Flora- en faunawet`

diersoort waarvan producten zijn vrijgesteld van artikel 13.1 (36 soorten)
Voor deze soort geldt een vrijstelling van het verbod op het in bezit hebben of het handelen in delen van dieren
die gedood zijn in het kader van beheer en schadebestrijding of op geoorloofde wijze in het buitenland zijn
verkregen. Soort is genoemd in bijlage 3 van de `Regeling vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten Flora-
en faunawet`.

Vooral de laatste twee bepalingen – met het doel om de opzet in de Flora- en faunawet om (ge)dode dieren in
de natuur achter te laten, niet te realiseren - vormen nu juist dé ‘perverse prikkel’ om aan het natuurlijk leven
van de wettelijk beschermde dieren en ook de natuur zeer ernstig afbreuk te doen. Voor de omvang daarvan –
ook financieel - vormt het totaal van de berekende opbrengst van het afschot 2008/09 van wilde zwijnen op de
Veluwe een indicatie:

‘geoogst' in kilo's opbrengst
aantal gewicht totaal € 5/kg

keiler 115 67,1 7.717 € 38.583
zeug 361 43,6 15.740 € 78.698
overloper 992 32,2 31.942 € 159.712
big 3935 13,1 51.549 € 257.743
totaal 5.403 19,8 106.947 € 534.735

per hectare (52.000 ha) € 10,28

Het is aannemelijk  dat het afschot van zo’n 2.300 edelherten, damherten en reeën – vanwege de hogere
kiloprijs en het gemiddeld hogere gewicht – tot een vergelijkbaar financieel totaalresultaat zal hebben geleid.

Inzake de fauna voert men – in het conceptplan - de “Nota van toelichting AMVB Besluit beheer en
schadebestrijding dieren” ten tonele met de ethische aspecten. De uitleg die men aanvoert, zou daarmee tot
de volgende typering van het faunabeheer leiden:

“Om te voorkomen dat dieren in de natuur de gelegenheid zouden (kunnen) krijgen
een natuurlijke dood te sterven, is het beleid er op gericht om jaarlijks vele

duizenden dieren te doden en zijn daarbij ethisch volstrekt verwerpelijke - en
daarom terecht verboden - middelen en methoden toe te staan.”
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Het reguleren van de populatieomvang
Naast de onderstreping van de – verouderde - traditioneel agrarische en bosbouwkundige aspecten is ook is de
dynamiek in de doelstand bij de edelherten in tegenstelling tot de ‘betonnen doelstand’ bij de wilde zwijnen
opmerkelijk genoemd.
Daarnaast is gewezen op de in de literatuur vermelde aantallen in de jaren zeventig en tachtig: “In Nederland
wordt de wilde zwijnenstand in de nawinter geschat op 1200-1400 dieren.”  en “rond 1977 ca. 1425 exemplaren
en over de jaren 1981-1988 een stand van gemiddeld ca. 1325.”

Inzake de stand in de jaren negentig blijkt bij de bepaling  van de doelstand voor wilde zwijnen op 800 in de het
Faunabeheerplan 2004-2008 blijkt het Alterra-rapport 533 “Ecologisch rendement van ontsnippering: de
casestudie edelhert en wild zwijn Veluwe”, R. Pouwels, G.W.A. Groot Bruinderink, H. Kuipers, Wageningen,
2002, wordt inzake het  onderzoek ‘Aantallen wilde zwijnen in het Veluws bos/heidegebied op basis van het
natuurlijke voedselaanbod’, Groot Bruinderink G.W.T.A., D.R. Lammerstma, H. Baveco, R.M.A. Wegman, A.J.
Griffioen & G.J. Spek 1999 (IBN-rapport 420, Wageningen) volstrekt te zijn genegeerd. De conclusie daaruit  -
blz.  34  -  is  immers:  “Als er voor deze twee verschillen gecorrigeerd wordt zouden de aantallen voor de hele
Veluwe 2500 (huidige studie)…”  Exclusief het Kroondomein (10.500 hectare) zou dit voor het gebied van de
Faunabeheereenheid Veluwe – 52.000 hectare een totaal van ca. 2.100 betekenen. Ondanks dat legde men in
2004 in het Faunabeheerplan Veluwe 2004-2008 een streefstand vast van 800 en in het afschotplan 2009/10 :
873.

De Veluwe vormt een schril contrast met een veel kleiner, maar wél zo natuurlijk mogelijk beheerd gebied:

Winter genadig voor dieren in Oostvaardersplassen
Trouw, 11 maart 2009

In het natuurgebied Oostvaardersplassen in Flevoland zijn dit jaar minder grote grazers omgekomen dan werd
verwacht. Vorige maand nog vreesde Staatsbosbeheer de dood van ruim twaalfhonderd edelherten,
heckrunderen en konikpaarden deze winter, maar tussen 1 januari en 1 maart kwamen niet meer dan 325 dieren
om. Dat schrijft minister van Natuur Gerda Verburg (CDA) woensdag in antwoord op Kamervragen.

Voor de winter telde het natuurgebied ongeveer 570 heckrunderen, 1140 konikpaarden en 2320 edelherten.
Vanwege de vroeg ingevallen en strenge winter vreesde Staatsbosbeheer de dood van honderden dieren. "Als
30 à 35 procent van de dieren dit jaar doodgaat, is dat relatief gezien niet meer dan in voorgaande jaren",
schreef de beheerder van het natuurgebied in een seizoensbericht.

Uit een overzicht dat Verburg aan de Kamer stuurde, blijkt dat dit jaar 325 dieren omkwamen, waarvan 245
edelherten. Veertien procent van de dieren stierf een natuurlijke dood, verreweg de meeste grazers werden
afgeschoten. Het afschieten gebeurt 'als duidelijk is dat het dier toch sterft', licht Verburg toe. "Afschot kan
plaatsvinden om het dier onnodig lijden te besparen."
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In haar overzicht heeft Verburg de maand december niet meegenomen, maar dat verklaart het verschil niet met
de vrees die Staatsbosbeheer eerder had. De winter slaat onder de kuddes pas aan het eind toe, zegt een
woordvoerder van Staatsbosbeheer. Hoewel het weer in maart nog alle kanten op kan, wordt geen grote sterfte
onder de dieren meer verwacht.

De winter is voor de grazers in het natuurgebied een moeilijke periode. Jonge dieren staan onder aan de
rangorde en worden door de oudere dieren van het schaarse eten verdreven, legt Staatsbosbeheer uit. Maar
omdat zij in de groei zijn, hebben ze juist het meeste voedsel nodig. Vooral onder jonge dieren is de sterfte dan
relatief groot.

In de Oostvaardersplassen laat Staatsbosbeheer de natuur haar gang gaan. Door de zachte omstandigheden van
voorgaande jaren waren de kuddes in het natuurgebied niet eerder zo groot.

De krantenkop "Winter genadig voor dieren in Oostvaardersplassen" had beter kunnen luiden "Mens schat
overlevingsmogelijkheden van grote zoogdieren veel te somber in". Van de 4.030 dieren stierf 8% in plaats van
wat men vreesde een derde. De overlevingsmogelijkheden in de winter - nu een traditioneel gemiddelde -
blijken gemiddeld zo'n vier keer groter te zijn. De edelherten zitten met 10½% het hoogst. De konikspaarden
scoren 6,1%. De heckrunderen 1,75% aan wintersterfte.

Vrijwel zeker zijn de overlevingsmogelijkheden op de Veluwe nog  groter, omdat de dichtere bebossing veel
meer beschutting biedt waardoor de dieren veel minder aan windinvloeden blootstaan. De Oostvaarderplassen
hebben een totaaloppervlak van 6.000 hectare (inclusief wateroppervlak). Met 60.000 hectare is de Veluwe
meer dan tien keer groter. De Oostvaardersplassen telt na de winter nu nog (ongeveer) 560 heckrunderen,
1.070 konikpaarden en 2.075 edelherten = 3.705 grootste zoogdieren. (Er leven ook nog reeën en vossen). Op
de Veluwe zou slechts plaats zijn voor 860 wilde zwijnen  en 1.500 edelherten en zo'n 200 damherten = 2.560
grootste zoogdieren. Een totale 'wintersterfte' door afschot en aanrijdingen tijdens het jachtseizoen 2008/09:
7.700 dieren of wel bijna 80% van de populatie wilde zwijnen en  zo’n 50% van de herten en reeën.

Op de Veluwe zou in het huidige faunabeleid slechts plaats zijn voor 42,6 grote zoogdieren per 1.000 hectare
en in de Oostvaardersplassen voor 617 grote zoogdieren per 1.000 hectare. Een één-op-één-vergelijking is
lastig. Een derde van de Oostvaardersplassen bestaat uit water. 'Vegetariërs' als heckrunderen en
konikpaarden laten zich niet makkelijk met 'omnivoren' als wilde zwijnen vergelijken.

Het lijkt mij aan te sluiten bij mijn analyses in de nota "De 'wilde zwijnenbom' op de Veluwe", dat de Veluwe
aan minstens 3.000 wilde zwijnen overlevingsmogelijkheden biedt. Daarnaast ook mijn constatering dat er ook
voor zo'n 3.000 edelherten mogelijkheden zijn. (Edelherten en reeën brachten het afgelopen jaar vrijwel
allemaal twee kalfjes voor vanwege de ook daaronder verhoogde vruchtbaarheid) Het aantal van 2.000
edelherten bracht de vereniging "Het Veluws Hert" (v/h "tot behoud van"!!) overigens al tot de roep om een -
overigens wettelijk onmogelijke - drukjacht.

Het toont aan dat het huidige faunabeleid niet langer politiek  en maatschappelijk te verdedigen is. Een
herijking is dringend nodig!

Zeer opmerkelijk is dat de – hierna weergegeven - op 9 juni 2009 verworpen motie Ormel gebaseerd was op de
overweging, dat tussen 1 januari en 1 april ongeveer 25% van de grote grazers in het spoor A gebied ‘de
Oostvaardersplassen’ door voedseltekort zodanig verzwakt waren dat zij moesten worden doodgeschoten en dat
dit jaarlijks voorkomt na korte vorstperiodes.

Op grond van het werkelijke aantal van 4.030 dieren stierf 8% in plaats van wat men vreesde een derde.
De edelherten zaten met 10½% het hoogst. De konikspaarden scoorden 6,1%. De heckrunderen 1,75% aan
wintersterfte.
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Standpunten
Motie Ormel over preventieve aantalregulatie voor Oostvaardersplassen,

Motie Ormel over preventieve aantalregulatie voor Oostvaardersplassen,
verworpen op 9 juni 2009. Vóór deze motie hebben gestemd de fracties van CDA, VVD en SGP.

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen,

constaterende dat tussen 1 januari en 1 april ongeveer 25% van de grote grazers in het spoor A gebied ‘de
Oostvaardersplassen’ door voedseltekort zodanig verzwakt waren dat zij moesten worden doodgeschoten en dat
dit jaarlijks voorkomt na korte vorstperiodes,

van mening dat het welzijn van grote grazers in begrensde natuurgebieden wordt bedreigd als het aantal dieren
groter wordt dan het gebied onder natuurlijke omstandigheden aankan,

van mening dat ernstige aantasting van het dierenwelzijn ook in de spoor A gebieden zoveel mogelijk
voorkomen moet worden,

van mening dat natuurlijke processen kunnen worden nagebootst door de populaties van grote grazers niet
groter te laten zijn dan de ecologische capaciteit van het betreffende natuurgebied,

constaterende dat overal in Nederland, behalve in de spoor A gebieden, het aantal dieren in evenwicht wordt
gehouden met de ecologische capaciteit,

verzoekt de regering ernstige aantasting van dierenwelzijn in de lijst A gebieden te voorkomen door preventieve
aantalregulatie

en gaat over tot de orde van de dag

Ormel
van der Vlies
Snijder - Hazelhoff

Opmerkelijk zijn de overwegingen:
dat natuurlijke processen kunnen worden nagebootst door de populaties van grote grazers niet groter
te laten zijn dan de ecologische capaciteit van het betreffende natuurgebied,
dat overal in Nederland, behalve in de spoor A gebieden, het aantal dieren in evenwicht wordt
gehouden met de ecologische capaciteit.

Het concept Faunabeheerplan 2009-2014 geeft echter een nog krappere omschrijving:
de draagkracht van een gebied beneden de ecologische draagkracht moet liggen, omdat de sturende
werking van predatoren en de ruimte voor trek tussen de winter- en zomerbiotopen ontbreken.

Daarnaast zijn ook de volgende overweging en het verzoek opmerkelijk:
dat ernstige aantasting van het dierenwelzijn ook in de spoor A gebieden zoveel mogelijk voorkomen
moet worden,
ernstige aantasting van dierenwelzijn in de lijst A gebieden te voorkomen door preventieve
aantalregulatie.

Vooral de “preventieve aantalregulatie” –  waarbij  als  op  de  Veluwe 50  tot  80% van  populatie  wordt  gedood
met totale verstoring van de totale fauna ’s nachts – maakt de “ernstige aantasting van dierenwelzijn”
vanwege de vrees voor natuurlijke sterfte van wetenschappelijk berekend een kwart tot een derde en in de
praktijk zo’n 10% gebleken en een door afgestemd afschot begrensd lijden - een uiterst merkwaardige indruk.
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De ecologische draagkracht van de Veluwe
De feitelijke ontwikkelingen blijken de wetenschappelijke theorieën niet alleen bij het overleven van winters te
overtreffen. De algemene voedselsituatie biedt vele malen meer mogelijkheden dan jarenlang is verondersteld.
In dit opzicht valt het volgende te duiden:

Het voedselaanbod neemt met het groeiend aandeel gemengd en loofbos en de temperatuurstijging
steeds meer toe. Uit het Natuurcompendium  valt op te maken dat sinds de jaren tachtig per
decennium zo’n 20% meer gemengd naald/loofbos en gemengd loofbos wordt gevormd ten koste van
nauwelijks voor voedsel van wilde zwijnen geschikte typen terreinen.

De steeds latere herfst, zachtere winters, een steeds vroeger voorjaar betekenen meer plantengroei
en  meer   voedsel.  De  afgelopen  winters  moest  vaak  in  januari  gras  gemaaid  worden  om
bloembolgewassen de kans te bieden boven het gras uit te groeien in het voorjaar. Daarnaast
doorstonden knolgewassen als gladiolen en dahlia’s de winter in de grond, terwijl deze van oudsher
gerooid en vorstvrij bewaard moesten worden. Dit geheel zal alleen al het winters voedselaanbod in
twee decennia hebben verdubbeld.

Indirect komt (te) veel voedsel uit de lucht vallen:

Concentraties vervuiling (NO2 = stikstof-
dioxide) vooral door de “schone auto’s”
brengen de verkeersdrukte en daarmee
zelfs  ook  ons  wegennet  in  beeld.  De
dagelijkse 30 miljoen liter autobrand-
stoffen (= 1.000 30-tons-tankwagens)
dragen bij tot een indringend beeld van de
huidige aantasting van onze leefomgeving.

De Veluwe wordt doorsneden en omsloten
door vijf autosnelwegen. Samen met het
overige autoverkeer betekent dit een
enorme depositie van voedingsstoffen.
Gelet op de grootte van het gebied daalt
ongeveer 10% van de nationale vervuiling
op de Veluwe neer. Daarbij gaat het dus
om  de  reststoffen  van  3  miljoen  liter
autobrandstoffen per DAG (= 100 30-tons-
tankwagens)!

In de periode sinds 1990 (1990 als het zwaartepunt van het leidend onderzoek Faunabeheerplan 2009 -2014)
nam het aantal auto’s met bijna 60% toe van 5 miljoen toen tot de krap 8 miljoen nu. Autogebruik en vervuiling
– zeker door stikstof – nam evenredig toe. De combinatie van meer voeding generende begroeiing (loofhout),
betere groeiomstandigheden (meer en langer warmte) en meer voedingstoffen (stikstof) betekent voor de
totale fauna meer levensmogelijkheden. De meest van stikstof profiterende grassoort bochtige smele is bij
wilde zwijnen extra geliefd. Waar deze – vaak massaal voorkomt – ‘spitten’ ze de grond vrijwel iedere twee tot
drie maanden door vanwege de wortels.
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Stuur met de natuur!
De meest intrigerende vraag is na de - opsomming van gebreken en tekortkomingen – hoe de opzet van de
Flora- en faunawet dan wel te realiseren is. Terugkijkend hebben de uitvoeringsbesluiten en vooral de
uitvoering in de praktijk de meest effectieve wettelijke bepalingen ontkracht. Voor het respecteren van de
intrinsieke waarden van de fauna zijn drie elementen leidend:

A. Rust en regelmaat
B. Beheer ten dienste van de soorten
C. Brede maatschappelijke kennis en betrokkenheid

Rust en regelmaat, zonder reinheid
De hierbij bij de mens veelal gebruikte “reinheid” is bij de fauna overbodig. Ze zijn uitstekend in staat om dit
zelf te blijven verzorgen. Dat het met de “rust en regelmaat” voor de Veluwse fauna uiterst slecht gesteld is,
blijkt al sinds voorjaar 2007 uit het diergedrag. Slechts incidenteel ontmoet je wild nog op kortere afstand.

De ‘vluchtelingenkampen’ langs wegen en dichtbij bebouwing vormen daarop een uiterst treurige uitzondering.
Inmiddels dienen deze uitwassen - zodra de (in absurdheid toenemende) bejaging is gestart – zich onmiddellijk
weer aan:

Wilde zwijnen trekken Epe in

RTV Gelderland, 3-8-2009

EPE - Wilde zwijnen trekken steeds verder de bewoonde wereld in. In de bebouwde kom van Epe
wordt al enkele jaren op ze geschoten, maar nu zijn ze door een boer op een plek in Epe gesignaleerd
waar ze tot nu toe nooit kwamen.

De boer zegt dat zo'n vijftig zwijnen zich momenteel schuil houden in zijn maïsveld.

Volgens woordvoerder Spek van de Wildbeheer Eenheid Veluwe gaat het om een groep zwijnen die
aan de rand van het bos leeft en zich zo heeft onttrokken aan het afschot.

Borden tegen voeren zwijnen

RTV Gelderland, 5-8-2009

NUNSPEET - Kroondomein Het Loo gaat optreden tegen mensen
die wilde zwijnen voeren. Ook deze zomer wordt dat weer
massaal gedaan.

Bij een parkeerterrein in Niersen (gemeente Epe) zijn borden
opgehangen die het voeren verbieden, en ook bij Vierhouten
worden borden geplaatst. Volgens het Kroondomein is het voeren
van wilde zwijnen gevaarlijk. De dieren kunnen agressief worden
en bijten.

Het voeren van wilde zwijnen door toeristen is niet iets van de
laatste tijd, het is een fenomeen dat al zeker twintig jaar bestaat.

http://www.omroepgelderland.nl/web/Nieuws/nieuwsartikel/167121/Dossier-Wilde-Zwijnen.htm
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De effecten van de nachtelijke bejaging zijn nooit door wetenschappers gepubliceerd. Vrijwel zeker zijn de
effecten ervan groter dan die van de drijfjachten. De verwerpelijkheid van de drijfjachten heeft vooral het te
snelle vluchten en de te beperkte zichtbaarheid voor een nauwkeurig schot als oorzaak. Dit kan bij nachtelijke
bejaging – ook met de meest geavanceerde hulpmiddelen – nauwelijks anders zijn.  Over de effecten op de
totale fauna rept het concept Faunabeheerplan 2009-2014 niet. Men oordeelt de ervaringen zo positief dat
men voor continuering pleit:

“De provincie heeft daarom de inzet van nachtkijkers mogelijk gemaakt, zodat er 's nachts efficiënter
kan worden geschoten.  Daarnaast is overeengekomen vanaf de aanvang van het afschotseizoen per 1
juli volop aan de slag te gaan.  Dat heeft erin geresulteerd dat per 1 augustus 2008 reeds 40% van het
afschot was gerealiseerd.  Deze aanpak zal daarom de komende jaren worden voortgezet.  Wel is het
wenselijk dat in de toekomst ook een middel als de geluiddemper kan worden ingezet.  Het vergroot de
efficiëntie van het afschot en beperkt verstoring van fauna in de omgeving.  De wet wapens en munitie
maakt echter de inzet van dit middel nog niet mogelijk.”

Opmerkelijk is de zinsnede “beperkt verstoring van fauna in de omgeving”. Ieder met een gedegen militaire of
daaraan verwante opleiding weet – en heeft ook ervaren – dat een nachtelijke verplaatsing in een bosgebied
alle concentratie vraagt en geen ruimte laat voor welke nevenactiviteit dan ook. In de nachtelijke rust in
bosgebieden heeft het kraken van het kleinste takje nog het effect van een explosie.

Voor onze tot nachtdieren verworden zoogdieren is de nachtelijke bejaging extra schadelijk omdat het
samenvalt met de periode waarin deze dieren hun voedsel moeten zoeken.

Wildreflectors helpen niets [als de kogels het wild ’s nachts om de oren fluiten]

De Stentor Veluwe, 1 augustus 2009, door Jelle Boonstra.

Wat waren ze trots, in december 2006, toen de bijzondere
reflectorpaaltjes werden geplaatst, zowel organisatoren als de
paaltjes glommen nog van genoegen.

foto Bram van de Biezen

VIERHOUTEN - Ze staan er amper drie jaar, maar nu kan wel een conclusie worden getrokken; de wildreflectorpaaltjes
aan de Nunspeterweg, bedoeld om wilde zwijnen af te schrikken, helpen voor geen meter.

Het aantal ongelukken op de weg (vijf in 2006, tien in 2007 en negen in 2008) is bijna verdubbeld en de zwijnen zijn niet erg
geïmponeerd door de paaltjes die de Lionsclub Nunspeet in december 2006 zo ruimhartig schonk. Het komt regelmatig voor dat
ze de paaltjes met reflector en al 's nachts omwroeten.

Bovendien blijken de reflectortjes roofgoed voor souvenirjagers. Aan de Nunspeterweg staan 200 van die paaltjes en voorzitter
Herman Bonenkamp van de Wildbeheereenheid De Vale Ouwe schat dat de draaiende reflectortjes inmiddels bij meer dan de
helft is verdwenen. Leuk voor op de studentenkamer, een licht- spotje erop en kijk eens wat voor prachtige reflecties dat op het
plafond kan geven. "Tja, discobollen, zo worden ze gebruikt", zegt Bonenkamp. Het leek zo'n goed idee, in Flevoland staan
precies dezelfde paaltjes en daar zijn ze een succes, om overstekende reeën te weren. Maar kennelijk was het toch een
denkfout er hetzelfde effect van te verwachten bij wilde zwijnen.

"In Flevoland staan ze in een open landschap, daar draaien de reflectortjes altijd wel en kaatsen het licht in het rond. In de
bossen bij Nunspeet hangen ze vaak stil en als er een half uur geen auto aan komt, is er ook een half uur geen reflectie". En
speelt mee dat "wilde zwijnen behoorlijk wat slimmer zijn dan de veel mensen denken", zoals Bonenkamp het zegt. Misschien
hebben de paaltjes hun afschrikkende even werking gehad, maar dan hebben de varkens in het bos al snel doorgekregen dat
er geen enkel gevaar van te duchten viel.

Tja, wat nu? De paaltjes kostten samen destijds 8000 euro en de Lionsclub bracht de centjes op een passende manier bij
elkaar, door vleespakketten van wilde zwijnen (afgeschoten in het bos) met winst via de poelier te laten verkopen. In zekere zin
kwam het daardoor de soort weer ten goede. Hoewel ambtenaren negatief adviseerden, willen burgemeester en wethouders
het onderhoud aan de paaltje doorzetten en kapotte exemplaren vervangen. "Veiligheid voor alles', zegt burgemeester Van
Hemmen. Hij laat zich niet ontmoedigen. De ongeluksstatistieken zijn grillig, daar kun je niet veel conclusies aan verbinden. En
op heel veel punten in het land blijkt dit goed te werken".



“Op naar VeluweNatuurlijk!” Marcel Vossestein 49

Rust en regelmaat

De conclusie “De ongeluksstatistieken zijn grillig, daar kun je niet veel conclusies aan verbinden” wordt in vrijwel
alle analyses van de wildaanrijdingen op de Veluwe beschreven. Het wild kiest al langer geen vaste routes – ook
wel trails – als hun vluchten hen die mogelijkheid nog zou bieden. Het ontbreken van dergelijke – bij hun
intrinsieke waarde behorende – patronen sluit een gerichte beveiliging van vaste oversteekplaatsen op wegen
uit. Naast de verplaatsingspatronen vernietigt de bejaging ook de sociale structuren van populaties volledig.

Het afschieten van 50 tot 90% van de populaties en de inspanningen daarvoor betekenen een enorme aanslag
en veelal de totale vernietiging van de sociale structuren van alle populaties. Zeker naar schaalgrootte is het
hierdoor aangerichte dierenleed vele malen groter dan het – terecht – algemeen afgekeurd bruut doden van
2% van de populaties zeehonden in Canada. De feitelijke invloed op de totale populaties ontbreekt daar omdat
die in meerderheid de slachtingen niet direct waarnemen.

Voor het herstel van Rust en regelmaat zijn de volgende zaken nodig:

1. Het herstel van het gezag van wet, regelgeving en bestuur. Het planmatig, gestructureerd en frequent negeren van
wet en regelgeving maakt iedere beleids- en bestuursdaad tot een slag in de lucht. Niet minder stuitend is dat het
bestuur lichtvaardig met deze praktijken instemde zonder ook maar enig gebleken onderzoek dan wel een
wetenschappelijk vastgestelde aanvaardbaarheid.

2. Het voorzien in een absoluut onafhankelijk opererend toezicht op de naleving van wet- en regelgeving, waarbij tevens
de vragen beantwoord dienen te worden:

a. Of het deelnemen aan het daadwerkelijke faunabeheer enerzijds en functie en taken als bijzondere
opsporingsambtenaar anderzijds verenigbaar zijn?

b. Of de functie en taken als bijzondere opsporingsambtenaar zich verdragen met een ondergeschiktheid aan direct
belanghebbenden bij het faunabeheer en op welke wijze aan deze bezwaren tegemoet gekomen worden via een
statuut?

c. Of ondersteuning dient te worden geboden door hoger toezicht en inspectie dat de onafhankelijkheid van de
betrokken  bijzondere opsporingsambtenaren waarborgt?

3. Zowel voor faunabeheerders als voor bezoekers dient de toegankelijkheid van de leefgebieden van de beschermde
dieren te worden begrensd van een half uur voor zonsopgang tot een half uur na zonsondergang. De genoemde half
uren zijn in de praktijk van groot belang voor waarnemingen.

4. Het opzetten en uitwerken van de maatschappij breed besef en bewaking van de intrinsieke waarde van de fauna,
zoals zou kunnen blijken uit de waarneming, melding en registratie aan een onafhankelijk van de huidige
faunabeheerders staande organisatie van de volgende elementen:

a. Waarneming en bewaking van de vluchtafstand van de dieren tussen de 30 en 100 meter. Zodra dieren de mens
op minder dan 10 meter benaderen wijst dit op voeren en dienen deze dieren vanwege de potentiële gevaren
gedood te worden. Zodra de vluchtafstand meer dan 100 meter bedraagt, wijst dit op een te grote verstoring en
dienen oorzaken daarvan vastgesteld te worden.

b. Het vaststellen van de grootte van roedels herten en rotten wilde zwijnen, waaruit ook blijkt in welke mate de
dieren in staat zijn hun sociale structuren en verbanden vorm te geven.

c. Het vaststellen van het aantal jongen die hun moeders vergezellen, waardoor uit de voortplantingsprikkel blijkt in
welke mate het totaalaantal dieren overeenstemt met de ecologische draagkracht van het gebied.

d. Het waarnemen van gebruik van zoelplekken en ook het schuren aan bomen, zoals dit vooral voor wilde zwijnen
en het eerste ook voor edelherten kenmerkend gedrag vormt.

e. Het registreren van het voedselzoeken naar voedselbronnen in de vorm van zowel directe waarnemingen als die
van vraat- en wroetsporen.

f. Het waarnemen van vaste verplaatsingspatronen als blijk dat de dieren hun omgeving als voldoende veilig ervaren
om daar gebruik van te maken en dit waardevolle informatie op kan leveren voor het creëren van meer veiligheid
met daarop afgestemde en ingerichte oversteekmogelijkheden van wegen.

g. Het waarnemen van ieder voor de bezoeker opmerkelijk gedrag of uiterlijk kenmerk, waaruit zowel een
bijzonderheid kan blijken als een aspect waarin de voorlichting verbeterd dient te worden.
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Beheer ten dienste van de soorten
De vormgeving van het huidig faunabeheer blijkt aantoonbaar ten koste van de beschermde dieren te gaan,
zodat eerder de indruk ontstaat van faunabestrijding in plaats van een beheer. In de nota “De ‘turbojacht’ op
de Veluwe” – blz. 21 - werd inzake het faunaheer de volgende conclusie vermeld:

In alle beoordeelde faunabeheerplannen – ook die van het Kroondomein – worden nog de onder de
Jachtwet gebruikelijke kwalificaties als “het oogsten” en “het benutten van het afschot” gebruikt. Dit
ondanks het feit dat bij de vernieuwing van de natuurwetgeving met deze praktijken gebroken zou
worden.

Winst is dat de gewraakte kwalificaties in het concept Faunabeheerplan 2009-2014 niet meer voorkomen. De -
inmiddels uit de eerder vermelde nieuwsberichten gebleken - gevolgen van het ter hand genomen afschot
geven nog geen enkele blijk van veranderde praktijken. Evenmin worden in het concept dergelijke
veranderingen beschreven.  De stappen van de huidige, nog immer ‘benuttende’ inspanningen kunnen met de
volgende elementen worden omgevormd tot een daadwerkelijk beheer ten dienste van de soorten:

1. Het afschot dient in overeenstemming te worden gebracht met de oorspronkelijke opzet van de Flora- en
faunawet en slechts gericht te zijn op het doden van dieren die door ziekte en gebrek een uitzichtloos lijden
bespaard dient te worden. Veelal zullen deze dieren hun aansluiting met de groep verloren hebben, zodat een
dergelijk afschot nauwelijks tot verstoring zal leiden.

2. Met een dergelijke opzet wordt de sturing immers daadwerkelijk aan de natuur overgegeven. Bij ieder
getalsmatig pogen om een evenwichtige populatie te berekenen, ontstaat een diep ontzag voor de
mechanismen die dit in de natuur al tienduizenden jaren doen. De meest knappe wetenschappelijke analyses
zullen dit nimmer volledig kunnen benaderen.

3. Vooral de leefgebieden moeten gevrijwaard blijven van alle voor de dieren bedreigende situaties. De rust en
regelmaat dient er gewaarborgd te zijn door een niet verontrustend gedrag van bezoekers.

4. Mits de rust in hun leefgebieden is gewaarborgd is het mogelijk om tussen deze gebieden en de wegen – waarop
een hogere maximumsnelheid is toegestaan – en langs dorpen – die nu door wilde zwijnen worden bezocht - als
Epe en Ermelo een strook van 150 meter vrij te houden van het verblijven van dieren. Juist deze – door wilde
zwijnen gebruikte ‘vluchtelingenkampen’ – vormen de oorzaak van extra wildaanrijdingen en de overlast in de
dorpen.

5. Een dergelijke aanpak dient ook plaats te vinden waar het voeren door recreanten van de wilde zwijnen in hun
‘vluchtelingenkampen’ in tijden van bejaging extra welkom is en tot een uiterst dubieus volksvermaak is
uitgegroeid. Recreanten degraderen het wild daarmee in gelijke mate tot object als dat dit in de buitensporige
uitvoering van het ‘faunabeheer’ plaatsvindt. Maatschappelijk moet men ervan doordrongen zijn dat dit tot het
afschot van de betreffende dieren noodzaakt.

6. De van verblijf van dieren vrij te houden stroken van 150 meter ten opzichte van de betreffende wegen en
dorpen zullen met voldoende regelmaat doorzocht moeten worden. Dit hoeft bij wegen geen aanrijdingen tot
gevolg te hebben mits een op linie doorzoeken plaatsvindt onder een terugbuigende hoek van 45° ten opzichte
van de wegberm. Een “ondersteunend afschot” mag daarbij niet plaatsvinden, omdat dan sprake is van een drijf-
of drukjacht.

7. Juist faunabeheerders kunnen een grote bijdrage leveren aan de eerder genoemde registratie van elementen
van de intrinsieke waarde van de beschermde dieren.

8. De combinatie van een grotere zichtbaarheid en meer waarnemingen biedt vele malen meer informatie over de
populaties dan nu vergaard kan worden.

9. Eén van de belangrijkste taken is de beoordeling óf en waar rasters nodig zijn en de controle dan wel verbetering
van de bestaande rasters, in het bijzonder de goede sluiting van de toegangen voor wandelaars, maar vooral de
grotere hekken die niet altijd goed gesloten worden.

10. Ook zullen faunabeheerders een belangrijke bijdrage kunnen leveren in het voorzien in voldoende zoelplekken
en het gevuld zijn met voldoende water.
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Brede maatschappelijke kennis en betrokkenheid
Naast de toename van de aanrijdingen hierdoor draagt de zichtbaarheid van wroetsporen vanaf de wegen bij
tot de grote maatschappelijke steun voor een hoog afschot, zoals eerder werd opgemerkt. Bepaalde
‘faunabeheerders’ houden deze redenering gretig in stand. Ook als je ze duidelijk maakte dat in de bossen de
eikels onder de fietsbanden wegspatten, hielden ze dan nog vol dat de wilde zwijnen door de honger naar de
wegen zouden zijn gekomen. De Veluwe viel  dan inzake de wilde zwijnen te typeren als een ‘lege winkel’  (de
leefgebieden) met ‘overvolle etalages’ (de wegbermen).

Jaarlijks komen circa 30 miljoen toeristen naar de Veluwe om te genieten van het landschap en de herten en
zwijnen. Hiermee is de Veluwe één van de grootste toeristische trekpleisters van ons land. De recreatiesector is
nagenoeg volledig afhankelijk van de natuur, inclusief het wild. De Veluwe is het enige gebied waar men de
grootste zoogdieren van Nederland kan waarnemen. Voor velen is het een onvergetelijke ervaring. Normaal
houdt het wild minstens dertig meter afstand en is daarmee redelijk goed te zien. Zodra er gejaagd wordt,
houdt het wild liever driehonderd meter afstand. In de jaren zeventig stelde Harm van de Veen dit in een
onderzoek vast.

Sinds de najaarsvakantie 2007 en daarna ontmoette ik heel wat beteuterde alleengaanden, stellen en
gezinnen. Ze dachten een flink deel van die vele wilde zwijnen te zien. Een stel keerde – na elkaar even
gesproken te hebben - snel naar me terug, want ze meenden de varkens te horen. Het stelde ze enorm teleur
toen ik ze zei,  dat het de fraaie geluiden van raven waren. “Dat vind ik van die nare, zwarte vogels!” beet de
vrouw me uit grote teleurstelling toe. Het hielp ook al niet toen ik zei, dat raven zelfs op de Veluwe feitelijk tien
keer zeldzamer zijn dan wilde zwijnen.

Je denkt terug aan de voorjaarsvakantie 2007 toen een gezin met jonge kinderen enorm genoot, toen zo’n
groep edelherten in volle vaart hun pad kruiste. “Meneer, meneer, zag u die herten ook?” Vroegen de kinderen
me, nadat ze naar me toe waren komen stuiven. “Niet zo goed als jullie, want jullie waren veel dichterbij.” Was
mijn reactie. “U bent toch geen jager, hè? Want dat is zielig!” vervolgden ze.

De elementen voor een brede maatschappelijke kennis en betrokkenheid zijn:

1. Met een lesbrief voor de scholen en natuurverenigingen met een excursieprogramma dienen vooral de
Veluwse jeugd en ook de overige bevolking de unieke meerwaarde van hun woonomgeving leren kennen.

2. Daarnaast zal een informatiebrief gericht op de dag- en verblijfsrecreanten de absolute meerwaarde van
de Veluwe extra onderstrepen.

3. Een gerichte voorlichting dient ook plaats te vinden inzake het voeren door recreanten van de wilde
zwijnen in hun ‘vluchtelingenkampen’, zoals dat in tijden van bejaging tot een uiterst dubieus
volksvermaak uit is gegroeid. Recreanten degraderen het wild daarmee in gelijke mate tot object als dat dit
in de buitensporige uitvoering van het ‘faunabeheer’ plaatsvindt. Maatschappelijk moet men ervan
doordrongen zijn dat dit tot het afschot van de betreffende dieren noodzaakt.

4. Zowel de bewoners van de Veluwe als de recreanten kunnen een grote bijdrage leveren aan de eerder
genoemde registratie van elementen van de intrinsieke waarde van de beschermde dieren.

5. De combinatie van een grotere zichtbaarheid en meer waarnemingen biedt vele malen meer informatie
over de populaties dan nu vergaard kan worden.

6. De beoordeling óf en waar rasters nodig zijn en de controle dan wel verbetering van de bestaande rasters,
in het bijzonder de goede sluiting van de toegangen voor wandelaars, maar vooral de grotere hekken die
niet altijd goed gesloten worden.

7. Een voorbeeld voor informatie aan een breed publiek vormt het “Bericht van Oude Ever, ook namens
Grote Ever en Wijze Ever” – de reactie van de wilde zwijnen op het kabinetsbesluit  - 6 november 2007 -
inzake de drukjacht - (bijlage 1 bij deze nota).
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Wat nu?
Met de  vaststelling van het afschot 2009/10 is met een totaal van 4.434 de streefstand bepaald op 873.

Populatieopbouw keiler zeug overloper big totaal kenmerken

veronderstelde ZOMERSTAND 2008      415           811           1.292       3.535           6.053 4,4 biggen per zeug
geactualiseerde ZOMERSTAND 2008      415           811           1.292       4.385           6.903 5,4 biggen per zeug
voorgenomen AFSCHOT 2008/09      196           592           1.172       3.233           5.193 85,8% voorgenomen afschot 2008/09
gerealiseerd AFSCHOT 2008/09      115           361               992       3.935           5.403 78,3% gerealiseerd afschot 2008/09
gerealiseerde WINTERSTAND 2009      300           450               300           450           1.500 91,5% voorgenomen afschot biggen
GEWENSTE WINTERSTAND 2009      219           219               120           302               860 72,8% gerealiseerd afschot biggen
Van ‘winterstand 2008/09’ naar ‘zomerstand 2009’:

 Populatieopbouw keiler zeug overloper big totaal
Prognose van de huidige populatie wilde zwijnen: (chaotische) TELLING is  JUIST
 WINTERSTAND 2008/09      300           450               300           450           1.500
 Populatieopbouw 20,0% 30,0% 20,0% 30,0% 100,0%
 oude volwassenen      300           450
 overlopers werden volwassen      150           150
 biggen werden overloper               450
 4,9 biggen per zeug       2.934
 ZOMERSTAND 2009      450           600               450       2.934           4.434 4,9 biggen per zeug

 AFSCHOT 2009/10      232           382               304       2.643           3.561 80,3% totaal afschot 2009/10
GEWENSTE WINTERSTAND 2009/10      218           218               146           291               873 90,1% afschot biggen 2009/10
 Populatieopbouw 25,0% 25,0% 16,7% 33,3% 100,0%

Bij een herberekening op grond van de winterstand na het afschot 2008/09 zou dit leiden tot een voortplanting
van 4,9 biggen per zeug. Dit lijkt niet aannemelijk nadat de herberekende zomerstand 2008 op 5,4 uitkwam.
Vanwege de enorme verstoring en daardoor de uitzonderlijke onrust onder het wild zijn betrouwbare tellingen
onmogelijk. Voortbouwend op een logische ontwikkeling van de voortplantingsprikkel ligt het meest voor de
hand dat zo’n 300 biggen bij wintertelling over het hoofd zullen zijn gezien. Bij de telling zomer 2008 zag men
850 biggen over het hoofd. Rekenend met een door de wat meer winterse omstandigheden wat gematigde
toename van de voortplantingsprikkel tot 6,4 zal onderstaande prognose meer realiteitswaarde hebben:

Prognose van de huidige populatie wilde zwijnen – VOORTPLANTINGSPRIKKEL is  JUIST kenmerken
 Populatieopbouw keiler zeug overloper big totaal

 WINTERSTAND 2008/09      300           450               300           750           1.800
 Populatieopbouw 16,7% 25,0% 16,7% 41,7% 100,0%
 oude volwassenen      300           450
 overlopers werden volwassen      150           150
 biggen werden overloper               750
 6,4 biggen per zeug       3.840
 ZOMERSTAND 2009      450           600           750       3.840        5.640

 AFSCHOT 2009/10  232           382           604       3.549       4.767 6,4 biggen per zeug
GEWENSTE WINTERSTAND 2009/10      218           218           146           291        873 84,5% totaal afschot 2009/10
 Populatieopbouw 25,0% 25,0% 16,7% 33,3% 100,0% 92,4% afschot biggen 2009/10

Gelet op de in intensiteit toegenomen verstoring is het aannemelijk dat dit jaar een kwart van de wilde zwijnen
over het hoofd is gezien tegenover het van één op de zeven in 2008. De enorme onrust laat geen andere keuze
dan met aannamen te werken. Van een zorgvuldig beheer en betrouwbare tellingen kan absoluut geen sprake
zijn. Op grond van de ontwikkelingen zal de stand later dit jaar – vrijwel zeker - met naar schatting 1.200
verhoogd moeten worden tegenover de 850 vorig jaar.



“Op naar VeluweNatuurlijk!” Marcel Vossestein 53

Hoe verder?
Met de in de nota “De ‘wilde zwijnenbom’ op de Veluwe” beschreven systematiek leidt – op basis van een
actuele voortplantingsprikkel van 6,4 biggen per zeug en een totaalaantal van 5.640 zomer 2009 - in 2015 tot
de volgende resultaten:

FBE Veluwe keiler zeug overloper big totaal kenmerken per 1.000 hectare

Perspectief 2015 met 873 als streefstand = 16,8/1.000 ha 11,6 biggen per zeug 52.000 ha

ZOMERSTAND 291 291 860 3.376 4.818 78,2% afschot biggen 92,6 zomer

GEWENST AFSCHOT 73 73 715 3.085 3.945 78,3% afschot 2008 54,7 gemiddeld

GEWENSTE STAND 218 218 146 291 873 81,9% afschot 2015 16,8 winter

populatieopbouw 25,0% 25,0% 16,7% 33,3% 100,0%

De daadwerkelijk – in de praktijk vrijwel zeker onmogelijke – realisatie van de streefstand van 873 heeft de
voortplanting opgejaagd tot het maximum 11,6 biggen per zeug. Het afschot overtreft in percentage dat
van jachtseizoen 2008/09.
FBE Veluwe keiler zeug overloper big totaal kenmerken per 1.000 hectare

Perspectief 2015 met 1560 als streefstand = 30/1.000 ha 10,8 biggen per zeug 52.000 ha

ZOMERSTAND 520 520 520 5.616 7.176 90,7% afschot biggen 138,0 zomer

GEWENST AFSCHOT 130 130 260 5.096 5.616 78,3% afschot 2008 84,0 gemiddeld

GEWENSTE STAND 390 390 260 520 1.560 78,3% afschot 2015 30,0 winter

populatieopbouw 25,0% 25,0% 16,7% 33,3% 100,0%

Effectief vormt de streefstand van 1.560 de voortzetting van inspanningen in jachtseizoen 2008/09,
inclusief het absurd hoge afschot. De voortplantingsprikkel is al gestegen tot 10,6 biggen per zeug.
FBE Veluwe keiler zeug overloper big totaal kenmerken per 1.000 hectare

Perspectief 2015 met 2080 als streefstand = 40/1.000 ha 6,4 biggen per zeug 52.000 ha

ZOMERSTAND 693 693 693 4.437 6.517 84,4% afschot biggen 125,3 zomer

GEWENST AFSCHOT 173 173 347 3.744 4.437 78,3% afschot 2008 82,7 gemiddeld

GEWENSTE STAND 520 520 347 693 2.080 68,1% afschot 2015 40,0 winter

populatieopbouw 25,0% 25,0% 16,7% 33,3% 100,0%

De streefstand van 2.080 vormt het ‘kantelmoment’ in de ontwikkeling van de voortplantingsprikkel. Deze
blijft op 6,4 gehandhaafd. Het afschot blijft groot in omvang en erg hoog in het aandeel biggen.
FBE Veluwe keiler zeug overloper big totaal kenmerken per 1.000 hectare

Perspectief 2015 met 2.496 als streefstand = 48/1.000 ha 4,6 biggen per zeug 52.000 ha

ZOMERSTAND 832 832 832 3.827 6.323 78,3% afschot biggen 121,6 zomer

GEWENST AFSCHOT 208 208 416 2.995 3.827 78,3% afschot 2008 84,8 gemiddeld

GEWENSTE STAND 624 624 416 832 2.496 60,5% afschot 2015 48,0 winter

populatieopbouw 25,0% 25,0% 16,7% 33,3% 100,0%

Met de streefstand van 2.496 is de voortplantingsprikkel gedaald tot 4,6 biggen. Het afschot – vooral van
biggen - blijft nog erg hoog.
FBE Veluwe keiler zeug overloper big totaal kenmerken per 1.000 hectare

Perspectief 2015 met 2912 als streefstand = 56/1.000 ha 2,8 biggen per zeug 52.000 ha

ZOMERSTAND 971 971 971 2.718 5.630 78,3% afschot biggen 121,6 zomer

GEWENST AFSCHOT 243 243 485 1.747 2.718 78,3% afschot 2008 84,8 gemiddeld

GEWENSTE STAND 728 728 485 971 2.912 60,5% afschot 2015 48,0 winter

populatieopbouw 25,0% 25,0% 16,7% 33,3% 100,0%

De streefstand van 2.912 heeft de voortplanting al teruggebracht tot 2,8 biggen per zeug. Het afschot
bedraagt nog de helft van de populatie, dat voor tweederde uit biggen bestaat.
FBE Veluwe keiler zeug overloper big totaal kenmerken per 1.000 hectare

Perspectief 2015 met 3.484 als streefstand = 67/1.000 ha 1,4 biggen per zeug 52.000 ha

ZOMERSTAND 1.161 1.161 1.161 1.626 5.110 28,6% afschot biggen 98,3 zomer

GEWENST AFSCHOT 290 290 581 465 1.626 78,3% afschot 2008 82,6 gemiddeld

GEWENSTE STAND 871 871 581 1.161 3.484 31,8% afschot 2015 67,0 winter

populatieopbouw 25,0% 25,0% 16,7% 33,3% 100,0%

De streefstand van 3.484 wordt verondersteld stabiliteit te brengen in 2015: de aanwas is gelijk aan de
sterfte of het afschot: ongeveer een derde van de populatie.
Met het ontbreken van een toekomstvisie in het concept Faunabeheerplan 2009-2014 als resultaat in 2015
ontbreekt, ontbreekt ook de mogelijkheid deze scenario’s te toetsen.
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Het ‘stuur’ van de natuur
Met een toegesneden opzet kan de sturing daadwerkelijk aan de natuur worden overgegeven. Bij ieder
getalsmatig pogen om een evenwichtige populatie te berekenen, ontstaat een diep ontzag voor de
mechanismen die dit in de natuur al tienduizenden jaren doen. De meest knappe wetenschappelijke analyses
zullen dit nimmer volledig kunnen benaderen.

Met graagte verwijzen de nu toonaangevende ‘faunabeheerders’ naar hun rol als vervangers van de
roofdieren, de predators. Aan die rol wordt uiterst merkwaardig vormgegeven. Geen roofdier gaat voor het
hert met het grootste gewei of het wild zwijn met de grootste slagtanden. De economie van de roofdieren is
met de minste moeite voedingsstoffen te bemachtigen. Ziekte en gebrek van de prooidieren en onvoldoende
oplettendheid zijn de sturende elementen. Zoals beschreven wordt een dergelijk, daarop afgestemd beheer
succesvol in de Oostvaardersplassen toegepast. Winter 2008/09 bleek de vitaliteit van de dieren in de praktijk
ruim drie keer robuuster dan hun beheerders en ook de toch wat merkwaardig bezorgde minderheid van de
Tweede  Kamer.  Na  de  ‘telling  van  de  eikeltjes  en  beukennootjes’  en  de  ‘mogelijk  rijke  groei  van  al  dan  niet
breedbladige grassen’ bestaat bij de ‘op een bepaalde vetzucht sturende faunabeheerders’ de ‘betonnen’
opvatting dat zij - in hun ‘rol als plaatsvervangend roofdier’ -  ruim drie keer meer moeten ‘oogsten’ dan de
sterfte die voor een stabiele ontwikkeling nodig is. Het is een prestatiedrang die de roofdieren vreemd is.

Met of zonder roofdier zal altijd een natuurlijke sturing ontstaan. Ieder dierenleven kent grenzen als
beschikbaar voedsel, aangepast gedrag, ziekten en gebreken, met de ouderdom de onvermijdelijke dood. Met
‘puur natuur’ omstandigheden zijn de allerjongsten – de biggen - het meest kwetsbaar en vervolgens de
tienerleeftijd – de overlopers -. Natuurlijke sterfte onder wilde zwijnen komt vrijwel nergens voor. Dus goed
onderzoek is niet voor handen. Een ‘sterftemodel’ kan daarom niet meer zijn dan een zo goed mogelijke
inschatting. Daarvan zijn twee varianten uitgewerkt:

a. eerst de invloed van het (te) grote aantal die zich uit in een sterfte van tweederde van de biggen;
b. de  nog  hoge  sterfte  onder  biggen  in  het  eerste  levensjaar  zodra  sterfte  en  aanwas  met  elkaar  in

evenwicht raken.

Dit leidt tot de volgende percentages ten opzichte van de aantallen in de zomer na de geboorte van de biggen:

Veluwe keiler zeug overloper big totaal

sterftepatroon : verlagend -20,0% -20,0% -33,3% -66,7% -140,0%

sterftepatroon: stabiliserend -20,0% -20,0% -33,3% -58,0% -131,3%

Bij een inschatting van een gemiddelde leeftijd van de volwassen wilde zwijnen – de keilers en de zeugen – is
20% een redelijke aanname. De tieners – tussen één en twee jaar oud: de overlopers – hebben een twee keer
hogere kans op overleven van de biggen, wilde zwijnen in hun eerste levensjaar.

De in de nota “De ‘wild zwijnenbom’ op de Veluwe” beschreven populatieontwikkeling en wisselwerking met
de voortplantingsprikkel zijn gebruikt om ook een indruk te bieden van de werking van een ingeschat
“sterftepatroon’. De randvoorwaarden: meer dan voldoende wilde zwijnen om de voortplantingsprikkel én
voldoende rust voor herstelde sociale leefverbanden moeten dan wel aanwezig zijn.

Met twee uitersten blijkt het ook mogelijk de werking in twee varianten duidelijk te maken:

A. De telling van deze zomer is juist en het aantal van 4.434 wilde zwijnen is de werkelijkheid.
B. De voortplantingsprikkel is een betere graadmeter en er sprake van een totaal aantal wilde zwijnen

van 5.640. Het verschil wordt veroorzaakt door het 900 grotere aantal biggen.

Om de werking duidelijk te maken is van een gelijke vruchtbaarheid sprake en eenzelfde wijze van matiging.

FBE Veluwe keiler zeug overloper big totaal kenmerken per 1.000 hectare

Situatie 2009 MODEL STURING STERFTE basis 2009 = 4.434 4,9 biggen per zeug 52.000 ha.

ZOMERSTAND 2009 450 600 450 2.934 4.434 66,2% aanwas 85,3 zomer

STERFTE 90 120 150 1.956 2.316 78,3% afschot 2008 63,0 gemiddeld

WINTERSTAND 360 480 300 978 2.118 52,2% sterfte 2009/10 40,7 winter

sterftepatroon 20,0% 20,0% 33,3% 66,7% 140,0% 6.950 133,7 zomer 2008
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FBE Veluwe keiler zeug overloper big totaal kenmerken per 1.000 hectare

Situatie 2009 MODEL STURING STERFTE basis 2009 = 5.640 6,4 biggen per zeug 52.000 ha.

ZOMERSTAND 2009 450 600 750 3.840 5.640 68,1% aanwas 108,5 zomer

STERFTE 90 120 250 2.560 3.020 78,3% afschot 2008 79,4 gemiddeld

WINTERSTAND 360 480 500 1.280 2.620 53,5% sterfte 2009/10 50,4 winter

sterftepatroon 20,0% 20,0% 33,3% 66,7% 140,0% 6.950 133,7 zomer 2008

Op basis van de aannamen zijn beide modellen in staat om de opgejaagde voortplantingsprikkel te stabiliseren
in 2013 en daarna zou een stabiele ontwikkeling ontstaan vanaf 2014:

FBE Veluwe keiler zeug overloper big totaal kenmerken per 1.000 hectare

Perspectief 2013 MODEL STURING STERFTE basis 2009 = 4.434 1,4  biggen per zeug

ZOMERSTAND 1.106 1.167 851 1.634 4.758 34,3% aanwas 91,5 zomer

STERFTE 221 233 284 1.089 1.828 78,3% afschot 2008 73,9 gemiddeld

WINTERSTAND 885 934 567 545 2.930 38,4% sterfte 2013/14 56,4 winter

sterftepatroon 20,0% 20,0% 33,3% 66,7% 140,0%

Perspectief 2014 MODEL STURING STERFTE basis 2009 = 4.434 1,4 biggen per zeug

ZOMERSTAND 1.168 1.217 545 1.704 4.635 36,8% aanwas 89,1 zomer

STERFTE 234 243 181 989 1.647 78,3% afschot 2008 73,3 gemiddeld

WINTERSTAND 935 974 363 716 2.988 35,5% sterfte 2014/15 57,5 winter

sterftepatroon 20,0% 20,0% 33,3% 58,0% 131,3%

Bij het model op basis van 5.640 in plaats van 4.434 ontstaat het volgende beeld:

FBE Veluwe keiler zeug overloper big totaal kenmerken per 1.000 hectare

Perspectief 2013 MODEL STURING STERFTE basis 2009 = 5.640 1,4  biggen per zeug

ZOMERSTAND 1.282 1.404 1.019 1.966 5.671 34,7% aanwas 109,1 zomer

STERFTE 256 281 339 1.311 2.188 78,3% afschot 2008 88,0 gemiddeld

WINTERSTAND 1.025 1.124 679 655 3.483 38,6% sterfte 2013/14 67,0 winter

sterftepatroon 20,0% 20,0% 33,3% 66,7% 140,0%

Perspectief 2014 MODEL STURING STERFTE basis 2009 = 5.640 1,4 biggen per zeug

ZOMERSTAND 1.365 1.463 655 2.048 5.532 37,0% aanwas 106,4 zomer

STERFTE 273 293 218 1.188 1.972 78,3% afschot 2008 87,4 gemiddeld

WINTERSTAND 1.092 1.170 437 860 3.560 35,6% sterfte 2014/15 68,5 winter

sterftepatroon 20,0% 20,0% 33,3% 58,0% 131,3%

Op basis van de berekening komt de draagkracht van de Veluwe uit op aantallen van minstens 3.000 tot 3.500
wilde zwijnen. De jaarlijkse sterfte zal variëren rond de 35%, terwijl het huidig beheer tot doel heeft 80% of
meer van de populatie – preventief -  te doden. En dat laatste heeft vooral tot doel te voorkomen dat er dieren
gebrek zouden kunnen lijden en een natuurlijke dood sterven. Voor het functioneren van de natuurlijke
stabilisatoren moet het aantal wilde zwijnen minstens 3.000 tot 3.500 bedragen of wel 60 tot 70 per 1.000
hectare.

De opdracht om het aantal wilde zwijnen in een bebost gebied van 2.000 voetbalvelden groot van 100 terug te
brengen tot minder van 17 (!)  – zoals dit  nu met een doel- of streefstand van 873 moet – is een onmogelijke
opgave. Dat men al de toevlucht moest nemen tot geavanceerde hulpmiddelen om ook ’s nachts te kunnen
jagen, toont ook de onmogelijkheden aan. Daarbij is de verstoring voor alle dieren die voor hun actieve periode
op de nacht zijn aangewezen een gigantische extra inbreuk op hun bestaansmogelijkheden.
Met uitzondering van het niet realistische, vastgestelde streefmodel – 873 – tonen alle overige andere
modellen aan dat de gemiddelden (tussen zomer- en winterstand) tussen de 75 en de 100 wilde zwijnen
variëren met een zwaartepunt rond de 80.
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Grafisch is het beeld als volgt weer te geven:

Grafisch geeft de populatieontwikkeling hiervan het volgende beeld:

Tot 2013 is er van een grotere variatie in samenstelling en aantallen sprake. Dit omdat de wilde zwijnen op de
Veluwe nu een zeer onevenwichtige samenstelling van de populatie kennen.
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sterfte/afschot STERFTEMODEL 2.316 3.020 3.177 3.359 2.937 2.200 1.982 1.962 1.960 1.955 1.949 1.944 1.938

afschot gepland 2009/10 (5.640) 4.767 4.767 2.810 3.188 3.566 3.945 3.945 3.945 3.945 3.945 3.945 3.945 3.945

afschot gepland 2009/10 (4.400) 3.527 3.527 2.810 3.188 3.566 3.945 3.945 3.945 3.945 3.945 3.945 3.945 3.945

aantal zomer 2008 6.950 6.950 6.950 6.950 6.950 6.950 6.950 6.950 6.950 6.950 6.950 6.950 6.950

aantal zomer STERFTEMODEL 4.434 6.343 6.223 7.007 6.703 5.732 5.581 5.544 5.539 5.526 5.513 5.499 5.484

aantal gemiddeld STERFTEMODEL 3.276 4.482 4.695 5.327 5.235 4.632 4.590 4.563 4.559 4.549 4.539 4.527 4.515

aantal winter STERFTEMODEL 2.118 2.620 3.166 3.648 3.766 3.532 3.599 3.582 3.579 3.572 3.564 3.555 3.546
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Hiernaast is
te  zien  van
dat een
stabilisatie
mogelijk is
tussen
3.300 en
4.500 wilde
zwijnen

’s  Winters  3.500  en  ’s
zomers 5.500 is ook een
mogelijkheid. Oorzaak is
de start met 900 meer
biggen in 2009 bij een
totaal van 5.640 versus
de getelde 4.434.

Beide modellen tonen aan dat
natuurlijke aanwas en sterfte op
een  zeker  moment  met  elkaar  in
overeenstemming komen

Het effect van de start
met 900 biggen meer
leidt tot meer variatie in
het verloop

De hier gegeven schetsen geven aan dat de natuurlijke dood de meest betrouwbare sturing vormt in het
populatiebeheer. De mens moet deze taak niet van de natuur over willen nemen. Natuur betekent dat je
dieren hun natuurlijke dood niet mag ontnemen. Alleen ingrijpen bij aantoonbaar dierlijk lijden, toont het
meeste respect voor de natuur.
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Conclusies en aanbevelingen
Op basis van alle voorstaande bevindingen en beschouwingen is het volgende te concluderen en aan te
bevelen:

1. Meest betreurenswaardig is de wijze waarop met de top van onze nationale fauna wordt omgegaan. Het

Faunabeheerplan Veluwe 2004-2008 kon nog worden gezien als een eerste stap als provinciale taak inzake de

uitvoering van de Flora- en faunawet. Ondanks het feit dat Gelderland een rijk bezit aan natuur bezit, is voor het

beheer een pover aantal ambtenaren ingezet. En dat terwijl ook de provincie Gelderland in Nederland onvoldoende

financiële instellingen vond om de aanzienlijke reserves met voldoende risicospreiding te beleggen. Niets wijst op een

investering in eigen onafhankelijke kennis. De keuze is gemaakt voor een meest lijdzame, louter administratieve

begeleiding van de faunataken.

2. Voor het beheer van de fauna is men volledig aangewezen en afhankelijk van de uitvoerders die daar ook persoonlijke

belangen bij hebben. De provinciale inzet is daarbij een louter registrerende, terwijl de regie, kennis, beleidsvorming

en evaluatie volledig bij de uitvoerders ligt. Daarbij gaat men zelfs zo ver dat wet en regelgeving terzijde worden

geschoven.

3. In het gepresenteerde conceptplan kiest men voor het voortgaan op een weg die louter contraproductieve effecten

heeft. De Veluwse fauna is aan een nooit eerder voorgekomen planmatige, uiterst intensieve vervolging blootgesteld.

De nachtactieve grote zoogdieren staan ’s nachts bloot aan een stelselmatig doorzoeken van hun leefgebieden. De

effecten daarvan blijken zelfs uit de wildaanrijdingen af te leiden. Het stuwde het aantal aanrijdingen extra op.

Daarvan waren 6 van de 10 aanrijdingen met wilde zwijnen en 4 van de 10 aanrijdingen met reeën aan de nachtelijke

bejaging toe te schrijven. Vanwege het streven naar een - op grond van een daarvoor volledig verouderd en

vastgesteld foutief geïnterpreteerd onderzoek - vastgestelde maximum is de voortplantingsprikkel van het wild

verdubbeld tot verdrievoudigd.

4. Voor  een  wijziging  van  dit  wrakke  beleid  wenst  men  nu  eerst  een  voorzichtige  proef,  terwijl  men  in  2004  voor  een

streefstand koos van 800 en men ook kennis kon hebben van een rapport uit 2002 dat 2.500 als een toen juist aantal

noemde. Bij die buitensporige en inmiddels catastrofaal  gebleken taakstelling werd niet toen gekozen voor een proef.

Dat leek terugkijkend en lijkt ook nu niet het belang van de faunabeheerders.

5. Voor een écht faunabeheerplan - en geen faunabestrijdingsplan - als het voorliggende is het respecteren van de

intrinsieke waarden van de fauna – als hoofddoel van de Flora- en faunawet - leidend met de drie elementen, zoals

deze eerder in deze nota zijn beschreven:

A. Rust en regelmaat

B. Beheer ten dienste van de soorten

C. Brede maatschappelijke kennis en betrokkenheid

6. De grootste kwaliteitsslag is mogelijk als de drie afzonderlijke Gelderse gebieden – mede vanwege de (ook bestuurlijk)

monsterlijke  omvang  van  de  huidige  opzet  -  een  ieder  eigen  plan  zou  krijgen,  waarover  een  dialoog  met  inwoners

mogelijk is en de sfeer van de ‘achterkamertjes’ wordt verlaten.

7. Inzake  de  Veluwe  dient  te  worden  gekozen  voor  een  opzet  die  aanhaakt  bij  de  wijzigingen  die  voor  een  dergelijke

opzet nodig is. Hiervoor zou de gewenste ontwikkeling voor komende drie jaar moeten worden beschreven en

vastgelegd. Met jaarlijkse evaluaties kunnen ontwikkelingen worden gevolgd.

8. Het onderzoek – zie bijlage 2 - naar een flexibel beheer kan de uitwerkingen inzake een door de natuur sturend beheer

uitstekend mede beoordelen en een oordeel geven over de juistheid en bruikbaarheid hiervan.

9. De potentiële unieke meerwaarden van de Veluwe moeten breed benut kunnen worden  en niet uitgebuit, zoals dit

zich nu aftekent. Van een opzet als “VeluweNatuurlijk” is een groot gedeelte van de Veluwse economie afhankelijk. Nu

keren teveel recreanten teleurgesteld huiswaarts, want van die unieke meerwaarde is al sinds voorjaar 2007 meer te

zien dan de bedelende wilde zwijnen, die verbannen zijn naar de wegbermen als hun ‘vluchtelingenkampen’.

10. Met een opzet als “VeluweNatuurlijk” ligt er de unieke kans om een toonaangevende omslag te realiseren in het

faunabeheer en daarmee zo mogelijk een voorbeeld te zijn voor “NederlandNatuurlijk”!
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BIJLAGE 1: BERICHT VAN OUDE EVER
REACTIE ‘ZWIJNEN-TOP’ OP KABINETSBESLUIT INZAKE DE DRUKJACHT [06-11-2007]

Bericht van Oude Ever
Ook namens Grote Ever en Wijze Ever

Beste mensen,

Zelfs de regering moest nu [06-11-2007] over ons beslissen. Zo direct heb ik dat nog niet meegemaakt. En ik
kan het weten. Als oudste everzwijn kan ik van tientallen jaren spreken. Ik ben dan een keiler – zo’n mannetjes
wild zwijn – echt actief ben ik al jaren niet meer. In mijn jeugd maakte ik al kennis met de jagers. Nog maar een
enkele kwam met de auto. Zo’n lelijke eend bestel die hotsend en kreunend over de bospaden reed. De meeste
jagers kwamen toen nog met het brommertje of op de fiets. Vooral de jongens die hielpen met de drijfjacht.
Naar  mate  ik  ouder  werd,  ben  ik  me  vooral  aan  de  jagers  en  ook  aan  de  groepen  wilde  zwijnen  gaan
onttrekken. Er zit al genoeg nageslacht van me tussen. Ik ontdekte een mooie rustige stek waar jagers niet
komen. Daar beleef ik al jarenlang mijn oude dag. Inmiddels schijn ik de oudste te zijn van alle wilde zwijnen.

Dat ik de oudste ben, zeggen ook Grote Ever en Wijze Ever. Die zijn minstens zo’n tien jaar jonger dan ik. Ook zij
hebben zo’n permanente rustplek buiten de andere groepen. Bij een gunstige maanstand zoeken we elkaar op.
Zij komen dan van ver mijn kant op en bespreken we van alles en nog wat. Grote Ever onderhoudt de
contacten met alle groepen. Wijze Ever vergaart alle kennis. En hij weet bijna alles. Grote Ever doet dus de
binnenlandse zaken, zeg maar. En Wijze Ever de buitenlandse zaken.

De zaterdagnacht na het kabinetsbesluit tot de drukjacht was Wijze Ever enorm opgewonden. Zelfs in Den
Haag weten ze weinig van ons. Vooral niet met hoeveel we eigenlijk zijn als wilde zwijnen. En dat is  ook het
grote probleem. Jarenlang had het rijk nog zo’n eigen instituut voor natuurbeheer: ’t RIN of zoiets. En die
zeiden, dat we in de nawinter – dus voordat de biggen geboren worden – jarenlang met 1.200 tot 1.400 op de
Veluwe leefden. Dat klopt nog redelijk volgens Grote Ever en Wijze Ever. ’t Afgelopen jaar stond in stukken dat
in het Kroondomein 240 wilde zwijnen kunnen leven. Nu is de Veluwe zes keer groter en Wijze Ever rekende uit
dat het neerkomt op 1.440 voor de hele Veluwe. In de nawinter bestaat de helft van ons uit overlopers – de
biggen van het afgelopen jaar – en de andere helft uit volwassenen. Dus helft daarvan betekent dat er een
kwart – dus 360 – vrouwen zijn. “Vruchtbare vrouwen” benadrukt Wijze Ever dan. Grote Ever rekende voor dat
de stand met een hoge gemiddelde worp van vijf biggen per zeug met 1.800 per jaar zou uitbreiden.

Ja, zegt Wijze Ever daarop. Hij vond in de boeken dat we in de jaren tachtig gemiddeld met 800 waren. Sinds de
jaren negentig gingen we naar de 1.500. In dat onderzoek doet men ook verslag van het beheren zonder
bijvoeren in de boswachterijen Hoog Soeren en Ugchelen-Hoenderloo. Tien jaar lang staakte men het bijvoeren
en de aantallen biggen per zeug zakte tot rond de twee en vaker nog daaronder. Onze vrouwen brengen veel
meer biggen voort door het bijvoeren én de jacht. Als onze families ieder jaar uit elkaar geschoten worden,
willen  we  zo  snel  mogelijk  weer  familie  om  ons  heen.  Met  het  bijvoeren  kan  dat  ook  gemakkelijk.  We  zijn
onderdeel geworden van de vleesproductie, zo legt Wijze Ever uit.

De Nederlanders schijnen best van ons wilde zwijnen te houden. Maar dan vooral op het etensbord. Er is een
enorme vraag naar wild. Het gaat per jaar om 1.200 tientonners vol wild, zo weet Wijze Ever. Daarvan komen
er 1.140 uit het buitenland en maar 60 uit Nederland. En dan gaat het om allerlei wild van edelherten tot
eenden en duiven. Wijze Ever windt zich er enorm over op dat hij nergens informatie vond over de eigenlijke
aantallen. Er zou toch een overzicht moeten zijn van het “hier te lande bemachtigde wild”. Bij de belastingen
zouden ze zulke cijfers toch moeten hebben, zo raast hij.

We zijn het er snel over eens dat er erg kwistig met lokvoer wordt gestrooid. Zelf maakte ik nog mee dat er af
en toe eens een vrachtje voederbietenkoppen werd gestort. Dat was goed voer. Nu ligt de maïs te schimmelen
in de “Rustgebieden voor het Edelhert”. Inmiddels zijn die helemaal overbodig. Er zijn zo veel paden
dichtgegooid met bomen, dat de meeste bosvakken groter zijn dan die zogenaamde rustgebieden. Tijdens de
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najaarsjacht zie je ook de edelherten er massaal uit vluchten. Ondanks dat blijven de jagers met hun dikke
auto’s - die hen maandelijks meestal meer kosten dan hun huis - nog steeds lokvoer aanslepen.

Grote Ever wijst op het grote succes van zijn strategie om massaal naar de gebieden te vluchten waar de wegen
en particuliere terreinen als campings en weilandjes met vee binnen het schootsveld liggen. Het intensieve
jagen is daar niet mogelijk. Feitelijk zou dat vluchten helemaal niet nodig zijn want jagers mogen alleen vanaf
de hoogzit jagen, zo legt Wijze Ever uit. We zijn het er snel over eens dat de jagers vermoedelijk de hele Veluwe
- kennelijk vanwege de hoge ligging - tot hoogzit moeten hebben verklaard. Grote Ever zegt dat er ook jagers
schijnen te zijn die plotseling in het donker heel goed kunnen zien en ook geweren waarbij je geen knal meer
hoort. Wijze Ever vermoedt dat er dan nachtkijkers en geweren met geluiddempers worden gebruikt. Dan
worden er heel wat regels overtreden, meent hij.

Als laatste indrukken meldt Grote Ever dat de jacht in de bossen eindelijk wat afneemt. Geleidelijk kunnen de
varkens - die nog over zijn - terug naar het bos. Als de aangekondigde drukjacht begint, wil Grote Ever alle
wilde zwijnen weer zo veel mogelijk over het totale gebied verspreid hebben. Nu komt hij echt goed op dreef.
Laat die jagers maar eens flink zweten. Ze zullen erg veel bos door moeten sjouwen en zullen weinigen van ons
zien, dat wil Grote Ever ze verzekeren. Op zoek naar hun bij elkaar gefantaseerde zwijnen, zo schateren we.
Wel triest dat ze op zoek moeten naar een paar duizend varkens, die er niet zijn.

Aan het omgaan met jachttechnieken hebben we al veel gedaan. Zelf maakte ik nog drijfjachten mee. Meest
effectief was het om zo veel mogelijk langs de drijvers te blijven rennen. Wat in de weg staat, storm je omver.
Schieten kunnen de jagers zeker niet, zolang je drijvers en andere jagers voor en achter je hebt. Gelukkig liep ik
nooit meer op dan wat schampschoten. Er moeten nog wel wat kogels zitten in mijn ‘schoudervullingen’, die
versterkingen die ons mannen beschermen bij gevechten. Wij zullen er alles aan doen om die drukjacht zo
weinig mogelijk succesvol te maken.

Plots is de nacht al redelijk op streek en we spreken mijn voorraad bessen aan. In september heb ik dagenlang
bessen verzameld en bij mijn stek opgeborgen. Het waren er zo veel dat ze nu aan het schimmelen zijn. Maar
de mousserende bosvruchtensmurrie is heerlijk. De stemming stijgt. Wijze Ever komt in een filosofische bui. Hij
vertelt van de grote onrust in de mensenwereld. Mensen worden steeds extremer en willen het liefst zo weinig
mogelijk met elkaar eens zijn. Met stellingen en standpunten wordt steeds meer onenigheid vastgesteld. De
grote politieke partijen verliezen steeds meer leden en stemmers. “Het electorale landschap is op drift!” roept
Wijze Ever, nadat hij vanwege de gistende bessen extra op dreef komt. Dus de mensen worden verdreven uit
hun electorale leefgebieden zoals wij zwijnen uit onze gebieden, vraagt Grote Ever. Exact! zegt Wijze Ever.
Vooral omdat ze tegen extremisten zijn, worden ze zelf steeds extremer! ’t Is intensieve stemmingmakerij! De
muzikale Grote Ever begint er gelijk een lied van te maken.

Zodra Grote Ever zijn lied voltooid heeft, keren ze huiswaarts. Ze heffen het fraaie lied aan met “intensieve
stemmingmakerij” als refrein. Het klinkt mooi. De beste zangers die we hebben: Grote Ever en Wijze Ever met
hun prachtige stemmen: dat “intensieve stemmingmakerij” ………………………… en ook nog tweestemmig!

Hopend dat mijn bericht bijdraagt tot een meer dierwaardig bestaan.

Met vriendelijke groet,

Oude Ever, ook namens Grote Ever en Wijze Ever

Veluwe, 9 november 2007

Marcel Vossestein
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BIJLAGE 2: ONDERZOEKSOPDRACHT ‘FLEXIBEL BEHEER’

Ontwikkeling wilde zwijnenpopulaties bij verschillende intensiteiten van beheer

De Kennisonlie-website toont resultaten van en plannen voor onderzoek dat Wageningen UR uitvoert in
opdracht van het ministerie van LNV.

Algemene gegevens
Onderzoekstype: BO-02-013-006
Startdatum: 5 jan 2009
Einddatum: 31 dec 2009
Status: Lopend

Doel
Het project dient een basis te vormen voor de eventuele toepassing van verantwoord gedifferentieerd beheer
in de praktijk. Het brengt de consequenties van dergelijk beheer vooraf in beeld op basis van de aanwezige
kennis en modellen. Daarmee is het een ex ante-evaluatie en beslisinstrument voor de toepassing van
(experimenteel) gedifferentieerd beheer. Het onderzoek zou daarom binnen een jaar die basis dienen te geven.
Dit project geeft, als condities voor (experimenteel) gedifferentieerd beheer, ook op hoofdlijnen de aanpak van
onderzoek en monitoring van dat beheer en van de begeleidende communicatie.

Achtergrond
Het tot op heden gevoerde getalsmatige beheer van wilde zwijnen is gericht op een doelstand van ca. 860 stuks
voor de gehele Veluwe. Omdat deze doelstand in toenemende mate wordt overschreden ontstaan extra
risico’s voor o.a. de verkeersveiligheid. O.a. hierom wordt in het Faunabeheerplan voor de Veluwe voor de
periode 2009-2012 een nieuwe vorm van beheer van de populaties wilde zwijnen voorgesteld, het
gedifferentieerd beheer. Dit betekent in sommige leefgebieden meer en in andere gelijkblijvende aantallen.
Ook wordt de haalbaarheid van een proef met een zeer terughoudend beheer bestudeerd. Het nieuwe
Faunabeheerplan schetst daartoe de kaders.

Werkwijze
Er worden zes onderzoeksthema’s onderscheiden: populatiedynamiek, biodiversiteit, zichtbaarheid, overlast,
lerend beheren en de wijze waarop een experiment met verminderd en mogelijk zonder afschot kan worden
uitgevoerd. Voor de eerste vier thema’s geldt de noodzaak van een nulmeting waarin de bestaande situatie
wordt vastgelegd. Resultaten Aan het einde van 2009 wordt het product opgeleverd in de vorm van een
Wageningen UR rapport. Hierin worden voor de diverse onderzoeksthema's de onderzoekvragen gepreciseerd
op grond van een internationale expert meeting, een literatuuronderzoek en beleidsvragen. Gepresenteerd
worden ontwerp, uitvoering, randvoorwaarden voor uitvoering en kosten nodig voor de beantwoording van de
onderzoekvragen.

Projectleider:
Bruinderink, Groot. G(Geert)

Team:
Groot Bruinderink G (Geert)
Lammertsma D
Wieren, van dr SE (Sip) , mede namens Ron Ydenberg (Resource Ecology Group WUR)
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BIJLAGE 3: MODEL STURING STERFTE met als basis zomerstand 2009 = 4.434 wilde zwijnen

FBE Veluwe keiler zeug overloper big totaal kenmerken per 1.000 hectare

Situatie 2009 MODEL STURING STERFTE basis 2009 = 4.434 4,9 biggen per zeug 52.000 ha.

ZOMERSTAND 2009 450 600 450 2.934 4.434 66,2% aanwas 85,3 zomer

STERFTE 90 120 150 1.956 2.316 78,3% afschot 2008 63,0 gemiddeld

WINTERSTAND 360 480 300 978 2.118 52,2% sterfte 2009/10 40,7 winter

sterftepatroon 20,0% 20,0% 33,3% 66,7% 140,0% 6.950 133,7 zomer 2008

Perspectief 2010 MODEL STURING STERFTE basis 2009 = 4.434 5,1 biggen per zeug

ZOMERSTAND 510 630 978 3.213 5.331 60,3% aanwas 102,5 zomer

STERFTE 102 126 326 2.142 2.696 78,3% afschot 2008 76,6 gemiddeld

WINTERSTAND 408 504 652 1.071 2.635 50,6% sterfte 2010/11 50,7 winter

sterftepatroon 20,0% 20,0% 33,3% 66,7% 140,0%

Perspectief 2011 MODEL STURING STERFTE basis 2009 = 4.434 3,8 biggen per zeug

ZOMERSTAND 734 830 1.071 3.154 5.789 54,5% aanwas 111,3 zomer

STERFTE 147 166 357 2.103 2.772 78,3% afschot 2008 84,7 gemiddeld

WINTERSTAND 587 664 714 1.051 3.017 47,9% sterfte 2011/12 58,0 winter

sterftepatroon 20,0% 20,0% 33,3% 66,7% 140,0%

Perspectief 2012 MODEL STURING STERFTE basis 2009 = 4.434 2,5 biggen per zeug

ZOMERSTAND 1.145 1.222 1.280 3.056 6.703 45,6% aanwas 128,9 zomer

STERFTE 229 244 427 2.037 2.937 78,3% afschot 2008 100,7 gemiddeld

WINTERSTAND 916 978 853 1.019 3.766 43,8% sterfte 2012/13 72,4 winter

sterftepatroon 20,0% 20,0% 33,3% 66,7% 140,0%

Perspectief 2013 MODEL STURING STERFTE basis 2009 = 4.434 1,4  biggen per zeug

ZOMERSTAND 1.343 1.404 1.019 1.966 5.732 34,3% aanwas 110,2 zomer

STERFTE 269 281 339 1.311 2.200 78,3% afschot 2008 89,1 gemiddeld

WINTERSTAND 1.074 1.124 679 655 3.532 38,4% sterfte 2013/14 67,9 winter

sterftepatroon 20,0% 20,0% 33,3% 66,7% 140,0%

Perspectief 2014 MODEL STURING STERFTE basis 2009 = 4.434 1,4 biggen per zeug

ZOMERSTAND 1.414 1.463 655 2.048 5.581 36,7% aanwas 107,3 zomer

STERFTE 283 293 218 1.188 1.982 78,3% afschot 2008 88,3 gemiddeld

WINTERSTAND 1.131 1.170 437 860 3.599 35,5% sterfte 2014/15 69,2 winter

sterftepatroon 20,0% 20,0% 33,3% 58,0% 131,3%

Perspectief 2015 MODEL STURING STERFTE basis 2009 = 4.434 1,4 biggen per zeug

ZOMERSTAND 1.350 1.389 860 1.945 5.544 35,1% aanwas 106,6 zomer

STERFTE 270 278 286 1.128 1.962 78,3% afschot 2008 87,7 gemiddeld

WINTERSTAND 1.080 1.111 574 817 3.582 35,4% sterfte 2015/16 68,9 winter

sterftepatroon 20,0% 20,0% 33,3% 58,0% 131,3%

Perspectief 2016 MODEL STURING STERFTE basis 2009 = 4.434 1,4 biggen per zeug

ZOMERSTAND 1.367 1.398 817 1.957 5.539 35,3% aanwas 106,5 zomer

STERFTE 273 280 272 1.135 1.960 78,3% afschot 2008 87,7 gemiddeld

WINTERSTAND 1.093 1.119 545 822 3.579 35,4% sterfte 2016/17 68,8 winter

sterftepatroon 20,0% 20,0% 33,3% 58,0% 131,3%
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Perspectief 2017 MODEL STURING STERFTE basis 2009 = 4.434 1,4 biggen per zeug

FBE Veluwe keiler zeug overloper big totaal kenmerken per 1.000 hectare

ZOMERSTAND 1.366 1.391 822 1.947 5.526 35,2% aanwas 106,3 zomer

STERFTE 273 278 274 1.129 1.955 78,3% afschot 2008 87,5 gemiddeld

WINTERSTAND 1.093 1.113 548 818 3.572 35,4% sterfte 2017/18 68,7 winter

sterftepatroon 20,0% 20,0% 33,3% 58,0% 131,3%

Perspectief 2018 MODEL STURING STERFTE basis 2009 = 4.434 1,4 biggen per zeug

ZOMERSTAND 1.367 1.387 818 1.942 5.513 35,2% aanwas 106,0 zomer

STERFTE 273 277 272 1.126 1.949 78,3% afschot 2008 87,3 gemiddeld

WINTERSTAND 1.093 1.110 546 816 3.564 35,4% sterfte 2018/19 68,5 winter

sterftepatroon 20,0% 20,0% 33,3% 58,0% 131,3%

Perspectief 2019 MODEL STURING STERFTE basis 2009 = 4.434 1,4 biggen per zeug

ZOMERSTAND 1.366 1.382 816 1.935 5.499 35,2% aanwas 105,8 zomer

STERFTE 273 276 272 1.122 1.944 78,3% afschot 2008 87,1 gemiddeld

WINTERSTAND 1.093 1.106 544 813 3.555 35,3% sterfte 2019/20 68,4 winter

sterftepatroon 20,0% 20,0% 33,3% 58,0% 131,3%

Perspectief 2020 MODEL STURING STERFTE basis 2009 = 4.434 1,4 biggen per zeug

ZOMERSTAND 1.365 1.378 813 1.929 5.484 35,2% aanwas 105,5 zomer

STERFTE 273 276 271 1.119 1.938 78,3% afschot 2008 86,8 gemiddeld

WINTERSTAND 1.092 1.102 542 810 3.546 35,3% sterfte 2020/21 68,2 winter

sterftepatroon 20,0% 20,0% 33,3% 58,0% 131,3%

populatieopbouw 30,7% 31,1% 15,3% 22,9% 100,0%
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BIJLAGE 4: MODEL STURING STERFTE met als basis zomerstand 2009 = 5.640 wilde zwijnen

FBE Veluwe keiler zeug overloper big totaal kenmerken per 1.000 hectare

Situatie 2009 MODEL STURING STERFTE basis 2009 = 5.640 6,4 biggen per zeug 52.000 ha.

ZOMERSTAND 2009 450 600 750 3.840 5.640 68,1% aanwas 108,5 zomer

STERFTE 90 120 250 2.560 3.020 78,3% afschot 2008 79,4 gemiddeld

WINTERSTAND 360 480 500 1.280 2.620 53,5% sterfte 2009/10 50,4 winter

sterftepatroon 20,0% 20,0% 33,3% 66,7% 140,0% 6.950 133,7 zomer 2008

Perspectief 2010 MODEL STURING STERFTE basis 2009 = 5.640 5,1 biggen per zeug

ZOMERSTAND 610 730 1.280 3.723 6.343 58,7% aanwas 122,0 zomer

STERFTE 122 146 427 2.482 3.177 78,3% afschot 2008 91,4 gemiddeld

WINTERSTAND 488 584 853 1.241 3.166 50,1% sterfte 2010/11 60,9 winter

sterftepatroon 20,0% 20,0% 33,3% 66,7% 140,0%

Perspectief 2011 MODEL STURING STERFTE basis 2009 = 5.640 3,8 biggen per zeug

ZOMERSTAND 915 1.011 1.241 3.841 7.007 54,8% aanwas 134,7 zomer

STERFTE 183 202 414 2.560 3.359 78,3% afschot 2008 102,4 gemiddeld

WINTERSTAND 732 809 827 1.280 3.648 47,9% sterfte 2011/12 70,1 winter

sterftepatroon 20,0% 20,0% 33,3% 66,7% 140,0%

Perspectief 2012 MODEL STURING STERFTE 2009 = 5.640 2,5 biggen per zeug

ZOMERSTAND 1.069 1.222 1.280 3.056 6.626 46,1% aanwas 127,4 zomer

STERFTE 214 244 427 2.037 2.922 78,3% afschot 2008 99,3 gemiddeld

WINTERSTAND 855 978 853 1.019 3.705 44,1% sterfte 2012/13 71,2 winter

sterftepatroon 20,0% 20,0% 33,3% 66,7% 140,0%

Perspectief 2013 MODEL STURING STERFTE basis 2009 = 5.640 1,4  biggen per zeug

ZOMERSTAND 1.282 1.404 1.019 1.966 5.671 34,7% aanwas 109,1 zomer

STERFTE 256 281 339 1.311 2.188 78,3% afschot 2008 88,0 gemiddeld

WINTERSTAND 1.025 1.124 679 655 3.483 38,6% sterfte 2013/14 67,0 winter

sterftepatroon 20,0% 20,0% 33,3% 66,7% 140,0%

Perspectief 2014 MODEL STURING STERFTE basis 2009 = 5.640 1,4 biggen per zeug

ZOMERSTAND 1.365 1.463 655 2.048 5.532 37,0% aanwas 106,4 zomer

STERFTE 273 293 218 1.188 1.972 78,3% afschot 2008 87,4 gemiddeld

WINTERSTAND 1.092 1.170 437 860 3.560 35,6% sterfte 2014/15 68,5 winter

sterftepatroon 20,0% 20,0% 33,3% 58,0% 131,3%

Perspectief 2015 MODEL STURING STERFTE basis 2009 = 5.640 1,4 biggen per zeug

ZOMERSTAND 1.310 1.389 860 1.945 5.504 35,3% aanwas 105,9 zomer

STERFTE 262 278 286 1.128 1.954 78,3% afschot 2008 87,1 gemiddeld

WINTERSTAND 1.048 1.111 574 817 3.550 35,5% sterfte 2015/16 68,3 winter

sterftepatroon 20,0% 20,0% 33,3% 58,0% 131,3%

Perspectief 2016 MODEL STURING STERFTE basis 2009 = 5.640 1,4 biggen per zeug

ZOMERSTAND 1.335 1.398 817 1.957 5.508 35,5% aanwas 105,9 zomer

STERFTE 267 280 272 1.135 1.954 78,3% afschot 2008 87,1 gemiddeld

WINTERSTAND 1.068 1.119 545 822 3.554 35,5% sterfte 2016/17 68,3 winter

sterftepatroon 20,0% 20,0% 33,3% 58,0% 131,3%
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Perspectief 2017 MODEL STURING STERFTE basis 2009 = 5.640 1,4 biggen per zeug

FBE Veluwe keiler zeug overloper big totaal kenmerken per 1.000 hectare

ZOMERSTAND 1.341 1.391 822 1.947 5.501 35,4% aanwas 105,8 zomer

STERFTE 268 278 274 1.129 1.949 78,3% afschot 2008 87,0 gemiddeld

WINTERSTAND 1.072 1.113 548 818 3.551 35,4% sterfte 2017/18 68,3 winter

sterftepatroon 20,0% 20,0% 33,3% 58,0% 131,3%

Perspectief 2018 MODEL STURING STERFTE basis 2009 = 5.640 1,4 biggen per zeug

ZOMERSTAND 1.347 1.387 818 1.942 5.493 35,3% aanwas 105,6 zomer

STERFTE 269 277 272 1.126 1.945 78,3% afschot 2008 86,9 gemiddeld

WINTERSTAND 1.077 1.110 546 816 3.548 35,4% sterfte 2018/19 68,2 winter

sterftepatroon 20,0% 20,0% 33,3% 58,0% 131,3%

Perspectief 2019 MODEL STURING STERFTE basis 2009 = 5.640 1,4 biggen per zeug

ZOMERSTAND 1.350 1.382 816 1.935 5.483 35,3% aanwas 105,4 zomer

STERFTE 270 276 272 1.122 1.940 78,3% afschot 2008 86,8 gemiddeld

WINTERSTAND 1.080 1.106 544 813 3.543 35,4% sterfte 2019/20 68,1 winter

sterftepatroon 20,0% 20,0% 33,3% 58,0% 131,3%

Perspectief 2020 MODEL STURING STERFTE basis 2009 = 5.640 1,4 biggen per zeug

ZOMERSTAND 1.352 1.378 813 1.929 5.472 35,3% aanwas 105,2 zomer

STERFTE 270 276 271 1.119 1.935 78,3% afschot 2008 86,6 gemiddeld

WINTERSTAND 1.082 1.102 542 810 3.536 35,4% sterfte 2020/21 68,0 winter

sterftepatroon 20,0% 20,0% 33,3% 58,0% 131,3%

populatieopbouw 30,6% 31,2% 15,3% 22,9% 100,0%


