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Betreft Zwijnenproblematiek gemeente Epe /Veluwe 
 
Aan RCN de Jagerstee 
t.a.v. de heer Mar Molenaar 
jagerstee@rcn.nl 
 
 
 
 
 
 
Geachte heer Molenaar,  
 
Al geruime tijd houdt onze stichting zich onder andere bezig met de dier- en mensonterende wijze waarop er in de 
gemeente Epe en elders op de Veluwe wordt omgegaan met de Wilde Zwijnen en het andere wild, dat de 
prachtige Veluwse natuur juist zo bijzonder (en voor toeristen en recreanten zo bijzonder aantrekkelijk) maakt. De 
druppel die wat ons betreft de emmer deed overlopen, was de wijze waarop het gemeentebestuur van uw 
woonplaats het ongenode verschijnen van zwijnen binnen de bebouwde kom meende te moeten beantwoorden 
door jagers in te schakelen om de dieren af te schieten. Terwijl het juist diezelfde jagers zijn, die de weerloze 
dieren uit hun veilige omgeving verjagen met het vooropgezette plan, om door middel van het doen ontstaan van 
schade en overlast voor zichzelf onbeperkte afschotmogelijkheden te verkrijgen. Het volstrekt ten onrechte 
jachtvriendelijke provinciale bestuur zal hen daarbij zeker ter wille zijn! 
Uit eigen onderzoek weten wij tot in detail, wat er zich in werkelijkheid op de Veluwe afspeelt en hoe het wild al 
een aantal jaren vrijwel uitsluitend gedurende de nachtelijke uren gewapenderhand naar het leven wordt gestaan. 
Niet door stropers, maar door integraal gecamoufleerde hobbyjagers die zijn uitgerust met hightech jachtwapens, 
voorzien van nachtzichtkijker en geluiddemper!  
Wij vrezen dan ook, dat het beeld dat door u beschreven werd in de Stentor van 20 juni 2008 en waarbij er door 
uw campinggasten soms wel dertig van deze prachtige dieren bij de toerit van het kampeerterrein konden worden 
gezien, inmiddels voltooid verleden tijd is. Wellicht zijn het zelfs deze dieren geweest, die moedwillig door 
hobbyjagers van de plaatselijke Wildbeheereenheid in het holst van de nacht tot in de dorpskern van Epe werden 
opgedreven en waarvan er eentje zelfs tot in het Vossenbroek vluchtte. 
Om daar vervolgens door een hoogbejaarde doch doorgeladen kogelbuks dragende jager afgeschoten te worden. 
Op een steenworp van de altijd drukke A50!  
Ook onderschrijven wij uw angst, dat er met het banale lukraakafschot van ongecontroleerde aantallen zwijnen en 
ander Veluws wild, inderdaad een regelrechte massamoord wordt gepleegd op de kip met de gouden eieren, 
waarvan het hele gewest Veluwe al sinds jaar en dag de economische vruchten plukt. 
Daarom hebben we onlangs in een uitvoerig schrijven het Veluws Bureau voor Toerisme van deze onversneden 
barbarij tegen onze natuur in kennis gesteld. En deze feiten vanzelfsprekend naar zoveel mogelijk relevante 
partijen doorgecommuniceerd! 
Onder uw collegaʼs in de sector verblijfsrecreatie bevinden er zich ongetwijfeld velen wiens seizoengasten – net 
als de uwe- er van genieten om zwijnen, herten, reeën, moeflons, hazen, konijnen en ander wildlevende dieren 
van nabij te kunnen bewonderen in hun natuurlijke leefomgeving of op geringe afstand van menselijke activiteit. 
Maar ons is bekend geworden, dat er ook hobbyjagende campinghouders zijn die zélf rasters en roosters onklaar 
hebben gemaakt. Louter om de vervolgens ontstane wildschade aan te grijpen als argument voor een verruiming 
van de afschotmogelijkheden. Zulke lieden vermoorden dus op zijn Hollands gezegd de kip van wiens eieren zij 
zelf moeten leven.  
Zó oliedom (of zo u wilt oerstom) zijn hobbyjagers namelijk! 
 
Het heeft ons zeer aangegrepen, dat u destijds in de Stentor zo treffend de essenties en accenten op de juiste 
plaats wist te leggen. Inderdaad hebben de in het wild levenden inheemse dieren de oudste rechten in onze 
buitengebieden en past het ons om hen te ontzien en te respecteren.  
Dat doet U, dat doen wij en dat doen mét ons bijna alle beschaafde Nederlanders en ook vrijwel alle buitenlandse 
bezoekers van onze unieke en dikwijls adembenemend mooie natuur.  
Een natuur die van onbeschrijflijk grote waarde is voor ons allen: zowel in emotioneel -, cultureel -, fysiek-  als ook 
in economisch opzicht. 



	  

Nieuw Amsterdamseweg 45  |  7764 AN Zandpol  |  (0591) 553 295  |  info@ganzenbescherming.nl  |  www.ganzenbescherming.nl 

De op jaarbasis tientallen miljoenen overnachtingen en de meer dan een miljard euroʼs omvattende omzet van het 
Veluwse toerisme getuigen van deze enorme waarde, die zéker een ministerie als E.L.I. ernstig ter harte zou 
dienen te nemen. Maar uitgerekend dit ministerie walst als een hondsdolle mastodont door de porseleinkast die 
Nederlandse Natuur heet! 
 
 Een spreekwoordelijke handvol hobbyjagers die zich verenigden in het misdadige syndicaat 
ʻFaunabeheereenheid Veluweʼ en zich ongestraft mogen verschuilen achter een door de Provincie Gelderland 
goedgekeurd “Faunabeheerplan”, dat inhoudelijk door iedere onafhankelijke deskundige op wetenschappelijke 
gronden afgeschoten kan worden, matigt zich het recht aan om de totale groene Veluwse economie om zeep te 
helpen. En dat doen zij met een bestiale moordlust, die alle signalen van daartoe dienende overheidorganen al 
jaren geleden op scherp had behoren te stellen.  
Wij weten dat het thans zelfs voor ervaren wildbiologen niet meer mogelijk is om op de Veluwe bij daglicht zelfs 
maar één zwijn, hert, ree of moeflon in beeld te krijgen. Alle dieren zijn namelijk door de barbaarse hobbyisten 
beroofd van het laatste sprankje vertrouwen dat zij in de mens koesterden. En zij verbergen zich in doodsangst in 
het diepst van de Veluwse bossen!  
U verwoordde het in 2008 heel treffend in de Stentor 
“Toen tijdens de Mkz van 2001 de mens zich even inhield en niet zomaar overal de natuur in mocht, legden de 
dieren ook heel snel hun angst voor mensen af en moest je op fietspaden uitkijken dat je geen hert of zwijn 
aanreed!” 
Zó hoort het ook te zijn, want zeker in een overbevolkt land als het onze is het immoreel, ongepast en misdadig 
om de natuur gewapenderhand naar het leven te staan! 
 
De aanstichters en bedrijvers van deze ellende staan niet alleen de hele Veluwse zoogdierfauna naar het leven, 
maar zullen daarmee ook binnen enkele jaren het totale natuur- en wildtoerisme volledig om zeep geholpen 
hebben. Tenzij er vanuit de regionale belanghebbenden, natuurliefhebbers en dierenvrienden hiertegen actie 
wordt ondernomen. 
Bij deze mail treft u dan ook een overzicht aan van correspondentie die wij recentelijk over de Veluwse zwijnen – 
c.q. wildproblematiek hebben verzonden. 
Het lijkt ons aanbevelenswaardig om met alle belanghebbende partijen in de Veluwse recreatieve- en 
natuurbehoudsector een front te vormen, om op die wijze een spoedig halt toe te roepen aan de 
weerzinwekkende moord op ons aller belangrijkste bezit: de vrije natuur en de inheemse fauna. 
Wij willen u daarbij vanzelfsprekend graag met raad en daad terzijde staan.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
N.N. Chögyal Trizin 
Namens het bestuur van Ganzenbescherming Nederland 
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Bijlagen in attachment: Alle correspondentie naar gemeente Epe 
                                  Aan het gemeentebestuur van de gemeente Heerde 
                                  Aan het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland  
                                  Aan het Veluws Bureau voor Toerisme  
                                  Essay: “Al is de leugen nog zo snel!” 
 
Nb: afschriften van al onze correspondentie naar de gemeenten Epe, Heerde, de provincie Gelderland en het 
Veluws Bureau voor Toerisme zijn tevens verzonden aan alle Veluwse gemeentebesturen, terreinbeherende 
instanties en Parlementaire Kamerfracties en Vaste Commissies.  
 
cc:  Veluws Bureau voor Toerisme  
      College van Gedeputeerde Staten van Gelderland 
      Alle besturen van Veluwse gemeenten 
      Vaste commissie voor E.L.I.  
       Tweede Kamerfracties van PvdA, Groen Links en D66 (t.b.v. maatschappelijke onderbouwing wetsvoorstel 
Wet Mooi Nederland) 
       Alle Veluwse gemeentebesturen     
       De Faunabescherming 
       De Dierenbescherming 
       Directie Staatsbosbeheer  
       Directie Natuurmonumenten 
       Directie het Gelders Landschap.  
 
 
 
 


