	
  

Aan het college van B en W en de gemeenteraad van Rhenen
Nieuwe Veenendaalseweg 75
3911MG Rhenen

Zandpol, 3 april 2012,

Geacht gemeentebestuur,
Met verbazing namen wij heden via berichtgeving in De Gelderlander kennis van het feit, dat er overwogen wordt
om over te gaan tot afschot van een familie Wilde Zwijnen die door een boswachter van Het Utrechts Landschap
in de bossen van uw gemeente werd gesignaleerd. Uit de bij dat artikel afgedrukte foto menen wij de plaats te
herkennen waar deze dieren zich ophielden: namelijk langs het fietspad van de Veenendaalse Straatweg (N416)
nabij ’t Koetshuis op het landgoed Prattenburg.
Wij volgen al vele jaren de onwettige verrichtingen van jachtcombinaties, Fauna- en Wildbeheereenheden door
het hele land en richten ons daarbij met name op het heimelijk onklaar maken van rasters en roosters en het
clandestien uitzetten van rottes zwijnen buiten de daartoe geëigende (omrasterde) gebieden. Omdat er sinds
enkele jaren plotseling sprake was van de aanwezigheid van Wilde Zwijnen op de landgoederen Sysselt en
Hoekelum bij Ede / Bennekom gingen wij er van uit, dat het niet lang meer zou duren alvorens de eerste dieren
ook op de Utrechtse Heuvelrug zouden verschijnen. Niet te voet echter, maar per veetrailer!
Het verbaasde ons dus geenszins toen wij in de loop van 2011 vernamen, dat er inderdaad een rotte zwijnen was
gesignaleerd in de nabijheid van de voormalige zandafgraving de Dikkenberg, het huidige natuurterrein
Kwintelooyen. Naar verluidt zouden die dieren daar kort tevoren inderdaad zijn uitgezet.
Ook van andere zijde bereikten ons in de nazomer en herfst van 2011 berichten over de aanwezigheid van
zwijnen in de bossen tussen Rhenen en Amerongen / Overberg, waarbij meermalen expliciet Prattenburg werd
genoemd. Het is dus op zijn minst verbazingwekkend, dat pas dezer dagen een personeelslid van de organisatie
die een groot deel van de Stichtse natuurgebieden in beheer heeft, deze ‘ontdekking’ heeft gedaan. Zou het
wellicht niet kunnen zijn zo vragen wij ons af, dat vooral het onbevangen aan het daglicht treden van deze dieren
dé reden is waarom er zo nodig tot afschot moet worden overgegaan? Het provinciale Utrechtse bestuur, dat wij
uit ervaring kennen als een van de meest natuur- en diervijandige colleges van ons ganse land, staat naar verluid
al in de startblokken om de benodigde afschotvergunningen voor de op handen zijnde biggenmoord te
verstrekken!
Een moord op dieren waarvoor juist ten koste van heel veel gemeenschapsgelden enkele jaren geleden een dure
doch vooralsnog nutteloze wildpassage tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Elster Buitenwaarden tot stand is
gebracht. Zowel de Provincie, het Landschap als de gemeente Rhenen kan zich dus beter beijveren om
doelmatige zwijnenrasters te plaatsen in plaats van gewenste dieren die op onwelgevallige wijze ‘bij nacht und
nebel’ en geheel tegen eigen wil en dank op Prattenbug / Kwintelooyen zijn uitgezet, gewapenderhand om het
leven te laten brengen. Het aanleggen van grofwildpassages veronderstelt immers ook de waarachtige
aanwezigheid van grofwild in de gemeente Rhenen.. En daarvan was naar onze bevinding de afgelopen halve
eeuw, afgezien van een paar dozijn reeën in de vrije wildbaan en een dierenpark vol kijkkastdieren, absoluut geen
sprake!
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Wij verzoeken u dus vriendelijk om geen medewerking te verlenen aan het provinciale zoologische wanbestuur en
de dieren in uw buitengebied ongemoeid te laten. Zij kunnen namelijk een niet te onderschatten verrijking vormen
voor zowel de biodiversiteit als voor het natuurtoerisme en de recreatieve belevingswaarde!
Met vriendelijke groet,

N.N. Chögyal Trizin
Namens het bestuur van Ganzenbescherming Nederland

cc: aan het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht
de Dierenbescherming
de Faunabescherming
Voor gedocumenteerde en beschrijvende informatie m.b.t. zwijnenafschotproblematiek verwijzen wij naar de
website www.ganzenbescherming.nl en www.faunabescherming.nl
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