Voorkomen van wild zwijn
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Het wild zwijn heeft sinds de jaren dertig altijd
in gesloten wildbanen (omrasterde gebieden)
geleefd, waar de stand gereguleerd wordt door
wildbeheer, de jacht. Het wild zwijn mag in
Nederland in twee gebieden voorkomen: op de
Veluwe (circa 91.200 hectare) en in het Meinweggebied (circa 1500 hectare). De Veluwe is
vrijwel geheel omsloten door zwijnenkerende
rasters. Er vindt intensief beheer plaats, dat
wil zeggen: er vindt afschot plaats op basis van
een afgesproken doelstand (afgelopen jaren
860). Dat mag in Nederland door de aanzitjacht (wachten in een hoogzit) of de bersjacht
(sluipend benaderen). In het Meinweggebied is
de voorjaarsstand – dat wil zeggen zonder de
nakomelingen van dat jaar – vastgesteld op 60
stuks. De zwijnen kunnen hier de grens over, ze
komen en gaan dan ook uit Duitsland. Aangrenzende landbouwgronden zijn daarentegen door
middel van een raster van de Meinweg gescheiden. Buiten de Veluwe en Meinweg geldt het

LNV en Gelderland zoeken

Wilde zwijnen, daar is iets mee: ze zijn er, je ziet ze bijna nooit,
ze worden fel bejaagd en staan op de Rode Lijst. Hoe kan dit? De
voor faunabeheer verantwoordelijke partijen krijgen steeds meer
vragen: hoe hou ik ze uit mijn mooie grasveld, moet er wel zoveel
geschoten worden, hoeveel passen er eigenlijk op de Veluwe? Tot
in de Tweede Kamer toe. Discussie is er genoeg, maar wat zijn de
knoppen waaraan gedraaid kan worden, en kunnen partijen het
daar over eens worden? LNV zette een Beleidsondersteunend
onderzoek uit, waarvan de minister op 22 december 2009 verslag
uitbracht aan de Kamer.
— Pieter Joop (ministerie van LNV, DK)
> Natuur- en faunabeheerders menen dat,
meer dan voorheen, gedifferentieerd beheer
van de populaties wilde zwijnen noodzakelijk
en mogelijk is op de Veluwe. Dus niet overal de
populatie laag houden, maar het realiseren per
deelgebied van een populatieomvang die beter
is afgestemd op de mogelijkheden en risico’s en
op de doelstellingen van de terreinbeheerder.
LNV, provincie, Fauna Beheer Eenheid (FBE):
wat zijn hierin de mogelijkheden? Zelfs Kamervragen over het beheer van wild zwijn bereikten eind 2007 de Tweede Kamer.
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Dit was aanleiding voor het Ministerie van LNV
om Beleidsondersteunend onderzoek over dit
onderwerp uit te zetten. De provincie Gelderland – verantwoordelijk voor het zwijnenbeheer op de Veluwe – had eerder de FBE Veluwe
al opdracht gegeven om te adviseren in een
nieuw op te stellen Faunabeheerplan 2009-2014.
In overleg met provincie, FBE en terreinbeheerders werd het project gegund aan Alterra, dat na
enkele maanden een rapport opleverde.

nulstandbeheer, dat wil zeggen dat hier geen
zwijnen zijn toegestaan. Als er dus elders in
Nederland zwijnen rondlopen dan ligt daar de
taak van de Wildbeheereenheid om de stand terug te brengen naar nul. Het wild zwijn staat op
de Rode Lijst (is dus bedreigd), en is beschermd
(Flora- en faunawet, tabel 2). Dit geldt overigens
ook voor hert, ree en damhert.

Dilemma zwijnensucces
Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw is
natuurbeleid en -wetgeving in Nederland op de
kaart gezet. Met de realisatie van de EHS is een
weg ingeslagen waarin natuurlijke processen
ruimte wordt geboden, en natuur zich relatief
ongestoord kan ontwikkelen. Gelukkig zijn
er vele soorten die het nu goed doen. Soms
blijkbaar te goed. Een gans in het riet is natuur,
maar veel ganzen die gras van een boer vreten
is schade. Een driehoeksmossel is natuur, maar
een Japanse oester is een exoot, en dus schade.
Een wild zwijn op de Veluwe is echte natuur in
eigen land, maar een overstekend wild zwijn
op de N224 op de Veluwe (met meer dan 10.000
voertuigen per dag) of een wild zwijn op een
akker of op een camping is al gauw schade. Zie
hier het dilemma van het wild zwijn.
Door bosontwikkeling en -beheer neemt de
mast (eikels en beukennootjes) op de Veluwe
steeds toe. Door de milde winters in het afgelopen decennium hielpen zelfs de doorgroeiende
breedbladige grassen het wild zwijn de winter

door. Gevolg: minder natuurlijke sterfte. De
jaarlijkse aanwas breekt inmiddels alle records
(200-400% van de voorjaarspopulatie).

Nog veel onbekend
Het Beleidsondersteunend onderzoek zette de
beschikbare (ecologische) onderzoeksresultaten
op een rij en bracht mogelijkheden die er in
het beheer zijn in beeld. Vooraf werden zes onderzoeksthema’s onderscheiden: populatiedynamiek, biodiversiteit, zichtbaarheid, overlast,
lerend beheren en hoe een experiment met
verminderd en mogelijk zonder afschot kan
worden uitgevoerd. Een overzichtelijke klus, zo
leek het, met kennis en inzichten waarmee het
beheer op het wild zwijn goed onderbouwd en
dus goed gekozen zou kunnen worden.
Lopende het onderzoek bleek echter hoeveel
parameters van invloed kunnen zijn op het
wild zwijn en hoe weinig kennis er voorhanden
is. We kennen niet de relatie tussen voortplan-

2009-2014 – vastgesteld in 2009 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten – mogen er op
de Veluwe maximaal 1580 zwijnen zijn in goede
jaren en 1080 in slechte jaren. In een markant
deel hiervan, het volledig omrasterde Nationaal
Park Hoge Veluwe (5000 ha), is de doelstand 50
stuks.
Op de noordelijke deel van de Veluwe, waar de
kans op schade en aanrijdingen groot is, zal het
beheer traditioneel blijven. In het zuidoostelijke deel van de Veluwe, waar schaderisico beduidend lager is, wordt het gedifferentieerd beheer
werkelijk ingezet. ‘Met de hand aan de kraan’
wordt hier de standen langzaam opgevoerd,
door in enkele boskernen de zwijnen niet te
bejagen. Het gaat goed zolang de populatie
daar blijft en in evenwicht komt. Raakt de vrije
groep op drift en gaan ze massaal op zoek naar
boomaanplant, suikerbieten en gazon, dan zal
toch worden ingegrepen. Door middel van monitoring van dit gedifferentieerd beheer wordt

de benodigde kennis voor het populatiebeheer
de komende jaren verzameld. Het gedifferentieerd beheer, het lerend beheren, is een stap in
de goede richting.<
Pieter Joop van de Directie Kennis LNV begeleidde het beleidsondersteunend onderzoek,
p.joop@minlnv.nl
Het rapport ‘Ex ante evaluatie van maatwerk beheer
van wilde zwijnen’, Alterra, is te vinden op
www.minlnv.nl > Actueel > Kamerstukken > zoek op
december 2009.
Het Faunabeheerplan Deel I 2009-2014 is te downloaden op www.gelderland.nl > zoek op ‘faunabeheerplan’.

De Zoogdiervereniging heeft 2010
uitgeroepen tot het Jaar van het Wild
Zwijn, zie www.zoogdierverening.nl >
nieuws (17 december 2009)

duidelijkheid over wild zwijn

Daarnaast zijn er meer ethische en maatschappelijke vraagstukken. Zoals hoeveel overlast
van de zwijnen accepteren we, vormen zwijnen een factor van belang bij risico’s van het
overbrengen van dierziektes op landbouwdieren, hoe vergroten we de zichtbaarheid van
de zwijnen? Wat vinden we van zwijnen die
verhongeren door een strenge winter in combinatie met slecht mastjaar. Wat vinden we van
een verkeersdode per jaar ten gevolge van een
overstekend zwijn op de Veluwe?

uit het archief van Pieter Joop

tingssucces en natuurlijke sterfte, er is geen
inzicht in de relatie tussen voedselkeuze en
voedselaanbod, conditie, welzijn en daarmee
samenhangend terreingebruik en migraties. We
kennen zelfs niet de precieze gevolgen van het
tot op heden gevoerde beheer of de effecten
van wild zwijn op de andere biodiversiteit, en
waarom wegbermen bij tijden zo aantrekkelijk
zijn voor wilde zwijnen. Het is onduidelijk hoeveel zwijnen er nu op de Veluwe lopen; zelfs
de vraag waarom er nu toch veel meer zeugen
zijn dan keilers en het belang daarvan bleef
onbeantwoord.

Dankzij beleid toch ook uitvoering
Ondanks het feit dat er onvoldoende kennis is
om precies te kunnen voorspellen wat er op
de Veluwe gaat gebeuren, is toch besloten het
gedifferentieerd beheer in uitvoering te brengen. Met het nieuwe Faunabeheerplan Veluwe
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