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Samenvatting

Uit een vergelijking van drie grootschalig toegepaste beheerregimes  - de Veluwe, Kroondomein Het Loo en de
Oostvaardersplassen - inzake onze grootste zoogdieren doemt een indringend zorgelijk beeld op. Vooral het
samenklinken van onze gebieden met topnatuur  - de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) - lijkt zonder ingrepen
in het beheer op een enorme confrontatie in 2018 uit te lopen. Bestuurlijk lijkt - het daarvan nog van nog twee
verkiezingsrondes en zittingsperiodes verwijderd te zijn - een veilig gevoel te geven. Het ontstaan van een
structuur met louter natuurlijke elementen lijkt vooralsnog de enige prioriteit. De unieke meerwaarde van het
daadwerkelijk ecologisch functioneren van de structuur lijkt niet beseft te worden.

Uit de vergelijking van de meest maximaal verschillende beheerregimes dringt het beeld op van de grote zoog-
dieren met ’s zomers een voorkeur voor de rijkdom aan grassen in de Oostvaardersplassen en de grazige
kustzones van het Veluwemeer. ’s Winters zullen de dieren een voorkeur hebben voor de beschutting van de
bossen op de Veluwe. Kijkend naar de huidige beleidsinzet wacht de dieren op de Veluwe het afschot. Daar is
immers de inzet in najaar en winter om minstens zes van iedere tien edelherten te doden.

De nota geeft de routes – ontworpen op grond van een ‘hand-aan-de-kraan-strategie’ en daarvoor startend in
2011 – om rond 2018 tot integraal stabilisatie van alle populaties te komen:

De ‘route’ naar een natuurlijke stabilisatie van de populaties wilde zwijnen zal aan een gemiddeld beeld als
hieronder geschetst moeten voldoen:

De ‘route’ naar een natuurlijke stabilisatie van de populaties edelherten – en vooral ook de damherten - en zal
aan een gemiddeld beeld als hieronder geschetst moeten voldoen:

Uitgangspunt is dat met het aangepaste faunabeheer in 2011 wordt gestart. Vooral de rust - met een
daadwerkelijk onafhankelijk, effectief toezicht en dito wetenschappelijke begeleiding en sturing - zal een
belangrijke bijdrage aan het terugdringen van de ontregelde voortplantingsprikkel – gemeten in procentuele
aanwas ten opzichte van de winteraantallen - moeten leveren.

Verondersteld is dat de matiging daarvan slechts 75% zal zijn van het tempo van toename. Inzet zal vooral ook
moeten zijn, het bestand volwassen dieren te laten toenemen en verouderen. Pas na twee jaar zal zich een
daling van de aanwas gaan aftekenen. Tegelijkertijd is de populatie in de winter dan al fors toegenomen.

Spannend onderdeel is dat de zomerse aantallen binnen een verantwoord niveau blijven, terwijl de omvang
van de winterse populatie stijgt. Helaas lijkt het daarvoor noodzaak nog enkele  jaren jaarlijks een steeds
dalend  aantal dieren te doden, tot stabilisatie is bereikt. Deze rekenkundige route maakt duidelijk dat de
natuurlijke stabilisatie – bij de realisatie van de EHS in 2018 – nog net tot stand gekomen zou kunnen zijn.

Dit kan niet meer zijn dan een veronderstelde ‘route’ waarbij vooral de daadwerkelijke rust maar ook de
groeiomstandigheden en strengheid van winters van overwegende invloed zijn.

ROUTE WILDZWIJN
EHS-NORM
VELUWE

ONTOELAATBAAR > 110% ZORGWEKKEND 55 – 110% VERANTWOORD < 55%

jaar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 202 0 2021
aanwas in %-age
t.o.v. winter 180,0 % 191,2% 157,7% 131,7% 11 0,0% 91,8% 76,7% 64,0% 53 ,5% 44,6% 37,3 % 31,1%

aantal winter 2.000 2.000 2.398 2.636 2.916 3.123 3.293 3.399 3.454 3.458 3.422 3.353
afschot/sterfte in
%-age t.o.v. winter

180,0 % 171,3% 131,2% 112,1% 93,3% 79,8% 68,3% 59,3% 51 ,8% 45,6% 40,3 % 35,9%

afschot/sterfte in
%-age t.o.v. zomer

64,3% 58,8% 54,4% 50,3% 46,6% 43,1% 39,8% 36,8% 34 ,1% 31,5% 29,2 % 27,0%

ROUTE ED EL HERT
EHS-NORM VELUWE

ONTO ELAATBAAR > 43% ZO RGWEKKEND 36 - 42% VERANTWOORD < 36%

jaar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2 021

aanwas in %-age
t.o.v. winter

50,0% 54,5% 49,1% 44,2% 42,0% 39,9% 37,9% 36,0% 34,2% 3 2,5% 30,9% 29,3%

aan tal  win ter 2.000 2.000 2.182 2.325 2.425 2.519 2.592 2.638 2.658 2.652 2.621 2 .5 67

afsc ho t/sterf te in %-
age t.o. v. win te r

50,0% 45,4% 42,5% 39,9% 38,1% 37,0% 36,1% 35,2% 34,4% 3 3,6% 32,9% 32,2%

afsc ho t/sterf te in %-
age t.o. v. zo mer

33,3% 29,4% 28,5% 27,7% 26,8% 26,4% 26,2% 25,9% 25,7% 2 5,4% 25,1% 24,9%
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Zoektocht naar de normen en waarden inzake de toppers van onze fauna

Op 22 juli 2010  stelde de minister van LNV de op 2 augustus gepubliceerde aanwijzing en ontheffing vast
inzake het faunabeheer in het Kroondomein. Dit op grond van het (nog) niet gepubliceerde Faunabeheerplan
Kroondomein Het Loo 2010-2015. Oordelend op de cijfers inzake de populaties betreft het een ongewijzigde
voortzetting van het beheerregime uit het Faunabeheerplan Kroondomein 2004-2008. Dit is gebaseerd op
onderzoeken die in 1991 werden afgerond.  Daarin kunnen ontwikkelingen als meer loofhout, klimaat (verlengd
groeiseizoen + mildere winters) en toename luchtverontreiniging als stikstof nog allerminst volledig zijn
voorzien.

Inzake het beheer van onze grootste zoogdieren zijn drie onderscheidende vormen van beheer  – naar soorten
-  te vergelijken: de Veluwe, het Kroondomein en de Oostvaardersplassen. De aanwas en afschot/sterfte zijn in
beeld te brengen afhankelijk van wat als “voorjaarstand” dan wel als de kernbezetting kan worden aangemerkt.

Op de Veluwe poogt men in 2010 de zomerpopulatie van 5.100 wilde zwijnen met 3.900 terug te brengen tot
ca. 1.200. Dit is een afschot van 76% van de zomerstand. Maar een afschot van 325% ten opzichte van de
beoogde voorjaarsstand (=1200). De vruchtbaarheid moet in 2010 minstens een niveau van vijf à zes biggen per
zeug hebben bereikt, terwijl het gemiddelde in de jaren ’90 nog 2,2 big per zeug bedroeg.

Als wilde zwijnen de Veluwe ook een stabiele populatie als in de Oostvaardersplassen zouden kennen, zou ten
opzichte van het laagste aantal (winter) de aanwas gemiddeld 1,4 biggen per zeug (zo’n 35%) bedragen en een
gemiddelde sterfte van 55%, ten opzichte van de hoogste aantallen (zomer), waarmee aanwas en sterfte in
balans zouden zijn. Daarom hieronder een vergelijking van de laatst beschikbare cijfers: 2009.

In de Oostvaardersplassen betekent een aanwas en sterfte onder de grote grazers van een kwart tot een derde
ten opzichte van de laagste stand in de winter en zo’n vijfde ten opzichte van de hoogste aantallen in de zomer.

damhert
Deze soort wordt op de Veluwe bevorderd - inmiddels gemiddeld 1½ kalf per hinde - door hiervan de helft van
de jaarlijkse aanwas af te schieten. Vanuit zo’n aangrenzend Veluws stimulatiegebied als het Vierhouterbos
dringen jaarlijks damherten – evenals moeflons - het Kroondomein binnen, die daar jaarlijks met hun aanwas
worden afgeschoten.

damhert edelhert heckrund *) konikpaard wild zwijn

aanwas Veluwe 59,5% 60,3% 174,1%

afschot Veluwe 28,9% 57,6% 214,6%

aanwas Kroondomein 50,0% 50,0% 100,0%

afschot Kroondomein 150,0% 50,0% 100,0%

aanwas Oostvaarders-plassen 21,5% 31,0% 29,2% 35,1%

sterfte Oostvaarders-plassen 28,1% 35,9% 25,7% 35,1%

0,0%

50,0%

100,0%

150,0%

200,0%

250,0%

Marcel Vossestein: op basis FBE Veluwe 2009,  Fanabeheerplan 2004-2008+ontheffing 2010 Kroondomein en
Staatsbosbeheer Oostvaardersplassen 2009  + fictieve toevoeging wilde zwijnen daar. *) na correctie aug.
2010

Aanwas en sterfte/afschot  soorten 2009 Veluwe ,  Kroondomein
en Oostvaardersplassen
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edelhert
Hier valt op dat de aanwas – en daarmee ook het afschot – op de Veluwe ruim boven die in het Kroondomein
ligt. De aanwas en het afschot in het Kroondomein zijn (beleidsmatig) het dubbele van de natuurlijke aanwas
en sterfte in de Oostvaardersplassen. In het Faunabeheerplan Veluwe 2009-2014 is de – al jaren niet bereikte -
doelstand edelherten zelfs nog verlaagd van 1.612 naar 1.420!

heckrund en konikpaard
Deze soorten zijn opgenomen ter illustratie dat grote zoogdieren met een zuiver natuurlijke begeleiding hun
aanwas en ook de sterfte tussen de 25 en 35% stabiliseren. Vanwege de wijze van voedselopname met de tong
is het heckrund op langer gras aangewezen dan de afbijtende soorten als edelhert en konikpaard en ondervindt
vooral daardoor de nadelen bij een toenemende populatie grote grazers. De correctie “heckrund, augustus
2010” betreft een verwisseling van zomer- en winterstand in 2005 (= -132).

wild zwijn
Uit de vergelijking blijkt dat de aanwas – en daarmee ook het als noodzakelijk verondersteld afschot – op de
Veluwe zo’n ruim drie tot vier keer de natuurlijke aanwas en sterfte bedraagt. Het beleid in het Kroondomein is
gericht het tweevoudige van de natuurlijke aanwas en sterfte.

Populatiebeheer versus natuurlijke stabilisatie
De grafiek per gebied maakt duidelijk welke ontwrichtende uitwerking het populatiebeheer vooral moet
hebben op de populaties dieren. Van alle populaties op de Veluwe en het Kroondomein wordt minstens de
helft, maar vaker (zeer) aanzienlijk meer afgeschoten. Waar op de Veluwe het damhert wordt gestimuleerd,
wordt slechts een omvang afgeschoten gelijk aan de natuurlijke stabilisatie. Ondanks dat de aanwas het
dubbele van de natuurlijke aanwas bedraagt, ligt het afschot op het niveau van de natuurlijke aanwas. Hoewel
het aantal verbindingen met het Kroondomein toeneemt, worden de damherten daar alle afgeschoten. Aanwas
en afschot van wilde zwijnen bedraagt het dubbele tot (ruim) het zesvoudige van natuurlijke stabilisatie.

Natuurlijke aanwas en sterfte
De natuurlijke stabilisatie via aanwas en sterfte van wilde zwijnen blijkt onder meer uit het rapport “Ethische
aspecten bij het beheer van wilde zwijnen”, Alterra 475, Wageningen 2002, inzake een onderzoek - in opdracht
van de Dierenbescherming -, waarbij van 1988 tot en met 1996 een proef met een terughoudend beheer, die in
de twee boswachterijen Hoog Soeren en Ugchelen-Hoenderloo plaatsvond. Daarnaast is de natuurlijke aanwas
en sterfte ook rekenkundig aan te tonen.

Duidelijk is hoe krampachtig vastgehouden wordt aan achterhaalde inzichten inzake het beheer van de
grootste zoogdieren in ons land. Dit terwijl ontwikkelingen voor actualisatie pleiten en ook van de regelgeving.

aanwas Veluwe afschot Veluwe
aanwas

Kroondomein
afschot

Kroondomein

aanwas
Oostvaarders-

plassen

sterfte
Oostvaarders-

plassen

damhert 59,5% 28,9% 50,0% 150,0%

edelhert 60,3% 57,6% 50,0% 50,0% 21,5% 28,1%

heckrund *) 31,0% 35,9%

konikpaard 29,2% 25,7%

wild zwijn 174,1% 214,6% 100,0% 100,0% 35,1% 35,1%

0,0%

50,0%

100,0%

150,0%

200,0%

250,0%

Marcel Vosssestein: op basis FBE Veluwe 2009,  Faunabeheerplan 2004-2008 +ontheffing 2010 Kroondomein en
Staatsbosbeheer, Oostvaardersplassen 2009 + fictieve toevoeging wilde zwijnen daar. *) na correctie aug. 2010

Aanwas en afschot/sterfte 2009 Veluwe, Kroondomein en Oostvaardersplassen
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Schadeafhankelijk afschot
Het belangrijkste middel voor het beheer van de beschermde dieren op de Veluwe blijkt het afschot. De meest
doorslaggevende voorwaarden hiervoor zijn (Flora- en faunawet, art. 67, lid 1):

belangen als volksgezondheid en openbare veiligheid, veiligheid van het luchtverkeer,
voorkomen van schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren of flora en
fauna,
wat beschermde inheemse diersoorten betreft, kan afschot alleen plaatsvinden als geen afbreuk
wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort,
de dagelijks besturen van de provincie (kunnen) bepalen wat met de via afschot bemachtigde dieren
dient te geschieden.

Met het Besluit beheer en schadebestrijding dieren is inzake “voorkomen van schade”  en “geen afbreuk
wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort”  na de aanpassingen met het kabinet
op 24 oktober 2006 de volgende uitwerking van kracht (art. 4, lid 1):

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:

a. de aanleiding is gelegen in de schadehistorie ter plaatse en van het omringende gebied of

b. de maximale populatieomvang in relatie tot de draagkracht van het gebied waarin de dieren
zich bevinden.

Preventief ruimen met effecten
Na het kabinetsbesluit van 24 oktober 2006 tot de aanpassing  van schadebestrijding en populatiebeheer zijn
aangepaste regels deze begin 2007 inwerking getreden. Sindsdien zijn de gevolgen duidelijk merkbaar in de
natuur. Het leidde tot fors meer (grofweg het dubbele aantal) wildaanrijdingen en een inmiddels aanhoudend
extreem vlucht- en schuilgedrag van al het wild. Recent klonk de roep om “bewegingsjacht” op de edelherten.
Najaar 2007 ontstond de roep om “drukjacht” op de wilde zwijnen. Ondanks dat de rechter de toestemming –
tegen de zin van de Tweede Kamer - van de minister vernietigde, blijken zeer intensieve jachtpraktijken
sindsdien vooral uit het gedrag van de dieren. De provincie Gelderland gaf toestemming voor middelen om op
de Veluwe ’s nachts te kunnen jagen. Bewoners van de Veluwe merken op “Tegenwoordig hoor je niet meer
dat er gejaagd wordt”. Zodra de jacht in de leefgebieden start, vormen de gevluchte wilde zwijnen hinder bij
dorpen en wegen maar ook in toenemende mate een jaarlijkse recreatieve attractie.

Allesoverheersend beheer
Alleen gedurende enkele weken eind maart (15 maart eindigt het officiële afschot van wilde zwijnen), begin
april zijn bij schemering dieren soms weer te zien. Uit het diergedrag valt op te maken dat in april leefgebieden
alweer worden betreden. De laatste twee jaar verplaatsen de wilde zwijnen zich al vóór de start van de officiële
tellingen in mei en juni al naar de bosranden bij wegen, dorpen en andere menselijke bewoning. Een gedrag
dat in eerdere jaren pas bij de start van de officiële jacht ontstond.

Zorgvuldigheid uitgesloten
De zichtbaarheid van het wild is aantoonbaar onvoldoende voor de tellingen, die in mei en juni officieel
plaatsvinden. Deze blijken sinds 2007 hoogst onbetrouwbaar en zijn feitelijk niet meer dan inschattingen. Bij
het afschot 2008/09 doodde men 5.403 wilde zwijnen, terwijl men voorjaar 2008 slechts 6.103 van de achteraf
vastgestelde 6.903 telde. De noodzaak om zowel voor de tellingen als het afschot de leefgebieden te
doorzoeken, vaagt bij beide alle zorgvuldigheid – juist door de structurele verstoring - weg. Deze zorgvuldigheid
lijkt ook minder van belang als de inspanning bestaat om 50 tot 60% van de herten en reeën en 70% of meer
van de wilde zwijnen vanaf de zomer te doden. De nadruk ligt op aantalreductie en niet op selectie. Het
besluiten tot en toestaan van nachtelijke bejaging onderstrepen dit. Het extreme vlucht—en schuilgedrag
vanwege het doorzoeken van leefgebieden kan onmogelijk als kwaliteitskenmerk worden gezien. Resultaat is
dat de Veluwe nog uitsluitend zwaar getraumatiseerde populaties wild kent. Dit jaar viel op dat wilde zwijnen
zelfs een angstkreet slaken, zodra ze een mens bij hun leefgebieden waarnemen.
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Allesbepalende aanwas
Waar het nastreven van “de maximale populatieomvang in relatie tot de draagkracht van het gebied waarin de
dieren zich bevinden” toe leidt, blijkt uit de meer dan drievoudige vruchtbaarheid onder wilde zwijnen en de
verdubbeling onder herten (veel tweelingen) ten opzichte van de natuurlijke aanwas:

FBE Veluwe 2008/09 wild zwijn damhert edelhert gemiddeld

big/kalf per vrouwelijk dier 5,4 1,5 1,1 2,8

aanwas %-age t.o.v. voorjaarstand 174,1% 59,5% 60,3% 119,4%

Als de dieren zelf hun aantallen afstemmen op levensmogelijkheden als in de Oostvaardersplassen, levert dat
het volgende beeld op:

Oostvaardersplassen 2009 heckrund konikpaard edelhert gemiddeld

kalf/veulen per vrouwelijk dier 0,9 0,9 0,6 0,7

aanwas %-age t.o.v. 1-1-2009 31,0% 29,2% 21,5% 24,8%

‘Oostvaarders’ zonder mast
Verbindende schakel in de vergelijking van de Veluwe en de Oostvaardersplassen vormen de edelherten die in
een vergelijkbaar aantal in beide gebieden aanwezig zijn. De tienvoudige vruchtbaarheid van de tien keer
kleinere Oostvaardersplassen als zeekleigebied maakt dit mogelijk in verhouding tot de arme zandgronden op
de Veluwe. In de Oostvaardersplassen blijkt ook, dat de rol van de beschikbare hoeveelheid mast – eikels en
beukennootjes – feitelijk slechts traditioneel culturele waarde1  heeft en niet zo zeer in praktische zin. Een zeer
beperkt aantal eiken en beuken in de Oostvaardersplassen heeft nu nog nauwelijks het vruchtdragend stadium
bereikt. Ondanks dat groeide de startpopulatie van enkele tientallen edelherten in een verrassend beperkt
aantal jaren tot een stabiele populatie van zo’n tweeduizend dieren. Het toont aan dat de jaarlijkse
mastberichten van het Faunafonds feitelijk een slag in de lucht zijn.

De onvermijdelijke dood als ‘begeerlijk’ reguleren óf laatste zorg
De primaire vraag dringt zich op: (extreem) actief doden of gepaste levensbeëindiging als uitzichtloosheid dat
vraagt?

FBE Veluwe 2008/09 wild zwijn damhert edelhert in totaliteit
gerealiseerd afschot 5.403 122 1.095 6.620

afschot %-age t.o.v. voorjaarsstand 214,6% 28,9% 57,6% 136,8%

Als hun individuele levensmogelijkheden de dood van de dieren bepalen, levert dat in de Oostvaardersplassen
het volgende beeld op:

Oostvaardersplassen 2009 heckrund konikpaard edelhert in totaliteit
(begeleid) gestorven 153 291 655 1.099

sterfte %-age t.o.v. 1-1-2009 35,8% 25,7% 28,1% 28,3%

1 “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’, 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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‘Het Jaar van het Wild Zwijn’

Over het wild zwijn op de Veluwe weten we – ondanks ‘Het Jaar van het Wild Zwijn’ – niet meer dan dat men er
in 2010 5.100 telde en daarvan in het jachtseizoen 2010/11 3.900 (76,5%) moeten worden afgeschoten. Eind
2010 zouden dus nog maar 1.200 (23,5%) wilde zwijnen over mogen zijn. Aan de hand van deze povere cijfers is
het mogelijk om te construeren wat er – inmiddels vooral in het nachtelijk duister – in de Veluwse bossen
plaatsvond en nog plaats moet vinden:

FBE Veluwe keiler zeug overloper big totaal
WINTERSTAND 2009/10           435           435           290           580        1.739

 Populatieopbouw winter 25,0% 25,0% 16,7% 33,3% 100,0%

 oude volwassenen           435           435

 overlopers worden volwassen           145           145

 biggen worden overloper           580

 5,8 biggen per zeug        3.362

 ZOMERSTAND 2010           580           580           580        3.362        5.101

 Populatieopbouw zomer 11,4% 11,4% 11,4% 65,9% 100,0%

 AFSCHOT 2010/11           280           280           380        2.962        3.901

GEWENSTE WINTERSTAND 2010/11           300           300           200           400        1.200
aandeel in het afschot 7,2% 7,2% 9,7% 75,9% 100,0%
gemiddelde populatie             507            507             435          1.971            3.420

Uitgaande dat de populatie in overeenstemming met voornemens van de FBE Veluwe is opgebouwd, zou de
gemiddelde vruchtbaarheid nu 5,8 biggen per zeug bedragen.

Per tien vierkante kilometer Veluwe moet van de gemiddeld zo’n 100 wilde zwijnen het aantal op de Zuid-
Veluwe worden teruggebracht tot 30 en op de Noord-Veluwe nog steeds naar 17. Ondanks de geavanceerde
middelen bij nachtelijk gebruik slaagde men er nimmer in het aantal na de winter onder de 35 per tien
vierkante kilometer Veluwe (= 1.500 wilde zwijnen totaal) te brengen. Het gemiddelde laagste aantal zal rond
de 2.000 wilde zwijnen als winterstand liggen.

Nieuw leefgebied als cadeau!

Hét – mogelijk grootste - probleem van de wilde zwijnen is mogelijk, dat zij nergens meer op een volledig
natuurlijke manier (kunnen) leven. Vóór de komst van de mens hadden zij Nederland al tienduizenden jaren
bewoond. Voor hen als moerasdier bij uitstek moet het toenmalige Nederland een eldorado zijn geweest. Dat
zal daarom juist ook voor de Oostvaardersplassen gelden. Enkele tientallen exemplaren met voldoende
diversiteit in bloedlijnen zullen binnen drie à vier jaar met een omvang van minstens zo’n 3.000 exemplaren het
gebied bevolken, waarna een stabilisatie als berekend zich af zal kunnen tekenen. Een daarna veronderstelde
aanwas – met gemiddeld 1,4 biggen per zeug  -  stuwt de winterse aantallen met ruim 54% op en vervolgens zal
de even grote natuurlijke sterfte (35% van het aantal in de zomer) weer tot het gemiddelde stabiele niveau in
de nawinter terugbrengen. De wilde zwijnen zouden de ten opzichte van de Veluwe tien keer kleinere, maar
tien keer vruchtbaardere Oostvaardersplassen – na stabilisatie -  in vergelijkbaar aantal bevolken. We zouden
ze in de volgende samenstelling met de volgende ontwikkeling aan kunnen treffen:

Oostvaardersplassen keiler zeug overloper big totaal
WINTERSTAND           928           928           459           685        3.000
 Populatieopbouw winter 30,9% 30,9% 15,3% 22,8% 100,0%
 oude volwassenen           928           928
 overlopers worden volwassen           230           230
 biggen worden overloper           685
 1,4 biggen per zeug        1.620
 ZOMERSTAND        1.157        1.157           685        1.620        4.620
 Populatieopbouw zomer 25,1% 25,1% 14,8% 35,1% 100,0%
 sterftepatroon 20,0% 20,0% 33,3% 58,0% 54,6%
STERFTE           231           231           228           940        1.631
aandeel in de sterfte 14,2% 14,2% 14,0% 57,6% 100,0%
WINTERSTAND           926           926           457           681        2.989
 Populatieopbouw winter 31,0% 31,0% 15,3% 22,8% 100,0%
gemiddeld populatie zomer/winter      1.043 1.043   572       1.153         3.810
 Populatieopbouw gemiddeld 27,4% 27,4% 15,0% 30,3% 100,0%
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Het rekenkundig construeren van de door de natuur gestabiliseerde populatie legt opmerkelijke verschillen
bloot met de door menselijk ingrijpen overheerste – en gemiddeld (tussen zomer- en winterstand) vrijwel even
grote – populatie op de Veluwe.  Meest in het oog springt de gemiddelde vruchtbaarheid van 1,4 biggen per
zeug in de Oostvaardersplassen tegenover de 5,9 biggen per zeug op de Veluwe. Daarmee proberen de wilde
zwijnen hun aantallen op het nu al jaren bestaande gemiddelde (van aantallen in de zomer en de winter) van
circa 3.500 af stemmen. Dit heeft grote gevolgen voor de gemiddelde populatieopbouw van zomer en winter:

winter keiler zeug overloper big totaal
Oostvaardersplassen 27,4% 27,4% 15,0% 30,3% 100,0%
FBE Veluwe 2010/11 14,8% 14,8% 12,7% 57,6% 100,0%

Daarnaast springt het grote verschil tussen het afschot van ruim driekwart (3.900 = 76,5%) van de
zomerpopulatie op de Veluwe in het oog tegen de natuurlijke sterfte van ruim een derde (1.600 = 35%) in de
Oostvaarderplassen. Natuurlijke sterfte vormt voor dieren een volkomen natuurlijk proces. Voor wilde zwijnen
als bij uitstek sociale dieren moeten de jaarlijkse de rigoureuze uitdunningen van populaties en vernietigingen
van familieverbanden op de Veluwe nauwelijks besefte drama’s vormen:

jaarlijkse vermindering keiler zeug overloper big totaal
sterfte Oostvaardersplassen           231           231           228           940        1.631
afschot FBE Veluwe 2010/11           280           280           380        2.962        3.901

Ook wordt duidelijk dat de door de FBE Veluwe (beleidsmatig) nagestreefde populatieopbouw feitelijk
ondeugdelijk is en sterker op vergroting van de populatie is gericht, omdat het door ouderdom niet meer
vruchtbaar gedeelte van de populatie wordt afgeschoten (vergrijzing kent het Veluws wild allerminst) :

zomerse populatie keiler zeug overloper big totaal
Oostvaardersplassen 31,0% 31,0% 15,3% 22,8% 100,0%
FBE Veluwe 2010/11 25,0% 25,0% 16,7% 33,3% 100,0%
gemiddelde populaties  (van zomer- en winterstand):
Oostvaardersplassen 1.043     1.043           572    1.153  3.810
FBE Veluwe 2010/11         507            507   435         1.971         3.420
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De jacht in alle stijlen

Koning-Stadhouder Willem III bleef de Veluwe zelfs boven de Engelse jachtterreinen verkiezen. Rond 1685
besteedde hij een hele dag aan het bemachtigen van één hert. Toen was dat een uiterste van behendigheid van
paardrijden, hanteren van slag- en steekwapens en aansturen van gevolg en meute honden. Tal van jacht-
taferelen uit die tijd tonen die vorm van status. Na introductie van de vuurwapens is dat verdwenen. Een eeuw
geleden toonden aanzienlijken nog wel publiek hun jachtbuit. Inmiddels houdt men ook dat liever strikt voor
ingewijden.
Wel poogt men met het ‘weidelijk jagen’ nog een sportief element te benadrukken. Dat schuurt wel weer met
‘de legitimatie’ om vooral de zieke en gebrekkige dieren te doden. Die zwakkere dieren leveren ook al niet de
jachtbuit op, die trots getoond moet worden. Daarvoor is de herfst de beste periode. Het wild is dan in top-
conditie voor de winter. Roofdieren in de natuur hebben het in de nazomer en herfst moeilijk en dan overleven
alleen de roofdieren die fit zijn. In de winter zullen ze nauwelijks prooidieren behoeven te doden. Dan liggen de
verzwakte prooidieren voor ‘het oprapen’. De hongerdood onder de prooidieren voorkomen ze dan niet. De
jager als vervangend roofdier is een wijdverbreide misvatting.
Ook nu staat het afschot – officieel voor schadebestrijding en populatieregulatie – vaak nog als “oogsten”
vermeld in faunabeheerplannen. Het is ook de verbinding met het traditioneel cultuurelement van de mast als
eikels en beukennootjes. Bestuurlijk lijken de Mastberichten zelfs een kwaliteitskenmerk te moeten vormen.

Een afschermend ‘kennismoeras’?

De toepassing van de verruiming van de regels voor schadebestrijding en populatieregulatie leidde in 2007
onmiddellijk al tot een veronderstelde noodzaak tot drukjacht. Aanhoudende excessen en commentaren
daarop deed de minister besluiten de Vaste Kamercommissie van LNV rond de jaarwisseling 2008/09 een
studie toe te zeggen inzake een proef met terughoudend beheer. De rapportage van deze studie “Ex ante
evaluatie van maatwerk beheer van wilde zwijnen” verscheen op 21 december 2009 en beslaat ruim honderd
pagina’s. Het geheel bevat een uiterst moeilijk toegankelijke beschrijving van de meest uiteenlopende aspecten
van wilde zwijnen en hun levensvoorwaarden. Opmerkelijk is dat het rapport “Ethische aspecten bij het beheer
van wilde zwijnen”, Alterra 475, Wageningen 2002, inzake een proef met een terughoudend beheer van 1988
tot en met 1996 in de twee boswachterijen Hoog Soeren en Ugchelen-Hoenderloo wel wordt genoemd op
pagina 93 (naast een daar vermelde proef in het Kroondomein). Conclusie daarvan is:

In de ‘rasterpopulatie’ werd een verband gevonden tussen enerzijds de conditie van de dieren,…., en
anderzijds de beschikbaarheid van voedsel (mast). Dit effect was dichtheidsafhankelijk. Daarmee was
het onderzoek op het spoor van dichtheidsafhankelijke aantalsregulatie, een terugkoppelings-
mechanisme dat op natuurlijke wijze zorgt voor een aftopping van de populatieomvang door
concurrentie om voedsel. Onderzoek dat dit zou kunnen onderbouwen werd tot op heden nergens in of
buiten Europa uitgevoerd. We weten daarom niets van natuurlijke dichtheden, het effect en het niveau
van natuurlijke dichtheidsafhankelijke terugkoppeling, een natuurlijke populatiestructuur en migraties
die samenhangen met de dichtheid….

Men maakte desondanks toch de keuze van een wel erg kostbare, volledig nieuwe proef van maar liefst tien
jaar. Dit jaar de voorbereiding en in 2020 wordt de proef beëindigd. In een aantal gebieden op de Zuid- en
Midden-Veluwe vindt een terughoudender beheer plaats en in de overige gebieden handhaaft men de
komende tien jaar de huidige praktijken. De toenmalige Kamermeerderheid stemde ermee in. De Provincie
Gelderland verhoogde het aantal wilde zwijnen in proefgebieden op de Zuid- en Midden-Veluwe daarvoor van
de 860-norm naar een variatie van een 1.080- tot 1.560-norm. Afgemeten naar de in percentages weergegeven
beleidsdoelen in het Faunabeheerplan Veluwe 2009-2014  bestaat een gemiddelde ‘ruimte’, ook voor
afschot/sterfte (= ongeveer driekwart!) uit het volgende:



Normen en waarden inzake de toppers van onze fauna, Marcel Vossestein, pagina 11 van 30

Het ‘ex ante-rapport’

Op bladzijde 12 van het rapport “Ex ante evaluatie van maatwerk beheer van wilde zwijnen” schetst de WBE
Veluwe het beeld dat het aantal wilde zwijnen ‘s zomers is opgelopen van 1.000 in 1977 tot 6.000 in 2007.

Ook schetst men als een belangrijk probleem van de eikels en beukennootjes die aanleiding zouden zijn, dat de
wilde zwijnen voor overlast zorgen. Inmiddels blijkt de overlast vooral bij de start van de jacht (en inmiddels
ook al zelfs vooraf aan de tellingen in mei/juni). Tijdens de val van eikels en beukennootjes blijven deze in hun
leefgebieden liggen, omdat de wilde zwijnen zich aan de randen van bosgebieden en daarbuiten concentreren.

Waarom makkelijk als moeilijk het best rendeert?

Grootste gevaren voor een ‘kleine overheid’ zijn dat die zich moet verlaten op ‘het veld’ en de ‘adviescratie’
met hun belang bij vervolgopdrachten en/of begeleiding van vervolgonderzoek. Deze kwetsbaarheden vormen
bedenkelijke verliezen als kennismonopolies, prioriteren van belangen en de regie over de bestuursprocessen
en zelfs ook het daadwerkelijke toezicht in private handen. Deze elementen zijn ook in de opzet van het
toegezegde proef met terughoudend beheer dominant. Het bestuur lijkt ook hier verworden een ‘kleine
overheid’, die ‘het veld’ en de ‘adviescratie’ alle ruimte moet laten.

Het “dichtheidsonafhankelijk model” versus rekenkundige beoordeling aanwas

In bijlage 1, op bladzijde 53, wordt het “dichtheidsonafhankelijk model” weergegeven, waarop de “860-norm”
is gebaseerd. Kern daarvan is de theorie dat zo’n 5 à 6 keer in 100 jaar nog maar 860 wilde zwijnen op de
Veluwe de winter zouden overleven. Om te voorkomen dat zo’n situatie zich via sterfte voordoet, poogde men
de populatie jaarlijks preventief de populatie tot dat niveau terug te brengen. Op grond daarvan pakt(e) het
beleid statistisch – met zekerheid - dus in 82%  van de jaren dus fout uit. Inmiddels is het aantal in de proef-
gebieden opgetrokken tot 1.080 (voedselarme jaren) tot 1.580 wilde zwijnen (voedselrijke jaren), maar de
foutkans zal weinig anders zijn. Vooralsnog meent met dit in 1997 gepubliceerde model te kunnen gebruiken,
ondanks de ontwikkelingen als meer loofhout, klimaat en toename luchtverontreiniging. In 1997 bedroeg de
effectieve (daadwerkelijke) doelstand zo’n 1.250. Begin deze eeuw is de daadwerkelijke doelstand nauwelijks
onder de 2.000 geweest. Winter 2007/08 moeten rekenkundig zelfs 3.500 tot 4.000 wilde zwijnen hebben
overleefd, toen achteraf bleek dat het aantal in zomer 2008 6.950 moest hebben bedragen, in plaats van het
aanvankelijk getelde aantal van 6.100. Per wild zwijn moet winter 2007/08 toen minstens 4½ keer meer levens-
mogelijkheden beschikbaar zijn geweest dan de statistisch berekende norm in onderstaand model. De nu
vastgestelde doelstand in het proefgebied ligt nog nauwelijks op de daadwerkelijke doelstanden in de jaren ’90.
Nog niet op driekwart van de minimale aantallen in de 21e eeuw. En spreekt daarbij zelfs nog van
“terughoudend beheer”!
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Het dichtheidsonafhankelijk model

Bladzijde 52 van het ex ante rapport bevat ook een analyse van de rekenkundige beoordeling op grond van de
voortplanting (zoals eerder genoemd in deze nota) en het dichtheidsonafhankelijk model dat het beschikbare
voedsel als uitgangpunt heeft. Ook hier wijkt de toegankelijkheid van het taalgebruik niet af van de totale
rapportage.

De analyses van Vossestein lijken in zoverre relevant dat deze simpele modellen laten zien dat we bij
het huidige beheer, met lage doelstanden, effectief de controle over de aantallen kwijt kunnen raken.
De door Vossestein veronderstelde terugkoppeling tussen jachtdruk en aanwas (per individu) – hogere
jachtdruk betekent meer aanwas – zou tot gevolg kunnen dat deze situatie eerder voorkomt.
Omdat wij – in tegenstelling tot Vossestein -  veronderstellen dat bij toenemend aantal het dichtheids-
afhankelijke model beter bij de werkelijkheid past, omdat natuurlijke regulerende processen gaan
meespelen, beoordelen wij deze out of control situatie anders en niet zo zeer als een ‘zwijnenbom’.

De toelichting lijkt de juistheid van de rekenkundige benadering op grond van de voortplanting op zich wel te
erkennen. De kritiek concentreert zich op de titel van de nota “De ‘wilde zwijnenbom’ op de Veluwe” waarmee
de benadering van de populatieontwikkeling werd gepresenteerd. Wel schetste de nota dat een maximale
voortplanting van gemiddeld 10 à 11 biggen per zeug tot niet of nauwelijks te beheersen situaties kan leiden.

Het geheel is opmerkelijk, omdat zowel de natuurlijke aanwas- en sterftepatronen rekenkundig te construeren
zijn. Leidend daarin is de gemiddelde leeftijd van de volwassen dieren. Dat bepaalt immers – naast een niet
langer  vruchtbaar, maar zich nog wel voedend aandeel  - de sterfte van dat gedeelte van de populatie. De
verdere compensatie van de haalbare natuurlijke aanwas moet gevonden worden in de sterfte onder de
overlopers (eenjarige wilde zwijnen) en de biggen.
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Inputgestuurde versus outputgestuurde beoordeling

Dat men – opvallend krampachtig - aan de inputgestuurde beoordeling (vooral voedsel) – in tegenstelling tot
outputgestuurde (voortplanting) – van de populatieontwikkeling wil vasthouden, blijkt ook uit het
marginaliseren van andere inzichten en uit de beantwoording inzake het uiterst terughoudend beheer in de
Oostvaardersplassen door de minister inzake vragen daarover van Kamerleden naar aanleiding van de ex ante
rapportage (Reactie op vragen naar aanleiding van het rapport over de “Ex ante evaluatie van maatwerk
beheer van wilde zwijnen”, 30 maart 2010), vragen 29, 39, 42 en 71:

29

Worden kritische beschouwers van het afschot van zwijnen zoals de Faunabescherming of Marcel
Vossestein op enige wijze bij het experiment betrokken? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Het is de verantwoordelijkheid van de provincie en Faunabeheereenheid om derden en hun ideeën bij
het experiment te betrekken waar zij dat relevant en wenselijk achten. De provincie is bekend met de
rapporten van de heer Vossestein en de Faunabescherming.

39

Welke nieuwe inzichten zou een aanvullend onderzoek naar ethische en maatschappelijke vraagstukken
rond gedifferentieerd beheer mogelijk nog kunnen opleveren?

Het is van belang dat de provincie en Faunabeheereenheid ethische en maatschappelijke vraagstukken
betrekken bij de opzet en uitvoering van een experiment met gedifferentieerd beheer. Welke nieuwe
inzichten dat op kan leveren, is niet te voorzien. Zie ook mijn antwoorden op de vragen 29 en 30.

42

Kan uiteengezet worden wat er in het voorbereidende jaar gebeurt? Kan het onderzoek / experiment,
zoals voorgesteld in het rapport, op ieder moment aangepast en bijgestuurd worden op basis van de
doorlopende monitoring van gevolgen van gedifferentieerd beheer en waarop is een periode van 10
jaar gebaseerd?

Provincie en faunabeheereenheid bezinnen zich momenteel op de vraag welke aanbevelingen kunnen
worden uitgevoerd. Het komend jaar wordt in ieder geval op grond van het faunabeheerplan gestart
met maatwerkbeheer. Dit geschiedt op basis van lerend beheren. Bijstelling gedurende de looptijd van
het Faunabeheerplan is zeker mogelijk, vanuit het hand-aan-de-kraan-beginsel.

71

Op welke wijze kunnen de ervaringen van de Oostvaardersplassen een bijdrage leveren aan het meer
terughoudende populatie beheer op de Veluwe?

Enerzijds zijn de Oostvaardersplassen inderdaad een natuurgebied zonder afschot, anderzijds gaat het
hier om een gebied dat van geheel andere aard is en gaat het om geheel andere dieren. Het beheer in
de Oostvaardersplassen is een vorm van lerend beheren (adaptive management). Dit geldt ook voor het
voorgenomen maatwerkbeheer van de wilde zwijnen op de Veluwe. Deze vorm van beheer vergt een
gedegen monitoring opdat met een zekere regelmaat beheerevaluaties op grond van gegevens kunnen
worden gemaakt. Zie ook mijn antwoord op vraag 29, 39 en 42.

De situatie in de Oostvaardersplassen is echter op veel punten niet te vergelijken met die op de Veluwe.
Zo is de Oostvaardersplassen een relatief voedselrijk gebied op kleigrond en de Veluwe een relatief
voedselarm gebied op zandgrond. Bovendien herbergen beide gebieden deels andere diersoorten.
Alleen het edelhert komt in beide gebieden voor. Nog belangrijker is het dat de Oostvaardersplassen
een volledig ingerasterd natuurgebied betreft. Dat gaat voor de Veluwe maar ten dele op. Het gebied
wordt doorsneden door wegen en kent bewoningskernen en landbouwenclaves. Er staan niet overal
rasters.

Bovendien hebben de bossen op de Veluwe vaak ook een functie voor de houtproductie. Om deze reden
moet zeer terughoudend worden omgegaan met het één op één vertalen van ervaringen van de
Oostvaardersplassen op de situatie op de Veluwe.

Ook uit deze beantwoording wordt duidelijk hoe moeilijk men het zichzelf en vooral ook de beoordelende
buitenstaander maakt met de inputgestuurde beoordeling (vooral voedsel).
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Oostvaardersplassen versus de Veluwe

Gemeten naar de effectieve levensmogelijkheden van edelherten zijn de – tien keer vruchtbaardere -
Oostvaardersplassen getalsmatig redelijk vergelijkbaar met de – geografisch tien keer grotere – Veluwe.

Van de gemiddelde populatie edelherten in de Oostvaardersplassen in 2009 van 2.577 (2.327 + 2.827=5.154/2)
bepaalde de natuur dat er 655 moesten sterven. De natuur had eerder in een aanwas van 500 kalfjes voorzien.

De Veluwe kende in 2009 een gemiddelde populatie edelherten van 2.473 (1.900 + 3.045= 4.945/2), waarvan
men vond dat er 1.433 moesten worden gedood na een aanwas van 1.145. Tegenover de Oostvaardersplassen
met in 2009 van 2.577 (2.327 + 2.827=5.154/2) als gemiddelde populatie edelherten en een natuurlijke sterfte
van 655.

De grafiek Beheer FBE Veluwe 2008/09 geeft weer welke – feitelijk ontoelaatbare – dynamiek ontstaat, zodra
de mens voor de dieren gaat uitmaken met welke aantallen zij in een bepaald gebied zouden kunnen leven.
Jaar op jaar moet men vele duizenden dieren doden, vooral omdat men de aantallen in het voorjaar te laag
houdt met grote aantallen in de zomer als gevolg. En ook dat het extreem grote afschot tot complete
verstoring in de leefgebieden noodzaakt en vrijwel alle sociale verbanden vernietigt. In 2009 werden meer dan
7.500 dieren gedood. De circa nog resterende 2.000 edelherten in de winter (gepland toen nog 1.612 en voor
2009 tot 2014: 1.410) probeerden met een aanwas van 1.145 hun te lage aantallen te corrigeren.

edelhert
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edelhert 500 2.327 2.827 655

heckrund *) 132 426 558 153

konikpaard 330 1.132 2.163 291

*) heckrund na correctie augustus 2010
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‘Bijgesnoeide’ telling van de stand of telling van een ‘bijgesnoeide’ stand

De grafiek maakt de verschillen in de tellingen wilde zwijnen naar de aantallen biggen per zeug per deelgebied
van 2008 en 2009 duidelijk, die op grond natuurlijke processen volstrekt ondenkbaar zijn:

Hierbij is uitgegaan van de tellingen in het voorjaar. Voorjaar telde men 2008 6.100 wilde zwijnen, waarna in
december werd vastgesteld dat de daadwerkelijke stand 6.950 moest hebben bedragen.

In percentages bleek in de aanwas van de wilde zwijnen 2009 de volgende metamorfose:
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De cijfers uit 2008 zijn in de vorm van de aanvankelijke – nog niet gecorrigeerde – tellingen gebruikt voor de
nota “De ‘wilde zwijnenbom’ op de Veluwe” (oktober 2008). Het is uiterst opmerkelijk dat zich in 2009 zo’n
(meest wonderbare) egalisatie van de voortplantingsprikkel in alle deelgebieden zou hebben voltrokken. Een
gemiddelde afname van 6,3 % ten opzichte van de aanvankelijke telling (grootste egalisaties zelfs 25 en 29%!)
en 38,3 % ten opzichte van de gecorrigeerde cijfers. De wijze van beheer (grootste afschot wilde zwijnen ooit:
men doodde 5.403 = 78,3% van de 6.903 wilde zwijnen, terwijl de taakstelling op 87½ % lag) liet allerminst
mogelijkheden voor dergelijke natuurlijke veranderingen. De ontwikkelingen hebben zich voltrokken terwijl de
Veluwse natuur volledig door de meest onnatuurlijke – nimmer op die schaal eerder voorgekomen -
omstandigheden (ongekende nachtelijke vervolgingen) werd gedomineerd.

Dit geeft inzake de tellingen van 2009 aanleiding tot de twee mogelijkheden:

a. Er is sprake van een ‘bijgesnoeide’ telling van de stand;

b. Er is sprake van een telling van een ‘bijgesnoeide’ stand.

Een ‘preafschot’ als verklaring?

De niet door natuurlijke omstandigheden te verklaren en daarom wonderbare, vrijwel ‘Veluwe-brede’
stabilisatie van de voortplantingsprikkel onder de wilde zwijnen roept indringende vragen op. Vooraf aan de
officiële tellingen in mei/juni 2009 viel – na enkele weken met terugkerende rust - onder het Veluws wild in
april een opmerkelijk grote onrust te bespeuren. Deze onrust gaf mij aanleiding om dit op 13 mei 2009 aan de
nationaal en provinciaal verantwoordelijke bestuurders duidelijk te maken met mijn brief “Bord in nationale
succeskleur, maar er achter is het wild nog steeds panisch!” als aanvulling op nota "De 'turbojacht' op de
Veluwe", april 2009. Dit jaar deed zich dit opnieuw voor met dit verschil dat wilde zwijnen ook een angstkreet
uitten, zodra ze je opmerkten. Deze waarnemingen laten ruimte voor de mogelijkheid dat de zeugen met de
grootste aantallen biggen, inclusief de nakomelingen, vooraf aan de tellingen worden gedood. Dit schept de
mogelijkheden om uit de tellingen de wonderbare stabilisatie te laten blijken.

Sinds de Provincie Gelderland van deze beoordeling op de hoogte is, deelt men nog het totaalaantal wilde
zwijnen en het afschot mee. Daarnaast is de opzet van de enkele jaren functionerende site met gegevens over
de wildaanrijdingen zo veranderd, dat deze minder makkelijk te analyseren. Dit gebeurde kort na de nota “De
turbojacht op de Veluwe” (april 2009), waaruit bleek de wildaanrijdingen vooral in de nachten van zaterdag op
zondag en ook woensdag op donderdag extreem waren toegenomen tijdens het jachtseizoen 2008/09. Die met
wilde zwijnen bleken met 59% toegenomen en die met reeën met 42%.
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Het Faunabeheerplan Veluwe 2009-2014

Bij de vaststelling van het Faunabeheerplan Veluwe 2009-2014 werd (ook al) duidelijk dat de unieke grote
zoogdieren aan keiharde repressie blijven blootstaan. Ook de Provincie Gelderland blijkt een ‘kleine overheid’ -
die zich moet verlaten op ‘het veld’ en de ‘adviescratie’ met belang bij vervolgopdrachten en/of begeleiding
van vervolgonderzoek – vormen verliezen als een kennismonopolie, prioriteren van belangen en de regie over
de bestuursprocessen en daadwerkelijk toezicht in private handen. De uitvoerders van het faunabeheer
kunnen hun eigen regels ontwerpen. Alleen de – op grond van de geruisloze jacht - alom gebruikte
geluiddemper blijft goedkeuring missen, zo lijkt het.

Mijn – door de Provincie Gelderland gevraagde - advies inzake het Faunabeheerplan Veluwe 2009-2014 was de
nota “Op naar VeluweNatuurlijk!” (augustus 2009) met een op natuurlijke aanwas en sterfte afgestemd
beheer, zoals ook eerder in deze nota opgenomen. Dit stuitte met name op bezwaren van het Faunafonds,
zoals blijkt uit de reacties van gedeputeerde staten:

Zienswijze Dhr. Vossestein:

De heer Vossestein heeft zijn reactie vormgegeven in de nota ‘op naar Veluwe natuurlijk’. De nota
betreft de pleit voor analyse van de noodzaak, middelen en mogelijkheden op de Veluwe en ook elders
om een zo natuurlijk mogelijk leven van de fauna te waarborgen. In de nota wordt aangegeven dat het
voorgaande faunabeheerplan wilde zwijnen niet effectief is geweest. Dat blijkt o.a. het aantal
aanrijdingen wat na de jacht niet minder is geworden. Het onderdeel wilde zwijnen in het nieuwe
faunabeheerplan Veluwe blijft in gebreke. Minder afschot en een hogere populatiedichtheid leiden tot
een natuurlijker evenwicht volgens de heer Vossestein.

Advies Faunafonds:

Een surplus aan hoefdieren binnen beheervrije zones acht zij een ongewenste ontwikkeling. Dit kan
onder omstandigheden van droogte, langdurige vorst of overbegrazing leiden tot schadetoename. Het
niet handhaven van afgesproken standen baart zorg bij hogere doelstanden. Geen wilde zwijnen in de
robuuste verbindingszones en geen medegebruik landbouwgronden

Overwegingen:

Bij gedifferentieerd beheer wordt in het Faunabeheerplan onderscheidt gemaakt tussen de Noord-
Veluwe, i.v.m. belangen van verkeer en landbouw en de Zuid (oost) Veluwe, waar hogere doelstanden
worden toegestaan . Nieuw zijn ook gebieden binnen een leefgebied met geen beheer behoudens
ethisch afschot. Dit betekent in plaats van de huidige voorjaarstand van 870 Wilde zwijnen een nieuwe
voorjaarsstand van 1080 (voedselarme jaren) tot 1580 wilde zwijnen (voedselrijke jaren). Met
betrekking tot het wilde zwijnen populatieonderzoek wordt dit jaar de eerste fase afgerond. Dit
onderzoek levert de parameters voor de volgende fase: het begeleidingsonderzoek) Hierdoor kunnen
ontwikkelingen, als aangegeven door het Faunafonds, tijdig onderkend worden en is bijsturing mogelijk
(lerend beheren). Ook het onderzoek verkeerveiligheid & grote hoefdieren, wordt dit jaar afgerond. Het
toestaan van de geluiddemper als middel is juridisch bezwaarlijk.

Besluit:

Gedeputeerde Staten besluiten het onderdeel wild zwijn goed te keuren met uitzondering van het
gebruik van de geluiddemper.

Uit het geheel wordt duidelijk in welke treurige vicieuze cirkel de grootste zoogdieren op de Veluwe feitelijk
zijn beland. Hun status van wettelijk beschermd dier bestaat – buiten de Oostvaardersplassen - slechts op
papier. Op de Veluwe staan ze aan de grootste vervolging ooit bloot. Vanwege de proef met ‘terughoudend
beheer’ gelden voor de wilde zwijnen zelfs ook in dat gebied doelstanden, die gemiddeld de helft of minder (!)
zijn van effectieve voorjaarsstanden. Terwijl de edelherten met hun aanwas van gemiddeld 60% - tegenover
circa 25% als natuurlijke aanwas – al aangeven dat hun aantallen in het voorjaar te laag zijn, verlaagt men voor
de komende vijf jaar de voorjaarsstand van 1.612 naar 1.420!
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Ondertussen op de Veluwe……

Bloed in een traditionele zoelplek maakt duidelijk waarom zowel edelherten als wilde zwijnen de
laatste jaren liever incidentele plassen op paden benutten voor hun modderbad.

Wat is het nettorendement voor wilde zwijnen van het uitgraven van een 3 à 4 jaar oude stobbe
van een grove den of de twee keer oudere stobbe van een loofboom?

En wat is het nettorendement voor wilde zwijnen van hun spitten en graven in velden met
adelaarsvaren, pijpenstrootje en bochtige smele?

Oordelend op grond van het nog slechts uiterst marginale natuurlijk diergedrag lijkt sprake
van een ‘vrijstaat’ voor de faunabeheerders.
Wetenschappers menen het onmogelijke te kunnen: het volledig doorgronden van de
voedselopname van wilde zwijnen.
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‘Ronkende rapportages’

Na het rapport “Ex ante evaluatie van maatwerk beheer van wilde zwijnen” valt ook niet te ontkomen aan
analyse van verwerving en beheer van kennis en de kennisondersteuning inzake het faunabeheer. In de
rapporten blijken vrijwel alle feiten en factoren te worden aangeleverd door ‘het veld’. De wetenschap voorziet
dit van beschrijvingen die vooral het huidig beheer lijken te moeten bevestigen en te voorzien in continuering
daarvan.

Hoe ecologisch zijn EHS en ecoducten zonder ecologisch faunabeheer?

In 2018 moet de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) zijn gerealiseerd, dus ook die tussen de Oostvaardersplassen
en de Veluwe. ’s Zomers zullen de grote zoogdieren een voorkeur hebben voor de rijkdom aan grassen in de
Oostvaardersplassen en de grazige kustzones van het Veluwemeer. ’s Winters zullen de dieren een voorkeur
hebben voor de beschutting van de bossen op de Veluwe. Kijkend naar de huidige beleidsinzet wacht de dieren
op de Veluwe het afschot. Daar is immers de inzet om zes van de tien edelherten te doden. De ‘gasten’ uit de
Oostvaardersplassen in het najaar kunnen – in theorie - de Veluwse aantallen verdubbelen, maar daarmee ook
het totale afschot!  In de Oostvaardersplassen leven de edelherten met ruim meer dan 300 per 1.000 hectare
(ruim 2.000 voetbalvelden). Ondanks dat de grazige kunstzones van het Veluwemeer – die de vruchtbaarheid
van de Oostvaardersplassen redelijk zullen benaderen - stelde de Provincie Gelderland recent het te tolereren
aantal vast op 20. Op de toch fors armere Veluwe liggen de aantallen op 27 voor het proefgebied op de Zuid-
en Midden-Veluwe en op nog steeds 17 voor de Noord-Veluwe.

“Houden, wat is” als uitgangspunt?

Duidelijk is dat ‘het veld’ en de ‘adviescratie’ vasthouden aan de huidige beheerpraktijken. Deze dienen als een
vanzelfsprekendheid te worden beschouwd.

Het Alterra-rapport 1506 “Robuuste verbindingen en wilde hoefdieren, Verwachte aantallen hoefdieren en
mogelijke overlast voor de landbouw, het verkeer en de diergezondheid”, Alterra, Wageningen, 2007, door
G.W.T.A. Groot Bruinderink, C.J. de Vos, D.R. Lammertsma, G.J. Spek, R.Pouwels, A.J. Griffioen en T.J.A. Gies
van Alterra, CIDC en Spek Fauna-advies onderzocht de genoemde aspecten van de verbindingen. De vraag-
stelling van het ministerie van LNV was hiertoe beperkt.

De beperking van het onderzoek tot de “verwachte aantallen hoefdieren en mogelijke overlast voor de land-
bouw, het verkeer en de diergezondheid” is opmerkelijk. Inzake de verbindingen (blz. 15/16) adviseerde de
begeleidingscommissie voor de Oostvaardersplassen – ICMO - tot “nieuw beleid, beheer en onderzoek”.

Het ICMO-advies
In de Oostvaardersplassen leven naast edelhert en ree ook Heckrunderen en Konikpaarden. Bij het
ontwerp van de robuuste verbindingen met doelsoort edelhert is niet uitgegaan van de aanwezigheid
van vrijlevende runderen en paarden in de zone (Broekmeyer & Steingröver, 2001). Onlangs gaf een
internationale commissie van wetenschappers advies aan de minister van LNV over het beheer van de
hoefdieren in de Oostvaardersplassen (ICMO, 2006). Dit advies behelst onder meer openstelling van de
verbinding Oostvaarders Wold voor edelherten, Heckrunderen en Konikpaarden.

De invulling van dit advies vergt nieuw beleid, beheer en onderzoek (ICMO, 2006; Groot Bruinderink &
van der Grift, 2007). Op dit moment loopt er een onderzoek naar de aspecten diergezondheid en
recreatief medegebruik, specifiek voor deze verbindingszone.

Het opmerkelijke is dat de omvangrijke rapportage volledig gebaseerd is op de huidige beheerregimes. Zoals
weergegeven in het rapport (blz. 17) vormen de huidige beheerregimes als vaststaande gegevens met
uitzondering van dat in de Oostvaardersplassen: “In de Oostvaardersplassen is geen sprake van een vaste,
afgesproken voorjaarsstand. Uitgegaan is van de actuele situatie.”

Inzake het diergedrag (blz. 18) wordt verwezen naar een nu (helaas) volledig achterhaalde Veluwse praktijk:

Er zijn auteurs die vermelden dat alle soorten overdag open terrein mijden (Putman 1997). De ervaringen
in Nederland zijn anders. Open terrein wordt ook overdag ruimschoots benut door edelherten,
damherten, reeën, runderen en paarden; voor het wilde zwijn geldt dit veel minder (Groot Bruinderink et
al., 1996; 1999; 2000; 2001; 2002; 2003a).
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Nadat in 2004 en daadwerkelijk in 2007 gekozen werd voor het nastreven van aantoonbaar te lage
voorjaarstanden is het vlucht- en schuilgedrag extreem en benutting van openterrein uitgesloten. Opmerkelijk
is dat het Duitse ‘beheer’ – permanent afschot - van wilde zwijnen inmiddels ook steeds meer herkenbaar is op
de Veluwe (blz. 35):

Wilde zwijnen: hoe jonger de populatie des te groter de groepen en des te kleiner het activiteitsgebied.
Grote geconcentreerde schade kan het gevolg zijn. In Duitsland moet daarom het afschot voor 70-80%
uit biggen bestaan. Die mogen dan ook het gehele jaar door bejaagd worden. Zeker 10% moet uit
volwassen zeugen bestaan.

De conclusie dringt zich op dat (ook) dit rapport inzake beheer en diergedrag op vrijwel volledig achterhaalde
feiten en factoren is gebaseerd. Op een fors aantal punten zullen de conclusies betwijfeld moeten worden,
omdat het beschreven diergedrag al een aantal jaren – sinds 2007 - niet langer op de Veluwe bestaat. De
enorme tegenstelling in beheer tussen Veluwe en Oostvaardersplassen wordt wel genoemd, maar lijkt
overigens met zorg ontweken te zijn.

En die aanrijdingen dan?
Het recente rapport: “Factoren die een rol spelen bij aanrijdingen met wilde hoefdieren op de Veluwe”,
G.W.T.A. Groot Bruinderink, D.R. Lammertsma, P.W. Goedhart, W.G. Buist, R.M.A. Wegman & G.J. Spek van
Alterra, Wageningen University and Research Centre, Biometris, Wageningen University and Research en  Spek
Fauna-Advies, Alterra, Wageningen, 2010, in opdracht van het Ministerie van LNV en Natuurmonumenten is de
meest recente studie naar de verdubbeling van de wildaanrijdingen sinds 2007.

Onderdelen van de studie naar de recente verdubbelingen zijn:
Deze studie is gericht op de vraag welke factoren een rol spelen bij deze aanrijdingen. Daarbij werd
gebruik gemaakt van de dataset van aanrijdingen van de Vereniging Wildbeheer Veluwe over de
periode 1979-2008.
Het blijkt dat de aanrijdingen een weerspiegeling zijn van de dichtheid aan hoefdieren, hun seizoen-
en dagritmen en de daarmee samenhangende voedseltochten.
Het geslacht en de leeftijd van de dieren kunnen daarbij een rol spelen, maar ook het aanbod aan
mast.
Een verband met de verkeerssnelheid en de jachtdruk [‘volledig afhankelijk van de dichtheden!’] kon
niet worden aangetoond. [‘Als je er niet naar kijkt dan zie je het niet!’]

Aantallen wilde hoefdieren Veluwe bij voorjaarstelling, WBE Veluwe Uit deze overzichten van de aantallen
(figuur 3, blz. 19) en aanrijdingen (figuur
4, blz. 21) [NB 1979 (!) – 2009] in het
rapport blijkt vanaf 2007:

dat de edelherten in (wat) minder
grote mate verkeersslachtoffer zijn
dan hun toename op de Veluwe;
dat de stijging van de aanrijdingen
met wilde zwijnen zeer fors groter is
dan de toename van de populatie;
dat onder de reeën het aantal
verkeersslachtoffers duidelijk fiks
stijgt tegenover een (wat) dalende
trend in de populatie;
dat de in 2004 inzake wilde zwijnen
vastgelegde streefstand in het
voorjaar van 835 ongeveer een kwart
onder de toen al jaren daad-
werkelijke voorjaarstanden lag;
dat In 2007 en zeker 2008 en 2009
de aanrijdingen met reeën en wilde
zwijnen onrustbarend toenamen,
vooral in verhouding tot de toename
van de aantallen dieren .

Aanrijdingen wilde hoefdieren Veluwe, WBE Veluwe
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Op grond van het “Totaal dagelijks afschot per hoefdiersoort en het totaal over de periode 1987- 2008” wordt
de conclusie getrokken, dat

“Bij geen enkele soort vonden we een verschil in het aantal aanrijdingen tussen zaterdagen en zondagen
of tussen de doordeweekse dagen per maand. Bij wilde zwijnen is het aantal aanrijdingen gedurende de
week groter dan in het weekend in januari, maart, mei, juli, oktober en december. Bij reeën is dit het
geval in oktober en bij edelherten in januari, juni en december. Er is m.a.w. geen sprake van enige
consistentie.”

De zorgvuldige daadwerkelijke analyse van de aanrijdingen over de periode 2006-2008 voor de nota “De
‘turbojacht’ op de Veluwe” leidde in tegenstelling tot de onderzochte periode 1987- 2008 in relatie Totaal
dagelijks afschot per hoefdiersoort tot een totaal ander beeld:

Uit de confrontatie van beide analyses valt geen andere conclusie te trekken dan dat de aanrijdingen en/of het
afschot naar dag in de week over de periode 1979-2009 andere patronen moeten hebben gehad dan die in het
jachtseizoen 2008/09. Een en ander op grond daarvan zou daarmee zelfs de juistheid van de vergelijking van
het jachtseizoen 2008/09 met 2006 juist kunnen onderstrepen.

Het gebruik van gemiddelden van datasets over twintig en dertig jaar kunnen onmogelijk recente
ontwikkelingen duiden. Ze zullen veel eerder actuele ontwikkelingen juist verbergen!

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

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

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

De zondag als extreme uitschieter maakt duidelijk waarom de
“maandag zwijnendag” is voor de wildslager

Het (afgedwongen) diergedrag moet de voornaamste
beïnvloedende factor zijn
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De nota “De ‘turbojacht’ op de Veluwe” gaf aan dat de geduide trends ook in het eerste kwartaal van 2009 ten
opzichte van 2006 in stand bleven:

Kern van de problematiek – die men creëert en verergert – is het jaarlijks toenemend susplus aan onervaren
dieren – de aanwas – en die ook tot buitensporige bejaging en verstoring noodzaakt. De cijfers jachtseizoen
2008/09 toonden aan dat de aanrijdingen met wilde zwijnen 59% waren toegenomen ten opzichte van 2006 en
die met reeën met 42%. Een daarop gericht onderzoek, laat staan die conclusies, zijn met zorg ontweken.

Doelstelling - Maximum Sustainable Yield - en resultaat

In een aantal publicaties – als instructie aan de jagers - duikt een theorie op die zowel keuze van de structureel
te lage streefstanden als de huidige praktijken lijkt te onderbouwen:

“Volgens de theorie van de Maximum Sustainable Yield moet je doorgaan met afschot tot dat je 50% van
de populatiegrootte, die de ecologische draagkracht toelaat, hebt bereikt. Je moet zelfs door de 50%
heen en het dan met volle inzet stabiel zien te houden. Realiseer je twee jaar daarna je afschot niet dan
zul je aan de tellingen merken dat de populatie weer extreem is toegenomen.”

Het jachtseizoen 2008-2009 leidde de schadebestrijding en populatiebeheer tot de volgende resultaten:

Met jachtseizoen 2008/09 als maat worden er jaarlijks 18 tientonners wild de Veluwse bossen uit gereden.
Die 180.000 kilo is slechts 1½ % van de jaarlijkse wildconsumptie in Nederland van 12 miljoen kilo of te wel
1.200 tientonners.

Zowel in de geschriften als in de praktijk lijkt de leus van de Veluwse faunabeheerders te zijn:

“Halveer de populaties en verdubbel dan wel maximaliseer de aanwas, het afschot en……… de opbrengst!”
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Natuurlijke stabilisatie in cijfers

Wilde zwijnen
- Vanwege hun vermogen om zo nodig wel twaalf nakomelingen per worp voort te brengen, brengen de
ontwikkelingen van wilde zwijnen verschillen tussen afschotgericht beleid versus natuurlijke stabilisatie het
duidelijkst in beeld. Uitgangspunt is hier dat het gemiddeld aantal wilde zwijnen gelijk blijft:

Het hoogste aantal ooit op de Veluwe vastgestelde aantal wilde zwijnen bedroeg zomer 2008: 6.903.

De belangrijkste verschillen zijn:

De populatie is in de winter tweederde groter met
3.350 dieren;

De gemiddelde populatie bereikt – na een stijging –
weer het huidig niveau van zo’n 3.900 dieren;

De populatie in de zomer neemt met 1.400 minder
dieren tot nog maar 4.500;

De aanwas is nog maar een kwart van de huidige;

Met een tweederde meer dieren in de winter neemt
de aanwas met meer dan een tweederde af en in
gelijke mate ook het jaarlijks aantal dode dieren.

ECO-KEURMERK
WILDZWIJN

ONTOELAATBAAR > 110% ZORGWEKKEND 55 – 110% VERANTWOORD < 55%

jaar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
biggen per zeug 5,4 5,7 5,7 4,3 3,6 3,0 2,4 2,0 1,6 1,4 1,4 1,4

aanwas in %-age 180,0% 191,2% 157,7% 131,7% 110,0% 91,8% 76,7% 64,0% 53,5% 44,6% 37,3% 31,1%
aantal zomer 5.600 5.824 5.783 5.871 5.844 5.784 5.649 5.469 5.245 4.998 4.733 4.466

GEMIDDELDAANTAL 3.800 3.912 4.290 4.373 4.520 4.557 4.556 4.487 4.378 4.229 4.060 3.875
aantal winter 2.000 2.000 2.398 2.636 2.916 3.123 3.293 3.399 3.454 3.458 3.422 3.353

afschot/sterfte in %-age 180,0% 171,3% 131,2% 112,1% 93,3% 79,8% 68,3% 59,3% 51,8% 45,6% 40,3% 35,9%

Met een matigend afschot/sterfte en vooral ook rust moet deze natuurlijke stabilisatie van de wilde zwijnen
rond 2018 te realiseren zijn.

Ontwikkelingen
aantallen wilde

zwijnen

gebied FBE Veluwe

HUIDIG BELEID STABILISATIE

2011 2021 2011 2021

zomer 5.824 8.621 5.824 4.466

GEMIDDELD 3.912 5.310 3.912 3.875

winter (effectief) 2.000 2.000 2.000 3.353

aanwas 3.824 6.621 3.824 1.044

(pre)afschot/sterfte 3.824 6.621 3.824 1.044
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Edelherten
– Uit een gemiddeld aantal van 1,1 kalf per hinde bij edelherten en 1,5 bij damherten blijkt dat een
uitzonderlijk hoog aandeel tweelingkalveren wordt geboren. Dit sluit aan bij de veldwaarnemingen toen die tot
2007 nog in een representatief aantal mogelijk waren. Uitgangspunt in de veronderstelde stabilisatie is dat de
toekomstige stand in de winter op het niveau komt op het huidig gemiddelde van zomer en winter: ca. 2.500.

De belangrijkste verschillen met het huidig beleid zijn:

De populatie is in de winter een kwart groter met
500 dieren of te wel 20% groter;
De gemiddelde populatie stijgt met 400 dieren;
De populatie in de zomer is met 300 meer dieren
10% groter;
De aanwas is een kwart minder dan de huidige;
Met een kwart meer dieren in de winter neemt de
aanwas met meer dan een derde af en daarmee
ook het jaarlijks te doden dieren.

ECO-KEURMERK EDELHERT ONTOELAATBAAR > 42% ZORGWEKKEND 36 – 42% VERANTWOORD < 36%

jaar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

kalveren per hinde 1,1 1,2 1,1 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7

aanwas in %-age t.o.v. winter 50,0% 54,5% 49,1% 44,2% 42,0% 39,9% 37,9% 36,0% 34,2% 32,5% 30,9% 29,3%

aantal zomer 3.000 3.091 3.253 3.352 3.443 3.523 3.573 3.587 3.567 3.513 3.429 3.320

GEMIDDELDAANTAL 2.500 2.545 2.718 2.839 2.934 3.021 3.082 3.113 3.112 3.082 3.025 2.943

aantal winter 2.000 2.000 2.182 2.325 2.425 2.519 2.592 2.638 2.658 2.652 2.621 2.567

afschot/sterfte in %-age t.o.v. winter 50,0% 45,4% 42,5% 39,9% 38,1% 37,0% 36,1% 35,2% 34,4% 33,6% 32,9% 32,2%

Met een matigend afschot/sterfte en vooral ook rust moet deze natuurlijke stabilisatie van edelherten en
ook damherten rond 2018 te realiseren zijn.

Ontwikkelingen
aantallen edelherten

gebied FBE Veluwe

HUIDIG BELEID STABILISATIE

2011 2021 2011 2021

zomer 3.000 3.000 3.091 3.320

GEMIDDELD 2.500 2.500 2.545 2.945

winter (effectief) 2.000 2.000 2.000 2.567

aanwas 1.000 1.000 1.091 752

gepland afschot/sterfte 1.588 1.588 909 826
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Kritiek op natuurlijke stabilisatie

Primaire kritiek komt van de kant van het Faunafonds:

Een surplus aan hoefdieren binnen beheervrije zones acht zij een ongewenste ontwikkeling. Dit kan
onder omstandigheden van droogte, langdurige vorst of overbegrazing leiden tot schadetoename. Het
niet handhaven van afgesproken standen baart zorg bij hogere doelstanden. Geen wilde zwijnen in de
robuuste verbindingszones en geen medegebruik landbouwgronden

surplus aan
hoefdieren

De natuur kent geen surplus.
Wat teveel is, sterft of wordt
niet geboren  tot weer
evenwicht ontstaat.

droogte, lang-
durige vorst of
overbegrazing

De dynamiek in het weer en
andere groeiomstandigheden
behoren tot de dynamiek van
de natuur.

schadetoename Schade is een menselijk
afwegingskader. De natuur
kent dit niet. In de natuur
voegen wilde zwijnen juist
elementen toe.

hogere
doelstanden

De natuur stemt de eigen
doelstanden nauwkeurig af.

Wilde zwijnen zien totaal andere mogelijkheden in een
informatief recreatiepunt dan de mens

geen wilde
zwijnen in de
robuuste
verbindingszones

Waar dat vereist is, zijn technisch afdoende zwijnkerende rasters mogelijk. Wilde zwijnen
binnen de EHS is een politieke keuze.

medegebruik
landbouw-
gronden

Vanwege de mogelijkheden tot afscherming vormt ieder medegebruik van
landbouwgronden een keuze.

Het ‘Stuur van de natuur’
Alles overziend blijkt dat de natuur de aanwas als sturing gebruikt. Verminderen de mogelijkheden dan neemt
de aanwas af. Nemen mogelijkheden toe, neemt ook de aanwas toe. Structureel te lage aantallen – en zeker
gecombineerd met extreme onrust – leidt op de Veluwe tot extreme aanwas. De leidraad van de natuur valt als
een benadering om de Veluwse populaties wilde zwijnen en edelherten naar 2018 als volgt te duiden:

ECO-KEURMERK
WILD ZWIJN

ONTOELAATBAAR > 110% ZORGWEKKEND 55 – 110% VERANTWOORD < 55%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

biggen per zeug 5,4 5,7 5,7 4,3 3,6 3,0 2,4 2,0 1,6 1,4 1,4 1,4
aanwas in %-age 180,0% 191,2% 157,7% 131,7% 110,0% 91,8% 76,7% 64,0% 53,5% 44,6% 37,3% 31,1%

ECO-KEURMERK
EDELHERT

ONTOELAATBAAR > 42% ZORGWEKKEND 36 – 42% VERANTWOORD < 36%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

kalveren per hinde 1,1 1,2 1,1 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7
aanwas in %-age 60,6% 54,5% 49,1% 44,2% 42,0% 39,9% 37,9% 36,0% 34,2% 32,5% 30,9% 29,3%
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Zoektocht naar ecologie: de conclusies

1. Van alle populaties groot wild op de Veluwe en in het Kroondomein wordt minstens de helft, maar vaker
(zeer) aanzienlijk meer afgeschoten, terwijl de natuurlijke aanwas van 25 tot 35% variëren.

2. Aanwas en afschot van wilde zwijnen bedraagt het dubbele tot (ruim) het zesvoudige van de natuurlijke
stabilisatie.

3. De laatste jaren verplaatsen de wilde zwijnen zich ook vóór de start van de officiële tellingen in mei en juni
al naar de bosranden bij wegen, dorpen en andere menselijke bewoning. Een gedrag dat in eerdere jaren
pas bij de start van de officiële jacht ontstond.

4. De zichtbaarheid van het wild is aantoonbaar onvoldoende voor de tellingen, die in mei en juni officieel
plaatsvinden. Deze blijken sinds 2007 hoogst onbetrouwbaar en zijn feitelijk niet meer dan inschattingen.

5. Het gebrek aan zichtbaarheid bij tellingen en afschot(selectie) maakt zorgvuldig beheer volstrekt
onmogelijk, afgezien van het verlies van de unieke recreatieve meerwaarde van de Veluwe in de vorm van
waarneming van de grootste zoogdieren in ons land.

6. Resultaat is dat de Veluwe nog uitsluitend zwaar getraumatiseerde populaties wild kent. Dit jaar viel op dat
wilde zwijnen zelfs een angstkreet slaken, zodra ze een mens bij hun leefgebieden waarnemen.

7. De jarenlang bestaande wildwissels en ook de traditionele zoelplekken worden niet meer gebruikt. Het
niet langer gebruik van gebruikelijke routes maakt het oversteekgedrag over wegen totaal onvoorspelbaar
en maakt gericht beleid voor beveiliging van oversteken over wegen onmogelijk.

8. Een zeer beperkt aantal eiken en beuken in de Oostvaardersplassen heeft nu nog nauwelijks het
vruchtdragend stadium bereikt. Ondanks dat groeide de startpopulatie van enkele tientallen edelherten in
een verrassend beperkt aantal jaren tot een stabiele populatie van zo’n tweeduizend dieren. Het toont aan
dat de jaarlijkse mastberichten van het Faunafonds feitelijk een slag in de lucht zijn.

9. De wilde zwijnen zouden – evenals de edelherten - de - ten opzichte van de Veluwe - tien keer kleinere,
maar tien keer vruchtbaardere Oostvaardersplassen – na stabilisatie -  in vergelijkbare aantallen kunnen
bevolken.

10. Duidelijk is dat de door de FBE Veluwe nagestreefde populatieopbouw feitelijk ondeugdelijk is en sterker
op vergroting van de populatie is gericht, omdat het door ouderdom niet meer vruchtbaar gedeelte van de
populatie wordt afgeschoten (vergrijzing kent het Veluws wild allerminst).

11. Het grote verschil bij de wilde zwijnen springt in het oog tussen het voorgenomen afschot van ruim
driekwart (3.900 = 76,5%) van de zomerpopulatie op de Veluwe tegen de natuurlijke sterfte van ruim een
derde (1.600 = 35%) van de fictief berekende populatie in de Oostvaardersplassen. Natuurlijke sterfte
vormt voor dieren een volkomen natuurlijk proces.

12. Bij de edelherten is het concrete verschil tussen het afschot van ruim de helft (1.095 = 57,6%) van de
zomerpopulatie op de Veluwe tegen de natuurlijke sterfte van ruim een derde (655 = 28,1%) in de
Oostvaardersplassen.

13. Roofdieren in de natuur hebben het in de nazomer en herfst moeilijk en dan overleven alleen de
roofdieren die fit zijn. In de winter zullen ze nauwelijks prooidieren behoeven te doden. Dan liggen de
verzwakte prooidieren voor ‘het oprapen’. De hongerdood onder de prooidieren voorkomen ze dan niet.
De jager als vervangend roofdier is een wijdverbreide misvatting.

14. In de ex ante evaluatie wordt een proef met een terughoudend beheer van 1988 tot en met 1996 in de
twee boswachterijen Hoog Soeren en Ugchelen-Hoenderloo wel genoemd. Men maakte de keuze van een
wel erg kostbare nieuwe proef van maar liefst tien jaar, ondanks de conclusie inzake de eerdere proef:

In de ‘rasterpopulatie’ werd een verband gevonden tussen enerzijds de conditie van de
dieren,…., en anderzijds de beschikbaarheid van voedsel (mast). Dit effect was dichtheids-
afhankelijk. Daarmee was het onderzoek op het spoor van dichtheidsafhankelijke aantals-
regulatie, een terugkoppelingsmechanisme dat op natuurlijke wijze zorgt voor een aftopping
van de populatieomvang door concurrentie om voedsel. Onderzoek dat dit zou kunnen
onderbouwen werd tot op heden nergens in of buiten Europa uitgevoerd.

15. Vanuit de opzet van de EHS is het volstrekt onbegrijpelijk dat voor de proef met terughoudend
beheer voor een gebied in het midden van de Veluwe – afgeschermd van de “ecologische poorten”
wordt gekozen.

16. Grootste gevaren voor een ‘kleine overheid’ zijn dat die zich moet verlaten op ‘het veld’ en de
‘adviescratie’ met hun belang bij vervolgopdrachten en/of begeleiding van vervolgonderzoek. Deze
kwetsbaarheden vormen bedenkelijke verliezen als kennismonopolies, prioriteren van belangen en
de regie over de bestuursprocessen en toezicht in private handen.
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17. Zo kan het gebruik van gemiddelden van datasets over twintig en dertig jaar onmogelijk in
onderzoek naar een recente relatie tussen afschot en aanrijdingen onmogelijk die ontwikkelingen
duiden. Ze zullen veel eerder actuele ontwikkelingen juist verbergen!

18. Kern van de problematiek van de aanrijdingen en schade  – die men creëert en verergert – is het jaarlijks
toenemend susplus aan onervaren dieren – de aanwas – en die ook tot buitensporige bejaging en
verstoring noodzaakt. De cijfers jachtseizoen 2008/09 toonden aan dat de aanrijdingen met wilde zwijnen
59% waren toegenomen ten opzichte van 2006 en die met reeën met 42%. Een daarop gericht onderzoek,
laat staan die conclusies, zijn met zorg ontweken.

19. De Veluwe kende in 2009 een gemiddelde populatie edelherten van 2.473 (1.900 + 3.045= 4.945/2),
waarvan men vond dat er 1.433 moesten worden gedood na een aanwas van 1.145. Tegenover de
Oostvaardersplassen met in 2009 van 2.577 (2.327 + 2.827=5.154/2) als gemiddelde populatie
edelherten en een natuurlijke sterfte van 655 en een aanwas van 500.

20. De tellingen van wilde zwijnen van 2009 geven – op grond vergelijking met de populatie-
samenstelling 2008 - aanleiding tot de twee mogelijkheden:

a. Er is sprake van een ‘bijgesnoeide’ telling van de stand;
b. Er is sprake van een telling van een ‘bijgesnoeide’ stand.

21. Het is duidelijk in welke treurige vicieuze cirkel de grootste zoogdieren vooral op de Veluwe feitelijk zijn
beland. Hun status van wettelijk beschermd dier bestaat – buiten de Oostvaardersplassen - slechts op
papier. Op de Veluwe staan ze aan de grootste vervolging ooit bloot. Vanwege de proef met
‘terughoudend beheer’ gelden voor de wilde zwijnen zelfs ook in dat gebied doelstanden, die gemiddeld
de helft of minder (!) zijn van de recente daadwerkelijke voorjaarsstanden. Terwijl de edelherten met hun
aanwas van gemiddeld 60% - tegenover circa 25% als natuurlijke aanwas – al aangeven dat hun
daadwerkelijke aantallen in het voorjaar (gemiddeld 2.000) te laag zijn, verlaagt men voor de komende vijf
jaar de voorjaarsstand van 1.612 naar 1.420!

22. In 2018 moet de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) zijn gerealiseerd, dus ook die tussen de
Oostvaardersplassen en de Veluwe. ’s Zomers zullen de grote zoogdieren een voorkeur hebben voor
de rijkdom aan grassen in de Oostvaardersplassen en de grazige kustzones van het Veluwemeer.
’s Winters zullen de dieren een voorkeur hebben voor de beschutting van de bossen op de Veluwe.
Kijkend naar de huidige beleidsinzet wacht de dieren op de Veluwe het afschot. Daar is immers de
inzet om minstens zes van de tien edelherten te doden.

23. De conclusie dringt zich op dat rapporten inzake beheer en diergedrag op vrijwel volledig achterhaalde
feiten en factoren zijn gebaseerd. Op een fors aantal punten zullen de conclusies betwijfeld moeten
worden, omdat het beschreven diergedrag al een aantal jaren niet langer op de Veluwe bestaat. De
enorme tegenstelling in beheer tussen Veluwe en Oostvaardersplassen wordt wel genoemd, maar lijkt
overigens met zorg ontweken te zijn.

24. Met 2008/09 als maat worden er jaarlijks 18 tientonners wild de Veluwse bossen uit gereden. Die
180.000 kilo is slechts 1½ % van de jaarlijkse wildconsumptie in Nederland van 12 miljoen kilo.

25. Zowel in de geschriften als in de praktijk lijkt de leus van de Veluwse faunabeheerders te
zijn:“Halveer de populaties en verdubbel dan wel maximaliseer de aanwas, het afschot en……… de
opbrengst!”

26. Alles overziend blijkt dat de natuur de aanwas als sturing gebruikt. Verminderen de mogelijkheden
dan neemt de aanwas af. Nemen mogelijkheden toe, neemt ook de aanwas toe. Structureel te lage
aantallen – en zeker gecombineerd met extreme onrust – leidt op de Veluwe tot extreme aanwas.
De leidraad van de natuur valt als een benadering om de Veluwse populaties wild rond 2018 te
stabiliseren als volgt te duiden:

ECO-KEURMERK
WILD ZWIJN

ONTOELAATBAAR > 110% ZORGWEKKEND 55 – 110% VERANTWOORD < 55%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

biggen per zeug 5,4 5,7 5,7 4,3 3,6 3,0 2,4 2,0 1,6 1,4 1,4 1,4
aanwas in %-age 180,0% 191,2% 157,7% 131,7% 110,0% 91,8% 76,7% 64,0% 53,5% 44,6% 37,3% 31,1%

ECO-KEURMERK
EDELHERT

ONTOELAATBAAR > 42% ZORGWEKKEND 36 – 42% VERANTWOORD < 36%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

kalveren per hinde 1,1 1,2 1,1 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7
aanwas in %-age 60,6% 54,5% 49,1% 44,2% 42,0% 39,9% 37,9% 36,0% 34,2% 32,5% 30,9% 29,3%
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Richting ecologie: de aanbevelingen

A. Allereerste noodzaak is het herstel van een effectief en daadwerkelijk onafhankelijk toezicht. De dieren
dienen een vertrouwd leefgebied met een maximale rust terug te krijgen. Het toezicht dient kenmerken
daarvan te bewaken als:

1. In de leefgebieden zelf moet het afschot beperkt worden tot het ethisch afschot bij uitzichtloos
lijden.

2. De vluchtafstand mag niet kleiner zijn dan 30 meter en niet groter dan 100 meter als de maten
voor een juiste vertrouwdheid tussen mens en dier.

3. Het wél of niet gebruiken van de traditionele zoelplekken vormt een belangrijke indicator voor de
mate waarin de dieren het gebied ook als hun vertrouwde leefgebieden beschouwen.

4. Het niet langer gebruiken van wildwissels vormt een aanduiding van een zeer ernstige verstoring
in de totale leefgebieden.

B. De ‘route’ naar een natuurlijke stabilisatie van de populaties wilde zwijnen zal aan een gemiddeld beeld als
hieronder geschetst moeten kunnen  voldoen:

C. Uitgangspunt is dat met het aangepaste faunabeheer in 2011 wordt gestart. Vooral de rust zal een
belangrijke bijdrage aan het terugdringen van de ontregelde voortplantingsprikkel moeten leveren.
Verondersteld is dat de matiging daarvan slechts 75% zal zijn van het tempo van toename. Vier jaar van
weerzinwekkende vervolging, maken een herstelperiode van zes jaar nodig. Inzet zal vooral ook moeten
zijn het bestand volwassen dieren te laten toenemen en verouderen. Pas na twee jaar zal zich een daling
van de aanwas gaan aftekenen. Tegelijkertijd is de populatie in de winter dan al met een derde
toegenomen. Knelpunten zijn dat de zomers aantallen binnen een verantwoord niveau (maximaal 6.000
wilde zwijnen) dient te blijven, terwijl de omvang van de winterse populatie stijgt. Helaas lijkt daarvoor de
noodzaak van het jaarlijks doden van een fors aantal dieren nodig te blijven. Deze rekenkundige route
maakt duidelijk dat de natuurlijke stabilisatie – bij de realisatie van de EHS in 2018 – nog net tot stand
gekomen zou kunnen zijn. Dit kan niet meer zijn dan een veronderstelde ‘route’ waarbij vooral de
daadwerkelijke rust maar ook de groeiomstandigheden en strengheid van winters van overwegende
invloed zijn.

D. De ‘route’ naar een natuurlijke stabilisatie van de populaties edelherten – en vrijwel zeker ook de
damherten - en zal aan een gemiddeld beeld als hieronder geschetst moet voldoen:
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E. Ook bij de edelherten blijkt – met een ook daar verontstelde start met aangepast beheer in 2011 – van een
majeure inspanning sprake.  Ook hier zal de natuurlijke stabilisatie zich nog net in 2018 voor een groot
gedeelte voltrokken kunnen hebben. Naast het terugkeren van de rust in de leefgebieden zal de verhoging
van de aantallen in de winter met een kwart een grote bijdrage tot het (meer dan) halvering van de
aanwas moeten leiden.

F. Met de beide ‘routes’ voor zowel de wilde zwijnen als de edelherten en ook de damherten worden
bijdragen gepresenteerd als die verondersteld werden bij de vormgeving inzake de proef met
terughoudend beheer van de wilde zwijnen, zoals deze door de minister werd omschreven:

Provincie en faunabeheereenheid bezinnen zich momenteel op de vraag welke aanbevelingen
kunnen worden uitgevoerd. Het komend jaar wordt in ieder geval op grond van het
faunabeheerplan gestart met maatwerkbeheer. Dit geschiedt op basis van lerend beheren.
Bijstelling gedurende de looptijd van het Faunabeheerplan is zeker mogelijk, vanuit het hand-
aan-de-kraan-beginsel.

Bij het ontwerp van de ‘routes’ is maximaal rekening gehouden met het hand-aan-de-kraan-beginsel.
Vooral de doorsnijding van de Veluwse natuurgebieden door wegen vragen een beheerste
zorgvuldige geleiding. Het proces doordenkend en alle bejagingspraktijken overziend, is een ‘lerend
beheer’ van één soort feitelijk een volstrekt zinloze zaak. Met name de keuze van een gebied midden
op de Veluwe, zelfs volledig afgeschermd van de ecologische poorten. In veel rapportages wordt op
de interactie tussen de grote zoogdieren gewezen. Inzake het faunabeheer is dat niet anders. Daaruit
vloeit voort dat naast de normen ten aanzien van de aanwas ten opzichte van de winterstanden voor
wilde zwijnen enerzijds en de edelherten en damherten anderzijds zullen ook vergelijkbare normen
moeten gelden voor reeën. Deze zullen – vanwege hun wat hogere voortplanting dan herten –
waarschijnlijk tussen de normen voor wilde zwijnen en de herten liggen.

G. Op grond van het advies van de ICMO, 2006; Groot Bruinderink & van der Grift, 2007: waarvan de  invulling
van nieuw beleid, beheer en onderzoek vergt, valt er niet aan te ontkomen dat met name de ICMO – of een
vergelijkbaar onafhankelijke commissie - de supervisie heeft over het onderzoek en de vormgeving van de
afstemming van het Veluws faunabeheer op de ecologische aspecten van de EHS. Dit geldt temeer nu uit
de rekenkundige reconstructies blijkt dat de natuurlijke stabilisatie nauwelijks vóór 2018 te bereiken valt.
Juist dit hangt ten nauwste met het slagen of mislukken van de EHS als megaproject samen. De Veluwe
vormt daarin immers een ‘draaischijf’ bij uitstek.
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TOELICHTING ECO-KEURMERK  FAUNABEHEER

VERANTWOORD Dit niveau toont een stabiele populatie, zolang van aanwas sprake is.
Het niveau hangt nauw samen met het vermogen van de betreffende dieren om zich
aan wijzigingen in de levensomstandigheden aan te passen.
Bij soorten met een relatief hoog reproductievermogen – als wilde zwijnen – liggen
de grenzen duidelijk hoger.

ZORGWEKKEND Dit niveau zal incidenteel gemakkelijk kunnen worden bereikt in samenhang met een
milde winter die volgt op een groeizame zomer en herfst.
Het daadwerkelijke zorgwekkend niveau doet zich voor zodra zich dit in opvolgende
jaren voordoet. Vooral dan ontstaat de noodzaak tot onderzoek naar oorzaken als
een te grote mate van verontrusting en structureel te lage winterstanden in
verhouding tot het voedselaanbod.

ONTOELAATBAAR Dit niveau vormt de indicator van structureel te lage winterstanden in verhouding tot
de levensmogelijkheden. Een onevenredig grote mate van verontrusting – zoals bij
het pogen om onevenredig lage winterstanden tot stand te brengen – zal
aanmerkelijk bijdragen tot de onevenredig grote aanwas.
De eigenaren van terreinen - waar dieren dit niveau bereiken - dient te worden
opgedragen  een beheervisie te ontwikkelen en uit te voeren, waarmee de
populatie(s) op een zo kort mogelijke termijn op het verantwoord niveau worden
gebracht.

ECO-KEURMERK FAU NABEHEER
OP GR OND VAN DE AANWA S T EN OPZICHTE V AN DE WINT ERST AND

ED EL HERT VERAN TWOORD < 36% ZORGWEKK END 36 – 42% ON TOELAATBAAR > 42%
WILD ZW IJN VERAN TWOORD < 55% ZORG WEKK END  5 5 – 110% ON TOELAATB AAR > 110%


