	
  

Betreft problematiek Wilde Zwijnen in Peel en Kempen

Aan het college van B& W en de Gemeenteraad van de gemeente Heeze – Leende
Postbus 10000
5590 GA Heeze

Geacht gemeentebestuur,

Uit berichtgeving in het Eindhovens Dagblad is ons gebleken, dat er in het natuurgebied Leenderbos dat deel
uitmaakt van uw gemeentelijk terriroir, sprake is van een sterk in omvang toenemende populatie van het Wilde
Zwijn die zich daar op natuurlijke wijze gevestigd zouden hebben. Wij zijn echter al jarenlang op de hoogte van de
onwettige praktijken die er toe geleid hebben, dat er in Peel en Kempen op steeds meer plaatsen rottes zwijnen
voorkomen, die aanleiding geven tot het ontstaan van landbouwschade en het optreden van verkeersonveilige
situaties.
Tijdens ons onderzoekwerk aan overwinterende Siberische ganzen troffen wij namelijk in december 2005 in het
gebied Schepersbergpeelke - Kruisvennen onder Roggelse Dijk – Nederweerterdijk (gemeente Peel en Maas)
een afgerasterd bebost terrein aan, waarin zich een rotte schuwe eenjarige wilde zwijnen bleek te bevinden.
Omdat wij deze ontdekking op 3e kerstdag deden, leek het ons onwaarschijnlijk dat het dieren betrof die ten
behoeve van de wildbraadconsumptie gehouden werden. Toen wij echter bij een vervolgbezoek aan de
ganzenrijke Peelstreek later in die winter vaststelden dat de zwijnen verdwenen waren, werd besloten tot een
nader onderzoek.
Deze naspeuringen brachten aan het licht dat de dieren door een jachtgezelschap, waarvan de initiatiefnemers
woonachtig bleken te zijn in Neerkant, Gemert en Roermond, waren aangekocht bij een landadellijke
wildhandelaar even over de Duitse grens nabij Kevelaer - Geldern. Blijkens ingewonnen inlichtingen zouden de
zwijnen na een gewenningsperiode bij duisternis clandestien zijn uitgezet in natuurterreinen van Staatsbosbeheer.
Daarbij werd destijds al het Leenderbos genoemd.
Volgens de verkregen informatie zouden de jagers er welbewust op aansturen dat er door de zwijnen in
toenemende mate landbouwschade zou ontstaan, waardoor zij voor zichzelf een toekomst zagen waarin er
jaarrond naar eigen gril en goeddunken op de dieren gejaagd zou mogen worden. Enfin: exact hetzelfde verhaal
als met de broedende ganzenpopulaties elders in ons land, die ook door jagerstoedoen vrijwel onbeheersbare
overpopulaties konden en kunnen vormen!
Onze stichting houdt zich weliswaar vooral bezig met zaken betreffende het ecologisch verantwoorde beheer en
een deugdelijke bescherming van wilde en gehouden ganzen, maar wij voelen ons vanuit de Boeddhistische
levensovertuiging ook medeverantwoordelijk voor het lot van alle andere diersoorten. Zeker en vooral wanneer
daarmee ook het menselijk belang gediend is.
Dat is hier zeer beslist het geval, omdat door het moedwillig uitzetten van zwartwild in een relatief dichtbevolkt
agrarisch gebied zoals de regio Eindhoven - Helmond – Deurne- Venray – Weert, niet alleen het aspect
landbouwschade, maar ook de verkeersveiligheid en de veterinaire hygiëne een belangrijke rol spelen.
Wij waren dan ook verbijsterd om medio 2008 te moeten constateren, dat jagers infiltreerden in de Vereniging
voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, om zodoende vanuit een gerespecteerde ideële organisatie te
kunnen bewerkstelligen, dat plotselinge veranderingen in het voorkomen en de verspreiding van bejaagbare
zoogdieren als een natuurlijke ontwikkeling zou kunnen worden geëtaleerd!
Nadat wij dan ook op 31 augustus 2010 in het Agrarisch Dagblad het artikel “Wilde Zwijnen vestigen zich rond
Eindhoven” lazen en ontdekten dat de VZZ dit voorkomen als een natuurlijke ontwikkeling bestempelde, zijn wij
ons nog dieper in deze onwelriekende materie gaan verdiepen.
Volgens ons ter ore gekomen informatie zou er inmiddels sprake zijn van al dan niet duurzaam geslaagde
uitzetacties in en rondom de Groote Peel (genoemd werden in 2010 o.a. ook de staatsnatuurreservaten De
Banen, De Zoom en De Grote Moost), de Deurnese Peel – Mariapeel, het complex Stippelberg – de Sijp onder
Milheeze en Elsendorp en mogelijk ook in het gebied tussen Landhorst en Westerbeek. Naar verluidt zouden er
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inmiddels ook rottes zwijnen vanuit het Leenderbos zijn gemigreerd naar de Malpie en de Weerter- en Budelse
Bergen en vanuit de Groote Peel naar bosterreinen nabij Asten en Someren.
Daarmee kan worden vastgesteld, dat het de regionale Wbeʼs gelukt is om op een volstrekt verwerpelijke wijze
een niet meer te verwijderen zwijnenpopulatie in Peel en Kempen tot stand te brengen!
Het uitzetten van wild is ingevolge de Flora en Faunawet een daad van faunavervalsing en als zodanig een
misdrijf. Toch verbiedt de wetgever niet het in gevangenschap houden en kweken van diersoorten die tot het
favoriete jachtwild behoren. Dat werkt grootscheepse malversaties in de hand, getuige het niet te becijferen aantal
handtamme fazanten dat jaarlijks in onze natuur wordt uitgezet ten behoeve van de plezierjacht. Maar clandestien
uitgezette fazanten zijn van een andere orde dan het niet beheersmatig begeleid loslaten van grofwild (zoals wilde
zwijnen) in onze buitengebieden.
Wij voorspellen u dan ook, dat Peel en Kempen dezelfde wantoestanden te wachten staan die van de Veluwe
inmiddels een killingfield hebben gemaakt waar tot de tanden gewapende en van top tot teen gecamoufleerde
hobbyjagers nacht na nacht het buitengebied voor mens en dier levensgevaarlijk maken. Want men schiet in
volslagen duisternis met semiautomatische jachtwapens die zijn voorzien van nachtzichtapparatuur en
geluidsdemper. Het wachten is dan ook op de eerste tweebenige slachtoffers!
Ongecontroleerde hobbymatige jacht in een dichtbevolkt en met wegen en paden dichtgeslibd land als het onze
zou feitelijk allang historie behoren te zijn. Wij danken de ontstane wantoestanden dan ook uitsluitend aan
parlementair machtsmisbruik door hobbyjagende of jachtsympathieke confessionele politici, die gedurende de
regeerperioden van de vier Kabinetten Balkenende in de jaren 2002 – 2010 van de Flora en Faunawet een
ontluisterd pro -jachtdocument wisten te maken. De door onszelf, door Stichting de Faunabescherming,
Vogelbescherming, Dierenbescherming, de Partij voor de Dieren en verantwoord handelende terreinbeheerders
voorziene wilgroei van het aantal jachtexcessen, is dan ook volledig bewaarheid.
De schade die er intussen is voortgevloeid uit de wetmanipulatie ten behoeve van gewetenloze hobbyjagers, werd
en wordt via het Faunafonds afgewenteld op de Nederlandse belastingbetalers.
U zult begrijpen dat wij de overtuiging zijn toegedaan, dat in het onderhavige geval alle materiële
en immateriële schade die is ontstaan door deze misdadige praktijken, niet op de gemeenschap maar op de
Brabantse Faunabeheereenheid verhaald dient te worden. Zij zijn het centrale aanspreekpunt en regelen dan
immers ondershands de hoofdelijke afhandeling van alle moedwillig aangerichte schade. Zoals het een juridisch
deugdelijk functionerend overkoepelend orgaan betaamt!
Ten slotte vestigen wij er uw aandacht op, dat het er de jachtwereld om te doen is om straks ook de Edelherten
die in het robuuste natuurontwikkelinggebied Het Groene Woud worden uitgezet, als door de gemeenschap
aangeboden aanvulling van het eigen jachttableau in te lijven. Het is aan u en andere gemeentelijke, provinciale
en centrale bestuurders, om deze verwerpelijke wilgroei in ons nationale natuur- en faunabeheer in bestuurlijke
zin met wortel en tak uit te roeien!

Met vriendelijke groet,

N.N. Chögyal Trizin
Namens het bestuur van Ganzenbescherming Nederland
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Bijlagen: brief aan het College van Gedeputeerde Staten van Noord- Brabant
brief aan de staatssecretaris van E.L.I.
brief aan de vaste commissie voor E.L.I. .
Essay: “Al is de leugen nog zo snel”.
cc: aan de gemeentebesturen van de gemeenten Asten, Cranendonck, Deurne, Eindhoven, Gemert, Nederweert,
Peel en Maas, Someren, Valkenswaard, Venray en Weert.
aan het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant
aan de Tweede Kamerfracties van PvdA, Groen Links en Dʼ66
aan de Vaste Commissie voor Economie, Landbouw en Innovatie
aan de staatssecretaris van E.L.I.
aan Staatsbosbeheer Regiokantoor Zuid
aan Staatsbosbeheer, centrale directie
aan Natuurmonumenten Regio Noord- Brabant en Limburg
aan Het Brabants Landschap
aan het bestuur van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming
aan de Faunabescherming
aan de Dierenbescherming
aan Partij voor de Dieren Noord Brabant
aan de Brabantse Milieufederatie
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