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Onderwerp: wilde zwijnenproblematiek

Amstelveen, 4 juli 2011 

Geacht College en geachte leden van de gemeenteraad,

In dagblad Trouw van 25 juni jl. was het bericht te lezen dat de gemeente Epe al geruime 
tijd ‘wordt geteisterd’ door de aanwezigheid van wilde zwijnen in de bebouwde kom. Op 
de internetsite van genoemde krant is zelfs een filmpje te zien van ‘de beruchte’ beesten 
op het Bongerdplein. Dit was reden voor de provincie Gelderland om op uw verzoek in te 
gaan en om toestemming te verlenen om tot afschot van de dieren in de bebouwde kom 
over te gaan.

Zoals u zelf ook aangeeft, ligt de gemeente Epe in een bijzonder gebied waar veel in het 
wild levende dieren voorkomen. Als bestuur van dit gebied heeft u een (wettelijke) 
inspanningsverplichting om te zorgen voor het welzijn van uw bewoners, maar ook om op 
te komen voor de belangen van de in het wild levende dieren binnen uw grondgebied. Het 
verbaast ons dan ook te moeten lezen dat met name aan de noordzijde van uw gemeente 
al jaren 'sprake is van een probleem', maar dat de bevolking 10 jaar geleden het voorstel 
om een wildkerend raster te plaatsen heeft afgewezen. Bovendien worden de dieren door 
de bewoners gevoerd waardoor ze juist naar de bebouwde kom worden toegetrokken. Tot 
een verbod om te voeren is het nooit gekomen. Voor de wilde zwijnen heeft het leven in 
de bebouwde als bijkomend voordeel dat ze het 'afschotgebied' op deze manier kunnen 
ontvluchten.

Gezien het bovenstaande kan de conclusie worden getrokken dat de aanwezigheid van 
wilde zwijnen in de gemeente Epe zowel een gevolg is van het nalaten van preventieve 
maatregelen door het bestuur als het actief lokken met voer door de bewoners. Het spijt 
ons dan ook te moeten lezen in de op 1 juli jl. door GS verleende aanwijzing dat 
'afrastering als oplossingsrichting is onderkend' maar dat er geen financiële middelen zijn 
om dit te realiseren. Hieruit trekken wij de conclusie dat de gemeente Epe en haar 
bewoners wel de vruchten van dit prachtige natuurgebied willen trekken en toeristen naar 
het gebied willen lokken, maar dat het beheer van de natuur geen geld mag kosten. 

De Faunabescherming spreekt u bij deze aan op uw zorgplicht jegens de wilde zwijnen en 
verzoekt u zeer dringend om af te zien van het gebruik van de verleende aanwijzing tot 
afschot binnen de bebouwde kom. Zeker nu u zelf al aangeeft dat er minder vergaande 
maatregelen voorhanden zijn. Tevens roepen wij u op om in overleg met de omliggende 
gemeenten te komen tot een goed beheerplan ten aanzien van de in het wild levende 
dieren. Inmiddels is meermalen aangetoond dat afschot van wilde zwijnen niet leidt tot 



minder zwijnen, maar vooral zorgt voor een verhoogde aanwas. De opengevallen 
plaatsen worden binnen korte tijd door nieuwe, jonge zwijnen ingenomen. De afgelopen 
jaren heeft het massale afschot elk voorjaar weer een extreme geboortegolf onder de 
zwijnen veroorzaakt.

Een gemeente die respect heeft voor de natuur en onderkent dat hiervoor financiële 
middelen gereserveerd moeten worden, zal op den duur 'meer verdienen' dan een 
gemeente die bekend staat als afschotgemeente van Nederland.

Graag vernemen wij zo spoedig mogelijk van u of u bereid bent af te zien van het afschot 
van wilde zwijnen binnen de bebouwde kom van uw gemeente en te kiezen voor 
alternatieve oplossingen die wel effectief zijn om eventuele overlast te beperken.

In afwachting van uw spoedige reactie, teken ik.

Hoogachtend,

mw. A.P. de Jong, secretaris Stichting De Faunabescherming


