
In memoriam:
Wilde zwijnen worden in Epe 

hartelijk onthaald met de kogel!

De door jagers uit de bossen verjaagde zwijnen worden in Epe met kogels  
ontvangen. Naast het afschot in de Veluwse bossen heeft het gemeentebestuur van  
Epe dit jaar een ontheffing gevraagd voor het afschieten van wilde zwijnen in de  

bebouwde kom met een kogel- of hagelgeweer.
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Door de intensieve jacht voelen de wilde zwijnen zich niet langer veilig in het bos. Gevolg 

is dat ze de bosrand opzoeken en de veilige dorpen intrekken, waar ze nu dus eveneens 

op de korrel worden genomen.  

De Faunabescherming is tegen dit afschot, omdat dit geen oplossing biedt. De dieren kunnen 

het dorp vrij in- en uitlopen en worden zelfs gelokt met voer. Het gemeentebestuur geeft zelf 

toe dat het probleem kan worden opgelost door het plaatsen van wildrasters en een voer- 

verbod. De ligging in natuurgebied de Veluwe heeft Epe tot een toeristische trekpleister  

gemaakt. Toeristen komen naar de gemeente voor de omliggende bossen en heide, maar 

zeker ook vanwege de aanwezigheid van de wilde zwijnen. Op deze manier vormen de  

zwijnen in de bossen rondom Epe een bron van inkomsten. Door deze dieren in het dorp te 

laten afschieten, miskent het gemeentebestuur het belang van deze dieren.

Wist u dat:
• Er geen wildraster aanwezig is aan de oostzijde van de gemeente Epe

• Het gemeentebestuur sinds 1919 spreekt over de plaatsing van wildrasters;

• Het gemeentebestuur nu geen maatregelen wil nemen, omdat de bewoners  

10 jaar geleden de plaatsing van een wildraster hebben afgewezen;

•	 Gemeente Epe aangeeft geen financiële middelen te hebben voor een wildraster;

• Gemeente Nunspeet wel wildrasters heeft aangebracht en volgens de wethouder van de 

gemeente Nunspeet de problemen daar zijn opgelost en zich hebben verplaatst naar Epe; 

• Gemeente Epe nog steeds niet de ruim 54 illegale jachthutten uit het bos  

rondom het dorp heeft verwijderd; (www.jachthutten.nl )

• Er nog steeds grote hoeveelheden maïs worden gevoerd aan de wilde zwijnen;

• Toeristen steeds minder wilde dieren zullen zien doordat de zwijnen door het schieten 

schuw zijn geworden en zich verschuilen en Epe zo zijn aantrekkingskracht verliest;

• Intensieve jacht zorgt voor toename van het aantal biggen, zodat het aantal  

zwijnen door het afschot niet afneemt;

• Er sprake is van een onveilige situatie door het schieten van wilde zwijnen 

in een druk bevolkt gebied, wat door de burgemeester wordt toegegeven.

en daarom heeft De Faunabescherming 

Epe uitgeroepen tot het meest zwijn-

onvriendelijke dorp van Nederland  www.faunabescherming.nl

Wilde zwijnen,  
door man en macht  
belaagd, worden in 

Epe ruw de
dood ingejaagd!


