
Als de eikels vallen, dan komen ook de 
wilde zwijnen op de Veluwe weer in 
beeld. En start ook weer de discussie over 
het schieten op de zwijnen, het aantal 
aanrijdingen en de overlast door wroeten 
in tuinen en campings. Aangezien deze 
situatie al jaren zo voortduurt, is de situ-
atie óf onbeheersbaar geworden óf zitten 
er flinke systeemfouten in de huidige 
aanpak. Dat roept de vraag op of het 
anders en beter kan. Een goed antwoord 
hebben we nog niet, maar we doen een 
voorzet. Hiermee hopen we te bereiken 
dat er anders naar wilde zwijnen wordt 
gekeken.

— Sip van Wieren (WUR)

Populatieontwikkeling en
  beheer van de wilde zwijnen 
 op de Veluwe

>	 Jaarlijks	wordt	de	voorjaarsstand	aan	zwijnen	
vastgesteld	door	twee	tellingen	rond	31	mei	bin-
nen	een	week	te	organiseren.	Dit	gebeurt	op	een	
groot	aantal	voerplekken	en	via	rondrijploegen,	
waarbij	onderscheid	wordt	gemaakt	in	keilers,	
zeugen,	overlopers	en	biggen.	Zwijnen	zijn	moei-
lijk	te	tellen	omdat	niet	alle	dieren	op	het	voer	
afkomen	en	het	getelde	aantal	hangt	ook	af	van	
de	beschikbaarheid	van	natuurlijk	voedsel	en	de	
hoeveelheid	gevallen	mast.	Hoe	meer	mast,	hoe	
minder	neiging	hebben	om	op	de	voerplekken	af	
te	komen.	Ook	zullen	er	in	de	meeste	jaren	na	de	
telling	nog	biggen	bijkomen.
De	resultaten	van	de	tellingen	zijn	dus	ruwe	
schattingen	die	we,	omdat	het	steeds	min	of	
meer	op	dezelfde	manier	gebeurt,	mogelijk	wel	
kunnen	gebruiken	om	over	een	langere	periode	
trends	vast	te	stellen.	Overigens	is	Nederland	
een	van	de	weinige	landen	waar	zwijnen	worden	
geteld.	Elders	gebruikt	men	alleen	afschotcijfers.	
De	afschotcijfers	zijn	wel	nauwkeurig	omdat	die	
worden	geregistreerd.	Sterfte	als	gevolg	van	an-
dere	oorzaken	zit	dus	niet	in	deze	registratie.	De	

praktijk	is	dat	wanneer	het	afschotseizoen	begint,	
er	al	een	behoorlijk	aantal	biggen	en	ook	over-
lopers	een	natuurlijke	dood	zijn	gestorven.	Deze	
zijn	dus	wel	dood	maar	mogen	of	kunnen	niet	
meegerekend	worden.	In	figuur	1	en	verder,	tenzij	
anders	vermeld,	zijn	data	gebruikt	uit	de	‘FBE	
Gelderland.	Jaarrapportage	artikel	67,	68	Flora-	en	
faunawet	Grofwild	2016-17.	Werkplannen	2017-18’.	

De	voorjaarstand,	zoals	gebruikelijk	weergegeven,	
bestaat	uit	de	keilers,	de	zeugen	en	de	overlo-
pers.	De	‘zomerstand’	is	in	dit	geval	de	voorjaar-
stand	plus	een	berekend	aantal	biggen	die	na	de	
voorjaarstelling	geboren	worden.	Vreemd	genoeg	
wordt	er	geen	rekening	gehouden	met	natuur-
lijke	sterfte.	Op	delen	van	de	Veluwe	is	er	hoge	
natuurlijke	sterfte	onder	met	name	biggen,	maar	
ook	onder	oudere	dieren.	We	zien	dat	het	aantal	
zwijnen	in	de	loop	van	30	jaar	is	verdubbeld.	Dat	
geldt	zowel	voor	de	voorjaarstand	(r=0,76,	over	de	
hele	periode	1991-2017),	als	de	zomerstand	(r=0,77).	
De	schommelingen	tussen	de	jaren	zijn	echter	
groot.	Het	afschot	neemt	ook	toe	met	de	tijd	
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(r=0,47),	alleen	minder	sterk	dan	de	zomerstand.	
Dit	betekent	dat	het	percentage	afschot	(van	de	
zomerstand)	in	de	loop	der	tijd	daalt,	van	64%	in	
de	periode	tot	2008	tot	54%	in	de	periode	2009-
2017.	Wat	ook	opvalt	is	dat	het	jaar	op	jaar	niet	
lukt	om	via	afschot	de	doelstand	te	realiseren.	
Het	verschil	wordt	steeds	groter,	ondanks	het	
feit	dat	de	doelstand	met	enige	regelmaat	wordt	
verhoogd.
Het	lijdt	dus	weinig	twijfel	dat	de	populatie	
wilde	zwijnen	de	afgelopen	dertig	jaren	sterk	is	
toegenomen.	Een	ontwikkeling	die	in	de	rest	van	
Europa	ook	wordt	waargenomen.	Zijn	er	verdere	
oorzaken	aan	te	wijzen	voor	de	steeds	toenemen-
de	aantallen?

Mast en afschot
Elk	jaar	wordt	de	hoeveelheid	mast	van	inlandse	
eik,	Amerikaanse	eik	en	beuk	op	de	Veluwe	via	
een	bepaalde	methode	geschat	en	omgerekend	
naar	hoeveelheden	kilo’s	aanwezige	mast.	In	
figuur	2	staan	deze	mastgegevens	over	de	periode	
1990-2021.	Hierbij	is	het	wel	de	vraag	of	de	kwa-
litatieve	bemonsteringsmethode	zoals	die	hier	
gebruikt	is	wel	een	kwantitatieve	omrekening	
naar	kilo’s	over	zo’n	groot	gebied	rechtvaardigt.	
Ook	hier	gaat	het	vooral	om	schattingen	die	
trends	weergeven.
Mast	speelt	een	belangrijke	rol	in	de	dynamiek	
van	zwijnenpopulaties,	naast	omgevingsfactoren	
als	strenge	winters	en	lange	droge	zomers.	Van	
deze	is	de	invloed	van	mast	waarschijnlijk	het	
grootst	is.	Bij	(sterk)	bejaagde	populaties	kan	het	
afschot	van	grote	invloed	zijn.	Hoe	werken	deze	
factoren	in	op	de	populatie	op	de	Veluwe?
Het	wilde	zwijn	is	goed	aangepast	aan	een	steeds	
variërende	hoeveelheid	mast	door	een	grote	
potentiële	reproductiecapaciteit.	Als	er	weinig	
mast	is,	vindt	er	veel	sterfte	plaats	(vooral	bij	de	
jongere	leeftijdsklassen)	die	snel	gecompenseerd	
kan	worden	door	grote	worpen	met	een	hoge	
overlevingskans	tijdens	goede	mastjaren.	Bij	hele	
goede	mastjaren	zijn	meerdere	worpen	geen	
uitzondering.
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Figuur 1. Voorjaarsstand, ‘zomerstand’ (is hier voorjaarsstand plus biggen die daarna geboren worden), 
doelstand en afschot van de wilde zwijnenpopulatie op de Veluwe. De gestippelde lijnen zijn trendlijnen 
(voor ‘zomerstand’ en voorjaarsstand) over de hele periode. Alleen de afschotcijfers zijn ‘hard’. De gege-
vens bestrijken de periode 1991-2017. Vanwege de overzichtelijkheid is een deel van de periode wegge-
laten. Het beeld van de jaren in het tijdvak 2000-2008 is namelijk exact hetzelfde als in de aangrenzende 
perioden.

Figuur 2. Jaarlijks aantal gevallen kilo’s beukennootjes en eikels op de Veluwe (Bron: Vereniging Wildbe-
heer Veluwe)



Het	afschot	wordt	in	een	bepaalde	mate	beïnvloed	
door	de	mastbeschikbaarheid.	Om	het	afschot	
mogelijk	te	maken	of	te	vergemakkelijken	wordt	er	
gevoerd	op	de	afschotlocaties.	Als	er	veel	mast	is,	ko-
men	de	dieren	veel	minder	op	het	voer	af	en	worden	
er	relatief	minder	dieren	geschoten.	Als	er	weinig	
mast	is	komen	de	dieren	wel	graag	op	het	voer	af	en	
is	het	afschot	navenant	relatief	hoog.	
Wat	is	het	effect	van	een	bepaald	mastjaar	op	de	
stand	(het	aantal	getelde	dieren)	van	het	volgende	
jaar?	In	een	heel	slecht	mastjaar	(jaar	x)	verwachten	
we	een	grote	sterfte	(najaar/winter	jaar	x),	weinig	
biggen	die	geboren	worden	(voorjaar	x+1)	en	overle-
ven,	en	een	relatief	hoog	afschot	(najaar/winter	jaar	
x).	In	een	heel	goed	mastjaar	verwachten	we	weinig	
sterfte	en	veel	biggen	in	het	voorjaar	en	een	relatief	
laag	afschot.	Kunnen	we	iets	van	deze	voorspellin-
gen	terugvinden	in	de	cijfers?	In	figuur	3	staat	de	
verandering	in	de	zomerstand	tussen	twee	opvol-
gende	jaren	(x	en	x+1)	en	het	afschot	gerelateerd	aan	
de	hoeveel	mast	in	dat	jaar	(x).

Uit	figuur	3	blijkt	een	sterke	correlatie	tussen	een	
bepaalde	hoeveelheid	mast	in	een	jaar	en	de	zomer-
stand	in	het	daaropvolgende	jaar	ten	opzichte	van	
het	jaar	daarvoor.	Als	er	weinig	mast	is,	is	de	stand	in	
het	jaar	daarop	lager	(de	verhouding	is	dan	kleiner	
dan	één)	terwijl	ongeveer	boven	de	vier	miljoen	kilo	
mast	per	jaar	de	verhouding	steeds	boven	de	één	ligt	
en	de	populatie	dus	toeneemt.	De	relatie	met	het	
afschot	zelf	is	veel	minder	sterk	maar	hij	is	er	wel	en	
dan	negatief.	Dus	het	afschot	wordt	relatief	kleiner	
bij	een	toenemende	masthoeveelheid.	
Het	lijkt	er	op	dat	de	hoeveelheid	mast	een	belang-
rijkere	factor	is	bij	het	bepalen	van	de	dynamiek	van	
de	zwijnenpopulatie	dan	het	afschot.	Naast	het	feit	
dat	het	afschot	niet	groot	genoeg	is	om	een	verschil	
te	maken	zal	het	ook	te	maken	hebben	met	dat,	
zeker	in	slechte	mastjaren,	het	afschieten	in	belang-
rijke	mate	compenserend	is.	Dat	wil	zeggen	dat	er	in	
slechte	mastjaren	veel	dieren	worden	geschoten	die	
anders	een	natuurlijke	dood	zouden	zijn	gestorven.
Als	het	gaat	om	de	effecten	van	mast	op	de	zwijnen-
populatie	zijn	zowel	de	goede	als	de	slechte	jaren	
van	belang.	Een	langere	periode	van	goede	mastja-
ren,	zoals	we	die	nu	achter	de	rug	hebben,	is	niet	per	
se	nodig	om	de	populatie	te	doen	groeien.	Ook	een	
periode	met	afwisselend	slechte	en	goede	mastjaren	
kan	de	populatie	doen	groeien.	In	de	bekeken	pe-
riode	van	26	jaar	waren	er	maar	zeven	jaren	met	zo	
weinig	mast	dat	de	populatie	afnam,	en	dan	ook	nog	
niet	eens	substantieel.	Het	lijkt	er	op	dat	alleen	een	
lange	periode	van	slechte	mastjaren	achter	elkaar	de	
populatie	echt	een	stuk	kleiner	kan	maken.

Beheer
Aangezien	we	de	laatste	jaren	geen	duidelijke	
afname	in	de	groeisnelheid	zien,	lijkt	de	groei	nog	
wel	even	door	te	gaan	als	de	omstandigheden	min	
of	meer	gelijk	blijven.	Zowel	de	tellingen	als	de	
afschotcijfers	geven	echter	geen	inzicht	in	de	vorm	
van	de	curve	van	de	groei	van	de	populatieomvang.	
Gezien	de	te	verwachten	natuurlijke	populatie-
schommelingen	zal	het	geen	mooie	strakke	curve	
zijn.	Waarschijnlijk	zal	na	dertig	jaar	gestage	groei,	
in	combinatie	met	de	hoge	potentiële	groeisnelheid	

Figuur 3. De verhouding van de zomerstanden in twee opvolgende jaren (jaar x en jaar 
x+1) met daartussen een bepaald mastjaar (jaar x) en een bepaald afschot (als fractie van de 
zomerstand in jaar x). 
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van	zwijnen,	en	het	feit	dat	het	afschot	slechts	
een	beperkt	effect	heeft,	de	populatie	gemiddeld	
al	een	heel	eind	gevorderd	zijn	in	de	richting	van	
zijn	maximum.
Elk	jaar	worden	er	duizenden	dieren	geschoten	
op	vrijwel	de	gehele	Veluwe,	uitgezonderd	een	
aantal	jachtvrije	zones.	Jachtvrije	zones	zijn	
gebieden	waar	weinig	conflicterende	belangen	
spelen	waardoor	een	hogere	stand	getolereerd	
kan	worden.	Het	gaat	om	enkele	duizenden	hec-
tares.	Het	halen	van	het	afschot	vergt	een	steeds	
grotere	inspanning	en	legt	een	steeds	grotere	
druk	op	de	mensen	die	het	moeten	uitvoeren.	
Het	moet	in	een	beperkte	tijd	gebeuren,	ook	al	
is	het	jachtseizoen	lang	(1	juli	tot	15	maart).	En	
momenteel	wordt	het	ook	nog	lastiger	omdat	de	
recreatiedruk	in	het	bos	sterk	is	toegenomen.	De	
kans	op	fouten	bij	het	afschot	neemt	toe	evenals	
de	negatieve	effecten	op	de	sociale	organisatie	en	
het	sociale	gedrag	van	de	dieren.

Onderbouwing
Het	is	de	vraag	of	het	huidige	beheer	voldoende	
recht	doet	aan	de	beschermde	status	van	het	wild	
zwijn.	Een	beschermde	soort	mag	alleen	beheerd	
worden	als	er	goed	onderbouwde	redenen	voor	
zijn,	als	eerst	alternatieven	onderzocht	zijn,	
en	het	middel	effectief	is.	Verkeersveiligheid,	

landbouwschade	en	uitbreiding	in	de	nulstandge-
bieden	zijn	momenteel	de	belangrijkste	redenen	
om	in	te	grijpen	in	de	populatie.	Dit	zijn	dus	
zaken	die	zich	vooral	aan	de	randen	van	het	
verspreidingsgebied	voordoen.	Het	zou	daarom	
verstandig	zijn	als	het	beheer	zich	concentreert	
op	die	plekken	waar	de	problemen	zich	voordoen.	
Beheer	op	maat.	Als	dit	zou	gebeuren	dan	kan	er	
veel	gerichter	en	dus	veel	doelmatiger	gewerkt	
worden	en	is	er	uiteindelijk	veel	minder	inspan-
ning	nodig	met	veel	minder	nevenschade.	De	
angst	dat	er	uit	grote	centraal	gelegen	afschotvrije	
zones	een	enorme	druk	gaat	ontstaan	richting	
de	randzones,	lijkt	niet	helemaal	gegrond.	Uit	
onderzoek	blijkt	dat	ook	zwijnen	nogal	honkvast	
zijn	en	geen	grote	afstanden	afleggen.	Uiteraard	
vindt	er	dispersie	plaats,	en	die	zal	groter	zijn	bij	
een	grotere	populatie,	maar	dat	gebeurt	altijd	en	
bij	pas	een	hele	lage	stand	zal	het	geen	probleem	
opleveren.	En	een	hele	lage	stand	laten	ontstaan	
is	onrealistisch.

Alternatieven
Voor	de	genoemde	problemen	bestaan	ook	
alternatieven	die	de	moeite	waard	zijn	om	te	
bekijken.	In	het	geval	van	landbouwschade	kan	
die	financieel	gecompenseerd	worden	of	kunnen	
percelen	worden	afgerasterd.	De	kans	op	verkeers-

ongelukken	kan	sterk	worden	verminderd	door	
mitigerende	maatregelen	als	snelheidsbeperking,	
signaleringsmiddelen	of	rasters.	Schade	aan	
bosverjonging	door	het	wilde	zwijn	wordt	nu	niet	
vergoed	maar	dat	is	wel	het	overwegen	waard.	Als	
dat	allemaal	niet	helpt	kan	gericht	lokaal	afschot-
beheer	plaatsvinden	in	een	bufferzone.
Het	probleem	van	de	uitbreiding	naar	de	rand-
gebieden	is	van	een	speciale	categorie	die	extra	
aandacht	behoeft.	Feit	is	dat	in	grote	delen	van	
Europa	wat	dit	betreft	de	geest	uit	de	fles	is.	In	de	
stad	Berlijn	lopen	meer	dan	6000	wilde	zwijnen	
rond.	In	urbaan	gebied	zijn	ze	nauwelijks	te	behe-
ren	en	dus	zal	het	hier	gaan	om	de	vraag	of	mens	
en	zwijn	op	een	bepaalde	manier	kunnen	samen-
leven	of	dat	er	een	strikte	scheiding	moet	zijn	
tussen	beide	soorten.	In	het	laatste	geval	zullen	
rasters	en	een	permanente	bewaking,	inclusief	
afschot,	van	grenszones	soelaas	kunnen	bieden.	
Er	is	dus	behoefte	aan	een	vruchtbare	discussie	
en	behandeling	van	dit	-	ook	politiekgevoelige	-	
onderwerp.<

Sip.vanwieren@wur.nl

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met 
Eddie Nijenhuis van Vereniging Natuurmonumen-
ten.
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