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Ieder jaar, bij het vallen van de eerste

beukennootjes en eikels (‘mast’), ver-

schijnen berichten in de media over toe-

nemende aantallen Wilde zwijnen

(Sus scrofa scrofa L.) en de daarmee

samenhangende vormen van overlast.

Ook in het winterhalfjaar 2007-2008

waren er een groot aantal berichten

afkomstig van de Veluwe, over schade

aan campings en tuinen, verkeers-

ongevallen en zelfs over zwijnen die

mensen aanvielen. Lokaal gaven jagers

aan de zwijnen niet op de gangbare, toe-

gestane wijze te kunnen bemachtigen,

wat leidde tot Kamervragen over het al

dan niet toestaan van de drukjacht als

middel voor populatiebeheer. Op basis

van kennis van de relatie tussen het

Wilde zwijn en mast presenteren we

mogelijke beheerscenario’s en wagen

we ons aan een blik op de toekomst.

Behalve op de Veluwe bevindt zich een
populatie Wilde zwijnen in het Nationaal
Park De Meinweg. Beide populaties namen
in de afgelopen decennia in omvang toe.
Dit laatste geldt tevens voor het groeiend
aantal Wilde zwijnen dat op andere plek-
ken opduikt, zoals in de grensstreek met
Duitsland of in de Peel. De vraag hoe om
te gaan met al deze zwijnen wordt steeds
urgenter. Er dient dan ook gezocht te wor-
den naar wegen om deze soort op accepta-
bele wijze te beheren, rekening houdend
met het welzijn van het Wilde zwijn, de
relatie met de landbouw en andere particu-
liere grondbezitters, veterinaire aspecten
en de verkeersveiligheid. De basis daarvan
vormt kennis over de autecologie van de
soort.

Het Wilde zwijn
Wilde zwijnen behoren tot de superfamilie
van de varkenachtigen (Suoidea). Het zijn
evenhoevige, niet herkauwende zoogdieren
(orde Artiodactyla, suborde Non-ruminan-
tia). Gemiddeld is een volwassen Wild
zwijn ca 150 cm lang, 75 cm hoog en ca

150 kg zwaar. In wintervacht zien ze er erg
indrukwekkend uit met lange, zwarte bor-
stels op de rug en flanken. De lichaams-
bouw is die van een wig, wat bewegen in
dicht bos vergemakkelijkt. De voortplan-
tingstijd valt in oktober – november. Drie
maanden + drie weken + drie dagen later
worden in een nest de biggen geboren. De
worpgrootte varieert met de leeftijd en
conditie van de zeug en bedraagt gemid-
deld drie biggen. Onder gunstige omstan-
digheden zijn er twee worpen per jaar en
kunnen zelfs biggen in hetzelfde jaar al
geslachtsrijp worden en jongen werpen.
Het komt regelmatig voor dat meer dan de
helft van alle biggen sterft in het eerste
halfjaar na de geboorte tengevolge van
koude, regenbuien, hagel, wormziekten,
predatie of grote droogte. Wilde zwijnen
zijn alleseters en beschikken over een sterk
knobbelgebit, aangevuld met een stel lange
en scherpe hoektanden. Op zoek naar
wortels, wortelstokken en dierlijk voedsel
wroeten Wilde zwijnen. In mastrijke jaren
doen ze dat vooral in grasmatten en weg-
bermen. Dit kan te maken hebben met een
verhoogde inspanning om dierlijk voedsel
(emelten, regenwormen e.d.) te bemachti-
gen. Hierdoor zouden eiwittekorten,
ontstaan als gevolg van een te eenzijdig
dieet van mast, worden gecompenseerd.
In mastarme jaren zien we het wroeten
vooral in Adelaarsvaren (Pteridium aquili-
num) in de nawinter.

Overal waar Wilde zwijnen voorkomen
vindt populatiecontrole door de mens
plaats. Die controle bestaat uit afschot in
de periode juli – januari, in de meeste
gevallen vanaf een hoogzit waarbij een lok-
voerplaats (maïs) is aangelegd. Op die
manier wordt elk jaar ca 50% van de popu-
latie afgeschoten. In de zogenaamde 0-
standgebieden, alle gebieden buiten de
Veluwe en het Nationaal Park De Meinweg,
is het doel om 100% van de dieren af te
schieten. Als het afschot niet wordt
gehaald of moet worden vergroot, kan de
afschotperiode worden verlengd.

Ecologie
Het meest uitgebreide onderzoek aan
Wilde zwijnen in Nederland vond plaats op
de Veluwe in de periode 1987 – 1997. Het
richtte zich op twee, niet bijgevoerde maar
wel door afschot gecontroleerde popula-
ties: de populaties Hoog-Soeren (HS) en
Ugchelen-Hoenderloo (UH). Over de
resultaten werd eerder gerapporteerd in
Groot Bruinderink et al. (1994). Van de
toepassing van de resultaten voor de
Veluwe wordt verslag gedaan in Groot
Bruinderink et al. (1999).
Stapelvoedsel en belangrijkste energiebron
van het Wilde zwijn is, indien beschikbaar,
mast van Zomereik (Quercus robur), Winter-
eik (Q. petraea), Amerikaanse eik (Q. rubra)
en Beuk (Fagus sylvatica). Breedbladige
grassen (Poa, Holcus, Lolium en Agrostis
spp.) vormen het belangrijkste alternatief
(fig. 1).

Aspecten van het beheer
van Wilde zwijnen op de Veluwe

Geert Groot Bruinderink & Dennis Lammertsma

Fig. 1. Menusamenstelling (drooggewichtpercentages) van het Wilde zwijn in mastrijke
(A) en mastarme (B) jaren op de Veluwe in de periode 1 oktober – 15 april 1987-1997.
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Leeftijd Seizoen Gehalte beenmerg vet (% ± SD) Statistiek
Mast rijk N Mast arm N P

juveniel herfst 92,8 (2,6) 5 71,9 (23,1) 9 0,070
juveniel winter 71,2 (26,1) 6 27,1 (26,9) 16 0,003

adult herfst 74,2 (36,4) 5 64,8 (25,5) 10 0,568
adult winter 84,2 (14,1) 5 55,8 (32,2) 30 0,064
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De voorkeur van het Wilde zwijn gaat uit
naar (inlandse) eikels. Omdat die aan het
eind van de maand oktober altijd al op
waren, zo bleek uit het onderzoek naar de
maaginhoud, waren beukennootjes de
enige beschikbare mast in het winterhalf-
jaar van 1 november – 15 april. Zonder die
beukenmast was er dus in het geheel geen
mast in die periode beschikbaar. In de
periode 1 november – 15 april bedroeg het
energiegehalte van het natuurlijk dieet in
mastrijke en mastarme winters in volgorde
10,0 en 7,5 MJ/kg droge stof. Er werd dan
ook een verband gevonden tussen de con-
ditie van de dieren, uitgedrukt in lichaams-
gewicht en voortplantingssucces, en de
beschikbaarheid van mast (tabel 1).
Ook werd een negatief verband aange-
toond tussen de dichtheid aan Wilde zwij-
nen (in kg metabolisch lichaamsgewicht
MW/100 ha) en het lichaamsgewicht (in
kg; tabel 2). Het gehalte beenmergvet, de
laatste energiereserve die Wilde zwijnen
kunnen aanspreken (onderhuids -, darm-
en niervet zijn dan al uitgeput), is illustra-
tief voor het belang van mast. In de herfst
werd er nauwelijks een effect gevonden
van de beschikbaarheid van mast op deze
laatste energievoorraad. ‘s Winters echter
daalde het beenmergvetgehalte vooral bij
de juveniele dieren (<= 12 maanden) dra-
matisch (tabel 3). Na zo’n mastloze winter
overleefden er dan ook geen biggen in de
HS populatie waar breedbladig gras ont-
brak als alternatieve energiebron. Ook wer-
den er in het voorjaar geen biggen gebo-
ren. De unieke relatie tussen het Wilde
zwijn en de mast is samengevat in een
rekenmodel in kader 1.

Dichtheid
(kg MW/100ha) Gewicht (kg)

< 10 26,50 (1,10)
10–20 19,30 (1,08)
20-30 17,67 (1,05)
30-40 19,80 (1,06)
> 40 18,49 (1,03)

Tabel 1. Gewichtsontwikkeling van Wilde zwijnen (kg ± SD) en het aantal foetussen per
zeug (± SD) in de HS (Hoog-Soeren) populatie gegeven per leeftijdscategorie (in maan-
den) en per seizoen voor mastrijke en mastarme jaren.
Herfst = 15 september - 31 december 1987-1997; Winter = 1 januari - 15 april van 1987 -1997.
De gewichten zijn ‘ontweide gewichten’ die door te vermenigvuldigen met een factor 1,4
zijn om te rekenen naar ‘levend gewicht’ . N = aantal onderzochte Wilde zwijnen.

Leeftijd Mast Gewicht per seizoen (kg± SD) Foetussen per zeug
(maanden) Herfst N Winter N Aantal (± SD) N

≤ 12 Rijk 27,5 (7,4) 2 31,8 (8,9) 7 1,4(0,9) 7
≤ 12 Arm 15,6 (3,2) 39 15,3 (3,3) 16 0,0 46
13-24 Rijk 46,3 (26,1) 2 29,9 1 3,0(0,3) 6
13-24 Arm 37,3 (1,1) 3 35,7 (5,1) 3 0,2 (0,2) 14
> 24 Rijk 61,3 (8,8) 8 0 4,5 (0,2) 11
> 24 Arm 48,0 (6,0) 18 40,4 (7,2) 15 1,2 (0,3) 35

Tabel 2. Effect van de dichtheid aan Wilde zwijnen
(kg MW/100 ha) op het gemiddeld lichaamsgewicht

(kg± SD) van dieren in de HS populatie. Periode:
1987-1997. De gewichten zijn ‘ontweide gewichten’

die door te vermenigvuldigen met een factor 1,4 zijn
om te rekenen naar ‘levend gewicht’.

Tabel 3. Gemiddelde waarden van het gehalte beenmergvet (als % in de droge stof ±
SD) in slechte en goede mastjaren per leeftijdsklasse onder Wilde zwijnen in de HS-
populatie. Juvenielen: <= 12 maanden; adulten: > 12 maanden. N = aantal onderzochte
Wilde zwijnen.

Wilde zwijnen met hun typische borstelige vacht (foto: G. Groot Bruinderink).
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Kader 1. Populatiedynamiek
In de niet bijgevoerde maar wel
bejaagde populaties Wilde zwijnen
werd een unieke relatie gevonden
tussen de beschikbaarheid van
mast en breedbladige grassen
enerzijds en de conditie, het
voortplantingssucces en daarmee
de populatieomvang van Wilde
zwijnen anderzijds. Op basis hier-
van werd een ecologisch model
ontwikkeld voor de populatie-
dynamiek van een populatie Wilde
zwijnen op de Veluwe (Groot
Bruinderink & Hazebroek, 1995;
Baveco & Groot Bruinderink,
1997). Onder de Veluwe moet in
dit geval worden verstaan de ‘vrije
wildbaan’ met een omvang van ca
65.000 ha. Het model gaat uit van
een geslachtsverhouding van 1:1.
Op de Veluwe ligt de nadruk bij
het afschot in het kader van popu-
latiebeheer op mannelijke en oude
dieren. Het effect is een ‘vervrou-
welijking’ van de stand die leidt
tot een relatief hoge jaarlijkse aan-
was. Het model is gebruikt als
instrument om gevolgen van uit-
eenlopende beheerscenario’s
inzichtelijk te maken.

Scenario A:
Geen beheer
Onder dit scenario voorspelt het
model voor een periode van 200
jaar een mediane zomerstand van
1580 Wilde zwijnen (fig. 2A). Fluc-
tuaties om die waarde worden ver-
oorzaakt door schommelingen in
het mastaanbod en natuurlijke
terugkoppelingsmechanismen bij
hoge dichtheden. Niet zozeer de
absolute uitkomst van 1417 stuks
is van belang, als wel het patroon
met grote pieken en dalen dat
wordt weergegeven.

Indien gekozen wordt voor aan-
talscontrole ontstaat een aantal
opties waarvan we er slechts één
weergeven (scenario B).

Fig. 3. Modeluitkomst van het benodigd afschot (lange
termijn gemiddelde) van Wilde zwijnen op de Veluwe

(vrije wildbaan 65.000 ha) per jaar in relatie tot het
niveau van de als plafond afgesproken zomerstand.

Fig. 2. Verwachte aantalsfluctuaties (Y-as, zomer-
standen) van Wilde zwijnen op de Veluwe (vrije wild-
baan 65.000 ha) bij het achterwege laten van beheer

(A) en bij een beheer dat is gericht op een plafond-
waarde van de gemiddelde waarde van de zomer-

stand (B). Het betreft een modeluitkomst met een
tijdshorizont van 200 jaar (X-as) met gebruikmaking

van mastgegevens over de periode 1930-1993.

Scenario B:
Plafond zomerstand = 1580
Onder dit scenario voorspelt het
model een mediane uitkomst van
1255 zwijnen (fig. 2B). Pieken in de
aantallen naar boven verdwijnen
door het afschot (alles boven de
1580 wordt afgeschoten). Diepe
dalen verdwijnen, omdat er
gemiddeld voldoende voedsel
beschikbaar is voor de ‘afgeroom-
de’ populatie. Het voedselaanbod
fluctueert zodanig dat er in 50%
van de jaren voldoende voedsel is
voor maximale reproductie en in
50% van de jaren onvoldoende.
Dit heeft tot gevolg dat er gemid-
deld in 50% van de jaren afschot
gepleegd wordt, terwijl de
bestandsomvang afnemend is,
door het uitblijven van aanwas. Er
is veel minder sprake van natuur-
lijke regulatie van de aantallen
door het voedselaanbod.

Er zijn meer scenario’s denkbaar
van streefwaarden voor de popula-
tieomvang in relatie tot het meer-
jarige gemiddelde dat werd gevon-
den onder scenario A. De bijbeho-
rende afschotinspanningen om
die streefwaarden te realiseren,
worden weergegeven door een
parabool (fig. 3).
Het jaarlijkse afschot is het
grootst, indien ervoor wordt geko-
zen om de plafondwaarde van
1580 aan te houden. Indien wordt
gekozen voor een hogere plafond-
waarde, worden effecten merkbaar
van dichtheidsafhankelijke terug-
koppelingsmechanismen die, ook
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De huidige praktijk
Vanaf de zeventiger jaren van de vorige
eeuw richt het beheer zich op een plafond-
waarde van ca 800 stuks in het voorjaar.
Dit komt in grote lijnen overeen met sce-
nario B uit kader 1. Uit het voorafgaande
moge duidelijk zijn dat daarmee is gekozen
voor een intensieve vorm van beheer. Het
daarbij verwachte niveau van ca 1580 Wilde
zwijnen in de zomer is echter nooit gereali-
seerd. In plaats daarvan is er sprake van
een geleidelijke toename van de stand tot
ca 6000 dieren in de zomer van 2007 (fig.
4). Ook voor deze figuur geldt dat niet de
precieze aantallen van belang zijn, maar de
patronen. Immers, Wilde zwijnen zijn niet
goed te inventariseren en de hoeveelheid
mast is niet elk jaar exact bepaald.
Opvallend is de toename van het aantal
getelde Wilde zwijnen, terwijl er niet zo
veel verandert in het algemeen patroon en
het niveau van het mastaanbod. Hoe kan
het dan, dat de aantallen Wilde zwijnen de
verwachte aantallen met een factor 4 te
boven gaan, terwijl de inventarisatiemetho-
de gelijk bleef?
Dit kan het gevolg zijn van een onder-
schatting bij het vaststellen van de hoe-
veelheid mast en/of de aantallen Wilde
zwijnen. Het vaststellen van de werkelijke
aantallen Wilde zwijnen in een gebied is
niet goed mogelijk, zelfs bij gebruik van de
vang – merk - terugvang methode. Altijd is
er sprake van een onderschatting. Voor de
overlevingscurven in het model is gebruik
gemaakt van de resultaten van Pools
onderzoek (Groot Bruinderink et al., 1999);
ook dit kan tot een onderschatting hebben
geleid. Een onderschatting van de mast
zou niet zozeer een gevolg zijn van het
ouder worden van het bos. Dit zou naar
verwachting een verhogend effect van ca
17% in de periode 1999-2009 opleveren
(Groot Bruinderink et al., 1999).
De onderschatting van de hoeveelheid
mast kan veel meer gevolg zijn van de
door beheerders in gang gezette ‘verloo-
fing’ van het bos. Het effect hiervan is
onbekend maar wordt voor naar schatting
20% tenietgedaan door de verwijdering
van de exotische Amerikaanse eik.

Wanneer we graslanden (wildweiden e.d.)
als ‘natuurlijk voedsel’ mee zouden
nemen, dan zou dit een verhoging van de
modeluitkomst (aantallen Wilde zwijnen)
betekenen van ca 8%.
Ook het verstrekte lokvoer ten behoeve
van inventarisaties en afschot kan leiden
tot een verhoging van de stand.
Tenslotte zijn de grote rastergebieden, vol-
gens het model samen goed voor een
zomerstand van ca 750 stuks, bij de toe-
passing van het model op de Veluwe bui-
ten beschouwing gelaten.
Dit alles maakt niet veel uit voor de ver-
wachte patronen in de aantallen Wilde
zwijnen, maar wel voor het niveau waar-
omheen die aantallen schommelen.
Ook elders in Europa nemen populaties
Wilde zwijnen de laatste jaren in omvang
en verspreiding toe. Dit wordt deels gewe-
ten aan een hogere winter- en voorjaar-
stemperatuur, in combinatie met een toe-
name van het voedselaanbod (Geisser &
Reyer, 2005; Petrak, 2007). Wat betreft dit
laatste punt constateren wij geen toename
in de totale hoeveelheid mast. Dit laatste
wordt bevestigd door andere auteurs (Pio-
vesan & Adams, 2001; Bieber & Ruf,
2005), terwijl regionaal, afzonderlijk voor
Beuk wel sprake kan zijn van een verhoog-
de mastfrequentie (Övergaard et al.,
2007).
Wel speelt naar ons idee een rol dat de
breedbladige grassen ook ’s winters in
bescheiden mate doorgroeien, waar voor-
heen de groei stil stond en als regel in de
tweede helft van maart op gang kwam.
Oorzaak is een toename van de gemiddel-
de jaartemperatuur in de afgelopen decen-
nia. In de maanden februari tot april, de
piek in de geboortegolf van Wilde zwijnen,
is er bovendien een extra opwarming
geweest in de tweede helft van de twintig-
ste eeuw door een toename van zuiden- en
westenwinden (van Oldenborgh, 2003).
Deze toename van de wintertemperatuur
verhoogt de overlevingskansen van biggen.
Een verhoging van het voedselaanbod leidt

daarnaast tot een verhoogde groeisnelheid
van een populatie zwijnen door een ver-
hoogde vruchtbaarheid en het vervroegd
geslachtsrijp worden van juvenielen (<1 jr).
Onder gunstige omstandigheden (warme
winters, goed voedselaanbod) neemt de
bijdrage van juveniele zeugen aan de
reproductie toe. De groeisnelheid van een
populatie Wilde zwijnen wordt dan zo
hoog, dat zelfs een afschot van 90-100%
van de volwassen zeugen niet meer zou
leiden tot een afname van de populatie
(Bieber & Ruf, 2005).

Toekomst
GEEN POPULATIEBEHEER

Één van de opties is het achterwege laten
van populatiebeheer. De populatie Wilde
zwijnen op de Veluwe zal dan in belang-
rijke mate worden gereguleerd door het
voedselaanbod. Uit de populatiedynami-
sche analyse kan men concluderen dat
grote fluctuaties een kenmerk zijn van de
natuurlijke aantalsdynamiek van populaties
Wilde zwijnen. Voor zover we nu weten,
speelt onder die omstandigheden predatie
van Wilde zwijnen geen rol van betekenis.
Tijdens perioden met een grote populatie-
omvang kan sprake zijn van vormen van
overlast. Bij het uitblijven van mast in het
jaar daarop zal sprake zijn van massale
sterfte vooral onder juvenielen en subadul-
ten. Net zozeer als bij ingrijpen door mid-
del van afschot betekent massale sterfte
door voedselgebrek een confrontatie met
de ethiek van het beheer.

WEL POPULATIEBEHEER

Op de Veluwe was het beheer in de afgelo-
pen decennia gericht op het bereiken van
een voorjaarsstand van ca 800 Wilde zwij-
nen. Voor een aantal beheerders van grote
natuurgebieden, zoals Natuurmonumen-
ten en Staatsbosbeheer, vormt het afschie-
ten van het toegewezen quotum geen pro-
bleem. Op andere plaatsen wordt het toe-
gestane afschot later in de tijd of niet
gerealiseerd. Wanneer dit structureel voor

Fig. 4. Zomerstanden van het Wilde zwijn met de relatie
tussen het mastaanbod ( , in kg*1000) op de Veluwe in

het jaar N (gecorrigeerd voor het ouder worden van het
bos in deze periode) en het getelde aantal Wilde zwijnen

in jaar N+1 ( ; bron: Vereniging Wildbeheer Veluwe).
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de Veluwe zou gaan gelden, is er een aan-
tal opties. Op de opties van een vergrote
afschotinspanning en/of een hogere streef-
stand is in het voorafgaande al ingegaan.
Daaraan kan worden toegevoegd een ver-
vroeging van de jachtperiode, zodat in de
periode april – juli biggen en zeugen kun-
nen worden geschoten. Dat is in die perio-
de relatief gemakkelijk, omdat er weinig of
geen mast is. Uit de aard der zaak vormt
in slechte mastjaren en strenge winters het
afschieten van volwassen dieren het aan-
gewezen middel om de populatie te redu-
ceren. Bieber & Ruf (2005) berekenden
echter dat in goede mastjaren en bij een
mild klimaat de overleving van biggen
moet worden teruggebracht naar ca 15%
om de populatie in toom te houden. Het is
denkbaar dat maatwerk is vereist in de
vorm van een combinatie van bestaande
en te ontwikkelen methoden en middelen
welke zeer lokaal worden toegepast. In die
discussie horen ook afwegingen thuis over
bijvoorbeeld de drukjacht, het vangen en
doden van dieren, het gebruik van geluid-
dempers, restlichtversterkers of IR-kijkers.

Aanbevelingen
De populaties waarop de gepresenteerde
resultaten zijn gebaseerd werden niet bij-
gevoerd, maar er was wel sprake van aan-
talscontrole door afschot. Dit heeft geïnter-
fereerd met de natuurlijke aantalregulatie
door het voedselaanbod. Tot op heden is
dan ook onbekend welke factoren op welke
wijze de dynamiek van een niet bejaagde
populatie Wilde zwijnen beïnvloeden. Tot
op heden werd nergens in of buiten Euro-
pa een dergelijk onderzoek uitgevoerd.
Hetzelfde geldt voor onderzoek naar de
relatie tussen de aantallen Wilde zwijnen
en de overlast die ze veroorzaken. Daar
ligt volgens ons het belangrijkste vraagstuk
voor een verantwoord beheer in de toe-
komst, niet alleen op de Veluwe maar ook
elders in Nederland. Immers, op dit
moment ontbreekt ons inziens een gede-
gen onderbouwing van de aanwijzingen en
ontheffingen (artikel 67 en 68 van de
Flora- en faunawet) op basis waarvan het
afschot van Wilde zwijnen thans plaatsvindt.
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Summary
Aspects of Wild boar management
on the Veluwe
From 1987 to 1997 the diet and fitness of two
populations of Wild boar, which received no
supplementary feeding, were studied in the
Dutch Veluwe area. In both populations the
numbers were controlled by hunting. Composi-
tion of stomach contents depended on season,
mast availability and area specific factors.
Mast is the staple food of the Wild boar, but if
no mast is present, broadleaved grasses may
offer a substitute for their energy intake. Den-
sity dependence was found for the decrease in
mast consumption and condition (body weight)
from autumn to winter. Mast determined the
condition and reproductive success of the Wild
boar. We used this unique relationship to
model carrying capacity in terms of a threshold
density in winter above which the average body
mass is density-dependently reduced.
In practice, the number of Wild boar turns out
to be the threefold of the model predictions.
We suggest that this may be partly the effect of
inaccurate data used in the model. But is also
the outcome of a sex biased hunting regime,
which is aimed at a relatively large cull of adult
male boar. Also a milder winter climate increases
survival of piglets. However, little is known on
the ecology and population dynamics of a Wild
boar population which is not controlled by
man. Long-term ecological studies on such a
population will provide the answers that may
be used in choosing future Wild boar manage-
ment strategies.
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