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Beknopte historie

van het wilde zwijn
in Nederland

Elio Pelzers

Historie tot 1900

Eeuwenlang genoot het wilde zwijn
Sus scrofa in Nederland een zekere

mate van bescherming binnen het

jachtrecht. De jacht op grofwild was

vóór 1800 meestal het recht van een

kleine groep vooraanstaanden. Het

jachtreglement in de baronie van

Breda van 31 augustus 1751 gaf bij-

voorbeeld duidelijk aan: "In sonder-

heid sal niemand, van wat quaüteit hij

zij, sig onderstaan te jagen, veel min te

schieten op eniggrofwild, roodofswart,

in s'heeren bosschen of elders in den

lande van Breda”. De boerenbevolk-

ing verzette zich vanwege landbouw-

schade veelvuldig tegen deze wette-

lijke bescherming. Volgens De Rijk
(1987) was het rond 1800 definitiefge-

daan met de wettelijke bescherming
van het wilde zwijn. Het Jachtgerecht
in de provincie Utrecht bepaalde in

oktober 1761 dat een beperkte groep

jagers zwijnen mocht schieten van-

wege landbouwschade. Ook daarna

bleven echter klachten over varkens-

schade terugkeren, bijvoorbeeld in

juni 1768 doorbewoners van Groene-

kan.

De afnemende wetsbescherming,
de toenemendejachtdruk en het ver-

dwijnen van geschikte leefgebieden
door ondermeer ontbossing, deed het

aantal wilde varkens in Nederland te-

ruglopen. In het begin van de negen-
tiende eeuw hield zich alleen op de

Veluwe standwild op. Maar ook hier

was het een bekeken zaak. Pogingen
rond 1818 om op het Kroondomein

Het Loo wildezwijnen uit te zetten le-

verden geen resultaat op. De soort

kon zich in Nederland niet meer als

standwild handhaven. De negentien-

De geschiedenis van het wilde zwijn in Nederland is

door recent archiefonderzoek goed bekend. In deze

bijdrage wordt in vogelvlucht een historisch overzicht

van de soort gegeven. Eén gesloten wildbaan, de Hoge

Veluwe, komt in detail ter sprake als voorbeeld van de

vele Veluwse omrasterde wildbanen. Dat de Neder-

landse zwartwildsituatie niet los kan worden gezien

van de buitenlandse, wordt aangetoond in een para-

graaf over het Reichswald nabij Kleef.

Het wilde zwijn kan men beschouwen als de eer-

ste geslaagde herintroductie van een verdwe-

nen diersoort in Nederland. Foto Willem Ver-

goossen.
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de-eeuwse wetgever vond de aanwe-

zigheid van het wildezwijn hier onge-

wenst. Wel vertoonden zich geregeld
zwervers afkomstig uit onze buurlan-

den in Nederland.

Vooral in Limburg kwamen in de

tweedehelft van de negentiende eeuw

nog veel zwijnen de grens over. Rond

de Meynweg, gelegen ten oosten van

Roermond, vormde zich zelfs een lo-

kale populatie. De verschijning van

een wild zwijn in die tijd was voor een

plaatselijke gemeenschap een bijzon-
dere gebeurtenis. Zo werd in 1883

door een zekere Naardus Garis een

zwijn geschoten en vervolgens ”aan

den burgemeester van Weert ten ge-

schenke aangeboden waarop het voor

een dubbeltje ten bate van de armen aan

het publiek ter bezichtiging werd ge-

steld. Dit bracht de som op van f100".

Nieuwe vestiging na 1900

Prins Hendrik zette in 1904 twee wilde

zwijnen, afkomstig uit Duitsland, uit

op het Kroondomein Het Loo. Dit

leidde tot een protest van socialisti-

sche zijde in de Tweede Kamer. Er

ontstond op het Kroondomein een

flinke populatie zwijnen. Geregeld
braken exemplaren uit, die vooral de

boeren in Epe landbouwschade be-

zorgden. In de gemeenteraadvan Epe

liepen de emotieshierover soms hoog

op. Ook uit de omheinde Varkens-

baan van dr. A.G. Kröller ontsnapten
wilde varkens. De uitgebroken dieren

wisten soms door te dringen tot in de

provincie Utrecht en het Gooi.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog
werden door de Duitsers wilde zwij-
nen uitgezet op de HogeVeluwe en in

de Onzalige Bossen. Laterontsnapten
tal van dieren uit het Kroondomeinen

de Hoge Veluwe, toen derasters in het

laatste oorlogsjaar beschadigd wer-

den. Er huisden nu op grote delenvan

de Veluwe wilde zwijnen, die vanuit

Duitsland nog eens versterking kre-

gen. In de periode 1945-1950, maar

ook nog daarna, kwam veel zwartwild

vanuit Duitsland en België naar Ne-

derland. De dieren wisten zelfs op
Voome en Schouwen-Duiveland te

geraken. Litjens (1987) somt voor dit

verschijnsel een aantalredenen op: de

lage naoorlogse jachtdruk in onze

buurlanden, de laatste oorlogshande-

lingen, het radicaal kappen van Duitse

bossen en de ontginning van Duitse

veen- en heidegebieden.

Recent zwartwildbeheer

Het wilde zwijn was in de jachtwet op-

genomenonderschadelijk wild. Pas in

dejaren vijftig en zestig werd, aanvan-

kelijk nog aarzelend, op de Veluwe

een begin gemaakt met een planmatig
zwartwildbeheer. Er verrezen meer

rasters, bijvoerplaatsen en lokale

zwartwildbaantjes. De wettelijke posi-
tie van het wilde zwijn verbeterde in

de jaren zeventig. Bovendien werd er

steeds meer onderzoek aan de dieren

verricht door het Rijksinstituut voor

Natuurbeheer.

De oprichting van een zwartwildbe-

heersadviescommissie in 1976 was

een belangrijk moment in de geschie-
denis van het wilde zwijn op de Ve-

luwe. In deze commissie hebben ver-

tegenwoordigersuit de jacht, de land-

bouw en de natuurbescherming zit-

ting. Haar voornaamste taak is advi-

sering van de minister van landbouw

en visserij over het zwartwildbeheer.

De Grofwildvisie Veluwe, gepresen-

teerd in 1988, zal in de toekomst een

belangrijk stempel gaan drukken op

de wilde zwijnen van de Veluwe.

Op de Veluwekomen wildezwijnen
zowel voor in gesloten wildbanen als

daarbuiten. De geschatte gemiddelde
voorjaarsstanden tussen 1981-1988

bedroegen voor de vrije wildbaan

circa 750 dieren en voor de gesloten
wildbanen circa 1325 dieren. Daar-

naast bevinden zich nog wilde zwij-
nen in het Meynweggebied, gelegen
ten oosten van Roermond. Hier werd

in 1986 door het Rijksinstituut voor

Natuurbeheer onderzoek verricht.

Men telde toen in dit gebied zo’n 130

wilde varkens.

De Hoge Veluwe

Omstreeks 1917, maar waarschijnlijk

eerder, zette dr. A.G. Kröller zwart-

wild uit in een omheindewildbaan in

het Hoenderlose Bosch. De dieren

waren afkomstig uit de Harz en de

Donaumonarchie. Ruim twee decen-

nia later verdwenen de dieren uit het

Hoenderlose Bosch vanwege de

slechte financiële situatie van de fami-

lie Kröller. De Duitsers zetten in mei

1942 twee keilers en drie zeugen, af-

komstig van Het Loo, uit op de Hoge
Veluwe. In december 1944 telde men

Jachtopzichter met geschoten zwijn, Loenen

1951. Foto collectie G. Bloem.
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11 zwijnen in het nationale park. De

rasters werden in de laatste oorlogs-
maanden beschadigd, waardoor de

zwijnen naar buiten konden wisselen.

Mede door aanvulling van de vrije
wildbaan steeg hetaantal dierenop de

Hoge Veluwe naar circa 40 stuks in de

tweede helft van 1946.

De beheerders vonden de aanwe-

zigheid van zwartwild in verband met

cultuurschade niet wenselijk. Pas om-

streeks 1952 accepteerde men dit wild

op de Hoge Veluwe. In 1955 werden 2

keilers en 3 zeugen van elders inge-
voerd vanwege bloedverversing. Ook

leverde de Hoge Veluwe in 1961 en

1962 biggen aan de Veluwezoom. De

betrokkenen, onder meer leden van

het grofwildgilde Sint Hubertus,
schoten in 1957 tijdens speciaal ge-

houden drijfjachten veel tamgewor-

denzwijnen. Vooral de zeugen en big-
gen hadden hun schuwheid voor be-

zoekers verloren.Ze hieldenzich vlak

bij het voeruitdelende publiek op.

Deze ontwikkeling was in de ogen van

de beheerders ongewenst.
De vooijaarsstand in 1967 bedroeg

circa 135 stuks; de aanwas schatte

men in dat jaar op circa 165. Andere

gegevens wijzen op een zomerstandin

1967 van 232 dieren. Na 1972 werd de

stand sterk verlaagd. De varkenspest

op de Veluwe in 1964 en 1965 ging aan

het nationale park voorbij, maar in

1983 sloeg de ziekte op het Otterlose

Zand toe. Slechts enkele dieren in het

noordelijk cultuurgebied overleefden

de varkenspest. Inaugustus 1985 wer-

den 1 zeug en 6 biggenuit de Onzalige
Bossen naar de Hoge Veluwe overge-

bracht om het bestand aan te vullen.

De nagestreefde voorjaarsstand in

1989 bedroeg 35 stuks. Het zwartwild-

beheer van De Hoge Veluwe levert

een interessante geschiedenis op en

laat opnieuw de enigzins tweeslach-

tige haat-liefde verhouding zien tus-

sen mens en wild zwijn, die zo ken-

merkend is voor beider verleden.

Langs de oostgrens

Doorde eeuwen heenkwamen er van-

uit Duitslanden België wilde zwijnen
naar Nederland. Vanuit het Reichs-

wald bij het Duitse Kleefwisselde ge-

regeld zwartwild naar Noord-Lim-

burg, het Rijk van Nijmegen of zelfs

naar verder gelegen contreien. In de

negentiende eeuw verdween het

wilde zwijn, net als in Nederland, ook

in het Reichswald. Als jaar wordt, te-

recht of onterecht, 1853 genoemd.
Na de Tweede Wereldoorlog vond

er een invasie van wilde zwijnen in de

streken rond Nijmegen plaats. Het

Reichswald werd als ’uitvalsbasis’ ge-

bruikt. Hoe kwamen deze dieren in

dit bosgebied terecht? Volgens lokale

Noord-Limburgse zegslieden had de

Duitse rijksjagermeester Hermann

Göring rond 1938 zwijnen in het

Reichswald laten uitzetten. Veel

waarschijnlijker is echter de stelling
van Menzei (1967), dat de dieren in

1945weerstandwildwerden en van el-

ders kwamen,onder meer uit de Eifel.

In de Eifel was het aantal wilde var-

kens door de ontwapening en de ge-

brekkige jachtorganisatie vlak na de

capitulatie fors gestegen. Ze werden

ef na de oorlog fel bestreden, getuige
een naoorlogs artikel van P. Loshau-

sen uit 1950 in Decheniana: "Das

Schwarzwild der Eifel, seine Lebens-

weise und Bekampfung”.
Ook in andere Zuid-Nederlandse

streken drongen wilde zwijnen door,

afkomstig uit de Eifel en de Arden-

nen. In de bossen van Vaals en op de

Meynweg bij Roermond handhaafden

de dieren zich zelfs, zij het bij Vaals

slechts tijdelijk. De aanwezigheid van

de dieren leidde tot markante krante-

journalistiek. In de Maas en Roerbode

van 8 april 1952 verscheen het verslag
van een zwijnenjacht op de Meynweg
onder de kop: "Veldslag van een uur te

Herkenbosch”. Zo’n 30 jagers waren

uit geheel Limburg komen opdraven.

”Het is eenfantastisch jacht geworden,

waarbijzij er in geslaagdzijn alle vier de

indringers neer te leggen”. Blijkbaar
was men aan dit verschijnsel nog niet

echt gewend.
Het voorjaarsbestand van het

Reichswald in 1950 bedroeg 110 stuks

(2,5 per 100 ha). Door dichting van het

raster en een verhoogd afschot hiel-

den na circa 1960 de invasies in het

Rijk van Nijmegen op. Tussen

1960-1965 was de gemiddelde ge-

schatte voorjaarsstand in het Reichs-

wald gedaald tot 58 stuks. In 1987hiel-

den zich in dit bosgebied in het voor-

jaar zo’n 50-60 dierenop. Ook tegen-

woordig weten wilde zwijnen uit het

Reichswald te ontsnappen naar Ne-

derland.
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