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is dat spraints worden gemeld (zie kader)
zodat de spraint op een goede wijze kan
worden verzameld en geconserveerd door
de onderzoekers.

Aangevreten Langs de waterkant lig-
gen frequent resten van mosselen, kreef-
ten en soms aangevreten vissen. Het is
echter zeer moeilijk om prooiresten als ze-
kere otteractiviteit te betitelen omdat an-
dere diersoorten vergelijkbare sporen
kunnen achterlaten.
In een enkel geval zijn herkenbare wissels
waar te nemen, maar die hoeven niet per
se door otters te zijn gecreëerd of alleen
door otters te worden gebruikt. Ook kun-
nen rolplaatsen in gras of riet aangetrof-
fen worden. Dergelijke sporen zijn
mogelijke indicaties voor otteraanwezig-
heid, maar geen hard bewijs.

Otteraanwezigheid Otters kunnen bij
hun nachtelijke activiteiten probleemloos
tien tot dertig kilometer afleggen. Daarbij
wordt periodiek en afhankelijk van de
dichtheid actief gemarkeerd met spraints.
Spraints vormen dan ook de basis van de
ottermonitoring aangezien ze goed her-
kenbaar zijn en nauwelijks te verwarren
met uitwerpselen van andere soorten.
Gouden regel is dat daar waar spraints ge-
vonden worden er otters voorkomen, maar
indien er geen spraints gevonden worden
dat niet betekent dat er geen otters zitten.
Indien de dichtheid van otters erg laag is,
is het spraintgedrag van otters beperkt en
daarmee de trefkans erg laag. Daar waar
de dichtheid hoog is en competitie dreigt,
worden vele spraints gevonden.
De door Alterra-Wageningen UR uitge-
voerde basismonitoring beperkt zich voor-
namelijk tot de populatie in de
uitzetbiotoop en secties op doodgevonden
otters. Nu de populatie in de uitzetbiotoop
redelijk de draagkracht heeft bereikt, zoe-
ken meer en meer jonge otters hun heil
daarbuiten. De dieren die daarbij sneuve-
len komen vaak wel beschikbaar voor on-
derzoek. Otters die zich vestigen in
gebieden zonder partners of met lage
dichtheden kunnen echter lang onopge-
merkt blijven. Voor die dieren is tevens de
noodzaak om vanuit concurrentie oogpunt
actief te markeren erg laag waardoor het

vinden van spraints moeizaam is. Vandaar
dat het erg arbeidsintensief is om vestiging
van otters buiten de bekende gebieden aan
te tonen. En daar ligt de kracht van een
groot netwerk van gemotiveerde vrijwilli-
gers. 

Meedoen Middels dit artikel willen we
zo veel mogelijk personen inspireren om
erop uit te gaan en bij veldbezoeken ook
gericht te zoeken naar ottersporen. Het is
niet de vraag of de otter in geschikte leef-
gebieden opduikt, maar hoe snel al. En wat
zou het dan mooi zijn als die uitbreiding
met behulp van vrijwilligers kan worden
aangetoond. Met die waarnemingen kun-
nen wetenschappers efficiënter het DNA-
onderzoek aan spraints uitvoeren en
zodoende vaststellen wat het geslacht en
de herkomst van de otters is. Daarnaast
kunnen betrokkenen zoals terreinbeheer-
ders, vissers en muskusrattenbestrijders
geïnformeerd worden zodat de juiste maat-
regelen met betrekking tot verkeersveilig-
heid, fuik- en klemrisico’s kunnen worden
genomen. 
Nog beter zou het zijn wanneer er een ge-
structureerde aanpak is, een echte moni-
toring waarbij een netwerk van potentiële
otterlocaties volgens protocol worden be-
zocht op ottersporen. Zodoende kan ook
door het registreren van ‘negatieve’ waar-
nemingen een goed beeld worden verkre-
gen van de uitbreiding van de populatie. Dit
zou goed ondergebracht kunnen worden bij
het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM)
en worden gecoördineerd door de Zoog-
diervereniging. 

De otter, symbool van de Zoogdiervereni-
ging, is weer terug, maar nog niet hele-
maal veilig. Laten we proberen zijn gangen
na te gaan zodat beschermingsmaatrege-
len effectief kunnen worden toegepast.
Veel plezier de komende winters en kijk
bijvoorbeeld eens onder de brug bij u om
de hoek!

Hugh Jansman & Dennis Lammertsma
Hugh.Jansman@wur.nl
Beide auteurs zijn werkzaam bij Alterra-
Wageningen UR. Hugh Jansman is daar-
naast bestuurslid van de
Zoogdiervereniging.

Sinds kort werkt niet alleen Jasja Dekker
maar ook Geert Groot Bruinderink bij de
Zoogdiervereniging. Dat maakt een af-
spraak voor een goed gesprek over wilde
zwijnen snel gemaakt. Tijdens dit gesprek
is het boek er nog niet, wel circuleren er
pdf-jes en drukproeven. En die zien er
veelbelovend uit. Beide auteurs zien met
enthousiasme uit naar de eerste exempla-
ren en praten met grote passie over wilde
zwijnen. Ze beschrijven de zwijnen als
‘guitig’, ‘slim’ en ‘spannend’. Dekker: “Als

je op de Veluwe bent en je hoort een zwijn
ritselen in de verder stille nacht, dan
maakt dat echt wel indruk. Ze kunnen net
zoveel wegen als een volwassen mens en
hebben indrukwekkende hoektanden.”
Groot Bruinderink weet daar alles van. Hij
heeft zelfs de nodige ervaring met het van-
gen en oormerken van wilde zwijnen voor
onderzoeksdoeleinden. En hij kent de
anekdotes van jagers uit de tijden van de
drijfjachten. Ga nooit tussen een zeug en
haar jongen staan en tijdens de jacht mijd

je de wissels. Daar rennen ze over, als ze
worden opgejaagd en dan kun je beter niet
in de weg staan. Groot Bruinderink: “Ik
heb wel drijvers gezien die met hele japen
in het ziekenhuis belandden. Geen fraai
gezicht.” 

Media In het algemeen hebben mensen
echter niets van de wilde zwijnen te vre-
zen, benadrukken beide biologen. Omge-
keerd natuurlijk wel. Wilde zwijnen zijn
eeuwenlang vooral gezien als schadelijk

Interview met Geert Groot Bruinderink en Jasja Dekker

Biologen Geert Groot Bruinderink en Jasja Dekker schreven een boek over het wild zwijn, 

dat onlangs verschenen is. Ze zorgden daarmee voor een primeur, want ondanks alle aandacht 

voor deze spraakmakende zoogdieren door de eeuwen heen is er in Nederland niet 

eerder een boek over wilde zwijnen geschreven. Een mooie afronding van het Jaar van het 

Wild Zwijn en aanleiding voor een goed gesprek met Zoogdier.

Door Eric van Kaathoven

Meer aandacht voor wild zwijn

Sporen waaraan de aanwezigheid van otters kan worden vastgesteld:

Uitwerpselen en prooiresten (Amerikaanse rivierkreeft/blankvoorn)

De onderste twee foto’s zijn een rolplaats en een wissel

Foto’s Hugh Jansman / Dennis Lammertsma

Jasja Dekker (l) en Geert Groot Bruinderink. Foto Dick Bekker
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wild dat vooral goed was om op het bord te
belanden. En ook nu komen ze vaak nega-
tief in het nieuws. Ze veroorzaken schade
bij boeren en anderen: de halve akker met
maïs, het voetbalveld of de voortuin omge-
ploegd door een rotte zwijnen op zoek naar
voedsel. En dan zijn er nog de aanrijdingen
en daarmee de verkeersoverlast. Dat ne-
gatieve beeld is trouwens een van de aan-
leidingen om het boek te schrijven.
Dekker: “In de media zie je maar de helft
van het verhaal, wij willen het hele verhaal
vertellen.” Groot Bruinderink heeft daarbij
nog een heel persoonlijke reden. Hij doet
al sinds de jaren zeventig onderzoek naar
wilde zwijnen en schreef tientallen rap-
porten over het wild zwijn. Nu zet hij voor
het eerst alles op een rij en in die zin is het
boek voor hem ook een echte kroon op het
werk. Groot Bruinderink: “Bo-
vendien was het natuurlijk de
hoogste tijd, dat er eindelijk
eens een boek kwam over wilde
zwijnen in Nederland.”
Tijdens het schrijven viel het
Dekker en Groot Bruinderink op
hoe weinig er eigenlijk bekend
is over wilde zwijnen in Nederland. Funda-
menteel onderzoek naar hoe populaties
zich ontwikkelen en hoe de wilde zwijnen
zich verplaatsen bijvoorbeeld, wordt al
lang niet meer gedaan. Dat is des te op-
merkelijker omdat er wel wordt ‘beheerd’,
oftewel gejaagd om de aantallen te beper-

ken, zonder dat we goed weten wat de ef-
fecten zijn. Daarom pleiten ze ook voor
proeven met het achterwege laten van be-
heer. Niet omdat ze voor of tegen jacht zijn
maar omdat zonder kennis een goed be-
leid onmogelijk is. De behoefte aan meer
onderzoek wordt alleen maar groter nu er
steeds meer zwijnen voorkomen in Neder-
land, ondanks het afschot. Het zoge-
noemde nulstandbeleid waarbij de zwijnen
buiten de Veluwe en de Meinweg niet voor
mogen komen, wordt zo langzamerhand
onhoudbaar volgens beide heren. 

Lynx en wolf Ook over de vermeende
nadelen van wilde zwijnen in ecologisch
opzicht weten we nog maar weinig. Omdat
er wel eens larven van het vliegend hert
gevonden zijn in de maag van een zwijn, is

de suggestie snel gewekt dat wilde zwijnen
slecht zijn voor deze zeldzame insecten.
Maar dan is toch wel erg opvallend, dat
juist de gebieden waar de meeste vliegend
herten waargenomen worden, gebieden
zijn met hoge dichtheden wilde zwijnen.
Volgens Groot Bruinderink zijn het ook

meer toevalstreffers, als het zwijn op deze
larven stuit. Wilde zwijnen zijn opportunis-
ten die eten wat ze op hun pad krijgen. Ze
kunnen door hun gewoel en gewroet juist
bijdragen aan meer dynamiek in de natuur.
Ze creëren een ander microklimaat en an-
dere planten krijgen een kans zich te ont-
wikkelen, zoals berk, beuk, grove den
maar ook grassen. Mits ze niet elke week
of om de paar dagen op dezelfde plek
komen wroeten. Normaal doen zwijnen dat
ook helemaal niet, maar als je ze in hoge
dichtheden in een gebied ‘opsluit’, zoals in
Nederland, dan hebben ze geen keus. 
Maar dat gaat misschien wel veranderen.
Niet alleen door ander beheer, maar ook
de terugkeer van de wolf en in mindere
mate de lynx kan de dynamiek in de popu-
latie zwijnen aanzienlijk beïnvloeden.

Groot Bruinderink: “Een lynx zal hoog-
uit een enkel biggetje aandurven en wol-
ven mijden ook bij voorkeur een
aanvaring met een gezond volwassen
zwijn, maar jonge beesten lopen na-
tuurlijk wel gevaar.” Het ruimtelijke pa-
troon verandert, omdat zwijnen plekken
met wolven zullen mijden. Dat ruimte-

lijke effect zal volgens Dekker groter zijn
dan de toch vrij tijdelijke jacht door de
mens. De wolven zullen er immers niet
eventjes maar altijd zijn. Maar vooralsnog
hoeven de zwijnen alleen de mens nog te
vrezen.
En die mens die handelt dus, zo bleek tij-

dens het schrijven van het boek, niet op
basis van gedegen onderzoek. Dat vinden
de auteurs opmerkelijk en het brengt hen
op de gedachte, dat het misschien ook an-
ders zou kunnen. Groot Bruinderink: “Nu
wordt er veel gejaagd in de natuur, je zou
dat juist kunnen gaan doen langs wegen
en op landbouwgronden, waar ze overlast
kunnen veroorzaken. Dat werkt afschrik-
kend, waardoor de zwijnen juist die gebie-
den zouden kunnen gaan mijden.” Het is
een idee van een van de  mensen die geïn-
terviewd worden in het boek, Marcel Vos-
sestein. Hij denkt dat het huidige afschot
de dieren juist de landbouwgronden op-
jaagt en pleit al jaren met passie voor een
andere koers. 

Vlees Of waarom niet het Duitse systeem
overnemen waarbij een jager met de boer
een contract afsluit om het land schade-
vrij te houden? De jager betaalt de schade,
als die toch optreedt, maar mag in ruil
daarvoor de zwijnen schieten. Wat de au-
teurs betreft gaan we in Nederland heel
anders over wilde zwijnen nadenken, want
historisch gezien horen ze gewoon bij ons
land. De Zoogdiervereniging bekijkt de
mogelijkheden van nieuwe leefgebieden
voor wilde zwijnen. Misschien hoeven ze
niet overal een plek te krijgen maar wel in
veel meer gebieden dan nu het geval is.
Met aanvullende maatregelen als goede
rasters, kan de overlast beperkt blijven.
Groot Bruinderink:
“Overheden en na-
tuurorganisaties
hebben zich
enorm ingezet
voor verbindingen
tussen natuurge-
bieden. Mogen de
wilde zwijnen daar soms geen gebruik van
maken dan?”
Aan het eind van het boek wordt zelfs de
mogelijkheid geopperd om de zwijnen toe
te laten op landbouwgronden als een al-
ternatief voor het vlees uit de intensieve
veehouderij. Gewoon de wilde zwijnen de
ruimte laten en regelmatig ‘oogsten’ voor
de verkoop. Groot Bruinderink: “Die wilde
zwijnen hebben echt een stuk beter leven
dan hun verre verwanten in de bio-indus-
trie en in andere landen als Duitsland,
Frankrijk en Zwitserland gaat het al zo.”
“En het levert heel lekker vlees op”, voegt
Dekker er aan toe. 

Zwijnenplatform Daarmee blijken ze
in goed gezelschap te zijn. Door de eeu-
wen heen (van Romeinen tot middeleeu-

wen en daarna) is het wild zwijn bejaagd
en gegeten. Jacht was ook de aanleiding
voor prins Hendrik om, toen ze uitgestor-
ven waren, uit Polen wilde zwijnen te her-
introduceren op de Veluwe. In Limburg
kwamen ze uit zichzelf uit Duitsland terug.
Die twee populaties zijn daarmee gene-
tisch verschillend en zien er zelfs anders
uit. Ook vanuit dat oogpunt (genetische
menging) is de spontane verspreiding die
nu plaatsvindt, toe te juichen. De overlast
blijkt trouwens ook van alle tijden. In het
boek wordt uit bronnen geciteerd, waaruit
blijkt dat boeren op de Veluwe ook in 1760
al klaagden over overlast van wilde zwij-
nen. 
Groot Bruinderink en Dekker zijn duidelijk
realisten. Ze hebben met hun passie voor
de wilde zwijnen de overlast, die er ook is,
niet uit het oog verloren. Ze pleiten voor de
oprichting van een platform Wild zwijn,
waar alle betrokken partijen met elkaar
overleggen over welke kant het op moet in
een bepaald gebied en welke maatregelen
genomen moeten worden. Bij dat overleg
zitten boeren, jagers, natuurbeschermers,
onderzoekers en noem maar op. Een ver-
edeld Faunabeheereenheidbestuur maar
dan alleen voor het wild zwijn. In de stad
Berlijn bestaat al zo’n platform en dat
werkt prima. Groot Bruinderink: “Uit de
loopgraven, het gesprek met elkaar aan-
gaan en zoeken naar consensus.”  Ook ne-
telige kwesties als de risico’s op

verspreiding van
ziekten kunnen
daar aan de orde
komen. Overigens
wordt de kans op
besmetting met de
moderne inten-
sieve veehouderij

niet groot geacht. Die varkens zitten alle-
maal binnen in stallen en kunnen dus
nooit een wild zwijn tegenkomen. Door
goede monitoring en rastering is dat risico
nog verder te verkleinen. Al dat soort
zaken kan in een Zwijnenplatform bespro-
ken worden, maar ook de kansen die het
wild zwijn biedt. Want dat moet de auteurs
aan het slot van het gesprek nog wel even
van het hart. Waarom de grote natuuror-
ganisaties zo weinig doen met het wild
zwijn, daar snappen ze heel weinig van.
Dekker:”Die laten het echt afweten. En dat
terwijl veel soorten profiteren van de
komst van wilde zwijnen. Het is een soort
vlaggenschip, een panda, dat staat voor
veel meer dan alleen het zwijn zelf.” 

Eric van Kaathoven, Zoogdiervereniging

“Onvoorstelbaar dat 
er zo weinig aandacht is 

voor wilde zwijnen”

“In de media zie je maar de 
helft van het verhaal, wij willen 
het hele verhaal vertellen.” 

NIEUW BOEK

Geert Groot Bruinderink (1949) studeerde bi-
ologie aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
In 1987 promoveerde hij op de relatie tussen

wilde ganzen en de
veehouderij. Daarna
nam onderzoek naar
het beheer van wilde
hoefdieren een be-
langrijke plek in bin-
nen zijn werkzaam-
heden. Hij schreef
hierover een groot
aantal publicaties. In
juli 2010 zette hij de

stap van Alterra Wageningen UR naar de
Zoogdiervereniging.

Jasja Dekker (1975) studeerde biologie aan
de Landbouwuniversiteit Wageningen. In
2006 promoveerde hij aan de intussen om-

gedoopte Universiteit
Wageningen op foera-
geergedrag van konij-
nen. Na zijn promotie
deed hij bij de Zoog-
diervereniging onder-
zoek naar onder
andere landschapsge-
bruik en ecologie van
konijnen, kleine mar-
terachtigen en exoti-

sche zoogdieren en hij is er coördinator
zoogdiermonitoring.

Wilde Zwijnen belicht objectief de voors en
tegens in de sterk gepolariseerde discussie.
In het ‘Jaar van het Wild Zwijn’ brengt dit
boek een helder beeld over de laatste stand
van zaken rond onder meer afschotbeleid,
landbouwschade en verkeersveiligheid.

KNNV Uitgeverij i.s.m. de Zoogdiervereni-
ging, Geert Groot Bruinderink en Jasja Dek-
ker, 112 p., ISBN 978 90 5011 328 1, ¤ 19,95.
Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel en
via www.knnvuitgeverij.nl

Wild zwijn verjaagt edelhert. Foto Edwin Kats
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wild dat vooral goed was om op het bord te
belanden. En ook nu komen ze vaak nega-
tief in het nieuws. Ze veroorzaken schade
bij boeren en anderen: de halve akker met
maïs, het voetbalveld of de voortuin omge-
ploegd door een rotte zwijnen op zoek naar
voedsel. En dan zijn er nog de aanrijdingen
en daarmee de verkeersoverlast. Dat ne-
gatieve beeld is trouwens een van de aan-
leidingen om het boek te schrijven.
Dekker: “In de media zie je maar de helft
van het verhaal, wij willen het hele verhaal
vertellen.” Groot Bruinderink heeft daarbij
nog een heel persoonlijke reden. Hij doet
al sinds de jaren zeventig onderzoek naar
wilde zwijnen en schreef tientallen rap-
porten over het wild zwijn. Nu zet hij voor
het eerst alles op een rij en in die zin is het
boek voor hem ook een echte kroon op het
werk. Groot Bruinderink: “Bo-
vendien was het natuurlijk de
hoogste tijd, dat er eindelijk
eens een boek kwam over wilde
zwijnen in Nederland.”
Tijdens het schrijven viel het
Dekker en Groot Bruinderink op
hoe weinig er eigenlijk bekend
is over wilde zwijnen in Nederland. Funda-
menteel onderzoek naar hoe populaties
zich ontwikkelen en hoe de wilde zwijnen
zich verplaatsen bijvoorbeeld, wordt al
lang niet meer gedaan. Dat is des te op-
merkelijker omdat er wel wordt ‘beheerd’,
oftewel gejaagd om de aantallen te beper-

ken, zonder dat we goed weten wat de ef-
fecten zijn. Daarom pleiten ze ook voor
proeven met het achterwege laten van be-
heer. Niet omdat ze voor of tegen jacht zijn
maar omdat zonder kennis een goed be-
leid onmogelijk is. De behoefte aan meer
onderzoek wordt alleen maar groter nu er
steeds meer zwijnen voorkomen in Neder-
land, ondanks het afschot. Het zoge-
noemde nulstandbeleid waarbij de zwijnen
buiten de Veluwe en de Meinweg niet voor
mogen komen, wordt zo langzamerhand
onhoudbaar volgens beide heren. 

Lynx en wolf Ook over de vermeende
nadelen van wilde zwijnen in ecologisch
opzicht weten we nog maar weinig. Omdat
er wel eens larven van het vliegend hert
gevonden zijn in de maag van een zwijn, is

de suggestie snel gewekt dat wilde zwijnen
slecht zijn voor deze zeldzame insecten.
Maar dan is toch wel erg opvallend, dat
juist de gebieden waar de meeste vliegend
herten waargenomen worden, gebieden
zijn met hoge dichtheden wilde zwijnen.
Volgens Groot Bruinderink zijn het ook

meer toevalstreffers, als het zwijn op deze
larven stuit. Wilde zwijnen zijn opportunis-
ten die eten wat ze op hun pad krijgen. Ze
kunnen door hun gewoel en gewroet juist
bijdragen aan meer dynamiek in de natuur.
Ze creëren een ander microklimaat en an-
dere planten krijgen een kans zich te ont-
wikkelen, zoals berk, beuk, grove den
maar ook grassen. Mits ze niet elke week
of om de paar dagen op dezelfde plek
komen wroeten. Normaal doen zwijnen dat
ook helemaal niet, maar als je ze in hoge
dichtheden in een gebied ‘opsluit’, zoals in
Nederland, dan hebben ze geen keus. 
Maar dat gaat misschien wel veranderen.
Niet alleen door ander beheer, maar ook
de terugkeer van de wolf en in mindere
mate de lynx kan de dynamiek in de popu-
latie zwijnen aanzienlijk beïnvloeden.

Groot Bruinderink: “Een lynx zal hoog-
uit een enkel biggetje aandurven en wol-
ven mijden ook bij voorkeur een
aanvaring met een gezond volwassen
zwijn, maar jonge beesten lopen na-
tuurlijk wel gevaar.” Het ruimtelijke pa-
troon verandert, omdat zwijnen plekken
met wolven zullen mijden. Dat ruimte-

lijke effect zal volgens Dekker groter zijn
dan de toch vrij tijdelijke jacht door de
mens. De wolven zullen er immers niet
eventjes maar altijd zijn. Maar vooralsnog
hoeven de zwijnen alleen de mens nog te
vrezen.
En die mens die handelt dus, zo bleek tij-

dens het schrijven van het boek, niet op
basis van gedegen onderzoek. Dat vinden
de auteurs opmerkelijk en het brengt hen
op de gedachte, dat het misschien ook an-
ders zou kunnen. Groot Bruinderink: “Nu
wordt er veel gejaagd in de natuur, je zou
dat juist kunnen gaan doen langs wegen
en op landbouwgronden, waar ze overlast
kunnen veroorzaken. Dat werkt afschrik-
kend, waardoor de zwijnen juist die gebie-
den zouden kunnen gaan mijden.” Het is
een idee van een van de  mensen die geïn-
terviewd worden in het boek, Marcel Vos-
sestein. Hij denkt dat het huidige afschot
de dieren juist de landbouwgronden op-
jaagt en pleit al jaren met passie voor een
andere koers. 

Vlees Of waarom niet het Duitse systeem
overnemen waarbij een jager met de boer
een contract afsluit om het land schade-
vrij te houden? De jager betaalt de schade,
als die toch optreedt, maar mag in ruil
daarvoor de zwijnen schieten. Wat de au-
teurs betreft gaan we in Nederland heel
anders over wilde zwijnen nadenken, want
historisch gezien horen ze gewoon bij ons
land. De Zoogdiervereniging bekijkt de
mogelijkheden van nieuwe leefgebieden
voor wilde zwijnen. Misschien hoeven ze
niet overal een plek te krijgen maar wel in
veel meer gebieden dan nu het geval is.
Met aanvullende maatregelen als goede
rasters, kan de overlast beperkt blijven.
Groot Bruinderink:
“Overheden en na-
tuurorganisaties
hebben zich
enorm ingezet
voor verbindingen
tussen natuurge-
bieden. Mogen de
wilde zwijnen daar soms geen gebruik van
maken dan?”
Aan het eind van het boek wordt zelfs de
mogelijkheid geopperd om de zwijnen toe
te laten op landbouwgronden als een al-
ternatief voor het vlees uit de intensieve
veehouderij. Gewoon de wilde zwijnen de
ruimte laten en regelmatig ‘oogsten’ voor
de verkoop. Groot Bruinderink: “Die wilde
zwijnen hebben echt een stuk beter leven
dan hun verre verwanten in de bio-indus-
trie en in andere landen als Duitsland,
Frankrijk en Zwitserland gaat het al zo.”
“En het levert heel lekker vlees op”, voegt
Dekker er aan toe. 

Zwijnenplatform Daarmee blijken ze
in goed gezelschap te zijn. Door de eeu-
wen heen (van Romeinen tot middeleeu-

wen en daarna) is het wild zwijn bejaagd
en gegeten. Jacht was ook de aanleiding
voor prins Hendrik om, toen ze uitgestor-
ven waren, uit Polen wilde zwijnen te her-
introduceren op de Veluwe. In Limburg
kwamen ze uit zichzelf uit Duitsland terug.
Die twee populaties zijn daarmee gene-
tisch verschillend en zien er zelfs anders
uit. Ook vanuit dat oogpunt (genetische
menging) is de spontane verspreiding die
nu plaatsvindt, toe te juichen. De overlast
blijkt trouwens ook van alle tijden. In het
boek wordt uit bronnen geciteerd, waaruit
blijkt dat boeren op de Veluwe ook in 1760
al klaagden over overlast van wilde zwij-
nen. 
Groot Bruinderink en Dekker zijn duidelijk
realisten. Ze hebben met hun passie voor
de wilde zwijnen de overlast, die er ook is,
niet uit het oog verloren. Ze pleiten voor de
oprichting van een platform Wild zwijn,
waar alle betrokken partijen met elkaar
overleggen over welke kant het op moet in
een bepaald gebied en welke maatregelen
genomen moeten worden. Bij dat overleg
zitten boeren, jagers, natuurbeschermers,
onderzoekers en noem maar op. Een ver-
edeld Faunabeheereenheidbestuur maar
dan alleen voor het wild zwijn. In de stad
Berlijn bestaat al zo’n platform en dat
werkt prima. Groot Bruinderink: “Uit de
loopgraven, het gesprek met elkaar aan-
gaan en zoeken naar consensus.”  Ook ne-
telige kwesties als de risico’s op

verspreiding van
ziekten kunnen
daar aan de orde
komen. Overigens
wordt de kans op
besmetting met de
moderne inten-
sieve veehouderij

niet groot geacht. Die varkens zitten alle-
maal binnen in stallen en kunnen dus
nooit een wild zwijn tegenkomen. Door
goede monitoring en rastering is dat risico
nog verder te verkleinen. Al dat soort
zaken kan in een Zwijnenplatform bespro-
ken worden, maar ook de kansen die het
wild zwijn biedt. Want dat moet de auteurs
aan het slot van het gesprek nog wel even
van het hart. Waarom de grote natuuror-
ganisaties zo weinig doen met het wild
zwijn, daar snappen ze heel weinig van.
Dekker:”Die laten het echt afweten. En dat
terwijl veel soorten profiteren van de
komst van wilde zwijnen. Het is een soort
vlaggenschip, een panda, dat staat voor
veel meer dan alleen het zwijn zelf.” 

Eric van Kaathoven, Zoogdiervereniging

“Onvoorstelbaar dat 
er zo weinig aandacht is 

voor wilde zwijnen”

“In de media zie je maar de 
helft van het verhaal, wij willen 
het hele verhaal vertellen.” 
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Wilde Zwijnen belicht objectief de voors en
tegens in de sterk gepolariseerde discussie.
In het ‘Jaar van het Wild Zwijn’ brengt dit
boek een helder beeld over de laatste stand
van zaken rond onder meer afschotbeleid,
landbouwschade en verkeersveiligheid.
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ker, 112 p., ISBN 978 90 5011 328 1, ¤ 19,95.
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Wild zwijn verjaagt edelhert. Foto Edwin Kats




