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Krijgt een boer regelmatig edelherten op bezoek in zijn maïsveld, dan is hij deze dieren liever 
kwijt dan rijk. Ze kunnen de oogst flink aanvreten. Ook de particulier die in een bosrijk 

gebied woont, heeft zo zijn zorgen. Na een nachtelijk bezoek van een troepje zwijnen kan zomaar 
het gazon zijn omgeploegd door deze dieren. Niet zelden gebeurt dat keer op keer. Verder zijn 
zwijnen de oorzaak van wel 700 aanrijdingen per jaar. Incidenteel hebben die ook voor de mens 
een dodelijke afloop. Al deze voorbeelden illustreren dat het nodig is om kaders te stellen aan de 
wildstand in ons drukbevolkte land, om zo de natuur voor iedereen leefbaar te houden. 

Fragiel evenwicht 
‘Als organisatie vinden we het belangrijk om een grote verscheidenheid aan natuur- en cultuur-
gronden in stand te houden en actief te beheren’, vertelt Ton Roozen, adjunct- directeur van 
Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen. ‘Vaak gaat het daarbij om kwetsbare gebieden 
met een fragiel evenwicht. Als één diersoort de overhand krijgt, zoals bijvoorbeeld zwijnen of 
edelherten, kun je andere (bedreigde) planten- en dierensoorten verliezen. Aangezien het ver-
groten van de soortenrijkdom (biodiversiteit) een belangrijk doel voor ons is, proberen we dit 
biologische evenwicht met actief beheer te handhaven.’ 
Een aardig voorbeeld zijn onze landgoederen op de Veluwe. In veel gevallen gaat het om 
oude agrarische cultuurlandschappen die eeuwenlang door de mens zijn beheerd en benut. 
Tegenwoordig genereren ze veel natuurwaarden met hun hoge biodiversiteit. Je vindt er naast 
bos- en heidepercelen ook kleinschalige landbouwgronden en schrale graslandjes. Die vormen  
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Voor natuurliefhebbers blijft het een hoogtepunt 

op een boswandeling: oog in oog staan met 

een zwijn of een hert. Maar… niet iedereen is 

even blij met deze dieren. Ze kunnen ook veel 

schade toebrengen. Lees hier hoe Geldersch 

Landschap en Geldersche Kasteelen omgaat met 

de wildstand in de terreinen.

    Zorgvuldig 
    wildbeheer 
verhoogt de biodivers iteit

Zwijnen wroeten graag in 

de berm van de weg en in 

grasvelden. Hier vinden ze  

- meer dan in de schrale 

bosgronden - veel dierlijke 

eiwitten als regenwormen 

en larven van insecten.

Jong blad is een geliefde 

maaltijd voor herten en 

reeën. Door de structurele 

vraat aan jonge loofbomen 

kan een gevarieerde  

bosopbouw echter in 

gevaar komen.
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ieder hun eigen, unieke leefomgeving voor veel bijzondere planten en 
diersoorten. Denk bijvoorbeeld aan verschillende soorten orchideeën in 
de velden en zeldzame oeverbegroeiing als veenpluis langs vennetjes. 
De toename in de zwijnenpopulatie kan hiervoor een bedreiging vor-
men. Ingrijpen is dan gewenst. 

Rasters en eikels
Het beheren van de wildstand in een gebied kan op veel manieren. Maar 
waarom kies je nu voor de ene maatregel en niet voor de andere? Om 
overlast te beperken zouden er meer hekwerken en rasters geplaatst 
kunnen worden. Maar daar kleven ook nadelen aan. ‘We proberen de 
Veluwe juist zo veel mogelijk rastervrij te maken’, aldus Ger Verwoerd, 
opzichter van Geldersch Landschap. ‘Dit bevordert de uitwisselings-
mogelijkheden van veel dieren. Om deze reden worden er ook de 
komende jaren meer ecoducten aangelegd.’ 
Een andere mogelijke keuze is om het voedselaanbod bepalend te laten 
zijn voor de hoogte van de wildstand. Maar dat gaat de organisatie te ver. 
‘Als natuurbeschermer willen we voorkomen dat dieren verhongeren bij 
een slecht eikeljaar. En actief bijvoeren is ook geen optie. Bijvoeren is 
wettelijk niet toegestaan. Bovendien kan een hogere wildstand door bij-
voeren weer een negatief effect hebben op de omgeving: op het verkeer, 
de landbouw en tuineigenaren.’ Hekwerken plaatsen en het voedselaan-
bod zijn dus geen afdoende mogelijkheden om de wildstand in toom te 
houden. Maar wat dan wel?

Zorgvuldig en selectief 
Omdat grofwild in Nederland geen natuurlijke vijanden meer heeft, 
zien we faunabeheer als één van de beheersmaatregelen om de wild-
stand te reguleren. ‘Hierbij voeren onze eigen medewerkers de regie’, 
aldus opzichter en faunabeheerder Verwoerd. ‘Ook nemen zij een deel 
van de uitvoering voor hun rekening, samen met een aantal geselec-
teerde vrijwilligers. Ieder is uitvoerig getoetst, is in het bezit van de ver-
eiste diploma’s, en beschikt over de nodige kennis en ervaring. Hierdoor 
garanderen we een professionele aanpak, die onnodig dierenleed voor-

komt. Het afschot vindt zorgvuldig en selectief plaats, geheel con-
form het faunabeheerplan dat door de provincie is vastgesteld (zie 
kader). Daarbij is het belangrijk dat de natuurlijke leeftijdsopbouw 
van een populatie blijft gehandhaafd. Het vlees dat voor consumptie 
geschikt is, gaat naar de lokale poelier en restaurants in de regio. 
Ook is het in kleine porties verkrijgbaar in het bezoekerscentrum 
in Staverden.  

Wild spotten
De zichtbaarheid van de dieren in het bos is een belangrijk aspect 
van een totale bosbeleving. Faunabeheer mag daar geen negatief 
effect op hebben. Geldersch Landschap probeert de zichtbaarheid 
van het grof wild daarom te stimuleren. Dit doen we door o.a. wild-
weitjes en drinkpoelen in het bos aan te leggen. Daarnaast organi-
seren we jaarlijks diverse bronstexcursies onder leiding van onze 
boswachters. Daar doen zo’n driehonderd begunstigers aan mee. 
Verder zijn er plannen om de komende jaren enkele wildkansels te 
plaatsen in natuurterreinen, om daaruit wild te kunnen observeren. 
Want het blijft een unieke ervaring om deze prachtige dieren zelf in 
hun natuurlijke omgeving te zien. 

Paulien Keijzer

Edelherten zijn dol op maïs. 

Bij wet geregeld
Faunabeheer is in Nederland wettelijk bepaald in de Flora- en Faunawet. 
Hierin is vastgelegd dat grofwild beschermde diersoorten zijn en dat 
alleen onder bijzondere omstandigheden in de dierenpopulatie mag 
worden ingegrepen. Onlangs heeft de provincie Gelderland het nieuwe 
Faunabeheerplan 2009-2014 vastgesteld. Hierin is de toepassing van de 
wet nader uitgewerkt. In het provinciale plan wordt bepaald hoe groot 
de wildpopulaties mogen zijn in een regio. Dat gebeurt op basis van 
objectieve tellingen in het veld. Naleving van het beleid wordt getoetst 
in drie regionale faunabeheereenheden (fbe’s): Veluwe, Achterhoek en 
Rivierengebied. Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen is één 
van de partners van de fbe’s om uitvoering te geven aan dit plan. 
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