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Samenvatting 
 
Inleiding 
Voor u ligt het Gelderse faunabeheerplan voor grofwild. In 2005 verscheen het eerste faunabeheerplan 
van de FBE Veluwe, de FBE Rivierenland en de FBE Oost Gelderland en in 2009 het tweede. Dit is het 
eerste zelfstandig grofwildbeheerplan voor de gehele provincie Gelderland het werkgebied van de FBE 
Gelderland. De eerste twee plannen waren gebaseerd op het provinciale beleid geformuleerd in 2002. 
In 2012 is dit beleid vervangen door de Kadernota Faunabeleid. Kernpunten in relatie tot het 
grofwildbeheer zijn de pilot flexibel faunabeheer, nieuw leefgebied voor edelhert en wild zwijn en het 
rasterbeleid. Al deze beleidsonderwerpen haken direct in op de verspreiding van soorten en hun 
aantallen. Dit geldt mogelijk ook voor de nog niet vastgestelde Natura 2000 beheerplannen, de kans 
bestaat dat het faunabeheerplan daardoor nog aanpassing behoeft. De soorten die worden behandeld 
zijn ree, edelhert, damhert, wild zwijn, moeflon en muntjak. De laatste twee zijn exoten. 
 
Voorkomen in Gelderland 
De genoemde soorten komen in allerlei landschappen voor van grote aaneengesloten bos- en 
natuurgebieden tot open landbouwlandschappen. Vooral de grofwildsoorten edelhert, wild zwijn en 
damhert zijn voor Nederland bijzonder. De belevenis van het zien van deze dieren is indrukwekkend. 
Ze vormen dan ook één van de majeure attracties van de Veluwe en een belangrijk onderdeel van het 
toeristisch product en de ‘belevenis-economie’. 
Echter: Zonder ingrijpen van de mens zouden ze overal in Gelderland in hoge dichtheden voor kunnen 
komen. Dit zou tevens gepaard gaan met veel schade en overlast. 
Het voorkomen van edelhert, wild zwijn en damhert is daarom beleidsmatig beperkt tot de Veluwe en 
haar omgeving. Reeën zorgen in vergelijking tot edelhert, wild zwijn en damhert voor minder schade 
aan landbouwgewassen en bomen. Hun voorkomen is daarom de laatste decennia niet beleidsmatig 
beperkt. Ze komen overal voor, wel verdient het beperken van de aanrijdingen meer aandacht. 
 
Leefgebied nergens hetzelfde 
Het leefgebied van het grofwild is nergens hetzelfde, ook niet op de Veluwe. Op de Veluwe  is niet alleen 
natuur, er zijn  agrarische- en (recreatie)bedrijven,  er wonen mensen en het leefgebied wordt 
doorsneden met rijks, provinciale en gemeentelijke wegen. Tot slot hebben de terreineigenaren sterk 
verschillende doelstellingen, de één wil veel edelherten en de ander maar weinig. 
 
Het wettelijk kader 
De Flora- en faunawet biedt het kader voor dit Faunabeheerplan met als doel een balans te vinden 
tussen enerzijds de duurzame instandhouding van beschermde inheemse diersoorten (natuurlijkheid, 
toeristisch-economische inkomstenbron) en anderzijds de belangen van de weggebruiker 
(verkeersveiligheid), van agrariërs (gewas- en veterinaire schade), van terreinbeheerders (schade aan 
bos of natuur), van dieren zelf (welzijn voorkomen onnodig lijden) en lokale bewoners (schade en 
overlast aan tuin en erf).  
 
Integratie van belangen in plaats van scheiden van belangen 
De hoofdkeuze is het integreren van belangen. Er  is niet als hoofdkeuze gekozen om waar mogelijk 
belangen te scheiden door bijvoorbeeld het plaatsen van rasters. Op delen van de Veluwe zijn 
uitzonderingen gemaakt door op de grens daar waar het leefgebied van edelhert en wild zwijn bestaand 
uit bos- en natuurgebieden abrupt overgaat in een ander meer schadegevoelig cultuurlandschap een 
raster te plaatsen. Voor wilde zwijnen zijn rond de grotere landbouwenclaves op de Veluwe ook rasters 
geplaatst. Het oversteken van snelwegen door grofwild is uit oogpunt van verkeersveiligheid ongewenst 
en daarom zijn de leefgebied doorsnijdende rijkswegen voorzien van rasters maar ook van ecoducten 
om de versnippering die dit teweeg brengt tegen te gaan. 
 
Meeste vormen van schade en overlast zijn dichtheidsafhankelijk 
Er is gekozen voor het integreren van belangen. Omdat de meeste vormen van schade en of overlast 
dichtheidsafhankelijk zijn, vraagt dit om een beheer wat afstemming zoekt tussen enerzijds de belangen 
en anderzijds de aantallen in een bepaald gebied. Wanneer niet wordt ingegrepen ontstaat er afhankelijk 
van de aanwezige belangen al snel een onbalans met veel schade. Dit maakt het noodzakelijk 
maatregelen (zoals aanpassen wegprofielen, wildwaarschuwingssystemen, handhaven van maximum 
snelheden en eventueel rasters) te nemen en aanvullend de aantallen edelherten, damherten, wilde 
zwijnen en reeën te beperken, zover dat het gewenste evenwicht wordt bereikt. In de laatste decennia 
is daar al veel ervaring mee opgedaan. Edelherten en damherten komen daarom vrijwel overal alleen 
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in lage dichtheden voor. Daarnaast variëren de dichtheden wilde zwijnen met het voedselaanbod en 
kunnen reeën in relatief hoge dichtheden voorkomen. 
 
Leefgebied nergens hetzelfde! Flexibel beheer! 
Flexibel beheer geldt voor het gehele gebied wat inhoudt dat per deelgebied via maatwerk uitvoering 
wordt gegeven aan het Faunabeheerplan.  
De leefgebieden zijn nergens hetzelfde, dit geldt ook voor de belangen en de doelen van de 
terreineigenaren. Dit vraagt om lokaal maatwerk wat rekening houdt met al die verschillende belangen. 
Met dit beheer wordt de aanwezigheid en de aantallen in belangrijke mate bepaald.  
 
Beheer edelhert en damhert 
In het verleden waren de keuzes voor de gewenste aantallen op de Veluwe overal hetzelfde. Lage 
dichtheden wilde zwijnen en edelherten. Dit was weinig risicovol. Vanaf 2000 begint dit te veranderen. 
Als eerste is er gekozen voor hogere dichtheden edelherten op de Zuid Veluwe en het toestaan van 
damherten in de vrije wildbaan. Tot dan toe kwamen ze alleen binnen gesloten wildbanen voor. In 2001 
startte het experiment Deelerwoud. De aantallen mochten binnen dit gebied ongelimiteerd groeien. In 
2011 kwam hier de afschotvrije zone op de Midden Veluwe bij, waar een meer gecontroleerde groei 
werd toegestaan. De keuze voor hogere aantallen, afschotvrije gebieden en een minder goede 
bewaking van de afgesproken aantallen zorgde voor een sterke stijging van zowel gewasschade bij 
agrariërs en aanrijdingen op Veluwse wegen, danwel voor een snelle groei van de aantallen. Daardoor 
nam in bijvoorbeeld het Deelerwoud de zichtbaarheid van de edelherten en damherten sterk toe. De 
snelle toename zorgt ook voor een frictie met buureigenaren. Er ontstaat een onbalans, waardoor ook 
die prachtige dieren lokaal in een kwaaddaglicht kwamen te staan en er aanvullende maatregelen 
moesten worden genomen om het gewenste evenwicht weer te herstellen. Er zijn echter ook 
voorbeelden zoals in het schadegevoelige landschap van de Gelderse Vallei en de Soerense Poort 
waar het edelhert nieuwe gebieden weet te koloniseren en in gecontroleerde aantallen in harmonie leeft 
met de menselijke gebruikers en bewoners. 
 
Hoofdlijn beheer 
In het overgrote deel van het leefgebied van edelhert en damhert is vanwege conflicterende belangen 
gekozen voor lage dichtheden, vertaald in een gewenste stand. Daarnaast wordt in een aantal grotere 
gebieden met relatief weinig conflicterende belangen gekozen voor hogere dichtheden en afschotvrije 
zones (AVZ). Deze gebieden worden in het voorliggende plan nu als onderdeel van het totale gebied 
en de daarvoor geldende streefstand beschouwd. 
Bijzondere situaties  
Een terreineigenaar die voor hogere dichtheden / AVZ kiest zorgt er samen met haar directe en indirecte 
buren voor dat deze buren (terreinbeheerders, agrariërs, wegbeheerders en bewoners) gevrijwaard 
blijven van onevenredige schade en overlast. 
Deze aanpak is een afgestemde aanpak van de gezamenlijke terreineigenaren in een bepaald 
leefgebied, inclusief de betreffende WBE als verantwoordelijke namens de FBE voor de uitvoering van 
het vigerende beheer. 
Voor het totale leefgebied wordt een streefstand afgesproken, als handvat voor de beheerbaarheid en 
gecontroleerde groei. De ontwikkeling van de aantallen en hun spreiding wordt bepaald door de mate 
waarin schade en of overlast optreedt, de streefstand kan afhankelijk van de invulling gezien worden 
als een jaarlijks vast te stellen gegeven.  
De praktische detailuitwerking van het Faunabeheerplan vindt plaats in een Plan van Aanpak per 
aandachtsgebied. Per aandachtsgebied wordt daarvoor een Regiegroep ingesteld die de ontwikkeling 
volgt en zonodig bijstuurt. Op basis van deze ervaringen wordt, binnen de kaders van de ontheffing, het 
beheer voor het aankomende seizoen afgesproken en opgenomen in het werkplan, wat ter goedkeuring 
wordt voorgelegd aan het bestuur van de FBE. 
Ruimtelijk wordt de aanpak uitgewerkt in gebieden met hoge dichtheden (AVZ), buffergebieden en de 
gebieden met een lagere dichtheid. In meerdere deelgebieden wordt de samenwerking tussen 
terreineigenaren in het faunabeheer geïntensiveerd. 
Het beheer in het hoge dichtheden gebied is erop gericht dieren zoveel mogelijk te binden (voedsel, 
rust, dekking door middel van inrichtingsmaatregelen). Dit kan worden gecombineerd met het verhogen 
van de zichtbaarheid. 
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Buffergebieden 
De buffer (op grond van een eigenaar die een hogere stand wenst) ligt tussen het hoge en lage 
dichtheden gebied. In de buffer vinden primair afschot en andere vormen van beheer en inrichting plaats 
om de effecten vanuit het hoge naar het lage dichthedengebied te niet te doen. 
In de gebieden met lage dichtheden wordt conform de afspraken beheerd. 
Indien het bufferbeheer goed functioneert is er ruimte voor hogere dichtheden tot het moment dat de 
schade en overlast wel begint toe te nemen, zo ontstaat het gezamenlijk gewenste evenwicht. 
Indien het bufferbeheer niet leidt tot de gewenste effecten moet of het bufferbeheer worden 
geïntensiveerd, of indien andere mogelijkheden zijn uitgeput dan moet het brongebied / AVZ, al dan niet 
tijdelijk, worden verkleind en in extremo zelfs worden opgeheven. Ook hier bepalen de effecten op 
termijn de groei of de krimp. 
Ontstaat er toch bovenmatige schade dan gaat net zoals bij wilde zwijnen een gerichte 
schadebestrijding gelden om de negatieve effecten van een te hoge stand op te heffen.  
 
Beheer wild zwijn 
Ook voor wilde zwijnen werd in 2009 met de goedkeuring van het vorige FBP gekozen voor maatwerk; 
lage dichtheden op de Noord Veluwe en mastvolgend beheer op de Zuid Veluwe. 
Bij wilde zwijnen werd deze keuze vooraf gegaan door een geweldige groei van de aantallen door een 
opeenvolgend aantal goede mastjaren in de periode 2004 tot en met 2007. 
Dit heeft destijds geleid tot een maatwerkaanpak in mastloze jaren langs wegen en randbeheer in de 
schade en overlast gevoelige delen van het leefgebied. 
Het mastvolgende beheer heeft op enkele punten tot ongewenste effecten geleid. Zoals de verhoogde 
sterfte van wilde zwijnen in de nawinter en het voorjaar van 2013.  
Op de Zuid Veluwe liggen nu een drietal afschotvrije zones. Hiervoor geldt hetzelfde regime als voor de 
edelherten dat voor het totale leefgebied inclusief AVZ een streefstand geldt. 
Op de Noord Veluwe wordt de aankomende periode zwaarder ingezet op het bereiken en instand 
houden van lage dichtheden in de schadegevoelige randzones. En mogelijk wat hogere dichtheden in 
de niet schadegevoelige delen van het leefgebied. 
Het mastvolgende beheer op de Zuid Veluwe wordt gecontinueerd en aangevuld met een structurele 
aanpak van verjagen en afschot langs de provinciale wegen. 
 
Beheer reeën 
Reeën zijn de meest voorkomende grofwildsoort in Gelderland. Vanwege gedrag en leefwijze zorgt deze 
soort niet snel voor belangrijke schade en overlast. Dit geldt echter niet voor leefgebieden met een 
intensieve infrastructuur en gebieden met fruitteelt en boomkwekerijen. Op delen van de Veluwe is een 
extensief beheer mogelijk, in een substantieel deel van de Zuid Veluwe vindt geen afschot plaats. 
Belangrijke schade is een lokaal probleem wat met maatwerk op lokaal niveau kan worden opgelost. 
Het aantal aanrijdingen met reeën is in Gelderland wel zeer hoog en varieert tussen de 1100 en 1400 
geregistreerde aanrijdingen per jaar. De aankomende beheerplan periode wordt erop gefocust om het 
aantal aanrijdingen substantieel terug te brengen. Waar mogelijk door aanpak van wegen en maximum 
snelheden, voorts  door een meer maatwerkgerichte uitvoering van het jaarlijkse afschot. En waar dit 
onvoldoende effect heeft een verdere verhoging van het afschot totdat lokaal het gewenste evenwicht 
is bereikt. 
 
Beheerplan 
De voorgaande aanpak is in het faunabeheerplan zover uitgewerkt dat de WBE’s zich volledig kunnen 
focussen op de coördinatie van de uitvoering van dit Faunabeheerplan. Bij de reeën wordt de WBE’s 
gevraagd om via een uitvoeringsplan aan te geven welke tools ze uit het faunabeheerplan willen 
toepassen om het aantal aanrijdingen substantieel te verminderen.  
 
Balans tussen belangen 
Veel zaken zijn in dit plan heel concreet gemaakt, niet met als doel een statisch plan te creëren. Het 
plan is de basis voor een juist dynamische aanpak. De balans tussen belangen is een dynamische. 
Doelstellingen van eigenaren kunnen veranderen, de natuur speelt haar eigen rol, de invulling van 
maatwerk blijkt effectief of misschien wel minder effectief en het toepassen van flankerende 
maatregelen (o.a. aanpassing van wegprofielen, innovatieve wildwaarschuwingssystemen, plaatsing 
van rasters, of een bevredigender afhandeling van gewasschade) helpt mee een betere balans te 
creëren. Dit proces van lerend beheren kan om tussentijdse aanpassingen van het plan vragen. Het 
WBE bestuur speelt hierin een afwegende rol. Na het akkoord van het bestuur van de FBE wordt het in 
het jaarlijkse werkplan verwerkt. Bij significante afwijking wordt zonodig aanvullend goedkeuring 
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gevraagd aan Gedeputeerde Staten. Zo kan het Faunabeheerplan zich dynamisch ontwikkelen. 
Wanneer aan dit faunabeheerplan voor grofwild in Gelderland op de juiste wijze invulling wordt gegeven 
kunnen we zoveel mogelijk genieten van deze mooie dieren en hebben we alleen de lusten en geen 
onevenredige lasten. Wildbeleving heeft nadrukkelijk ook een economische waarde waar de Veluwe als 
grootschalig natuurgebied in alle opzichten haar voordeel mee doet. Daarom streven vrijwel alle 
eigenaren en beheerders naar een goede wildzichtbaarheid, voor het publiek. 
Door een goede monitoring van de aantallen en de schade is inmiddels het oorzakelijk verband 
aangetoond tussen de aantallen stuks grofwild en het optreden van schade. Dit geldt voor de 
aanrijdingen op de weg, de gewasschade bij de agrariërs en de schade en overlast in de menselijke 
leefomgeving.  
Voor een juiste beeldvorming of de maatregelen uit het plan effect hebben is het noodzakelijk de 
effecten goed te monitoren. Qua monitoring kan de registratie van aanrijdingen in delen van Gelderland 
nog worden verbeterd conform de blauwdruk van het GroenNetwerk. Hetzelfde geldt voor een duurzame 
monitoring van graasdruk van de gezamenlijk grazers op de Veluwe. Dit zal behulpzaam zijn, met het 
vinden van een nog betere balans tussen belangen in de Provincie Gelderland. 
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1 Inleiding 
 
Voor u ligt het Gelderse faunabeheerplan voor grofwild. In 2005 verscheen het eerste faunabeheerplan 
van de FBE Veluwe, de FBE Rivierenland en de FBE Oost Gelderland en in 2009 het tweede. Dit is het 
eerste zelfstandig grofwildbeheerplan voor de gehele provincie Gelderland het werkgebied van de FBE 
Gelderland.  
Als we het over grofwild hebben denken de meeste mensen  in eerste instantie aan de Veluwe. Uniek 
is  de gezamenlijke aanwezigheid van edelhert, damhert en wild zwijn. Het enige gebied in Nederland 
waar hun leefgebied behouden is gebleven.  
 
Inmiddels wordt het systeem Veluwe tezamen gezien met de mineraalrijke natte randzone begrenst 
door Rijn, IJssel, randmeren en in het westen de grens met de Provincie Utrecht. Vooralsnog is het 
boslandschap van de Veluwe het leefgebied van damhert, edelhert, moeflon en wild zwijn. Het ree komt 
gebiedsdekkend in Gelderland voor. Daarnaast leven er wilde zwijnen in Groesbeek en komen ervan 
uit brongebieden in Duitsland edelherten en wilde zwijnen binnen lopen. Dit past in initiatieven om ook 
buiten de Veluwe meer ruimte voor bovengenoemde soorten te creëren. Hoe we met deze 
grofwildsoorten in Gelderland omgaan is in het navolgende plan beschreven. 
 
Rust, ruimte en voedsel vormen de basis bestanddelen voor een goede leefsituatie voor de fauna. Hun 
leefgebied bestaat vrijwel nergens alleen uit natuur. Het leefgebied wordt ook gebruikt voor recreatie en 
toerisme maar kent ook andere belangen, zoals houtproductie, agrarisch grondgebruik, specifieke flora 
en fauna, weggebruikers en bewoners, waarmee de grote wilde zoogdieren kunnen conflicteren. In het 
onderhavige plan is het toekomstige beheer (2014 – 2019) van het grofwild in relatie tot de hiervoor 
genoemde belangen beschreven. 
 
Leeswijzer 
De eisen (toetspunten) vanuit het Besluit Faunabeheer zijn leidraad geweest voor de inhoudelijke 
invulling. Als eerste is het beleid van de Provincie vastgelegd in de Kadernota weergeven, net zoals de 
visie van de terreineigenaren op de Veluwe. Parallel aan dit faunabeheerplan grofwild werkt de provincie 
Gelderland haar recente visie uit op faunabeheer in relatie tot Natura 2000. Dat valt samen met het 
definitief maken van de beheerplannen voor de Natura 2000 gebieden Veluwe en Rijntakken. Na dit 
meer beleidsmatige hoofdstuk volgt de beschrijving van de historische schade aan belangen.  Hierna is 
beschreven waar en in welke aantallen de verschillende soorten voorkomen. Er wordt inzicht gegeven 
hoe in populaties wordt ingegrepen, hoe de levensvatbaarheid is en hoeveel dieren zouden er op basis 
van het voedselaanbod in Gelderland kunnen leven. In hoofdstuk 5 wordt de informatie uit de 
voorgaande hoofdstukken met elkaar geconfronteerd, zijn de belangen gewogen en zijn na gezamenlijk 
overleg de gewenste standen bepaald. In het afsluitende hoofdstuk Beheerplan is beschreven hoe de 
na te streven aantallen zullen worden beheerd om schade te voorkomen en hoe belangrijke schade zal 
worden bestreden. De uitvoering van het Faunabeheerplan is in handen van de 49 Wildbeheereenheden 
in Gelderland, zij coördineren de daadwerkelijke uitvoering in samenwerking met hun jachthouders. 
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2 Beleid Provincie Gelderland en visie Terreineigenaren Veluwe 
 
In de dit hoofdstuk wordt het beleid van de Provincie Gelderland weergegeven. In het tweede deel is 
ook de visie van de terreineigenaren op de Veluwe weergegeven. Dit is gedaan om de lezer inzicht te 
geven in de diversiteit aan doelen die de verschillende terreineigenaren hanteren. En deze doelen zijn 
vaak ook nog weer gerelateerd aan een bepaalde dichtheid edelherten en of damherten. Dit vraagt 
om maatwerkbeheer rekening houdend met die verschillenden belangen maar wel beheren op basis 
van een gezamenlijk afgesproken aanpak.  

 

2.1 Beleid provincie Gelderland 
Gedeputeerde Staten stelden op 21 augustus 2012 de’ Kadernota Faunabeleid: Opmaat naar een 
nieuw flora en faunabeleid in 2014’ vast. In de statennotitie die aan de kadernota was toegevoegd 
noemen GS vier onderwerpen als aanleiding voor de kadernota. Het gaat om:  
• de verwachte invoering van een nieuwe Wet Natuurbescherming;  

• de decentralisatie van het Faunafonds naar de provincies;  

• de in 2014 nieuw op te stellen faunabeheerplannen die GS dienen goed te keuren;  

• in de uitvoering blijken rollen, taken en verantwoordelijkheden onvoldoende duidelijk.  
De kadernota Faunabeleid is een notitie op hoofdlijnen. De Provincie overbrugt daarmee de periode, 
tot naar verwachting de nieuwe wet Natuurbescherming gereed is. Dit geeft de ruimte om ervaringen 
op te doen met nieuwe vormen van faunabeheer, samenwerking te ontwikkelen en duidelijkheid te 
scheppen in rollen, taken en verantwoordelijkheden. Dit proces is er op gericht om te komen tot betere 
resultaten. 
Het is mede aan alle partijen om het beleid samen uit te werken en ervoor te zorgen dat het in de 
praktijk werkt. 
 
2.2 Inleiding 
Het voormalige beleidskader: nota Flora en Fauna Gelderland dateert uit 2002. De kadernota 
Faunabeleid vervangt dit beleidskader. In de kadernota geven Gedeputeerde Staten weer hoe het 
beleid nu is geregeld. Daarnaast zijn de grote lijnen van het Gelderse faunabeleid voor de komende 
periode uiteengezet. Hiervoor zetten we denk- en oplossingsrichtingen uit. 
Het gaat om een beleid dat wordt gedragen door partijen in het veld. Een beleid waaraan deze partijen 
actief meewerken en hun (deel)verantwoordelijkheid nemen. Dat is belangrijk voor een goede 
inbedding in de samenleving én voor de kwaliteit van de uitvoering. 
De kernthema’s in de kadernota zijn duidelijkheid in rollen en taken, een professionele organisatie van 
het faunabeheer en een goede communicatie. De provincie neemt hierin de regie en zet de 
hoofdlijnen uit. De uitvoering van het faunabeleid ligt bij de faunabeheereenheid. De FBE stelt 
daarvoor faunabeheerplannen op die gefaseerd in de tijd worden uitgewerkt per diersoort, of in dit 
geval groep van diersoorten.. 
 
2.3 Beleid meer algemene zaken 
 
Populatiebeheer 
In de Flora en faunawet wordt het populatiebeheer van de grote hoefdieren (ree, edelhert, wild zwijn, 
damhert) als een erkend belang beschouwd. Gedeputeerde Staten maken hiervan gebruik ten 
behoeve van het beperken van de schade aan gewassen en bossen en de openbare veiligheid 
(verkeer). 
 
Natura 2000 
In de beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden wordt aangegeven welke handelingen vergunning 
vrij zijn en waarvoor alsnog een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw) 
dient te worden verkregen. Bij het opstellen van de faunabeheerplannen is hier al zoveel mogelijk 
rekening mee gehouden. Waar nodig vraagt de FBE een Nbw-vergunning aan. 
 
Toezicht en handhaving 
De provincie zal zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk toezicht houden op en zo nodig handhaven 
als het gaat om overtredingen van de Flora en faunawet. Daarnaast zal zij de regierol voor toezicht en 
handhaving van de Flora en faunawet verder vormgeven. 
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Registratie en rapportage van gegevens 
Digitalisering speelt een belangrijke rol in het efficiënt vervullen van de 1-loketfunctie van de FBE. Om 
de (wettelijke) taak van uitvoering van het faunabeheerplan goed te kunnen uitvoeren is het landelijk 
Faunaregistratiesysteem (FRS) bij de FBE’s geïmplementeerd en in gebruik genomen. Hierdoor wordt 
het haalbaar om met relatief beperkte middelen een grote mate van dienstverlening aan de 
eindgebruikers te geven. Het FRS zorgt voor ondersteuning van het beheersafschot, schaderegistratie 
en meldingen, valwildregistratie (monitoring en sturen op verkeersveiligheid) en de afhandeling 
daarvan. Tevens biedt digitale registratie een snel inzicht in de effecten (monitoring en evaluatie) en 
het resultaat van genomen maatregelen op basis van ontheffingen.  
Een ieder die een digitale machtiging van de FBE gebruikt moet steeds rapporteren over dat gebruik 
binnen een vastgestelde termijn. De digitale registratie draagt er vervolgens aan bij dat de FBE snel 
en volledig samenvattende rapportages kan maken ter verantwoording aan de provincie over het 
gebruik van de ontheffingen. 
Een groot voordeel is dat ook het faunafonds in deze digitalisering met provincies en FBE’s meedoet. 
Dit maakt het mogelijk om de grondgebruiker, de uitvoerder en het schadedossier te koppelen aan het 
digitale netwerk op elk niveau (grondgebruiker, jager, jachtveld, WBE, FBE en provincie). Daarnaast 
kan de FBE aan de provincie gericht gegevens uit het FRS verstrekken ten behoeve van toezicht en 
handhaving. Tot slot heeft het FRS ook andere voordelen. Op deze manier is geschoten grofwild via 
het systeem van unieke wildmerknummers traceerbaar, wat relevant kan zijn in het kader van de 
volksgezondheid en veeziektes. 
 
Evaluatie en gegevensverzameling 
Het verzamelen van gegevens is een middel voor beleidsevaluatie en geeft inzicht in de uitvoering van 
het voorkomen en bestrijden van mogelijke schade door diersoorten. Hierbij valt te denken aan 
gegevens over de aanwezigheid van dieren, de grootte van de populaties, de schade die ze 
veroorzaken aan erkende belangen, het aantal aanrijdingen met wild en het afschot dat is 
gerealiseerd.  
Voor de gegevensverzameling is sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van provincie, 
FBE, WBE’s, grondeigenaren en -gebruikers (waaronder natuurterreinbeherende organisaties), 
gemeenten, politie, wegbeheerders, gezondheidsdiensten, faunafonds, burger- en defensieluchtvaart, 
jagers en jachtgerechtigden. Ieder van hen heeft hierbij een eigen rol. In het project rollen, taken en 
verantwoordelijkheden zal worden meegenomen wie voor welke gegevensverzameling 
verantwoordelijk is. 
Daarbij zijn Gedeputeerde Staten er voorstander van dat relevante gegevens zoveel mogelijk worden 
opgenomen in het Faunaregistratie Systeem. 
Het gebruik van faunatunnels wordt reeds gemonitord. Met het oog op het registreren van het gebruik 
van de ecoducten op de Veluwe worden hier camera’s geplaatst. Deze gegevens zullen mede worden 
gebruikt om het beheer van met name de herten en de zwijnen in uitloopgebieden van de Veluwe, de 
zogenaamde poorten, te monitoren. Tevens zal er onderzoek plaatsvinden naar het voorkomen van 
veterinaire ziekten onder herten. Op deze wijze kan bij ongewenste ontwikkelingen worden 
bijgestuurd, bijvoorbeeld door aanpassing van het afschot, het treffen van extra 
inrichtingsmaatregelen dan wel het tijdelijk dichtzetten van een ecoduct. 
 
Faunafonds 
Het Faunafonds is inmiddels een verantwoordelijkheid van Gedeputeerde Staten. In IPO-verband 
hebben de provincies de uitvoeringsorganisatie van het Faunafonds ondergebracht in de gezamenlijke 
werkorganisatie BIJ12. 
 
Schaderegeling edelherten 
De bestaande regeling van het Faunafonds wordt door Gedeputeerde Staten afdoende geacht. Er 
wordt geen garantiefonds ingesteld. In plaats daarvan hebben Gedeputeerde Staten ervoor gekozen 
om de poorten geleidelijk voor edelherten open te stellen, afhankelijk van het draagvlak en de 
vorderingen met de inrichting van de betreffende gebieden. 
 
Veluwe 2010 
Het programma Veluwe 2010 is mei 2012 afgerond. Het doel van deze nota was om te komen tot een 
gebalanceerde ontwikkeling van de Veluwe waarbij de economische invalshoek naast ecologie van 
belang is zodat het economisch gebruik en het behoud van het gebied zorgvuldig zijn afgestemd. Dit 
programma was van grote betekenis voor het faunabeleid. Belangrijke projecten die in meer en minder 
mate relevant zijn voor het Gelderse fauna zijn: 
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• het realiseren van 7 ecoducten en grote graasweiden voor grote hoefdieren  
• ontwikkelen van nieuwe natuur op de Veluwe zelf en langs de randen van de Veluwe in de 

zogenaamde Poorten   
• het teruggeven aan de natuur van industrieterrein Beukenlaan in het Renkums Beekdal 
• een groot aantal oversteekvoorzieningen voor de fauna  
• uitbreiden van het leefgebied van edelherten in de Poorten 
 
 
2.4 Faunabeleid per diersoort 
Gelderland heeft alle grote inheemse hoefdieren binnen haar grenzen. Voor het edelhert, het wilde 
zwijn en het damhert is een leefgebied aangewezen. Voor de ree is dit niet gebeurd. Reeën zijn 
immers verspreid over heel Gelderland. Ook komt in Gelderland de moeflon voor op de Veluwe. De 
moeflon is echter geen inheems hoefdier, maar een exoot die in het verleden als begrazer op de 
Veluwe is ingezet. De aantallen van alle grote hoefdiersoorten worden door middel van afschot 
gereguleerd. 
Het huidige leefgebied van de edelherten, wilde zwijnen en damherten ligt op de Veluwe. In het 
verleden zijn de deelgebieden waar ze leefden gedeeltelijk afgesloten geweest met rasters, die om 
diverse redenen zijn gezet. Inmiddels zijn door de aanleg van faunavoorzieningen zoals ecoducten en 
het verwijderen van rasters veel deelgebieden met elkaar verbonden. Hierdoor vindt er op de Veluwe 
uitwisseling plaatsvindt en zijn er ook dieren in nieuwe gebieden op de Veluwe gekomen. De kans is 
hierdoor groter geworden dat de hoefdieren op termijn de Veluwe verlaten en zich verspreiden. 
 
 
2.4.1. Edelhert 
De edelhertenpopulaties in West Europa zijn sedert jaren versnipperd waardoor er nauwelijks meer 
sprake is van een (genetische) uitwisseling. Dit bedreigt de biodiversiteit en de gezondheid van de 
diersoort. De reden voor versnippering ligt in het feit dat de grote natuurgebieden op grote afstand van 
elkaar liggen en veelal omgeven zijn met rasters of doorsneden worden door wegen en bebouwing. 
Het leefgebied van de edelherten in Gelderland wordt gevormd door het Centraal Veluws 
Natuurgebied (CVN). In de Nota Veluwe 2010 is aangegeven dat edelherten zich moeten kunnen 
bewegen van de droge voedselarme Veluwe naar de meer vochtiger en voedselrijkere delen aan de 
randen van de Veluwe. Dit gebeurt via gebieden die ecologische poorten worden genoemd. 
Hattemerpoort, Wisselse poort, Hierdense poort, Voorthuizense poort, Renkumse poort, Havikerpoort, 
Soerense poort. Inmiddels zijn hiertoe diverse wildpassages zoals ecoducten aangelegd. Voorbeelden 
zijn Hulshorst (Hierdensepoort), Oud Reemst, Jac. P. Thijsse en Wolfhezerheide (Renkumse poort) en 
Tolhuis (Hattemerpoort). De verspreiding komt hierdoor langzaam op gang. Bij het toegankelijk maken 
van deze ecoducten voor de edelherten wordt gelet op de draagkracht van het gebied waar de herten 
naar toe fourageren of zich vestigen. Dat betekent dat er wordt gelet op zowel de ecologische 
omstandigheden als het draagvlak onder de inwoners en ondernemers. De Havikerpoort bijvoorbeeld 
blijft daarom niet doorlaatbaar voor de edelherten.  
 
Inmiddels hebben de herten op eigen kracht de andere drie gebieden weten te vinden. In de Soerense 
poort en de Voorthuizense poort is sprake van permanente vestiging. De Wisselse Poort wordt 
daarentegen regelmatig vanaf de Veluwe bezocht voor voedsel.  
De verspreiding van de herten zal uiteraard gemonitord worden. Gekeken wordt naar de ontwikkeling 
van aantallen herten, het aantal aanrijdingen en de landbouwschade. Tevens zal worden gekeken 
naar het voorkomen van veterinaire ziekten onder de herten. Uit een ecologisch onderzoek komt naar 
voren dat de herten de doorgangsgebieden snel weten te vinden, maar dat ze dat niet direct in grote 
aantallen doen. Er zal eerder sprake zijn van enkele tientallen dan van honderden dieren. Uiteraard is 
dit afhankelijk van het aantal dieren dat in het gebied leeft. Het aantal edelherten zal niet snel stijgen. 
Een hinde krijgt gewoonlijk maar één kalf per jaar. Ook de schade in de doorgangsgebieden waar 
herten nu al zijn of eten lijkt mee te vallen. Het is de verwachting dat de schadeontwikkeling 
vergelijkbaar is voor de andere drie gebieden. Voorwaarde is dat het aantal dieren in de randgebieden 
laag wordt gehouden en dat er uiteindelijk ook beheer zal plaatsvinden. 
 
Op Europees niveau worden momenteel Europese verbindingen gerealiseerd. Deze sluiten in 
Nederland aan op de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Dit heeft ertoe geleid dat er momenteel 
mondjesmaat vanuit Duitsland mannelijke herten naar de Gelderse Achterhoek en het Overijsselse 
Twente verhuizen. Ook in het Duitse Reichswald nabij de grens met Nijmegen en Groesbeek leven 
edelherten. Inmiddels werken de Duitse en Nederlandse beheerders hier samen om het beheer af te 
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stemmen. De rasters - die het Duitse leefgebied voor edelhert omrasterden - zijn inmiddels verlaagd 
tot zwijnkerende rasters. Tot nu toe hebben de edelherten de grensovergang nog niet gepasseerd. 
Het Duitse Reichswald bevat zeer waarschijnlijk voldoende voedsel voor de edelherten.   
Vooralsnog vestigen zich nog geen dieren in de gebieden grenzend aan de doorgangsgebieden 
waardoor grotere verspreiding wordt tegengegaan. Voor de biodiversiteit is dit wel belangrijk. De 
provincie onderschrijft dit belang. Daarom zal worden onderzocht of het leefgebied van edelherten kan 
worden uitgebreid, zodat er een internationale uitwisseling mogelijk is van edelherten van Duitsland 
naar Nederland en vice versa, maar ook interprovinciaal van de Veluwe naar omringende provincies. 
In dit project wordt gekeken naar wat het leefgebied kan zijn en de daarbij behorende zonering, 
trekbanen en nulstandgebieden. Hierbij zal er afstemming plaatsvinden tussen gemeenten, de 
buurprovincies, Duitsland en andere betrokken partijen. 
 
 
2.4.2. Wild zwijn 
Tussen de Provincies en het Rijk is bestuurlijk afgesproken om twee leefgebieden voor wilde zwijnen 
aan te wijzen: in Limburg en Gelderland. Voor Limburg gaat het om de Meinweg, voor Gelderland gaat 
het om het Centraal Veluws Natuurgebied (CVN). Buiten de twee aangewezen leefgebieden worden 
zwijnen niet getolereerd.  
 
Net als bij de Edelherten zijn de deelgebieden waar de zwijnen leven door de recentelijk gebouwde 
ecoducten beter ontsloten. Anders dan bij de edelherten wordt voor de wilde zwijnen in de gebieden 
aan de randen van de Veluwe, de zogenaamde poorten en daarbuiten, een nulstandbeleid gevoerd 
(d.w.z. geen zwijnen toegestaan). Er is geen draagvlak voor wilde zwijnen in gebieden met 
bedrijfsmatige landbouw.  
 
Op de Veluwe voert de provincie een gedifferentieerd beleid ten aanzien van beheer. Binnen het 
Centraal Veluws Natuurgebied kan in het Zuidelijk deel een groter aantal dieren leven. Hier is meer 
ruimte voor natuurlijker beheer. Er zijn minder wegen en meer aaneengesloten natuurgebieden waar 
bosbouw geen nevendoel is. Op de Veluwe streeft de provincie net als voor de edelherten naar 
gebiedsuitbreiding van de wilde zwijnen door enerzijds ontsnippering en dus het verwijderen van 
rasters en anderzijds door het optimaal gebruik van het bestaande natuurgebied.  
 
Leefgebied voor zwijnen bij Nijmegen  
Sinds een aantal jaren leeft er in het Nederlandse deel van het grensgebied met het Duitse 
Reichswald nabij Nijmegen en Groesbeek een populatie wilde zwijnen. Deze dieren zijn mogelijk 
afkomstig uit het Reichswald nabij Nijmegen of uit de voormalige rasterbaan van het in Nederland 
gelegen Dekkerswald. Dit gebied grenst ook aan het noorden van Limburg. De provincie heeft recent 
op verzoek van de faunabeheereenheid (toen nog FBE Rivierenland) een quickscan laten uitvoeren 
naar de populatie die hier leeft en de mogelijkheid om een leefgebied aan te wijzen. De provincie wil 
de quickscan verder uitwerken en onderzoeken of er draagvlak is voor het aanwijzen van een 
leefgebied van wilde zwijnen nabij Nijmegen, in dit faunabeheerplan kan daarop niet worden 
vooruitgelopen en is het beheer voorlopig gericht op het handhaven van de nulstand. 
 
 
2.4.3 Damhert 
De damherten in het Centraal Veluws Natuurgebied stammen af van uitgezette en ontsnapte 
exemplaren. Conform het provinciaal beleid verspreidt de soort zich nu vanuit een aantal 
oorspronkelijke rasterbanen. Dat proces verloopt langzaam omdat de populaties wel beheerd worden. 
Het damhert heeft op dit moment op de Veluwe twee ruimtelijk gescheiden leefgebieden. Een op 
Noord-Veluwe en een op Zuid-Oost Veluwe. Damherten in Zuid-Oost Veluwe breiden zich steeds 
meer uit naar het midden van de Veluwe. Aangezien damherten hetzelfde voedsel eten als edelherten 
zijn ze concurrerend met elkaar in een leefgebied. 
 
De provincie voert het beleid dat damherten, anders dan edelherten, zich niet buiten de Veluwe 
mogen bevinden. Dit heeft als reden dat de reproductie van het damhert sneller gaat dan bij het 
edelhert en dat het damhert veel minder schuw is. Hierdoor wordt verwacht dat de verspreiding van 
het damhert sneller zal gaan dan bij het edelhert, wat ook consequenties heeft voor de schade aan de 
landbouw en van invloed is op de verkeersveiligheid. Net als bij de wilde zwijnen wordt ook voor de 
damherten in de gebieden aan de randen van de Veluwe, de zogenaamde poorten, en daarbuiten een 
nulstandbeleid gevoerd. 



 

10 
 

2.4.4. Ree 
Voor het ree is geen specifiek beleid geformuleerd omdat voor deze soort geen beperking van hun 
leefgebied wordt gehanteerd. 
 
 
2.4.5 Moeflon 
Zoals in de inleiding vermeld heeft de moeflon een aparte status. De moeflon is een exoot wat 
betekent dat deze van oudsher niet in Nederland voorkomt en daarom geen beschermde status heeft 
in de Flora en faunawet. De moeflon, die oorspronkelijk enkel rondom de Middellandse Zee 
voorkwam, is door een aantal eigenaren op de Veluwe vanwege esthetische en beheersmatige 
overwegingen als begrazer van de heide geïntroduceerd. De verspreiding van deze soort is beperkt 
tot enkele voormalige rasterbanen. De provincie is geen voorstander van verdere verspreiding van 
deze soort over de Veluwe. Daarom worden de aantallen gereguleerd. Hoewel de soort niet 
beschermd is in de Flora en faunawet kan afschot uitsluitend plaatsvinden op basis van een 
provinciale aanwijzing. Gedeputeerde Staten hebben daaraan de voorwaarde verbonden dat het 
beheer planmatig plaatsvindt. De FBE Veluwe heeft daarom de moeflon in het faunabeheerplan 
opgenomen. 
 
 
2.4.6 Muntjak 
Exoten zijn uitheemse soorten, onder andere planten, dieren en micro-organismen, die Nederland niet 
op eigen kracht kunnen bereiken, maar door menselijk handelen (transport, infrastructuur) terecht zijn 
gekomen in de Nederlandse natuur en soorten die dat in de nabije toekomst dreigen te doen. Het 
merendeel van de exoten vormt geen probleem, maar voor bepaalde exoten is een aanwijzing 
gewenst. Dit betreft de exoten die zich explosief ontwikkelen, de zogenaamde invasieve exoten. 
Voorbeelden hiervan zijn de Nijlgans, Muntjak, Wasbeer. Tot eind 2008 was het in Nederland 
toegestaan exoten met alle middelen te bestrijden omdat deze niet door de Flora en faunawet werden 
beschermd. Tegenwoordig is het echter door een andere interpretatie van de wet niet meer 
toegestaan het geweer zonder aanwijzing hiervoor te gebruiken. Nog wel toegestane methoden 
bleken niet effectief, niet gewenst of niet uitvoerbaar. Effectieve bestrijding van exoten en met behulp 
van het geweer is slechts mogelijk na aanwijzing van personen en middelen door Gedeputeerde 
Staten overeenkomstig artikel 67 Ff-wet. Exoten mogen wel opzettelijk worden verontrust. 
 
 
2.5 Flexibel faunabeheer voor hoefdieren 
Op dit moment wordt reeds op de Veluwe geëxperimenteerd met een flexibel beheer, het 
zogenaamde maatwerkbeheer. In het maatwerkbeheer wordt voor  hoefdieren deelgebieden 
onderscheiden. De doelstanden voor deze deelgebieden worden afgestemd op de verkeersveiligheid, 
landbouwschade en andere overlast. Voor de wilde zwijnen geldt bovendien dat de doelstanden 
mogen fluctueren afhankelijk van het voedselaanbod.  
Tijdens de consultatiebijeenkomsten die zijn gehouden voorafgaand aan de Kadernota kwam naar 
voren dat de betrokkenen in het veld behoefte hebben aan een nog grotere mate van flexibiliteit.  
Deze wens komt vanuit verschillende partijen die uiteenlopende belangen behartigen. Er is met name 
gesproken over de mogelijkheid om binnen het maatwerkbeheer te zoeken naar gebieden waar niet of 
nauwelijks op herten en zwijnen wordt geschoten. Daarnaast was er een duidelijke behoefte om te 
experimenteren met de inzet van bepaalde middelen zoals nachtkijkers en geluiddempers. Dit wordt 
het zogenaamde doelgericht beheer genoemd. 
 
Vanwege deze behoefte zijn Gedeputeerde Staten een pilot gestart om te kijken of het faunabeheer 
nog flexibeler kan. Gedeputeerde Staten realiseren zich hierbij dat dit alleen kan als er sprake is van 
een goede afweging van de risico’s en dat hier goede afspraken zijn gemaakt over de monitoring en 
wie verantwoordelijk is voor het geval er schade ontstaat. Een belangrijk aspect dat hier moet worden 
meegenomen is dat de provincie al een geruime tijd de wens heeft om de instrumenten, die genoemd 
worden zoals nachtkijkers en geluiddempers, in te zetten. 
Echter, dit werd ten tijde van het opstellen van de Kadernota nog beperkt door procedures en 
landelijke en Europese regelgeving zoals het Benelux-verdrag. Gedeputeerde Staten hebben daarbij 
aangegeven zich te zullen blijven inspannen om de Europese regelgeving op dit punt gewijzigd te 
krijgen. De belangrijkste reden hiervoor is dat het verstorend effect zo minimaal mogelijk moet zijn. 
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2.6 Rasterbeleid in verband met hoefdieren 
Er zijn tot op heden om verschillende redenen door verschillende partijen wildrasters geplaatst met 
name in relatie tot grote hoefdieren. Eigenaren en gebruikers kunnen enerzijds rasters plaatsten om 
dieren buiten te sluiten, hetzij om wildschade dan wel om aanrijdingen te voorkomen. Anderzijds zijn 
er rasters geplaatst om deze dieren juist in een afgesloten ruimte te kunnen houden. Zo kennen we 
met name rasters van terreineigenaren, rasters van wegbeheerders en al dan niet tijdelijke rasters bij 
landbouwpercelen, die of door de grondgebruiker zelf of door het Faunafonds zijn neergezet.  
De provincie heeft tot op heden een twee-sporenbeleid gevoerd. In het kader van het 
ontsnipperingsbeleid is er voor de Veluwe naar gestreefd om eigendomsrasters op te ruimen dan wel 
passeerbaar te maken voor de grote hoefdieren (herten en zwijnen) . Daarnaast heeft de provincie als 
wegbeheerder op een aantal wegen rasters geplaatst ter voorkoming van aanrijdingen. Daarbij zijn 
meestal voorzieningen getroffen die deze barrière weer passeerbaar voor uiteenlopende dieren moet 
maken.  
Bij de consultatiebijeenkomsten voorafgaand aan de nota kwam het gemis aan een eenduidig 
provinciaal rasterbeleid naar voren waarbij ook aandacht is voor de verantwoordelijkheden van andere 
partijen. Nu acteren verschillende partijen onafhankelijk van elkaar en is onduidelijk wie waarop 
aanspreekbaar is. Daar komt bij dat in het licht van de decentralisatie van het Faunafonds het budget 
van het fonds is gelimiteerd. Daardoor is er weinig ruimte om extra rasters aan te leggen ter 
voorkoming van landbouwschade. Er moet helderheid komen wie verantwoordelijk is voor het 
aanleggen van welk raster, maar ook het onderhouden ervan. 
De uitwerking van het rasterbeleid is daarom als pilot 6 in de Kadernota opgenomen. Ten tijde van het 
afronden van dit voorliggend faunabeheerplan grofwild was nog geen sprake van een definitief en 
uitgewerkt rasterbeleid. De provincie Gelderland kent aan de faunabeheereenheid een adviesrol toe ten 
aanzien van haar faunabeleid. In dat kader heeft de FBE advies uitgebracht op het concept-rasterbeleid. 
De FBE Gelderland onderschrijft daarin het streven naar terughoudende toepassing van rasters, maar 
zou graag een sterkere rol van de provincie zien bij het rasterbeheer met een daarbij passende 
financiële bijdrage. 
 
 
2.7 Uitvoeringsprojecten 
De beleidsuitgangspunten die uit de kadernota zijn nader uitgewerkt in onder meer acties, projecten, 
onderzoeken en pilots. De volgende hebbend e betrekking op grofwild. 
 
 
2.7.1 Rollen taken en verantwoordelijkheden  
In beeld brengen welke rollen, taken en verantwoordelijkheden de verschillende partijen (Rijk, 
provincie, gemeenten, FBE, WBE, jachthouder, grondgebruiker, etc.) hebben en welke instrumenten 
hierbij horen. Daarbij wordt specifiek aandacht besteed aan het onderdeel monitoring. Daarnaast 
wordt gekeken naar de verantwoordelijkheden vanuit de zorgplicht. Waar nodig worden met betrokken 
partijen nadere afspraken gemaakt. Een belangrijk onderdeel van dit project is de communicatie over 
de uitkomsten, zowel richting de direct betrokkenen als indirect betrokkenen. Dit project wordt door de 
provincie getrokken. 
 
 
2.7.2 Klankbordgroep Faunabeheer  
Er is een klankbordgroep opgericht die Gedeputeerde Staten kan adviseren bij haar faunabeleid. Het 
belang van de klankbordgroep ligt bij de inbreng van partijen die niet vertegenwoordigd zijn in het 
bestuur van de FBE, zoals dierenwelzijnsorganisaties. Dit project wordt door de provincie getrokken. 
 
 
2.7.3 Flexibel faunabeheer (inclusief zichtbaar wild)  
Gedeputeerde Staten willen voor de hoefdieren op de Veluwe een meer flexibel beheer. 
Aantalsregulatie moet meer afgestemd worden op de locale problematiek (maatwerkbeheer) en kan 
jaarlijks fluctueren afhankelijk van het voedselaanbod. Dit beleid zal vormgegeven moeten worden in 
de jaarlijkse afschotplannen. Indien er draagvlak is bij de betrokken partijen kunnen gecontroleerde 
experimenten met een terughoudend beheer worden opgestart. Daarbij wordt tevens aandacht 
besteed aan de zichtbaarheid van de dieren voor het publiek. Waar nodig ondersteunt de provincie dit 
proces met ontheffingverlening voor het gebruik van specifieke middelen en afschotperioden.  
Om de uitvoering tijdig te kunnen bijsturen (lerend beheren!) en over een langere periode te kunnen 
evalueren is monitoring noodzakelijk. Aantalsontwikkelingen, opgetreden schade en aantallen 
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aanrijdingen worden al gemonitord maar er is meer nodig, waaronder het ontwikkelen van nieuwe 
telmethoden en zenderonderzoek. Dit project wordt door de FBE getrokken. 
 
 
2.7.4 Provinciaal rasterbeleid 
In dit project wordt een provinciaal rasterbeleid opgesteld met daaraan gekoppeld een 
uitvoeringsprogramma 2013-2016. Duidelijk moet worden in welke gevallen de provincie bereid is in 
de aanleg van rasters (mee) te financieren. Dit project wordt door de provincie getrokken. 
 
 
2.7.5 Nieuw leefgebied edelherten  
Ontwikkelen van een nieuw beleidskader met betrekking tot de leefgebieden van edelherten. Waar 
mogen zij zich in de toekomst vestigen en waar niet en langs welke wegen mogen deze dieren zich 
verspreiden? In dit project zullen de verschillende maatschappelijke geledingen worden betrokken en 
er zal afstemming plaatsvinden met buurprovincies en met Duitsland. Dit project wordt door de 
provincie getrokken. 
 
 
2.7.6 Nieuw leefgebied wilde zwijnen  
Nader onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheid om een leefgebied van wilde zwijnen nabij 
Nijmegen aan te wijzen. Dat betekent dat in samenwerking met gemeenten, buurtprovincie, LTO,  FBE 
etc. wordt bezien of hiervoor voldoende draagvlak is en zoja welke beheer- en inrichtingsmaatregelen 
getroffen moeten worden. Dit project wordt door de provincie getrokken. 
 
 
2.7.7 Inventarisatie fauna op provinciale wegen  
Inventariseren op welke provinciale wegen aanrijdingen met wild het meest voorkomen en in welke 
mate dit impact heeft op de verkeersveiligheid dan wel barrièrevorming in het kader van de 
biodiversiteit. Hierbij zullen de wegen worden geprioriteerd en wordt gekeken welke maatregelen 
vanuit welk spoor genomen moeten worden. Een belangrijke voorwaarden hierbij is dat in heel 
Gelderland het registratie van Valwild goed gebeurt. Bij deze maatregelen kunnen de innovatieve 
ideeën om aanrijdingen te verminderen worden meegenomen. Dit project is afgerond. 
 
 
2.8  Nadere uitwerking in beleidsregels 
 
2.8.1  Algemeen 
Zoals in de Kadernota aangekondigd hebben nadere beleidsregels tot doel om richting te geven aan 
het beleid dat Gedeputeerde Staten voeren bij de uitoefening van haar wettelijke bevoegdheden in het 
kader van beheer en schadebestrijding van dieren. Er wordt in dat verband naar gestreefd om beheer 
en schadebestrijding zoveel mogelijk op een gecoördineerde en planmatige manier te laten verlopen, 
dat wil zeggen door een faunabeheereenheid op basis van een faunabeheerplan. 
 
De beleidsregels voorzien in een nadere invulling van de noodzakelijke voorwaarden voor beheer 
en schadebestrijding van dieren. De eerste tranche van de “Beleidsregels faunabeheer en 
schadebestrijding Gelderland” zijn op het moment van het afronden van dit faunabeheerplan in 
ontwerp vastgesteld.  
 
In deel I zijn in dat verband algemene regels vastgesteld die betrekking hebben op de wijze waarop 
Gedeputeerde Staten beheer en schadebestrijding willen toestaan. Een aantal belangrijke begrippen 
wordt van een nadere betekenis voorzien. Verder wordt ingegaan op de wijze van goedkeuring van 
faunabeheerplannen. In hoofdstuk 3 wordt nader invulling gegeven aan de vereisten voor het geven 
van aanwijzingen en het verlenen van ontheffingen, Hoofdstuk 4 is gericht op het sluiten van de jacht 
en het bijvoeren van bepaalde diersoorten. Hoofdstuk 5 ziet ten slotte op de inwerkingtreding van 
de regeling. Deel II van de beleidsregels is gereserveerd voor specifieke regels voor soorten. 
 
2.8.2  Consequentie voor het faunabeheerplan grofwild 
Naast enkele algemene voor de inhoud van dit faunabeheerplan relevante uitgangspunten stelt de 
beleidsregel ten aanzien van grofwild het volgende: 
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Artikel 2 
1. Een faunabeheerplan bevat voor de diersoorten edelhert, damhert, ree of wild zwijn, in 
aanvulling op artikel 10 van het Besluit faunabeheer, in ieder geval de volgende gegevens: 
a. de omvang en ligging van de leefgebieden van de diersoorten binnen het werkgebied 
van de faunabeheereenheid; 
b. kwantitatieve gegevens over de populaties van de diersoorten in het betrokken gebied 
gedurende ten minste de vijf jaren voorafgaand aan de indiening van het 
faunabeheerplan; 
c. de gewenste stand van de diersoorten per leefgebied in vergelijking tot de stand die een 
gunstige staat van instandhouding van de soorten garandeert; 
d. de gewenste stand van de diersoorten per leefgebied in vergelijking tot de gewenste 
stand binnen het gehele werkgebied van de faunabeheereenheid; en 
e. een beschrijving van de wijze waarop jaarlijks invulling wordt gegeven aan de te bereiken 
doelstanden (werkplan). 
In het voorliggende faunabeheerplan zijn de gevraagde gegevens nader onderbouwd. 
 
 
2.9 Natura 2000 

Parallel aan dit faunabeheerplan grofwild werkt de provincie Gelderland haar recente visie uit op 
faunabeheer in relatie tot Natura 2000. Dat valt samen met het definitief maken van de beheerplannen 
voor de Natura 2000 gebieden Veluwe en Rijntakken. In het beheerplan hoofdstuk 6.11 wordt op de 
uitkomsten daarvan enigszins vooruitgelopen in de wetenschap dat de provincie in haar nadere 
overweging in de ontheffingen hierover meer definitief uitsluitsel kan geven.  
 
Doelstellingen Natura2000 Veluwe 
De generieke kernopgave voor alle Hogere Zandgronden op de Veluwe luidt als volgt: 
“Vergroten van interne samenhang van gebieden door herstel van evenwichtige verdeling van open en 
gesloten terreinen met meer geleidelijke overgangen van zandverstuivingen, heide, vennen, graslanden 
en bos. Versterken van het ruimtelijke netwerk van bos, heide- of stuifzandgebieden, waarbij 
tussenliggende gebieden gebruikt kunnen worden als stapstenen, met name voor soorten als reptielen 
en vlinders. Versterken van overgangen van droge naar natte gebieden, zoals beekdalen en herstel van 
vennen op landschapsschaal’’ 
 
De kernopgaven voor habitattypen en soorten van de Hogere Zandgronden luidt:  

 Oude eikenbossen: Behoud areaal oude eikenbossen en verbeteren van de kwaliteit, met 

specifieke aandacht voor het vliegend hert.  

 Stuifzandlandschappen en structuurrijke droge heiden: Uitbreiden van zandverstuivingen, 

stuifzandheiden met struikhei, droge heiden en van heiden met kraaiheide. De kwaliteit van deze 

habitats vergroten door bevorderen van meer variatie in structuur, in ontwikkelingsstadia en in de 

overgangen naar bos. Vogelsoorten als duinpieper, nachtzwaluw, draaihals en tapuit profiteren 

van deze verbeteringen.  

 Zure vennen en veentjes: Kwaliteitsverbetering van zure vennen en heideveentjes in 

heideterreinen en bossen. 

 Intern verbinden: Intern verbinden van heide- en stuifzandlandschappen om de uitwisseling van  

diersoorten te stimuleren.  

 Beken:  Verbetering van de waterkwaliteit, morfodynamiek en grondwatertoestroming van beken 

met bijzondere waterplanten (en vissoorten).  
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Tabel 5.4 Tabellen Natura 2000  
 
Habitattypen Veluwe 
 
 Habitattypen Veluwe Code Verspreiding Omvang Kwaliteit 

Stuifzandheide met struikheide H2310 = + + 

Binnenlandse kraaiheidevegetaties H2320 = = = 

Zandverstuivingen H2330 = + + 

Zwak gebufferde vennen H3130 = = = 

Zure vennen H3160 = = + 

Beken met waterplanten H3260 + + + 

Vochtige heiden H4010 = + + 

Droge heiden H4030 = + + 

Jeneverbesstruwelen H5130 = = + 

Heischrale graslanden H6230 0 + + 

Blauwgraslanden H6410 0 + + 

Actieve hoogvenen H7110 = + + 

Overgangs en Trilvenen H7140 0 = = 

Pioniervegetaties met snavelbies H7150 0 + + 

Kalkmoerassen H7230 0 = = 

Beuken-eikenbossen met hulst H9120 0 + + 

Oude eikenbossen H9190 0 + + 

Vochtige alluviale bossen H91E0C 0 = + 
 
= behoud  
+ uitbreiding of verbetering  
0 geen doelstelling  
 
Vogelrichtlijnsoorten broedvogels Veluwe 
 
Broedvogels Code Omvang 

Leefgebied 
Kwaliteit 
Leefgebied 

Streef- 
broedparen 

Huidige 
aantallen 

Wespendief A072 = = 100 90-105 

Nachtzwaluw A224 = = 610 650-680 

Zwarte specht A236 = = 400 350-400 

Draaihals A233 + + t.b.v. 
hervestiging 

<10-15 

Boomleeuwerik A246 = = 2400 2200-2400 

      

Roodborsttapuit A276 = = 1100 1100-1400 

Grauwe klauwier A338 + + 40 10-15 

Tapuit A277 + + 100 20-25 

Duinpieper A255 + + t.b.v. 
hervestiging 

0-1 

IJsvogel A229 = = 30 Zeer variabel 

      
= behoud  
+ uitbreiding of verbetering  
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Habitatsoorten Veluwe 
 
Habitatsoorten Code Verspreiding  

Leefgebied 
Omvang 
Leefgebied 

Kwaliteit 
Leefgebied 

Vliegend hert H1083 + + + 

Kamsalamander H1166 = = = 

Beekprik H1096 + + + 

Rivierdonderpad H1163 0 + = 

Gevlekte witsnuitlibel H1042 + + + 

Drijvende 
waterweegbree 

H1831 = = = 

Meervleermuis H1318 0 = = 
= behoud  
+ uitbreiding of verbetering  
0 geen doelstelling  

 
Relatie Natura 2000 doelen en bestaand natuurbeleid 
Natura 2000 Veluwe valt binnen het plangebied van VELUWE2010, binnen de EHS, binnen het 
Natuurbeheerplan Gelderland en binnen het Nationaal Landschap Veluwe. De doelen van de 
verschillende plannen en programma’s zijn goed verenigbaar en dragen elk op hun eigen manier bij 
aan kwaliteitsherstel van natuur en landschap op de Veluwe. Bij actualisering van deze plannen wordt 
gezorgd voor een goede onderlinge afstemming. Het Beheerplan Veluwe is hierbij leidend. Het  
Beheerplan Veluwe beschrijft maatregelen die voortvloeien uit de Natura 2000-doelen, andere 
maatregelen, zoals aanleg van ecoducten, ecologische poorten en recreatievoorzieningen vinden 
plaats vanuit de andere beleidsplannen.  
 
Knelpunten 
In relatie tot grofwild worden de volgende knelpunten gesignaleerd. Veel soorten kunnen te lijden 
hebben van verstoring van rust en stilte, met name op de grotere, open terreinen. Overbegrazing kan 
eveneens nadelig zijn voor habitattypen.  
 
Oplossingsrichtingen 
Er wordt een recreatiezoneringsplan opgesteld en uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de recreatie 
zich kan blijven ontwikkelen en er tegelijkertijd meer rust op specifieke delen van de Veluwe ontstaat, 
zodat de soorten die gevoelig zijn voor verstoring zich beter kunnen handhaven. Bij het bepalen van 
de doelwildstand dient rekening gehouden te worden met het behoud van habitattypen.  
Integratie N2000 en FBP 
De meeste habitattypen behoren tot het leefgebied van het grofwild. Met hun activiteiten / 
aanwezigheid kunnen ze helpen de natuurwaarden verder te verhogen. Dat speelt met name voor 
overgangen, tussen stuifzand, heide en boslandschappen. Met name in de overgangen maar ook op 
microniveau verhoogt grofwild door begrazing, betreding de diversiteit. Maar de aanwezigheid van 
grofwild kan in bepaalde habitattypen ook zorgen voor overbegrazing. Dit kan bijvoorbeeld aan de 
orde zijn daar waar eikenverjonging gewenst is. Daarom wordt in het beheerplan NATURA 2000 
VELUWE bij de oplossingsrichtingen gevraagd bij het bepalen van de doelwildstand rekening te 
houden met het behoud van habitattypen.  
 
Nu er gestart is om te komen tot een Veluwe monitoring van graasdruk van de wilde hoefdieren is het 
belangrijk dit punt nader uit te werken. Om welke habitattypen gaat het, en hoe zijn de huidige 
effecten van het grofwild. Op basis van de effecten kan er gestuurd worden in de aantallen. Dit geldt 
ook voor habitattypen waar juist een intensievere beïnvloeding door grofwild gewenst is. Te denken 
valt aan de meeste openlandschapstypen. 
Hierdoor wordt de rol van begrazing onderdeel van het huidige faunabeheerplan ten dienste van de 
biodiversiteit van de Veluwe. 
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2.9 Visie terreineigenaren Veluwe 
De visies van de terreineigenaren over faunabeheer en wat als schade wordt gezien op de Veluwe lopen 
sterk uiteen. Geredeneerd vanuit een referentiebeeld van een volwaardig bos(achtig)-ecosysteem, 
kunnen er twee stromingen worden onderscheiden. Terreineigenaren met multifunctionele 
doelstellingen met vooral patroon-natuur en terreineigenaren met een primaire natuurdoelstelling met 
proces-natuur. Maar ook terreineigenaren die beide stromingen toepassen en ook als zodanig zijn 
opgenomen in de provinciale beheertypen Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) en 
Beheertypenkaart. 
 
Patroon-natuur 
Door een aantal beheerders wordt onder een volwaardig functionerend bosachtig ecosysteem een 
landschap verstaan waarin bomen het landschapsbeeld domineren en de beheerder plaats en 
levensduur van verschillende vegetatietypen bepaalt. Dit referentiebeeld wordt door beheerders 
gekoppeld aan multifunctionele bossen (en natuurgebieden) (cf. Bal et al. 2003). 
 
Proces-natuur 
Onder een volwaardig functionerend bosachtig ecosysteem wordt door een aantal beheerders verstaan 
een landschap waarin bomen het landschapsbeeld domineren en grote(re) grazers plaats en levensduur 
van de verschillende vegetatietypen mede bepalen. 
 
Multifunctionele doelstellingen 
De gebieden van veel terreineigenaren bestaan niet alleen uit bossen, maar ook uit landgoederen en 
agrarische gronden. Dat betekent, dat zij tegelijkertijd vele functies en beheeraspecten op onderling 
afgestemde wijze op hun terrein realiseren volgens een zelf bepaalde visie, waartoe iedere 
terreineigenaar het recht heeft. 
Een eigen visie op bijv. landschap, landschapsbouw, landbouw, bosbouw, wildbeheer, biodiversiteit, 
cultuurhistorische en recreatieve aspecten, alsmede zelfstandige economische instandhoudings-
doelstellingen. 
 
Het betreft respectabele doelstellingen en beheerconcepten, die naast elkaar dienen te kunnen 
functioneren en een toegevoegde waarde aan de Veluwe kunnen geven. In hoofdstuk 4 zijn de belangen 
van terreineigenaren mede vertaald in de gewenste aantallen edelherten, damherten en wilde zwijnen. 
 
Biodiversiteit 
Op het punt of de biodiversiteit gediend is bij procesnatuur dan wel patroonnatuur verschillende de 
meningen van de terreinbeheerders. Dit uit zich onder meer in een discussie over het beheer en de 
dichtheden hoefdieren. Dit plan is het kader om tot een compromis te komen dan wel de effecten van 
de verschillen in gewenste dichtheden naast elkaar te laten functioneren, zonder dat anderen nadelige 
gevolgen van hogere wildstand ondervinden. De aantallen grofwild variërend in tijd en ruimte kunnen 
de biodiversiteit ook in relatie tot Natura 2000 doelen zowel positief als negatief beïnvloeden. Op dit 
punt is het belangrijke meer inzicht te krijgen in de effecten van grofwild op vegetaties. 
 
Ook zien we verschillen tussen terreineigenaren als het gaat om het gebruik van het grofwild dat in het 
kader van dit plan wordt afgeschoten. Voor de ene terreineigenaar verhoogt het de biodiversiteit door 
het geschoten wild in het terrein achter te laten, voor de andere is het hoogwaardig voedsel voor 
menselijke consumptie dan kan worden vermarkt. Deze verschillen worden onderling gerespecteerd. 
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3 Historische schade aan belangen 
 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de historische schade aan belangen, welke handelingen zijn verricht 
en de effectiviteit van deze handelingen. Het betreft de belangen: verkeer, landbouw, bos, flora en 
fauna.  
 
 
3.1 Verkeer 
Het leefgebied van het grofwild wordt doorsneden door autosnelwegen, provinciale en gemeentelijk 
wegen en een diverse spoorlijnen. De versnippering die dit wegennet veroorzaakt is één van de grotere 
problemen in relatie tot de ruimtelijke benutting van het leefgebied. Deze versnippering wordt nog eens 
versterkt door de aanwezige rasters. Naast de versnippering levert het wegennet een nog ander 
probleem op namelijk die van aanrijdingen met overstekend grofwild. Dit is vooral een probleem op de 
Gemeentelijke en Provinciale wegen die het leefgebied van het grofwild doorsnijden. Voor edelhert, 
damhert en wild zwijnen is dat voornamelijk een Veluws probleem, voor reeën is het een Gelders 
probleem.  
Vanaf 2009 tot met 2013 zijn tussen 1.400 en 1.900 aanrijdingen met grofwild per jaar geregistreerd. 
De trend is dalend vanaf 2009. Het leeuwendeel van de aanrijdingen wordt veroorzaakt door 
aanrijdingen met reeën (1.300 – 1.400 per jaar). Ook hier is de trend dalend. Desondanks is het aantal 
aanrijdingen met reeen nog steeds erg hoog. Deze verkeersonveiligheid gaat gepaard met grote 
maatschappelijke kosten, menselijk leed, maar ook dierenleed. 
Het aantal aanrijdingen met wilde zwijnen varieert van 160 tot 430 stuks per jaar. Het aantal aanrijdingen 
is het laagst in 2013. Dit komt door een dalende stand. Het aantal aanrijdingen met edelherten 
schommelt tussen 65 tot 85 stuks. Tot en met 2012 steeg het aantal aanrijdingen, in 2013 is er sprake 
van een lichte daling. De impact van een aanrijding met een edelhert is het grootst in vergelijking tot de 
andere grofwildsoorten. Het aantal aanrijdingen met damherten blijft vooralsnog beperkt tot circa 20 
stuks (± 5) per jaar. 
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Figuur 3.1. Grafiek en tabel aanrijdingen met grofwild per jaar Bron: Stichting Groennetwerk en 
FRS 
 
Voorkomen grofwild 
De verdeling van de aanrijdingen in Gelderland geven ook goed zicht in het voorkomen van de 
verschillende soorten grofwild. (zie bijlage 10) Het ree komt gebiedsdekkend voor in geheel Gelderland. 
Het aandeel aanrijdingen op de Veluwe is beperkt in vergelijking tot de rest van de Provincie. Hierbij 
dient te worden opgemerkt dat binnen de voormalige Politie Regio’s Gelderland-Midden en Gelderland-
Zuid nog geen sprake is van een volledige registratie. Het verschil is in werkelijkheid nog groter. 
 
 

 
Figuur 3.2. Aanrijding met reeën op de Veluwe en buiten de Veluwe Bron: Stichting Groennetwerk 
en FRS 
 
Incidenteel zijn er aanrijdingen met edelherten in de Achterhoek afkomstig uit Duitse bronpopulaties. 
Hetzelfde geldt voor wilde zwijnen, daarnaast komt het wild zwijn als standwild voor in Groesbeek ten 
zuiden van Nijmegen. Verhoudingsgewijs worden er vrij veel damherten buiten de Veluwe doodgereden. 
Duitse bronpopulaties zijn er niet, het is daarom aannemelijk dat het hier om ontsnapte parkdamherten 
gaat. Het aantal aanrijdingen met deze ontsnapte damherten neemt wel sterk af. 
In bijlage 10 zijn de aanrijdingen in de laatste vijf jaar op kaart weergegeven.  

2009 2010 2011 2012 2013

ree Veluwe 327 299 228 218 201

buiten Veluwe 1047 1000 961 992 932

Gelderland 1374 1299 1189 1210 1133

wild zwijn Veluwe 401 427 236 375 154

buiten Veluwe 3 0 2 2 5

Gelderland 404 427 238 377 159

edelhert veluwe 63 78 80 83 73

buiten Veluwe 2 0 2 2 0

Gelderland 65 78 82 85 73

damhert veluwe 9 12 11 14 22

buiten Veluwe 12 8 5 7 3

Gelderland 21 20 16 21 25

totaal Veluwe 800 816 555 690 450

buiten Veluwe 1064 1008 970 1003 940

Gelderland 1864 1824 1525 1693 1390
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Schade 
Er is geen inzicht wat deze aanrijdingen bij de automobilisten hebben aangericht bijvoorbeeld in 
ongevallen met dodelijke afloop, ongevallen waarbij letsel is opgetreden, traumatische ervaringen en 
ongevallen waarbij materiële schade is opgetreden. 
Wel is er een kostenberekening afkomstig uit Engeland. De gemiddelde kosten van een aanrijding met 
letsel (van beperkt letsel tot fataal letsel) is bepaald op 50.000 pond = 57.000 euro per ongeval. 
De circa 30.000 aanrijdingen per jaar leveren een schade van 40 miljoen pond aan aanrijdingen met 
letsel en 11 miljoen pond aan materiële schade. De kosten per aanrijding bedraagt hierdoor 
gemiddeld 1700 pond = 1950 euro. http://www.deercollisions.co.uk 
 
In het Faunabeheerplan van de FBE Overijssel staat een raming van de materiële schade door 
aanrijdingen met reeën opgesteld door de WBE Lemelerberg. Deze komen op gemiddeld € 2500,00. 
Letselschade is hierin niet verdisconteerd. 
 
Gaan we uit van dit richtbedrag van €2500,00 per aanrijding, dan vertegenwoordigen de aanrijdingen 
de laatste vijf jaar te samen in Gelderland een economische kostenpost van €20.740.000,00. Dit komt 
neer op gemiddeld € 4.148.000,00 jaar. Het is daarom de ambitie om het aantal aanrijdingen met 
grofwild verder omlaag te brengen. Het aandachtsgebied daarbij zijn de Gemeentelijke en Provinciale 
wegen. 
 
Handelingen 
In relatie tot vermindering van het aantal aanrijdingen met grofwild zijn in de afgelopen jaren de volgende 
maatregelen genomen: 

 Regulatie grofwildstand door afschot. 

 Sinds het seizoen 2013/2014 Veluwe breed maatwerk aanpak langs wegen 

 Verjaging ondersteund met afschot van wilde zwijnen langs wegen in mastarme jaren 

 De meeste Provinciale wegen en veel Gemeentelijke wegen zijn voorzien van wildreflectoren / 
spiegels. 

 Plaatsing grofwildkerende rasters langs snelwegen 

 Plaatsing van grofwildkerende rasters langs een drietal Provinciale wegen op de Veluwe 

 Aanleg wildsignalering Eperweg ’t Harde en Leuvenumseweg thv Harderwijk. 

 Plaatsing van zwijnverdwijnblokken langs een aantal Provinciale wegen. 

 Vangen en of afschieten van ontsnapte parkherten (edelhert en damhert). 

 Informatie verstrekking in algemene zin voor het knelpunt aanrijdingen met grofwild. 
 
Effectiviteit handelingen 
 
Controleren van de aantallen door afschot 
In 2009 is het Alterra rapport Factoren bij aanrijdingen met wilde hoefdieren op de Veluwe (Groot 
Bruinderink et al 2009) verschenen. De dataset met aanrijdingen verzameld op de Veluwe is 
geanalyseerd. Uit de analyse blijkt dat de aanrijdingen een weerspiegeling zijn van de dichtheid aan 
hoefdieren, hun seizoen- en dagritme en de daarmee samenhangende voedseltochten. Dit geldt voor 
ree, edelhert en wild zwijn. Er is niet gekeken naar het damhert. Vanwege de aangetoonde relatie 
tussen het aantal aanrijdingen en de dichtheid van de wilde hoefdieren wordt geadviseerd 
beleidsdoelen die leiden tot grotere aantallen edelherten en damherten dan de huidige te 
heroverwegen. De analyse is beperkt gebleven tot de Veluwe. Er heeft geen analyse plaatsgevonden 
van de aanrijdingen met de reeën buiten de Veluwe. Ook voor de reeën op de Veluwe is er een 
dichtheidsrelatie aangetoond. 
 
Hierna zijn een aantal praktijk voorbeelden gegeven van de relaties tussen de dichtheid van de 
verschillende grofwildsoorten en de aantallen aanrijdingen. 
 
Wild zwijn 
Er is een directe relatie tussen de aantallen aanrijdingen met wilde zwijnen en hun dichtheid. Niet 
dichtheidsafhankelijk is de piek met aanrijdingen in de maanden september, oktober en november in 
mast arme jaren. 

http://www.deercollisions.co.uk/
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Figuur 3.3. Relatie aanrijdingen wilde zwijnen en de gecorrigeerde zomerstand 
 
In seizoen 2013/2014 is over de gehele Veluwe gestart met maatwerkbeheer langs wegen. Dit werd in 
een aantal gebieden al toegepast met behoorlijke effecten.  
 
Edelhert 
De edelhertenstand is vanaf 2001 stijgende, dit geldt ook voor het aantal aanrijdingen. Deze stijging zet 
door tot in 2012. 
 

 
Figuur 3.4. Relatie aanrijdingen edelherten en de voorjaarstand 
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Damhert 

 
Figuur 3.5. Relatie aanrijdingen damherten en de voorjaarstand 
 
Het aantal aanrijdingen is pas later sneller gaan stijgen omdat de groei van het aantal damherten eerst 
geen doorwerking had op het aantal aanrijdingen op omliggende wegen. In 2010 lijkt een bepaalde 
drempelwaarde te zijn overschreden. Vanaf dat moment is het aantal aanrijdingen sterk toegenomen. 
Het betreft voornamelijk jonge mannelijke damherten (spitsers en 2 a 3 jarige damherten). 
 
Reeën 
Ook bij reeën is er een dichtheidsrelatie aanwezig. Alhoewel die niet zo zichtbaar is als bij de edelherten 
en de wilde zwijnen. Dit komt omdat in grote delen van de aaneengesloten bos- en natuurgebieden 
geen reeën beheer plaats vindt. Ook bij de reeen is op de Veluwe een relatie met mast aangetoond. 
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Figuur 3.6. Voorjaarsstand en aanrijdingen reeën op de Veluwe 
 
Effectiviteit afschot 

Grofwild Effectiviteit Opmerkingen 

Op belang afgestemde 
dichtheid / 
maatwerkaanpak in 
periferie weg 

Effectief / niet 
effectief 

Voorgaande relaties en in onderzoeken is een 
positieve relatie tussen de dichtheid van grofwild en 
het aantal aanrijdingen gevonden. Er zijn ook 
voorbeelden waar deze relatie niet kon worden 
gelegd. 
In het Alterra rapport is voor de Veluwe aangetoond 
dat de aanrijdingen met wild zwijn, edelhert en ree op 
de Veluwe dichtheidsafhankelijk zijn 

0-stand rondom 
relevante wegvakken 

Onbekend Speelt met name voor ree. Piek perioden in voorjaar 
(natuurlijke trek) en tijdens oogst. Toevloed wordt 
mede bepaald door beheer in aangrenzende 
brongebieden. 

Tabel 3.1 Overzicht effectiviteit afschot 
 
Overige handelingen 
Voor de bespreking van de alternatieve maatregelen voor beperkingen van aanrijdingen met grofwild 
is gebruikt gemaakt van de navolgende publicaties: 

 Ungulate Traffic Collisions in Europe van G.W.T.A. Groot Bruinderink en E. Hazebroek, 1996 

 Deer and road traffic accidents: a review of mitigation measures: costs and cost-effectiveness, 
Prof. R.J. Putman july 2004. 

Voor nadere informatie wordt verwezen naar www.deercollisions.co.uk 
Beide bronnen zijn samengevat in de navolgende tabellen. De maatregelen zijn onderverdeeld in de 
volgende hoofdgroepen van maatregelen: 

 Tegengaan van wisselen 

 Weggebruiker 

 Wisselen op een veilige plek 

 Natuurlijke predatie 
 
 
 
 

http://www.deercollisions.co.uk/
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Tegengaan van 
wisselen 

Effectiviteit Opmerkingen 

Raster (fysiek) Effectief Kans op dieren tussen rasters 
Fragmentatie en isolatie van populaties grotere fauna 
daarom voornamelijk toepasbaar langs snelwegen, minder 
langs Provinciale wegen en niet langs lokale wegen.  
Zeer kostbaar mede door de ontsnipperende maatregelen 
in de vorm van ongelijkvloerse kruising. 
Landschappelijke aantasting. 
 

Reflectoren 
(visueel) 

Twijfelachtig Discussie over effectiviteit, onderzoek in Europa en 
Amerika laat een beperkt maar geen duurzaam effect zien 

Geurrasters 
(geurmiddelen) 

Twijfelachtig Op de behandelde strook effect, maar dieren gaan om 
behandelde strook heen lopen met stijging van 
aanrijdingen aldaar tot gevolg. 
Studies hebben de geclaimde effectiviteit niet kunnen 
bewijzen 

Virtueel hekwerk Onbekend Proef gestart op Eerbeekseweg (2013) en Kootwijkerweg 
(2014) 

Auto-fluit 
(akoestisch) 

Niet effectief Bij testen bleken dieren niet op fluittoon te reageren 

Zwijnverdwijn-
blokken 

Onbekend Pas in gebruik effectiviteit nog niet te beoordelen 

Berm beheer 
(landschappelijk) 

Twijfelachtig Vergroot zichtbaarheid dier en weggebruiker. 
Afzetten van struiken en bomen verhoogd de 
aantrekkelijkheid van de berm als voedselgebied 

Tabel 3.2 Overzicht effectiviteit tegengaan van wisselen 
 

Weggebruiker Effectiviteit Opmerkingen 

Waarschuwingsborden 
overstekend wild 

Effectiviteit 
afhankelijk van 
gebruik 

Statische borden leiden tot gewenning. 
Dynamiek naar tijd en plaats verhoogt de effectiviteit 

Oplichtende 
waarschuwingsborden 

Effectief In potentie effectief, te combineren met wild detectie 

Snelheidsreductie Effectief Meest simpele en goedkope maatregel. 
Maximum snelheid moet worden afgedwongen. 
Toepassen van schemer tot 8:00 uur.  
Toepassen op Provinciale wegen en Gemeentelijke 
wegen 

Tabel 3.3 Overzicht effectiviteit maatregelen tbv weggebruikers 
 
 

Wisselen op een 
veilige plek 

Effectiviteit Opmerkingen 

Dwangrasters Effectief Alleen effectief in combinatie een beveiligde 
wisselplek 

Tabel 3.4 Overzicht effectiviteit dwangrasters 
 

Natuurlijke predatie Effectiviteit Opmerkingen 

Lynx en wolf Effectief In onze systemen is de oorspronkelijk 
faunasamenstelling niet meer compleet. 
Lynx en Wolf ontbreken waardoor hogere dichtheden 
ontstaan in vergelijk tot een compleet systeem. Deze 
predatoren zorgen voor meer variatie in dichtheden 
naar tijd en plaats. 

Tabel 3.5 Overzicht effectiviteit natuurlijke predatie 
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Conclusies 
Door het gevoerde beheer (afschot) in het verleden komen de soorten edelhert, damhert en wild 
zwijnen alleen voor op de Veluwe. Binnen de Veluwe worden de aantallen en het voorkomen door 
middel van afschot gestuurd. Dit lukt bij de edelhert en de damherten beter dan bij de wilde zwijnen. In 
voedselrijke jaren is de hiermee samenhangende groei bijna niet te remmen. Zonder voornoemd 
beheer zouden deze soorten net zoals het ree gebiedsdekkend voorkomen in Gelderland. 
Hieruit blijkt dat afschot een effectieve maatregel is om te sturen in dichtheden en voorkomen. Ook 
binnen leefgebieden kan door gericht afschot (dichtheden en maatwerkaanpak langs wegen) het 
aantal aanrijdingen worden beperkt. 
Reeën komen inmiddels wel gebiedsdekkend in Gelderland voor en in veel gebieden ook nog in 
dichtheden die leiden tot veel aanrijdingen. Zonder afschot was dit proces nog sneller gegaan en 
lopen de dichtheden met name in het cultuurlandschap nog verder op. 
Met afschot kan de aanwezigheid en dichtheid van reeën worden beïnvloed en hiermee het aantal 
aanrijdingen dat optreedt. 
Voor wat betreft preventieve maatregelen gaat de voorkeur uit naar snelheidsreductie. Te hard rijden 
in de periode van schemer tot ’s ochtends 8 uur is de hoofdoorzaak van de aanrijdingen met grofwild.  
 
 
3.2 Landbouw 
 
Gewas schade 
De getaxeerde schade aan landbouwgewassen aangericht door de soorten edelhert, wild zwijn en ree 
zijn hieronder in figuur 3.7 weergegeven. De taxaties zijn uitgevoerd door het Faunafonds nadat een 
grondgebruiker een Verzoekschrift Tegemoetkoming Faunaschade heeft ingediend bij het Faunafonds. 
De gegevens over 2013 zijn nog onder enig voorbehoud, ze zijn daarom alleen in de jaartotalen vermeld. 
 
De getaxeerde gewasschade is in de periode van 2008 tot en met 2012 gestegen van iets minder dan 
100.000 euro naar circa 235.000 euro in 2012. Deze sterke stijging is volledig op conto van de 
edelherten te schrijven. De getaxeerde gewasschade is van circa 61.000 euro in 2008 gestegen tot 
184.000 euro in 2012. De officiële taxatiebedragen over de tweede helft van 2013 zijn (februari 2014) 
nog niet beschikbaar.
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Figuur 3.7. Grafiek en tabel met getaxeerde gewasschades per soort per jaar (Bron: Faunafonds) 
 
De door damherten aangerichte schade is sterk afgenomen vanwege het uitrasteren van de 
landbouwenclave op de Kop van Deelen (augustus 2011). De gewasschade bij de reeën is sterk 
wisselend. Dit geldt ook voor de schade aangericht door wilde zwijnen. Vanaf 2010 daalt de schade 
door wilde zwijnen, vooral door de dalende aantallen en het beter handhaven van de 0-stand in de 
Agrarische Enclave Uddel Elspeet. 
 
Verdeling getaxeerde gewasschade over Gelderland 
De gebieden waar de meeste gewasschades zijn aangericht zijn niet evenredig verdeeld met het 
voorkomen van het grofwild. Koploper is de WBE Veluwe Noord West, 55% van alle gewasschade in 
Gelderland is in de periode 2008 tot en met 2012 in deze WBE aangericht. De oorzaak zijn te hoge 
aantallen edelherten en wilde zwijnen in delen van deze WBE. Zie ook onder de paragraaf ‘Effectiviteit 
van handelingen’. In de WBE Zuid Oost Veluwe is 21% van alle getaxeerde gewasschade aangericht. 
Deze WBE kent de hoogste dichtheden edelherten en damherten. Door het uitrasteren van de 
landbouwenclave ‘Kop van Deelen’ is de hoeveelheid gewasschade aanzienlijk gedaald. 
De eerste regio buiten de Veluwe is Groesbeek. In de WBE de Gelre is 4% van alle getaxeerde 
gewasschade aangericht. Het gaat hier om wilde zwijnenschade. 
De schadegevallen in de IJsselvallei, de Gelderse Vallei, Rivierenland, Ooypolder betreft voornamelijk 
reeënschade aan specifieke teelten zoals suikermais, bloemen, boomgaarden en boomkwekerijen. 
Met uitzondering van de reeënschade aan suikermais wordt de andere vormen van schade niet 
uitgekeerd door het Faunafonds. Het betreft hier zogenaamde kapitaalintensieve teelten. 
 

 
Tabel 3.6 Overzicht getaxeerde gewasschades per regio, per WBE per jaar (Bron: Faunafonds) 
 
Gewassen 
Bij de navolgende gewassen is er door grofwild schade ontstaan. Damhert, edelhert en wilde zwijnen 
hebben een vergelijkbare menukeus. Schade aan blijvend grasland bestaat bij damhert en edelhert uit 
vraat en bij zwijnen uit het omleggen van graszoden wanneer ze op zoek zijn naar insecten en wormen. 
Reeën vreten totaal anders het zijn snoepers die selecteren op hoogwaardig voedsel. Dit zien we bij de 
gewassen terug bloemen, suikermais (topjes van de kolf), fruitbomen en schade aan bomen op 

DAMHERT REE WILD ZWIJN EDELHERT TOTAAL

2008 14.880,80€   -€                   19.659,84€        61.168,30€     95.708,94€     

2009 8.458,50€     2.857,15€         48.507,34€        52.800,09€     112.623,08€   

2010 594,00€         30.347,00€      66.007,88€        99.427,18€     196.376,06€   

2011 -€                   54.220,48€        149.301,75€  203.522,23€   

2012 1.731,30€     10.292,70€      38.635,35€        184.019,52€  234.678,87€   

2013 4.666,20€     -€                   17.471,80€        100.327,30€  122.465,30€   

TOTAAL 25.664,60€   43.496,85€      227.030,89€      546.716,84€  842.909,18€   

Regio WBE 2008 2009 2010 2011 2012 Totaal %

Veluwe Veluwe Noord West 30697,46 45971,23 105565 127062,27 156542,17 465838,13 55%

Veluwe Zuid Oost Veluwe 33353,75 29938,9 38073 45669,21 30092,05 177126,91 21%

Veluwe Noord Oost Veluwe 7518,4 3205,4 2988 11932,3 17040,65 42684,75 5%

Veluwe Zuid West Veluwe 640,85 15286,55 14043,4 5451,95 6717 42139,75 5%

Groesbeek De Gelre 4116 7939 10181,5 5431 10230 37897,5 4%

Veluwe Midden Veluwe 17289 2187 2688 22164 3%

IJsselvallei Brummen 1332,48 5934 2138 3197 956,4 13557,88 2%

Gelderse Vallei Nijkerk 761 11220 840 392 13213 2%

Ooypolder Circul Ooy en Milligen 11866 11866 1%

Gelderse Vallei De Schaffelaar 774 9550 10324 1%

IJsselvallei IJsselvallei 2740 7444 10184 1%

Veluwe Kroondomein Het Loo 441 2988 1751,5 5180,5 1%

Rivierenland Neder Betuwe 406,7 406,7 0%

Gelderland ? 393 393 0%

Veluwe Vale Ouwe 63,9 63,9 0%

Totaal 95708,94 112623,1 206506,9 203522,23 234678,87 853040,02 100%
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boomkwekerijen. 

 
Tabel 3.7. Overzicht getaxeerde gewasschades per gewas per soort (Bron: Faunafonds) 
 
 
Handelingen 
 
Rasters en afschot 
Voor edelhert en damhert gold tot augustus 2012 het beleid van medegebruik van landbouwgronden. 
Dit beleid gold niet voor enclaves met akkerbouw. Het nemen van preventieve maatregelen om 
medegebruik te voorkomen bleef hierdoor beperkt tot het plaatsen van tijdelijke elektrische rasters rond 
extreem schadegevoelige gewassen zoals aardappels, bieten en maïs. Deze zijn effectief mits ze 
vroegtijdig worden geplaatst. Vanwege het gedoogbeleid is afschot alleen toegestaan als dit passend 
is binnen de reguliere toewijzing en binnen het reguliere afschotseizoen, dit geldt niet voor de gebieden 
waar de actuele aantallen veel hoger zijn dan de afgesproken aantallen. 
 
Rond de grotere landbouwenclaves en waar de randen van de Veluwe overgaan in landbouwgebied 
zijn in het verleden door het Jachtfonds (thans Faunafonds) wilde zwijnenkerende rasters geplaatst. 
Waar landbouwgronden nog wel bereikbaar zijn wordt door maatregelen van de grondgebruiker en 
jachthouder (afschot en verstoring) schade beperkt. In 0-standgebieden kan jaarrond ongeacht 
categorie en met kunstlicht afschot van wilde zwijnen worden gepleegd. 
In overmacht situaties wordt schade aan bedrijfsmatige geteelde landbouwgewassen uitgekeerd door 
het Faunafonds. 
 
Bij reeën vindt in specifieke gevallen afschot plaats van schadeveroorzakende reeën buiten de reguliere 
afschotperiode. Bij extreem schadegevoelige gewassen zoals boomgaarden of boomkwekerijen wordt 
door het Faunafonds geen tegemoetkoming in de schade uitgekeerd, omdat de schade door middel van 
rasters is te voorkomen. 
 
Geur, visueel en akoestische middelen 
In het verleden zijn diverse middelen toegepast. Zoals Hukinol (geur), schriklinten, knalapparaten en 
radio’s.  
 
 
  

DAMHERT REE WILD ZWIJN EDELHERT TOTAAL

MAIS SNIJMAIS 3194,8 428,4 131677,22 318430,43 453730,85

GRASLAND BLIJVEND 12168 100 74299,27 46998,56 133565,83

GRASZODEN 2909,1 85972,3 88881,4

AARDAPPEL 9866,6 2154,4 61643,5 73664,5

MAIS KORRELMAIS 3092 16711,9 19803,9

BLOEMEN 12209 12209

ZOMERGRAAN 435,2 2211,8 9439,5 12086,5

MAIS SUIKERMAIS 11220 11220

APPELS EN PEREN 10082,7 10082,7

WINTERGRAAN 105,75 6213,5 2146,25 8465,5

HEESTERS 5234 5234

VOEDERGEWAS 4234 4234

BOOMKWEKERIJ 4117 4117

GRASLAND NIEUW INGEZAAID 3063 3063

SUIKERBIET 315,6 1140,4 1456

GRASZAAD 1095 1095

TOTAAL 25664,6 43496,85 227030,89 546716,84 842909,18
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Effectiviteit handelingen 
 
Rasters en afschot 
Het fixeren van de edelherten en damhertenstand op het niveau van de afgesproken aantallen door 
afschot heeft zijn doorwerking in de schadebedragen, deze zijn vrij constant. Dit is het bewijs dat het 
controleren van de aantallen een effectieve preventieve maatregel is. Dit blijkt nogmaals in die gebieden 
waar de aantallen de laatste jaren zijn gegroeid. Daar waar de dichtheden edelherten, damherten en 
wilde zwijnen toenemen stijgt de aangerichte gewasschade navenant. Hierna volgen enkele 
voorbeelden. 
 
 
Kop van Deelen 
In 2002 is besloten geen edelherten en damherten meer te schieten in het gebied Deelerwoud van 
Natuurmonumenten. Vanaf dat moment beginnen de aantallen te groeien en de benutting van de 
aangrenzende landbouw enclave ‘Kop van Deelen’ toe te nemen. Met deze toenemende benutting 
groeide navenant de hoeveelheid uitgekeerde gewasschade. In 2012 is vanwege bovenmatige 
schade die de bedrijfsvoering in gevaar bracht, de enclave uitgerasterd. De benutting door edelhert en 
damhert van de enclave is hierdoor beëindigd. 

 
Figuur 3.8. Relatie aantallen edelherten en damherten en uitgekeerde schade Kop van Deelen 
(Bron:Ver. Wildbeheer Veluwe  Faunafonds). 
 
Agrarische Enclave en omgeving 
Op de Noord West Veluwe zijn de aantallen edelherten om diverse redenen sterk gegroeid. De 
actuele stand is vele malen hoger dan de stand die gezamenlijk was afgesproken. Met de toename 
van de aantallen edelherten stijgt ook de gewasschade in dit gebied. 
 
Figuur 3.9. Relatie aantallen edelherten en getaxeerde gewasschade leefgebied Noord West 
Veluwe (Bron:Ver. Wildbeheer Veluwe  Faunafonds). 
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Wild zwijn 
Het uitrasteren van de grotere landbouwenclaves tegen wilde zwijnen in de jaren negentig heeft de 
hoeveelheid schade aanzienlijk teruggebracht. Infiltrerende wilde zwijnen kunnen vrij makkelijk door 
afschot worden verwijderd. Daar waar het enclaves betreft groter dan 1.000 ha. met hierin bos – en 
natuurgebied blijkt het moeilijker een 0-stand te handhaven. Voorbeelden op de Veluwe zijn de 
Agrarische Enclave Uddel en Elspeet, het gebied ten oosten van het Kroondomein Het Loo, het gebied 
ten westen van het wilde zwijnen raster Ede – Otterlo en buiten de Veluwe het gebied Groesbeek.  
Afschot van wilde zwijnen in 0-stand gebieden buiten het CVN blijkt effectief. Permanente vestiging en 
het vormen van populaties is hiermee tot nu toe voorkomen. Dit vergt wel een permanente alertheid om 
kolonisten zo snel als mogelijk te verwijderen. 
 
Net zoals bij de edelherten is er ook bij de wilde zwijnen een relatie tussen de aantallen en de 
hoeveelheid gewasschade. Wat blijkt uit het navolgende voorbeeld. In 0-stand gebieden wordt niet 
geteld. Het jaarlijks afschot kan gezien worden als een indicator van de aantallen. 

  
Figuur 3.10. Relatie aantallen wilde zwijnen en getaxeerde gewasschade Agrarische Enclave Uddel-
Elspeet (Bron:Ver. Wildbeheer Veluwe  Faunafonds). 
 
Geur, visueel en akoestische middelen 
Vanwege het leergedrag van de grote wilde hoefdieren zijn dit geen effectieve middelen om schade aan 
landbouwgewassen te voorkomen. Hooguit is enig schrikeffect gedurende de eerste twee nachten te 
bereiken. De belangrijkste reden dat ze hier aan wennen, is dat de aanwezigheid geen negatieve 
ervaring tot gevolg heeft. 
Een voorbeeld wat dit goed illustreert is de toepassing van het geurmiddel Hukinol. Toegepast om te 
verhinderen dat edelherten over een wildrooster (Hindekamp – Zuid West Veluwe) zouden lopen. Gelijk 
de eerste nacht na aanbrengen zijn ze tussen de geurlappen door, het rooster overgestoken. 
Verder wordt de effectiviteit van preventieve maatregel verder uitgewerkt in het onderdeel bos. Aanpak 
en werking zijn vergelijkbaar met die voor landbouwgewassen. 
 
Conclusies  
In de meeste WBE’s in Gelderland is geen sprake van gewasschade door grofwild. Reeën leven 
overal maar zorgen incidenteel voor problemen. Vaak zijn de schades dan wel hoog. In Rivierenland is 
in de belangrijkste fruitteelt en boomteelt gebieden sprake van gebiedsdekkende lage reeëndichtheid 
omdat er anders teveel schade en overlast zou ontstaan. Deze gebieden zijn gelegen in de WBE’s 
Neder Betuwe en Midden Betuwe. Ook in andere WBE’s in Rivierenland en incidenteel elders in 
Gelderland liggen fruitteeltbedrijven en boomkwekerijen. Ook met het beheer wordt hier rekening 
gehouden, dit leidt niet tot lage dichtheden op gebiedsniveau. De schade die door reeen in een aantal 
fruitteelt bedrijven en boomkwekerijen zijn getaxeerd zijn extreem, maar worden niet vergoed door het 
Faunafonds (zie tabel 3.8). Deze taxaties illustreren dat er geen balans is te vinden tussen reeen en 
de belangen van fruit- en boomtelers. Een gelijkenis kan worden getrokken met de op de Veluwe 
gelegen landbouwenclaves die zijn aangemerkt als 0-stand gebied voor wilde zwijnen. 
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Tabel 3.8. Overzicht getaxeerde gewasschades veroorzaakt in fruit- en boomteelt (Bron: 
Faunafonds) 
 
De andere grofwildsoorten zijn in tegenstelling tot het ree in hun voorkomen beperkt. De meeste 
gewasschade wordt in twee WBE’s aangericht. In de WBE Veluwe Noord West komt dit door hogere 
aantallen edelherten en wilde zwijnen (Agrarische Enclave 0-stand) dan afgesproken. 
Uit de gebieden met oplopende aantallen blijkt dat er een directe relatie is tussen de aantallen 
edelherten, damherten, wilde zwijn en de gewasschade. Nemen de aantallen door afschot weer af 
daalt ook de hoeveelheid gewasschade. Door bij de keuze van de doelstanden edelherten en 
damherten rekening te houden met de aanwezige landbouwgronden kan belangrijke landbouwschade 
worden voorkomen, voorwaarde is dat de aantallen op het afgesproken niveau worden gehouden. 
Populatiebeheer gericht op het voorkomen van belangrijke schade is een effectieve aanpak. 
Veel wilde zwijnen schade wordt aangericht in de 0-standgebieden. Dit is het geval omdat het 0-stand 
beleid niet voldoende effectief wordt uitgevoerd. Dat moet veranderen. 
Afschot is een effectieve manier om de afgesproken aantallen grofwild op het afgesproken peil te 
houden. Daar waar niet conform de afspraken wordt gehandeld, stijgen de aantallen en waar de 
aantallen stijgen stijgt ook de hoeveelheid gewas schade. De belangrijkste maatregel om de 
hoeveelheid gewasschade te beperken is te doen wat in het FBP is afgesproken. 
 
 
3.3 Bos 
 
Schade 
Begrazing door hoefdieren kan de verjonging van boomsoorten onder een gesloten kronendak of in 
open stormgaten van beperkte omvang voor langere tijd tegenhouden. De ene soort is aantrekkelijker 
dan de andere, hierdoor vindt selectie plaats tussen vraatgevoelige en vraatresistente soorten. In het 
Veluwse Bos op de hogere zandgronden worden grove den en beuk door hoefdieren selectief 
bevoordeeld (Kuiters & Slim 2000). De verjonging van zomereik, die onder een redelijk open kronendak 
van grove den in onbegraasde situaties optreedt, kan in aanwezigheid van ree, edelhert en wild zwijn 
volledig worden onderdrukt. Dit geldt ook voor andere favoriete voedselplanten als lijsterbes en 
vuilboom (Groot Bruinderink et. al., 2004). Op basis van Veluwse waarnemingen kan het soorten lijstje 
worden uitgebreid met zachte berk, wintereik en ruwe berk. 
 
Door Alterra zijn een aantal simulaties met verschillende begrazingsdichtheden (scenario’s) uitgevoerd 
voor een deel van de Zuid Oost Veluwe (Groot Bruinderink et. al., 2004). De belangrijkste conclusies 
zijn: 

 Het algemene beeld is dat het effect van een toenemende graasdruk ongunstig is voor de 
goed verteerbare soorten eik, beuk en berk, en gunstig voor de slecht verteerbare soorten 
grove den, douglas en fijnspar. 

 Toenemende intensiteit van het bosbeheer is gunstig voor lichtboomsoorten berk en grove 
den maar ongunstig voor de schaduwboomsoorten beuk en douglas. 

 Boomsoorten die kiemen en zich vestigen in een goed verteerbare vegetatie ondervinden op 
basis van modelaannames een grotere graasdruk dan in een slecht verteerbare vegetatie. 

 Gaten maken in een opstand van grove den leidt vooral tot een volgende generatie grove den. 
Begrazing versterkt dit proces omdat goed verteerbare loofboomsoorten kort worden 
gehouden. 

 Wanneer de aantallen hoefdieren niet getalsmatig worden beperkt leiden dunningen en gaten 
maken in het kronendak (licht op de bodem) tot een hogere draagkracht dus hogere aantallen 
en dus een hogere graasdruk. 

DIER PERCEEL BESCHADIGD GEWAS GETAXEERD

REE 4 4 HEESTERS 5.234,00€     

REE 10 10 APPELS EN PEREN 1.927,00€     

REE 15 15 APPELS EN PEREN 5.967,00€     

REE 13 13 BOOMKWEKERIJ 4.117,00€     

REE 3,25 3,25 APPELS EN PEREN 1.782,00€     

REE 17,97 17,97 APPELS EN PEREN 406,70€        
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 Tussen de scenario’s waarin hoefdieren aanwezig zijn, zijn de verschillen in bosontwikkeling 
betrekkelijk klein. Het terugbrengen van de huidige dichtheden heeft nauwelijks effect op de 
bedekking en samenstelling van de struiklaag. 

 Het stimuleren van de ‘gewenste’ verjonging kan doormiddel van fluctuaties van de aantallen 
dieren, mits de dalwaarden van die dichtheden zo laag zijn en de dalperiode zo lang duurt, dat 
de ‘gewenste’ soorten boven de vraatlijn uit kunnen groeien. 

 
De conclusies bevestigen de praktijkvoorbeelden op de Veluwe dat een periode van onderbegrazing 
noodzakelijk is om de gewenste boomverjonging door de vraatlijn heen te krijgen. Dit lukt alleen met 
tijdelijke lage dichtheden omdat het aanbod van de aantrekkelijke loofboomsoorten zowel qua 
plantaardige productie als qua bladmassa in de meeste gebieden minimaal is. In gebieden waar het 
aanbod van deze aantrekkelijk voedselplanten hoger is ontstaat een totaal andere situatie. Het aantal 
bekken hoeft hier minder sterk te worden verlaagd dan in gebieden met een beperkt aanbod. 
Over welke dalwaarden noodzakelijk zijn om de gewenste boomverjonging door de vraatlijn heen te 
krijgen is nog vrij weinig bekend. Of de natuurlijke activiteiten van grote wilde hoefdieren zoals vegen 
en vreten (bast, knoppen, bladeren en twijgen) door de beheerder als schade worden ervaren is 
afhankelijk van de beheerdoelstelling. 
 
Bepaalde eigenaren hebben in delen van hun terreinen natuur als primaire doelstelling. Vegen en vreten 
worden als natuurlijke activiteiten beschouwd.  
Bij andere terreineigenaren zijn de aantallen een afspiegeling van verschillende functies en doelen 
(multifunctioneel), waarbij relatief lage dichtheden van herten wenselijk worden geacht. De belangrijkste 
reden voor relatief lage dichtheden is de voorgestane bosverjonging, met name van inheemse 
loofbomen. Met de huidige dichtheden zijn er lokaal al problemen om de gewenste loofboomverjonging 
door de vraatlijn heen te krijgen. Ook de dichtheden reeën in multifunctioneel bos worden door een 
aantal beheerders als te hoog ervaren. 
 
De schade in bossen en aan bomen bestond de afgelopen vijf jaar uit schil - ,veeg -, vraat -, en 
wroetschade. Met name vraatschade in het kiemstadium kan voor ongewenste ontmengingen zorgen. 
De doelstelling van de eigenaar bepaalt of hier sprake is van bosbouwtechnische schade of van 
ecologische schade (schade aan flora). 
 
Er zijn geen officiële schademeldingen bekend. Wel worden er vrijwel Veluwe breed problemen 
ondervonden met de natuurlijke verjonging van de inheemse loofboomsoorten. 
 
In de loop der tijd heeft zich een verschuiving in schade acceptatie voorgedaan. Schilbeschadigingen 
worden thans door de meeste bosbeheerders als minder bezwaarlijk ervaren. Echter voor de schade 
als gevolg van vraat is steeds meer aandacht. Dit komt door de keuze voor een natuurlijker bosbeheer 
waarbij in toenemende mate gebruik wordt gemaakt van natuurlijke verjonging. 
 
Deze problemen doen zich met name voor in de bossen met een multifunctioneel karakter, die via 
‘geïntegreerd bosbeheer’ worden beheerd. Geïntegreerd bosbeheer is erop gericht om in een bos zowel 
natuur, bosbeleving als houtproductie tot hun recht te laten komen. De beheersmaatregelen sluiten 
zoveel mogelijk aan op spontane processen en zijn bedoeld om de functies van het bos integraal te 
verbeteren of daarin een beter evenwicht te brengen. Door een actief beheer ontstaat een aantrekkelijk 
en een naar soorten en leeftijden gemengd bos. Het bos heeft een aanzienlijk deel inheemse 
boomsoorten, kwaliteitsstammen, dode bomen en een gevarieerde bosstructuur.  
 
Op belangrijke delen van de Veluwe maar ook elders in Gelderland staat, de natuurlijke verjonging van 
lijsterbes, inlandse eik en berk sterk onder druk als gevolg van begrazingseffecten door edelhert, ree 
en damhert. De effecten op beuk zijn minder dramatisch in die zin dat deze op termijn wel door de 
begrazingslijn kunnen groeien. Wel kunnen er vraagtekens gezet worden bij de uiteindelijke 
houtkwaliteit van deze intensief begraasde beuken. 
 
De leefsituatie voor reeën buiten de Veluwe en in de randen van de Veluwe kan voor tijdelijk 
onnatuurlijke hoge dichtheden zorgen. (buiten de vegetatieperiode, wanneer de reeën niet meer 
territoriaal leven). Dit speelt met name rond leefgebieden waar maïs en andere graanproducten voor 
een tijdelijke zomerbiotoop zorgen. Na de oogst zijn de hier levende reeën weer toegewezen op het 
aanliggende bos - en natuurgebied, waardoor tijdelijke hoge dichtheden ontstaan. Isolatie in de vorm 
van rasters, een beperkt aanbod aan geprefereerde loofboomverjonging en de aanwezigheid van 
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voedselbiedende landbouwgronden kunnen de druk op de gewenste vegetatie verder versterken. Met 
name in de kerngebieden binnen de WBE IJsselvallei treedt deze verhoging van dichtheid op. De 
gemiddelde dichtheid van de voorjaarstand per 100 hectare bos - en natuurgebied bedraagt hier 55 
stuks. 
 
Lokaal kan schil- en veegschade door edelherten nog wel eens problematisch zijn. Dit kan tot 
aanzienlijke kwaliteitsschade door het inrotten van schil en veegverwondingen leiden, waardoor het hout 
zijn gebruikswaarde in belangrijke mate verliest. 
Een ander fenomeen is het knakken van laanbomen door edelherten. Dit is te verhelpen door het 
gebruik van veren met voldoende mechanische weerstand. 
 
Handelingen 
In relatie tot het voorkomen van schade aan bomen zijn in de afgelopen jaren de volgende maatregelen 
genomen: 

 Aantallen edelherten en damherten afgestemd op functies en doelstelling van beheerders. 

 Een zwaartepunt afschot in de gebieden met de meeste schade. 

 Door de beheerders die schade ondervinden door reeënvraat wordt tevens natuurlijke 
verjonging van aantrekkelijke loofboomsoorten gestimuleerd. Op verjongingsvlakten wordt de 
natuurlijke vegetatie voor zover de gewenste verjonging niet wordt benadeeld zoveel 
mogelijke gespaard. Dit vermindert de vraat aan de gewenste bosverjonging. 

 Het beschermen van individuele aanplant met manchetten; 

 Het gebruik van tijdelijke grofwildkerende rasters - hoewel een effectieve maatregel om 
schade aan bosverjonging te voorkomen - werd incidenteel toegepast vanwege de hoge 
kosten. Daarnaast verkleinen en versnipperen deze rasters het leefgebied en dit strookt niet 
met het streven naar een natuurlijker beheer met meer ruimte voor natuurlijke processen. 

 
Geur, visuele en akoestisch middelen 
Voor al deze middelen geldt dat na enkele dagen gewenning optreedt. 
 
Effectiviteit afschot 

Tabel 3.9 Overzicht effectiviteit afschot 
 
 
Alternatieve maatregelen bosbouw en landbouwgewassen 
Voor de bespreking van de alternatieve maatregelen voor beperkingen van schade aan bos door 
edelhert, damhert en ree is gebruikt gemaakt van de navolgende publicatie: 

 Richtiges Erkennen von Wildschaden am Wald, Frotz en Suzanne Reimoser, Zentralstelle 
Osterr. Landesjagdverbande, Wien 1998 

 Wildschaden im Wald, Siegfried Prien. – Berlijn, 1997 
Deze aanpak kan ook worden toegepast bij het voorkomen van schade aan landbouwgewassen. 
 
  

Grofwild Effectiviteit Opmerkingen 

Op belang afgestemde 
dichtheid / 
maatwerkaanpak in 
specifieke gevallen 

Effectief Bij edelhert en damhert variatie in dichtheden minimale 
oppervlakte eenheid van 1000  a 1500 hectare. Bij ree 
(tijdelijke) zwaartepunt bejaging met als doel een 
tijdelijke lokale reductie in het probleem gebied, totdat 
gewenste verjongingsdoel is bereikt. 
Dominante reeën als sociaal raster gebruiken. 
Door territoriale levenswijze is het afstemmen van 
dichtheden veelal op eigendomsniveau mogelijk.  

Lage dichtheid / 0-stand 
rondom kapitaal 
intensieve teelten 
(landbouw) 

Effectief / niet 
effectief 

Speelt met name voor reeën, Leven deel jaar 
territoriaal bokken zullen vrijvallende plekken snel 
opvullen, tevens instroom beperken  
Dominante reeën als sociaal raster gebruiken. 
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Tegengaan van 
aanwezigheid 

Effectiviteit Opmerkingen 

Raster (fysiek) 
landbouw 

Effectief Uitrasteren kapitaal intensieve teelten, gaat voornamelijk om 
boomgaarden en kwekerijen. 
 

Raster (fysiek) 
bos 

Effectief Duur 
Ontsiering natuur 
Resterende leefgebied wordt verkleind 
Staat haaks op een natuurlijker beheer gebruik makend van 
natuurlijke processen. 

Geurrasters 
(geurmiddelen) 

Twijfelachtig Voor korte termijn effect, voor langere termijn niet effectief. 
Vanwege het leergedrag van grofwild zijn dit geen effectieve 
middelen om schade aan bomen of landbouwgewassen te 
voorkomen. 

Mechanische anti-
vraat middel 

Effectief Duur 
Landschap ontsiering 
Toepasbaar bij specifiek aanplant zoals laanbomen of hoog 
aantrekkelijke soorten in kleine aantallen zoals linden of 
kersen 

Chemische anti-
vraat middelen 

Effectief Chemische samenstelling conflicteert in natuurgebieden  
Herhaald aanbrengen is noodzakelijk om effectiviteit te 
waarborgen 
Arbeidsintensief = duur 

Tabel 3.10 Overzicht effectiviteit preventieve maatregelen 
 

Natuurlijke predatie Effectiviteit Opmerkingen 

Lynx en Wolf Effectief In onze systemen is de oorspronkelijk 
faunasamenstelling niet meer  compleet. 
Lynx en Wolf ontbreken waardoor hogere dichtheden 
ontstaan in vergelijk tot een compleet systeem. Deze 
predatoren zorgen voor meer variatie in dichtheden 
van hun prooidieren naar tijd en plaats. Deze variatie 
leidt tot een variatie in graasdruk en hiermee tot 
variatie in successie. Bij setteling in de toekomst gaan 
ze hierin een bijdrage leveren.  

Tabel 3.11 Overzicht effectiviteit natuurlijke predatie 
 
Conclusie 
Het is bekend dat de wilde herkauwers een grote impact hebben op hun voedselplanten. Bij relatief 
lage dichtheden hebben zij in het Veluwse boslandschap al snel grote effecten op de verjonging van 
bomen. Bij de keuze van de huidige doelstanden edelherten en damherten wordt volop rekening 
gehouden met dit aspect. Er zijn geen Veluwe brede gekwantificeerde gegevens over de schade aan 
bos. Dit wordt door de terreineigenaren en de FBE Gelderland als een groot gemis ervaren. De FBE 
Gelderland heeft daarom het initiatief genomen om te komen tot een langjarige monitoring te komen 
van de begrazingseffecten van de wilde hoefdieren. Deze monitoring valt onder het thema flexibel 
faunabeheer een pilot uit de kadernota faunabeheer van de Provincie Gelderland. 
 
 
3.4 Flora en fauna 
 
Schade aan flora 
Reeds in de paragraaf over schade aan bossen is geattendeerd op het grote effect die herbivoren 
hebben op de natuurlijke verjonging van inheemse loofboomsoorten. Wanneer perioden van onder - en 
overbegrazing elkaar niet afwisselen en er continue hoge dichtheden herbivoren (edelhert, damhert en 
ree) in hetzelfde gebied aanwezig zijn, kan dit tot ongewenste ontmengingen van het toekomstige 
bostype leiden. Dit moet worden afgezet tegen de beheerdoelstelling van de beheerder. 
 
De huidige plaatsgebonden leefwijze van de soorten die onder natuurlijke omstandigheden een veel 
dynamischer gedrag vertonen zorgt er voor dat de begrazingsdruk op hun voedselplanten constant is, 
zowel naar tijd als plaats. In het onderzoek naar de bosrelicten (uit vroegere tijdperken) op de Veluwe 
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(R.J. Bijlsma, 2002) wordt als beheeradvies gesteld: ‘het voorkómen van een constante graasdruk 
binnen regio’s met bosrelicten’. Aan de ander kant zijn de grotere zoogdieren belangrijk voor de 
verspreiding van zaad. Ook in het Inrichtingsplan Havikerpoort voor edelherten (G.J. Spek, et al, 2003) 
wordt door Alterra geconcludeerd dat de kwetsbare bronbosvegetaties (A-locatie Middachten) geen 
hoge dichtheden edelherten kunnen verdragen. 
Hoge dichtheden reeën buiten de Veluwe die het gevolg zijn van de aantasting van het natuurlijke 
systeem kunnen zorgen voor overexploitatie van bepaalde voedselbronnen.  
 
Schade aan fauna (andere soorten) 
Het effect van edelhert en damhert op de flora wordt het hoogst geschat. Kruiden die aantrekkelijk zijn 
als voedselplant zullen verdwijnen, daarnaast zal tussen 0 en 200 cm alle loofboomverjonging worden 
kaalgevreten. Dit zal indirect ten koste gaan van kleinere fauna, die afhankelijk zijn van specifieke 
voedselplanten dan wel van een structuurrijk bos.  
Bij het wild zwijn kan predatie een rol spelen. Denk hierbij aan bodembroeders zoals houtsnip en 
nachtzwaluw, maar ook adder, ringslang, hagedis, engerlingen van het vliegend hert staan op het 
menu. Er zijn geen voorbeelden bekend, waar dit tot belangrijke schade heeft geleid. 
 
 
Schade aan fauna (soort zelf) 
Voor de populaties van grote hoefdieren geldt dat de grootte daarvan in Nederland niet beperkt wordt 
door natuurlijke predatoren. Het aantal dieren dat in een gebied kan leven, hangt vooral af van het 
voedselaanbod in de verschillende perioden van het jaar. Groei van de hoefdierpopulaties kan daarom 
in bepaalde gevallen leiden tot voedselstress.  Voedselstress kan leiden tot schade flora en fauna. Door 
terreineigenaren wordt overigens genuanceerd gedacht over de gevolgen van voedselstress en de 
ethische aspecten daaraan verbonden. Daarbij komt dat leefgebieden van edelherten, damherten en 
wilde zwijnen in Nederland betrekkelijk voedselarm zijn. Migratie naar voedselrijkere gebieden is 
praktisch uitgesloten. Door lagere dichtheden na te streven kan er voor worden gezorgd dat er relatief 
voldoende voedsel en leefruimte beschikbaar blijven. Een punt van waakzaamheid betreft het geringe 
mineralen aanbod in het systeem Veluwe, dat zich bij hogere dichtheden dan de huidige mogelijk gaat 
uiten in de vorm van gebreksverschijnselen bij de dieren. Binnen de huidige wijze van beheer worden 
deze niet waargenomen. Het niet meer beheren van wildweiden zorgt ervoor dat de zoete breedbladige 
grassen worden verdrongen, dit geeft tijdens mastarme jaren een extra bottleneck voor wilde zwijnen. 
 
Handelingen flora en fauna 
In relatie tot het voorkomen van schade aan flora en fauna zijn in de afgelopen jaren de volgende 
maatregelen genomen: 

 Aantallen wilde zwijnen afgestemd op het belang schade aan de soort zelf; 

 Het verbeteren van benuttingsmogelijkheden binnen de Veluwe; 

 Medegebruik landbouwgronden door edelhert, damhert en ree; 

 Het vrijgeven van voormalige landbouwgronden; 

 Het beheer en onderhoud van wildweiden. 
 
Effectiviteit 
Hierover zijn weinig onderzoeksresultaten bekend, dit met uitzondering van de effecten op jonge 
loofbomen. Onder schade aan Flora en Fauna wordt ook verstaan schade aan de soort zelf. Dit is het 
geval indien groei van een populatie leidt tot voedselstress.  
 
De statistieken van gewicht en conditie van de hoefdieren geven aan dat er nu nog geen voedselstress 
is. Het beheer van de grofwildpopulaties bewijst dus zijn functie. Het wilde zwijn is het meest gevoelige 
dier voor voedselstress. In mastloze jaren zoals het seizoen 2003/2004, 2010/11 en 2012/2013, zou 
extreme voedselstress en sterfte op kunnen treden wanneer de stand niet van de tevoren was 
aangepast aan de actuele draagkracht. Ondanks de verdunning van de stand door afschot wijkt de 
conditie in mastloze jaren extreem af van de voedselrijkere jaren. 
In de nawinter en het vroege voorjaar van 2013 zijn in totaal 76 wilde zwijnen geregistreerd die door 
gebrek aan voedsel zijn gestorven. 
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Figuur 3.11. Conditiescores geschoten wilde zwijnen in de maand januari in relatie tot verschillende 
voedsel(mast)situaties. 
 



 

35 
 

4 Het grofwild 
 
In het hoofdstuk grofwild wordt aandacht besteed aan de aantalsontwikkeling in relatie tot de 
afgesproken doelstanden, de wijze van ingrijpen en de effecten op de populatieopbouw, de ruimtelijke 
verspreiding en de verbindingen tussen subpopulaties. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met de relatie 
tussen het voedselaanbod en de grootte van populaties. 
Dit laatste onderdeel vormt de verbinding naar hoofdstuk 5 Gewenste stand in relatie tot belangen, 
namelijk de verwachte aantallen op basis van het voedselaanbod. Deze ontstaan wanneer er niet wordt 
beheerd. Deze verwachte aantallen worden geconfronteerd met de huidige belangen in Gelderland. 
 
 
4.1 De aantalsontwikkeling 
 
Methode van inventarisatie en nauwkeurigheid 
Voor de soorten edelhert, wild zwijn en damhert vinden er jaarlijks in de perioden april tot juni 
gecoördineerde bestandsinventarisaties plaats per leefgebied / WBE. Voor reeën werd tot nu toe op 
verschillende wijze geïnventariseerd. Met ingang van 2014 zal in geheel Gelderland conform het 
telprotocol van de Vereniging Het reewild de reeën worden geteld. Het betreft een trendtelmethode 
waarmee het ‘Minimum number alive’ wordt bepaald.  
 
Edelhert 
Vanaf 1959 vinden er jaarlijkse inventarisaties plaats. In de periode maart- april wordt elke leefgebied 
via twee telavonden/ochtenden geïnventariseerd. Het telgebied wordt afhankelijk van de situatie ter 
plaatse verdeeld met vaste telploegen dan wel met rijdende telploegen. Het gebruik van lokvoer wordt 
alleen gebiedsdekkend toegepast op de Hoge Veluwe. Daarom wordt hier niet in april maar in maart 
geteld, er is op dat moment geen concurrentie van aantrekkelijk natuurlijk voedsel. In de overige 
leefgebieden vindt het gebruik van lokvoer in beperkte mate plaats.  
De inventarisatiegegevens van beide telavonden worden met elkaar vergeleken en vanwege een 
redelijke plaats trouwheid van de edelherten, per begrensd gebiedsdeel binnen het totale leefgebied 
beoordeeld. Dit kan betekenen dat de resultaten van twee telling bij elkaar op worden geteld. De 
inventarisatiegegevens worden waar nodig aangevuld met waarnemingen van lokale 
gebiedsdeskundigen als blijkt dat er bekende dieren zijn gemist. Daarnaast worden er relaties gelegd 
met het verleden. Dit geeft over meerdere jaren een extra zekerheid en additioneel inzicht in de 
betrouwbaarheid van de tellingen. In de directe relatie tussen jaren bestaat altijd de kans op een onjuiste 
beoordeling. Gemiddeld is er een telplek op elke 280-290 ha (Tabel 4.1).  
 

Leefgebied Oppervlak Aantal-telplekken 1 telplek per ….ha 

Noord West 10.300 31 (30) 330 (340) 

Noord Oost 10.500 37 (38) 280 (280) 

Midden 10.590 38 (38) 280 (280) 

Zuid West 5.200 21 (21) 250 (250) 

Zuid Oost 11.300 37 (43) 305 (260) 

Veluwe (gemiddeld) 47.890 164 (170) 290 (280) 

Tabel 4.1. Aantal telplekken met dichtheid op de Veluwe voor het edelhert 
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Figuur 4.1 voorjaarstand edelhert (bron: Ver. Wildbeheer Veluwe) 
 
De doelstanden zijn vanaf 2001 door veranderende inzichten en andere weging van belangen, 
veranderd. Vanaf 2002 vinden deze veranderingen van doelstanden hun basis in de vanaf 2002 
opgestelde Faunabeheerplannen. 
 
 
Wild zwijn 
Vanaf midden jaren ‘70 vinden er jaarlijks tellingen van wilde zwijnen plaats. De systematiek is 
nagenoeg gelijk aan die van de edelherten. Essentieel verschil is dat bij de wilde zwijnen de zomerstand 
en niet de voorjaarstand wordt geteld. Dit wordt gedaan omdat de jaarlijkse aanwas erg kan fluctueren. 
In tegenstelling tot de edelherten worden vrijwel alle wilde zwijnen op vaste plekken met behulp van 
lokvoer of op grazige plekken geteld. Dit gebeurt in de periode mei-juni vanwege de grote 
energiebehoefte bij de zogende zeugen. Bovendien zijn vanwege de hoge energiebehoefte en het 
beperkte energieaanbod zwijnen in deze maanden veel meer dagactief dan in andere perioden van het 
jaar. Er zijn in het leefgebied 328 telplekken met gemiddeld één telplek op elke 169 ha (Tabel 4.2).  
 

Leefgebied Oppervlak N-telplekken Dichtheid 1 per .. ha 

I 8.200 40 205 

II 9.250 48 193 

III 9.750 60 163 

IV & V 10.590 65 168 

VI 5.100 20 255 

VII 11.750 63 187 

VIII 1.550 16 97 

Hoge Veluwe 5.000 20 250 

Veluwe totaal 56.190 332 169 

Tabel 4.2. Aantal telplekken met dichtheid op de Veluwe voor het wild zwijn (situatie 2006) 
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Figuur 4.2  voorjaarstand wild zwijn per jaar (bron: FBE Veluwe / Ver. Wildbeheer Veluwe) 
 
Na-aanwas 
Ongeacht de voedselsituatie worden er altijd biggen geboren in de maanden juni tot en met augustus, 
dus na de tellingen. We noemen dit na-aanwas. De laatste jaren wordt standaard deze ‘na-aanwas’ 
binnen de range van ervaringsgegevens verwerkt in de zomerstand, dat geeft een nauwkeuriger beeld 
van de daadwerkelijke aantallen. Ondanks deze correcties bleken de uitkomsten van de tellingen in de 
periode 2004 tot en met 2008 een steeds groter verschil met de werkelijke aantallen te vertonen. De 
verklaring is dat bij hogere dichtheden een toenemend aantal wilde zwijnen niet meer op de telplekken 
komen omdat ze hier weg worden gehouden door andere wilde zwijnen. Bij hoge dichtheden en een 
goed natuurlijk voedselaanbod hebben de tellingen de geringste betrouwbaarheid. Bij lage dichtheden 
en een slecht voedselaanbod de hoogste betrouwbaarheid. 
 
Op basis van deze ervaringsgegevens zullen in de aankomende periode de telgegevens worden 
geïnterpreteerd en aangepast op de volgende wijze (Tabel 4.3). 
 

Onderwerp Actie 

Uniforme uitvoering en uitwerking wilde zwijnen 
tellingen 

Bewaking binnen grofwildtellingscomité 

Correcties voorjaarstand en aanwas 

Deze worden jaarlijks aan de hand van de 
geldende omstandigheden bepaald binnen het 
grofwildtellingscomité en daarna vastgesteld 
binnen het bestuur van de Ver. Wildbeheer 
Veluwe. 

Correcties  voorjaarstand aan de hand van 
betrouwbaarheidsscore 

Betrouwbaar = geen correctie 
Redelijk betrouwbaar = 1,05 – 1,1x 
Minder betrouwbaar =  1,1 – 1,2x 
Onbetrouwbaar = > 1,2x 

Correcties aanwas op basis referentie jaar 
uitgangspunt is maximale zeug : big verhouding, 
tot nu toe binnen range. 

Afhankelijk van de mastsituatie. 
Voorbeeld Veluwe 
Slecht = 4,0 – goed = 5,5 

Tabel 4.3. In de praktijk gehanteerde correcties van voorjaarsstand (geteld) naar zomerstand 
(gecorrigeerd) 
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De telling wordt uitgewerkt door de coördinator en organisator, bijgestaan door gebiedsdeskundigen 
faunabeheerders uit het betrokken leefgebied. Deze organisator of coördinator vergaart zo nodig 
aanvullende achtergrondinformatie bij beheerders ten behoeve van een definitief overzicht van de 
zomerstand. Per leefgebied wordt na de twee teldagen in principe de hoogste uitkomst voor de 
onderscheiden categorie gehanteerd. Daarna wordt gecontroleerd in hoeverre er wilde zwijnen zijn 
waargenomen, die niet tijdens de hoogste telling zijn gezien. Vervolgens wordt de correctie voor de 
aanwas toegepast conform Veluwe afspraken en toepassing van de correctie van de voorjaarsstanden 
wanneer is geteld onder onnauwkeurige omstandigheden. De coördinator bepaalt aan de hand van de 
verkregen gegevens (incl. aanvullende waarnemingen) de: 1) voorjaarsstand, 2) aanwas, 3) 
zomerstand, 4) bestandsvermindering ahv de gewenste standen zoals afgesproken in het 
Faunabeheerplan en 5) de verdeling van het afschot over het leefgebied op hoofdlijnen. Deze gegevens 
worden verwerkt in het jaarlijkse werkplan  
 
Een nauwkeurige inschatting van de daadwerkelijke aantallen is essentieel om wilde zwijnen populaties 
op het afgesproken niveau te kunnen beheren. 
 
Damhert 
Vanaf 1999 wordt het damhert geïnventariseerd tijdens de edelhert - en wild zwijn tellingen. De soort 
laat zich moeilijk tellen en zit qua telbaarheid tussen reeën en edelherten in. Gewaakt dient dan ook te 
worden voor het onderschatten van de stand. De resultaten van het met de andere soorten meetellen 
waren zo onnauwkeurig dat met ingang van het seizoen 2002 voor een andere methode is gekozen. 
Alle jachthouders / terreineigenaren met damherten in hun gebied noteren al hun waarnemingen 
gedurende de maanden april en mei. Deze gegevens worden in samenwerking met de jachthouders en 
de betreffende WBE uitgewerkt tot de actuele voorjaarstand. 

 
Figuur 4.3  Voorjaarstand damhert per jaar (bron: FBE Veluwe / Ver. Wildbeheer Veluwe) 
 
Reeën (zie bijlage 7 en 8) 
De inventarisaties gebeurden door gecoördineerde schemertellingen op WBE niveau en / of 
jaarrondwaarnemingen van de jachthouders. De nauwkeurigheid van tellingen varieert met het 
landschap. In het Veluwse boslandschap is het moeilijker om een nauwkeuriger beeld van de 
aanwezige stand te verkrijgen dan in het half open cultuurlandschap. Vooral in de nawinter en het 
voorjaar is de zichtbaarheid door groepsvorming en trek op landbouwgronden met aantrekkelijke 
gewassen goed. Alle FBE’s in Nederland hebben in 2013 besloten de reeën conform het telprotocol 
van de Vereniging Het Reewild te gaan tellen. Het betreft een trendtelling volgens het Minimum 
Number Alive principe.  
Voor reeën zijn geen doelstanden vastgesteld er wordt gewerkt met een streefstand binnen een 
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bereik. Wel is de maatschappelijke draagkracht berekend via de Methode van Van Haaften. Deze 
methode kent nogal wat nadelen. De uitkomsten in de gebieden waar reeën samenleven met 
edelherten en damherten komen uit in de buurt van 0 reeen per 100 hectare uitkomt. Ook houdt de 
methode geen rekening met de aanwezige infrastructuur in relatie tot verkeersveiligheid en houdt 
geen rekening met de extreme schadegevoeligheid van fruit- en boomteelt. De methode geeft wel 
inzicht in de kwaliteit van het leefgebied voor reeën (zie tabel 5.17). 
De aantallen reeen zijn op Gelderlandniveau redelijk constant en variëren tussen 11.500 en 13.000 
reeën (zie bijlage 7). 
 

  
Figuur 4.4 Voorjaarstand ree per jaar (bron: FBE Gelderland / Ver. Het Reewild / Ver. Wildbeheer 
Veluwe) 
 
Regionaal zijn er wel verschillende tendensen. Stijgend zijn de aantallen reeën in het cultuurlandschap 
rond de Veluwe. In het boslandschap dalen de aantallen. In het Rivierenland is ook sprake van stijgende 
aantallen. In de Achterhoek schommelen de aantallen globaal tussen de 5.000 en 6.200 stuks. Na een 
stijging die doorzet tot in 2010, daalt het aantal om in 2013 weer licht te stijgen. 
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Figuur 4.5 Voorjaarstand ree per jaar regionaal (bron: FBE Gelderland / Ver. Het Reewild / Ver. 
Wildbeheer Veluwe) 
 
Uit de overzichten blijkt: 

 De edelhertenstand bevindt zich de laatste vijf jaar gemiddeld meer dan 600 stuks boven het 
afgesproken aantal; 

 De wilde zwijnenstand daalt en de doelstand neemt licht toe vanwege het mastvolgende beheer 
op de Zuid Veluwe, de actuele stand ligt de laatste vijf jaar gemiddeld 700 stuks boven het 
afgesproken aantal.  

 De damhertenstand groeit nog steeds het verschil tussen actuele stand en voorjaarsstand is 
beperkt; 

 De aantallen reeën zijn op provinciaal niveau redelijk constant en variëren tussen 11.500 en 
13.000 reeën. Regionaal is het minder constant. In het Veluwse boslandschap dalen de 
aantallen. In het cultuurlandschap rond de Veluwe en in Rivierenland stijgen de aantallen.  

 Er zijn belangrijk meer edelherten en wilde zwijnen dan is afgesproken. Bij de wilde zwijnen 
geldt dit ook voor de verschillende 0-standgebieden op de Veluwe en Groesbeek. De hier 
aanwezig zwijnen zijn niet vermeld in de grafiek met de actuele voorjaarsstanden. Deze hogere 
aantallen zorgen voor bovenmatige schade en overlast. In de aankomende periode is het doel 
om de gemaakte afspraken na te komen. Dit door een juistere bepaling van het afschotquotum 
en het volledig realiseren van het quotum. Zie verder het onderdeel beheerplan. 

 
 
4.2  Indicatoren / leefomgeving 
 
De volgende parameters kunnen gezien worden als indicatoren voor de relatie tussen de 
grofwildpopulaties en hun leefomgeving. Deze parameters zijn geregistreerd aan de hand van de 
afschotgegevens, die van elk dood stuk grofwild tegenwoordig digitaal worden verzameld. 
 
Gemiddelde gewichten 
De gewichten van alle grofwildsoorten laten een redelijk constant beeld zien. Bij de edelherten is een 
licht stijgende trend te herkennen. De reeën vertonen de meest constante lijn. Het is ook de soort die in 
de meest verschillende landschappen / leefomstandigheden (zie figuur 4.6) in Gelderland leeft. 
Verschillende leefomstandigheden uit zich ook in verschillen in groei. Dit toont aan dat gewichten een 
goede indicator zijn. Ook voor stijgende of dalende dichtheden.  
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Figuur 4.6 Gemiddelde gewichten per soort per seizoen (bron: FBE Gelderland / Ver. Het Reewild / 
Ver. Wildbeheer Veluwe) 
 
 

 
Figuur 4.7 Gemiddelde gewichten reeën per landschappelijke regio’s (bron: FBE Gelderland / Ver. Het 
Reewild / Ver. Wildbeheer Veluwe) 
 
Conditie 
De conditie van het geschoten grofwild wordt bepaald door een algemene conditie score: mager / 
normaal / vet. Voor de onderstaande vergelijking is gebruikt gemaakt van de conditie scores in de 
maand januari. 
De wilde zwijnen scoren permanent het hoogste aandeel vette dieren. Alleen de damherten scoren de 
laatste jaren nog hoger. Wel zijn de schommelingen bij de zwijnen extreem. De hoogste score haalt 
januari 1999 met 66% en de laagste score haalt januari 2004 met 7%. Ook scoren januari 2009, 
januari 2011 en januari 2013 laag. Allemaal januari maanden in een mastarmseizoen. Het aandeel 
vette edelherten en reeën is heel beperkt en loopt voor een belangrijk deel synchroon. De 
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conditiescore bij de wilde zwijnen is een afspiegeling van de hoeveelheid mast die in de herfst is 
gevallen. 

 
Figuur 4.8 Percentage vette dieren binnen het afschot in januari per soort per jaar (bron: FBE Veluwe / 
Ver. Wildbeheer Veluwe) 
 
Slecht mastjaar 1997/1998, 2003/2004, 2008/2009, 2010/2011, 2012/2013 
Redelijk mastjaar 1999/2000, 2001/2002, 2005/2006, 2009/2010 
Goede mastjaren 1998/1999, 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005, 2006/07, 2007/2008, 2011/2012 
 
Kijken we in plaats van vette naar magere dieren dan ontstaat er een heel ander beeld. De wilde 
zwijnen scoren ook hier het best namelijk het geringste aantal magere dieren. Alleen in het mastarme 
seizoenen 2003/2004, 2008/2009, 2010/2011 en 2012/2013 ligt het aandeel magere dieren 
substantieel hoger (25%). Bij de reeën en de edelherten zien we een trend van een continue afname 
van magere dieren. Bij de damherten ontbreken in veel jaren magere dieren. Voor damherten is dit 
geen verrassende uitkomsten zij zijn als grazer uit hetzelfde voedsel meer energie te halen. De 
afname van magere dieren bij ree en edelherten betekent dat ze met een betere conditie het tweede 
deel van de winter in gaan. Waardoor dit wordt veroorzaakt is vooralsnog onduidelijk. Een langer 
groeiseizoen zou ene goede verklaring kunnen zijn. 
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Figuren 4.9 Percentage magere dieren binnen het afschot in januari per soort per jaar (bron: FBE 
Veluwe / Ver. Wildbeheer Veluwe) 
 
Aanwas 
Het aantal foeten in geschoten dieren wordt door middel van de afschotregistratie verzameld. Het 
aantal foeten heeft een relatie met het lichaamsgewicht, de voedselsituatie en de dichtheid. Verwacht 
kan worden dat bij reeën en wilde zwijnen voornoemde effecten een rol spelen op de reproductie. Bij 
edelhert en damhert is dit niet te verwachten omdat de populaties ten opzichte van het aanwezige 
voedselaanbod laag worden gehouden. 
 
De volgende soortspecifieke aanwas is te onderscheiden. 
 
Tabel 4.4 Soortspecifieke aanwas per soort (bron: FBE Veluwe / Ver. Wildbeheer Veluwe) 

Soort N - foeten Leeftijd 

Edelhert 1 incidenteel 2 1 jaar en ouder 

Wild zwijn 1 tot 9 Vanaf 0,5 jaar en ouder* 

Damhert 1 1 jaar en ouder 

Ree 1 – 3 1 jaar en ouder 

* In goed mastjaren wordt een deel van de vrouwelijke biggen geslachtsrijp en krijgt als vrouwelijke 
overloper haar eerste biggen. In minder goede mastjaren gebeurt dit niet. 
 
Actuele aanwas 
Deze is uitgedrukt in percentages van het vrouwelijke deel van de populatie. Voor wilde zwijnen is het 
aanwaspercentage uitgedrukt als percentage van de totale voorjaarspopulatie dus zowel mannelijk als 
vrouwelijk. 
 
Tabel 4.5 Soortspecifieke aanwaspercentages (bron: FBE Veluwe / Ver. Wildbeheer Veluwe) in 
vergelijk tot literatuurgegevens (bron: divers) 

Soort % Literatuur 

Edelhert 70% Maximaal 70% 

Wild zwijn 100% – 225%* Afhankelijk mastsituatie variërend 100% – 325% 

Damhert 70% Maximaal 70% 

Ree  70% - 160% Variërend tussen 70 en 160% 

* lokaal sterfte van jonge biggen waardoor aanwas percentage daalt naar 0%. 
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Bij edelherten en de damherten is inderdaad sprake van de maximale soortspecifieke aanwas. De 
aanwas bij de wilde zwijnen, die van jaar tot jaar sterk varieert als gevolg van de mastsituatie, valt 
binnen de grenzen die in de literatuur worden aangegeven. 
 
 
4.3 Populatieopbouw 
 
De populatieopbouw is onder andere van invloed op de aanwas, de sociale organisatie, de natuurlijke 
selectie en genetische uitwisseling. In de beschrijving van een populatie onder natuurlijke 
omstandigheden is uitgegaan van een intacte voedselpiramide en optimaal ruimtegebruik. Voor de 
opbouw is de sterfte per jaarklasse een belangrijk aspect. De sterfte kan onderverdeeld worden in 
dichtheidsafhankelijke en dichtheidsonafhankelijke sterfte. In zijn algemeenheid geldt dat de sterfte het 
hoogst is in de klasse 0-1 jaar. Hierna neemt deze af om nadien in de oudste klassen weer toe te nemen. 
 
Edelhert 
Vrijwel overal binnen Noordwest-Europa maar ook in Oost-Europa worden edelherten bejaagd. Deze 
bejaging heeft invloed op de dichtheid, de geslachtsverhouding (GV) en de leeftijdsklassenopbouw. 
 
In meer natuurlijke situaties waar predatie plaatsvindt lijkt het erop dat populaties in eerste instantie door 
het voedselaanbod en klimatologische omstandigheden worden gereguleerd (Bützler 2001). Tijdens het 
onderzoek op het eiland Rhum is geen afschot gepleegd, het voedselaanbod en klimatologische 
omstandigheden bepaalden de populatieontwikkeling. Op basis hiervan kunnen de 
onderzoeksresultaten op het eiland Rhum in Schotland worden gebruikt om inzicht te krijgen in een 
meer natuurlijke populatieopbouw (Clutton Brock 1982). 
 
Sterfte en geslachtsverhouding 
Onder edelherten op Rhum varieerde de jongensterfte sterk (Clutton Brock 1982). In strenge winters 
vond sterfte voornamelijk plaats onder kalveren en 1-jarige tot een maximum van 35% van deze klassen. 
Daarbij was de sterfte onder mannelijke kalveren en spitsers groter dan onder vrouwelijke kalveren en 
smaldieren. Een toenemende dichtheid had een hogere sterfte onder de volwassen herten tot gevolg 
maar niet onder volwassen hinden. Alleen in de leeftijdscategorie van 3 tot 6 jaar zorgde de sterfte van 
hinden tijdens het werpen voor een hogere sterfte ten opzichte van de herten. Ook opvallend was dat 
emigratie van herten afnam bij een stijgende dichtheid (zie ook ree). Er bestond derhalve een tendens 
dat in de mannelijke lijn een hogere sterfte plaatsvond, maar deze verschilde niet significant van die 
onder hinden. De geslachtsverhouding man:vrouw (GV) die hierdoor ontstond was 1:1,16. Op basis van 
het voorgaande kan bij lagere dichtheden een GV verwacht worden die meer richting 1:1 gaat. De 
geslachtsverhouding onder kalveren lag op Rhum iets ten gunste van de mannelijke. Ook zijn 
behoorlijke schommelingen geconstateerd (Bützler 2001). 
 
Vooral edelherten van 8 jaar en ouder spelen in de sociale structuur een belangrijke rol. Deze hinden 
hebben de leiding van roedels en herten van 8 tot 11 jaar spelen een dominante rol in de bronst. Het is 
bekend dat in natuurlijke situaties waar winterse omstandigheden en/of wolven sterk ingrijpen, onder 
kalveren en dieren jonger dan 1 jaar een hoge sterfte optreedt (Okarma 2000). Dieren die in deze klasse 
overleven, hebben vervolgens een relatief grote overlevingskans. Pas op hogere leeftijd neemt de 
overlevingskans van deze dieren weer af. Wolven prederen meer hinden dan herten. Hierdoor vormt 
deze predator een tegenwicht tegen de relatief hoge sterfte onder herten als gevolg van andere factoren 
(zie hierboven). Het resultaat is dat de geslachtverhouding door deze krachten rond 1:1 uitkomt. 
 
De Veluwse situatie 
Op de Veluwe zijn er afspraken over de na te streven voorjaarstanden per leefgebied. Om de 
afgesproken aantallen te handhaven is afschot noodzakelijk, omdat de doelstanden zich bevinden op 
een niveau ver beneden de natuurlijke draagkracht. Uitgangspunt binnen het beheer van de populaties 
is het zorg dragen voor voldoende volwassen dieren en een geslachtsverhouding van 1:1. Het begrip 
voldoende volwassen herten is als volgt gemotiveerd: voldoende volwassen herten zorgt voor 
voldoende concurrentie tijdens de bronst en dus natuurlijke selectie en het stimuleert soortspecifiek 
trekgedrag voor en tijdens de bronst. 
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Tabel 4.6 Jaarlijkse kengetallen populatiebeheer edelhert. Gegevens Vereniging Wildbeheer Veluwe 
2008/2009-2012/2013 

Onderdeel Gemiddeld Variatie 

Aanwas 690% N.v.t. 

GV voorjaarstand 1:1,21 1:1,10–1,39 

Verhouding 1 jarig : ≥2 jaar 
voorjaarstand 

21:79 19-23% - 81-77% 

Verhouding hert : hinde in 
voorjaarstand 

1:1,24 1:1,14–1,46 

Aandeel kalveren in 
zomerstand 

27% 26-29% 

Aandeel 1 jarigen in 
zomerstand 

16% 14-17% 

Aandeel ≥2 jaar in 
zomerstand 

57% 55-60% 

GV vermindering 1:1,11 1:1,03–1,25 

GV kalveren gebaseerd op 
afschot 

1:1,28 1:1,11–1,43 

GV 1-jarige afschot 1:1,25 1:1,07–1,47 

GV ≥2 jaar afschot 1:0,91 1:0,75–1,25 

Vermindering als % van de aanwas 

Vermindering 121% 105-127% 

Vermindering als % van totaal 

Aandeel kalveren binnen 
vermindering 

36,3% 34,1-38,3 % 

Aandeel 1-jarige binnen 
vermindering 

22,6% 20,1-25,7% 

Aandeel ≥2 jaar binnen 
vermindering 

41,1% 38,2-45,8% 

Vermindering als % per klasse 

Totale populatie 33% 28 36% 

Kalf 44% 40-49% 

1-jarig 48% 36-53% 

≥2-jaar 24% 21-26% 

 
Zoals uit het onderdeel draagkracht (hoofdstuk 4.5 tabel 4.14) blijkt zouden er belangrijk hogere 
aantallen edelherten op de Veluwe kunnen leven. Dit wordt bevestigd door een actuele aanwas van 
circa 70% van het vrouwelijk deel van de populatie (tabel 4.5). Dit is de soortspecifieke maximale 
aanwas. Natuurlijke sterfte is beperkt tot sterfte onder geweidragers tijdens de bronst, hinden die 
problemen hebben met het kalveren en overige incidenten door ziekten. Hogere sterfte van herten na 
de bronst is slechts incidenteel geconstateerd. Eind jaren zeventig zijn tijdens een extreme winter een 
twintigtal herten dood gevonden op het Kroondomein Het Loo, de verklaring hiervoor is dat ze 
onvoldoende hersteld geconfronteerd werden met lage temperaturen en een voedselaanbod wat 
onvoldoende energie opleverde. Dichtheidsafhankelijke sterfte zoals beschreven op Rhum is een 
onbekend fenomeen op de Veluwe. 
 
Op basis van de leeftijdsverdeling van de sterftecijfers (seizoen 2008/2009 tot en met 2012/2013) is het 
aandeel individuen per leeftijdsklasse bepaald (figuur 4.10). De GV van de populatie duidt op meer 
vrouwelijke dan mannelijk dieren, de gemiddelde verhouding over de laatste 5 jaar van 1,21 valt niet 
meer binnen de natuurlijke range van 1:1–1:1,16. De GV onder de kalveren laat ook een 
vervrouwelijking zien, er doen zich wel merkwaardige schommelingen voor. 
Circa 60% van de sterfte door afschot vindt plaats in de jongste leeftijdklassen (0 en 1 jaar). 
Vergelijkingsmateriaal is niet voorhanden maar de gemiddelde leeftijd van de populatie is hoog. In de 
sociaal belangrijke klasse van 8 t/m 11 jaar wordt een sterk terughoudend afschotbeleid gehanteerd. 
De beperkte sterfte in deze klasse wordt voor 90% veroorzaakt door sterfte tijdens en na de bronst door 
vorkelen en verkeer. Door veel te hoge aantallen edelherten in sommige leefgebieden zijn de laatste 
jaren de afschot beperkende regels in deze categorie minder stringent. 
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Figuur 4.10. Leeftijdsopbouw van het edelhert op de Veluwe (gegevens: Vereniging Wildbeheer Veluwe) 
 klasse 0 = leeftijd 0-1 jaar 
 klasse 1 = leeftijd 1-2 jaar, etc.  

 
Damhert 
Het geschetste beeld voor edelherten mag vertaald worden naar het damhert vanwege hun 
overeenkomsten in gedrag en leefwijze. Het damhert is een vrij nieuwe soort in de vrije wildbaan en 
beheer van de populaties is pas recent gestart. Hierdoor is de informatie van deze soort op de Veluwe 
nog beperkt. De basisprincipes die gelden voor het edelhert gelden ook voor het damhert. Wel zijn de 
beheerregimes op de noord en de zuid Veluwe totaal verschillend. 
 
Wild zwijn 
De populatieopbouw in meer natuurlijke situaties wordt vooral bepaald door sterke wisselingen in de 
aanwas en sterfte die leeftijd en geslachtsafhankelijk is. Onder bepaalde omstandigheden kan zich 
leeftijdsonafhankelijke sterfte voordoen. In groeiende populaties (goede voedselomstandigheden) 
kunnen biggen 50 tot 60% van de zomerstand uitmaken, overlopers 20-40% en volwassen dieren 
minder dan 20%. In afnemende populaties stijgt het aandeel volwassen dieren tot 30% a 45% in de 
zomerstand. In het voorjaar is de verhouding overloper: volwassen dan rond 1:1. 
 
Sterfte 
In natuurlijke populaties is een sterfte van minimaal 50% in het eerste levensjaar vastgesteld 
(Briedermann 1990). In de eerste drie levensweken gaat het vooral om sterfte door onderkoeling, 
voedselgebrek en predatie. In oktober en november doet zich een tweede sterftepiek voor door winterse 
omstandigheden, parasieten en een geringere bescherming van de zeug. Hierdoor krijgen predatoren 
een grotere kans. Vooral laat geworpen biggen zijn in de tweede piek het slachtoffer. In strenge 
sneeuwrijke winters kan in combinatie met predatoren de biggensterfte oplopen tot 100%. In gunstige 
jaren (goede mast, zachte winter, weinig predatie) kan de sterfte onder de biggen slechts 10% 
bedragen. 
 
De sterfte onder overlopers (1-2 jaar) wisselt sterk en kan oplopen tot 70%. De sterfte vindt voornamelijk 
plaats in het vroege voorjaar door een combinatie van verzwakking en ongunstige 
weersomstandigheden. De sterfte onder 2- tot 5-jarigen is relatief gering (30%). Deze leeftijdsgroep is 
een stabiele factor in de populatie. 
In de groep ≥5-jarigen neemt de sterfte weer toe (50%). Bij keilers stijgt de sterfte als gevolg van 
verzwakking in de rauschtijd en bij de zeugen als gevolg van de reproductie. 
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Geslachtsverhouding (GV) 
Aangenomen wordt dat de geslachtsverhouding onder biggen ten gunste van het mannelijke deel ligt. 
Door een wat hogere sterfte onder de mannelijke biggen en overlopers, tendeert de GV nadien richting 
1:1 en mogelijk zelfs iets ten gunste van het vrouwelijke deel. In de oudere klasse is de sterfte van 
volwassen zeugen hoger dan onder keilers en schuift de GV weer de andere kant op, maar blijft in de 
buurt van 1:1 (Briedermann 1990). 
 
Conclusie 
Ondanks sterke schommeling in aanwas en sterfte hebben natuurlijke populaties een relatief stabiele 
leeftijdsopbouw. De biggenklasse kent de grootste sterfte binnen een populatie. De overlopers vormen 
een belangrijke populatie dynamische reserve voor reproductie en migratie. 
 
De Veluwse situatie 
De thans vigerende voorjaarstanden voor de Noord Veluwe zijn gebaseerd op de uitkomsten van het 
draagkrachtonderzoek Wilde Zwijnen (Groot Bruinderink et al. 1999). Net als in natuurlijke situaties 
fluctueert het natuurlijke voedselaanbod op de Veluwe sterk en hiermee de draagkracht voor wilde 
zwijnen. Hiermee is binnen het populatiebeheer weinig rekening gehouden. Of er nu sprake is van een 
goed of een slecht voedseljaar, de jaarlijkse gewenste vermindering werd tot nu toe gebaseerd op de 
mediane draagkracht. Dit is op de Noord Veluwe nog steeds het geval. Het afschotsucces onder goede 
voedselomstandigheden (mast) daalt drastisch, omdat de dieren zich dan minder goed door lokvoer 
laten leiden. Hierdoor worden in goede mastjaren minder wilde zwijnen geschoten dan beoogd. Dit levert 
dan een hogere voorjaarstand op ten opzichte van de gewenste stand. Dit is wel een voorjaarstand die 
meer in overeenstemming is met de actuele draagkracht. Op de Zuid Veluwe is vanwege deze 
natuurlijke schommelingen voor een mastvolgend beheer. 
Net zoals onder natuurlijke omstandigheden is op de Veluwe de jaarlijkse aanwas sterk afhankelijk van 
de voedselsituatie. De aanwas varieert de laatste vijf jaar tussen 109-158%. De aanwas in de 
voorgaande periode van 5 jaar was belangrijk hoger als gevolg van rijkere mastjaren. Op de Veluwe 
wordt een stabiele populatieopbouw onder de volwassen wilde zwijnen nagestreefd. Vastgelegd in een 
na te streven verdeling van de voorjaarstand van 35% overlopers en 65% volwassen en bij een GV van 
1:1. 
 
Tabel 4.7 Jaarlijkse kengetallen populatiebeheer wilde zwijnen. Gegevens Vereniging Wildbeheer 
Veluwe 2008/2009-2012/2013 

Onderdeel Gemiddeld Variatie 

Aanwas 132% 109-158% 

Verhouding overloper : adult 
voorjaarstand 

49:51% 44–56% : 52-48% 

Verhouding keiler : zeug in 
voorjaarstand 

1:1,56 1:1,31–1,80 

Aandeel biggen in 
zomerstand 

57% 52-61% 

Aandeel overlopers in 
zomerstand 

21% 19-25% 

Aandeel adult in zomerstand 22% 20-24% 

GV vermindering 1:1,23 1:0,95 - 1,29 

GV biggen afschot 1:1,16 1:0,93– 1,19 

GV overlopers afschot 1:1,04 1:0,89–1,12 

GV adult afschot 1:2,29 1:1,21–3.03 

Vermindering als % van de aanwas 

Vermindering 136% 69-154% 

Vermindering als % van totaal 

Aandeel biggen binnen 
vermindering 

62% 58-67% 

Aandeel overlopers binnen 
vermindering 

25% 22-28% 

Aandeel ≥2 jaar binnen 
vermindering 

13% 10-16% 
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Vermindering als % per klasse 

Totale populatie 70% 39-90% 

Big 75% 45-89% 

Overloper 85% 45-120% 

Adult 46% 16-74% 

Op basis van de leeftijdsverdeling van de sterfte cijfers (seizoen 2008/2009 tot en met 2012/2013) is 
het aandeel individuen per leeftijdsklasse bepaald. Een en ander is weergegeven in figuur 4.11.  
 
Op basis van de Veluwse cijfers blijkt dat het aandeel biggen in de zomerstand varieert tussen 52 – 
61% (tabel 4.7). Een dergelijk hoog aandeel is onder natuurlijke omstandigheden kenmerkend voor 
groeiende populaties (Briedermann 1990 ). Dit bevestigt het beeld dat het aantal wilde zwijnen op de 
Veluwe op of onder de draagkracht wordt gehouden. Voor de Noord Veluwe is dit het doel, voor de Zuid 
Veluwe geldt dit niet meer. Het aandeel overlopers (19-25%) op de Veluwe valt binnen de range die 
geldt voor natuurlijke omstandigheden (20 – 40%). Het aandeel volwassen dieren varieert tussen 20 tot 
24%. Onder slechte voedselomstandigheden stijgt in natuurlijke situaties het aandeel tot circa 40%. Na 
een aantal mastloze jaren op de Veluwe zal dit effect ook te verwachten zijn. Onafhankelijk van de 
voedselsituatie bleef de verhouding overloper : volwassen onder natuurlijke omstandigheden ongeveer 
fifty-fifty. Ook op de Veluwe gaat dit op met een gemiddeld aandeel van 49% overloper en 51% adult. 
 

 
Figuur 4.11 Leeftijdopbouw van het wild zwijn op de Veluwe (gegevens: Vereniging Wildbeheer Veluwe) 

  klasse 0 = leeftijd 0-1 jaar 
klasse 1 = leeftijd 1-2 jaar, etc. 

 
Op de Veluwe treedt als gevolg van onderkoeling, voedselgebrek in voorjaar en zomer en predatie door 
vossen biggensterfte op. Er is echter geen beeld hoe groot deze sterfte is. Onderkoeling is sterk 
afhankelijk van weersomstandigheden. Op de Veluwe wordt gemiddeld 75% (45% - 89%) van de 
biggenklasse door afschot gedood. Dit is afwijkend van de natuurlijke situatie waar de biggensterfte 
varieert tussen 10 tot 100%. Van de overlopers wordt gemiddeld 85% gedood (45 tot 120%). In de 
klasse ≥2 jaar is de gemiddelde sterfte op de Veluwe 46% (16 tot 74%) en komt redelijk overeen met 
een sterfte onder natuurlijke omstandigheden van 30% in de klasse 2-5 jaar en 50% in de klasse van 
≥5 jaar. 
 
In tegenstelling tot wat de literatuur aangeeft (iets meer mannelijke dan vrouwelijke dieren) is de 
geslachtsverhouding onder geschoten biggen 1:1,16. Ook lijkt het er sterk op de dat de GV onder de 
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biggen als gevolg van het voedselaanbod verschuift van verhoudingsgewijs meer vrouwelijke onder 
goede voedselomstandigheden naar meer mannelijke onder slechtere voedselomstandigheden. Dit, in 
combinatie met een sterkere selectie op mannelijk dan vrouwelijke overlopers (1:1,04), zorgt ervoor dat 
onder de volwassen wilde zwijnen er nog sprake is van een enigszins scheve geslachtsverhouding 
(1:2,29). Het beleid is de overlopers in de zelfde GV te schieten als de biggen (1:1,16). Dit wordt steeds 
beter in de leefgebieden toegepast. Dit zou een verschuiving te zien geven in de GV onder de volwassen 
wilde zwijnen richting de gewenste 1:1. Ten opzichte van de voorgaande periode is de GV in positieve 
zin verschoven. 
 
De verdeling van het afschot van wilde zwijnen over leeftijdsklassen blijkt redelijk overeen te komen met 
de sterfte per leeftijdsklasse onder natuurlijke omstandigheden. Ten opzichte van de natuurlijke situatie 
is de biggensterfte op de Veluwe veel constanter. Tevens is er sprake van een relatief stabiele 
leeftijdsopbouw omdat de effecten van mastjaren en mastloze jaren maar beperkt in de gewenste 
voorjaarstand worden meegewogen. 
 
 
Ree 
Onder meer natuurlijke situaties concentreert de sterfte zich net zoals bij de andere herbivoren onder 
de kalveren. De kalverensterfte vlak na de geboorte kan sterk variëren. Naast predatie kan een late 
vegetatie ontwikkeling en koud en nat weer de kalverensterfte aanzienlijk verhogen. Ook het aanbod 
aan mast lijkt van invloed te zijn op de overlevingskansen van de kalveren. In de volgende 
leeftijdsklassen neemt de sterftekans sterk af. Vanaf een leeftijd van 7 jaar wordt de sterfte kans weer 
groter (Andersen et al. 1998). Migratie is in het verleden als een belangrijke regulerende factor 
aangemerkt. Inmiddels is uit onderzoek bekend dat bij een toenemende dichtheid de verspreiding juist 
afneemt (Andersen et al. 1998). Desondanks doet zich een extreme piek met aanrijdingen voor in de 
periode dat niet territoriale vooral de eenjarigen. Ook een deel van de tweejarige vertoont dit 
migratiegedrag. De verhouding mannelijke : vrouwelijk eenjarigen bedraagt 53% : 47%. 

 
Figuur 4.12 Verdeling aanrijdingen met eenjarige reeën per maand in Gelderland 
 
De Gelderse situatie 
Uit de kengetallen blijkt dat afschot een belangrijke sterftefactor is maar beperkter dan in vergelijking tot 
de andere grofwildsoorten. Hieruit blijkt dat reeën voor minder schade en overlast zorgen dan de andere 
grofwildsoorten. De dichtheid hoeft niet overal op een laag niveau te worden gebracht. Op grote delen 
van de Zuid Veluwe vindt helemaal gene afschot plaats. Als we het afschot uitdrukken als percentage 
van de aanwas dan wordt het voorgaande duidelijk. Bij de reeën bedraagt dit circa 58%, bij de 
edelherten 121% en bij de wilde zwijnen 136% van de jaarlijkse aanwas. 
De aanwas die wordt gehanteerd is een ervaringsgetal. De werkelijke aanwas is hoger maar er vindt in 
tegenstelling tot de andere grofwildsoorten veel meer andere vormen van sterfte plaats. Denk aan de 
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aantallen die dood worden gereden, verdrinken, dood worden gemaaid, gepredeerd en reeën die de 
winter niet overleven. 
Het afschot selecteert meer mannelijke dan vrouwelijke reeen. Per leeftijdsfase is dit sterk 
verschillend. Bij de kalveren wordt bewust geselecteerd op vrouwelijke kalveren. Bij de eenjarigen 
wordt dit gedeeltelijke hersteld. Onder de volwassen reeën is de geslachtsverhouding van het afschot 
ongeveer hetzelfde als onder de eenjarigen, 
Waar via maatwerk het aantal aanrijdingen naar beneden is te brengen is het gewenst het 
afschotaccent te leggen onder de kalveren en de eenjarigen. Moet ook de dichtheid naar beneden 
worden gebracht dan is het gewenst het afschotaccent te leggen onder de geiten, de kalveren en de 
eenjarigen. 
 
Tabel 4.8 Jaarlijkse kengetallen populatiebeheer reeën. Gegevens Vereniging Wildbeheer Veluwe 
Vereniging Het Reewild 2008/2009-2012/2013 

Onderdeel 
Gemiddeld 
Noord Gelderland / Achterhoek / Rivierenland 

Aanwas 67% / 70% / 77% 

Verhouding 1 jaar : ≥2 jaar 
voorjaarstand 

29% : 71% / / 

Verhouding bok:geit in 
voorjaarstand 

1 : 1,2 / 1: 1,4 / 1 : 1,5 

Aandeel kalveren in zomerstand 27% / 29% / 31% 

GV vermindering 1 : 0,90 / 1 : 0,96 

GV kalveren afschot 1 : 6,1 / 1 : 6,8 

GV 1-jarige afschot 1 : 0,58 / 1 : 0,62 

GV kalveren + 1-jarige 1 : 1,51 / 1 : 1,56 

GV adult afschot 1 : 0,48 / 1 : 0,52 

Vermindering als % van de aanwas 

Vermindering 58% 

Vermindering als % van totaal 

Aandeel kalveren binnen 
vermindering 

26% 

Aandeel 1 jarigen binnen 
vermindering 

26% 

Aandeel ≥2 jaar binnen 
vermindering 

48% 

 
De voorjaarstand op de Veluwe heeft een leeftijdsverdeling die dicht in de buurt komt van de verdeling 
onder natuurlijke omstandigheden, namelijk een kwart 1-jarige en driekwart ≥2-jarige dieren (Andersen 
et al. 1998 ). Hieruit mogen we concluderen dat onder de Veluwse leefomstandigheden, met een vrij 
gering afschot en de optredende natuurlijke sterfte reeën een min of meer stabiele leeftijdsopbouw en 
populatieomvang kennen. 
 
 
4.4 Ruimtelijke verspreiding, uitwisselingsmogelijkheden en levensvatbaarheid 
 
Het begrip minimumpopulatie wordt in toenemende mate gekoppeld aan levensvatbaarheid. 
Levensvatbaar wil zeggen hoe groot moet een populatie zijn om de uitsterfkans minimaal te houden. 
De kans op uitsterven is sterk afhankelijk van toevalsprocessen. Deze kunnen samenhangen met 
populatieopbouw, genetica of omgevingsfactoren. Nauwkeurige schattingen van de minimum 
populatieomvang van edelhert en wild zwijn zijn in het algemeen niet te maken. Om lokaal uitsterven 
door demografische- en milieustochasticiteit te voorkomen, lijkt een aantal van minimaal 50 dieren 
gewenst. Rekening houdend met de effecten van genetische stochasticiteit is de minimale 
populatiegrootte 150 dieren. Wanneer incidenteel uitwisseling plaatsvindt met omringende populaties 
kan de populatiegrootte kleiner zijn, maar moeten de deelpopulaties te samen aan de minimum eis van 
150 dieren voldoen. (Groot Bruinderink et al. 2000). Voor moeflons wordt een minimumpopulatie van 
100 dieren voorgesteld, vooral in verband met het tegengaan van inteelt. (Piegert & Uloth 2000). Voor 
reeën wordt een minimumpopulatie aangegeven van tenminste 50 stuks (Andersen et al. 1998). 
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De versnippering van de Veluwe en het ontstaan van gescheiden populaties in verschillende 
leefgebieden is vanaf de jaren vijftig in gang gezet. Het plaatsen van rasters om diverse redenen en de 
aanleg van de snelwegen waren hiervoor verantwoordelijk (Spek 2002). Door het ontrasteren en de 
aanleg van ecoducten zijn de uitwisselingsmogelijkheden tussen verschillende deelpopulaties op de 
Veluwe vanaf de jaren tachtig verbeterd. Op de Veluwe is sprake van een ecologische netwerk. Als 
gevolg van verschillen in mobiliteit en verspreiding verschilt het netwerk van soort tot soort. Een 
belangrijke beperking van wilde zwijnen in vergelijking tot de herbivoren is dat ze slechte springers zijn. 
Rasters van circa 100 cm zijn voor de meeste wilde zwijnen een onoverkomelijke barrière, terwijl ree, 
damhert en edelhert hier makkelijk over springen. 
 
Hoewel de huidige leefgebieden onderling verbonden zijn, zijn een aantal verbindingen beperkt in 
breedte. Door het verminderen van rasters en aanleg van meer ecoducten kan een netwerk van vier 
leefgebieden worden gevormd. Verbindingen tussen deze vier leefgebieden bestaan uit wildviaducten 
over de A1 en de A 50. Zie bijlage 12, derde kaart voor de ligging van de wildviaducten. 
 
Tabel 4.9 geeft een overzicht van de leefgebieden van wild zwijn en edelhert per wildbeheereenheid 

Wildbeheereenheid 
Leefgebied 
wild zwijn 

Leefgebied edelhert Opmerkingen 

WBE Veluwe Noord West I Noord West  

WBE Nijkerk 0-stand Noord West Gelderse Vallei 

WBE Vale Ouwe II 
Noord West (ged.) Noord 
Oost (ged.) 

 

WBE Noord Oost Veluwe III en VIII Noord Oost Veluwe (ged.) 
III en VIII 
verbonden door 
ecoduct 

WBE IJsselvallei 0-stand Noord Oost Veluwe  

WBE Midden Veluwe IV & V Midden Veluwe  

Hoge Veluwe Hoge Veluwe Hoge Veluwe 
Verbonden met 
Zuid West en Zuid 
Oost veluwe 

WBE Zuid West Veluwe VI Zuid West Veluwe  

WBE Zuid Oost Veluwe VII Zuid Oost Veluwe  

WBE Brummen 0-stand Zuid Oost Veluwe  

Stochasticiteit: fluctuaties in fysische, chemische, biologische en ecologische processen als gevolg van 
de natuurlijke variabiliteit en inherente willekeurigheid. 
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Edelhert 
Alle populaties van het edelhert in de onderscheiden leefgebieden voldoen aan de eis van een 
minimumpopulatie van 150 stuks (tabel 4.10). Met uitzondering van het Deelerwoud (Repelaer) zijn alle 
overige deelgebieden via corridors of wildviaducten met elkaar verbonden. Wel blijkt dat de verbindingen 
in de meeste gevallen in breedte uiterst beperkt zijn. Relevant voor het functioneren van verbindingen 
is dat de verbinding en de omgeving van de verbinding door edelherten worden benut. Inmiddels is dit 
in de strook tussen de Amersfoortseweg en de A1 (leefgebied Noordwest) ook het geval.  
 
Tabel 4.10 Overzicht leefgebieden edelhert, de doelstand 2013, de verbindingen tussen leefgebieden 
en de breedte van de verbinding (m) 

Leefgebied Doelstand Verbinding met 
Breedte verbinding 
in meters 

Noord West (NW) 216 NO / MI 3000 / 50 

Noord Oost (NO) 220 NW 3000 

Midden (MI) 228 NW / ZO 2x 50 / 50 

Zuid West (ZW) 205 MI 50 

Zuid Oost (ZO) 696 MI / MI 50 / 100 

Hoge Veluwe (HV) 200 ZW / ZO 50 

Deelerwoud (DW) 133   

Totaal 1987   

 
Inmiddels is het in theorie mogelijk dat een geweidrager die buiten de bronst op het landgoed 
Middachten op de Zuidoost-Veluwe leeft, zijn bronstplek heeft op het ASK op de Noordoost-Veluwe. 
Door het verminderen van de barrièrewerking van rasters en aanleg van meer ecoducten kan een 
netwerk van drie grote leefgebieden ontstaan. De verbindingen tussen deze drie leefgebieden wordt 
gevormd door wildviaducten over de A1 en de A 50. 
 
Damhert 
Uit tabel 4.11 blijkt dat het damhert op enkele delen van de Veluwe voorkomt. Er is sprake van een 
samenhangende populatie op de Noord-Veluwe voorkomend in de aan elkaar grenzende leefgebieden 
Noord West (NW) en Noord Oost (NO) ter grootte van ongeveer 90 dieren. Op de Zuidoost-Veluwe is 
de actuele stand (2013) circa 600 stuks. De beoogde voorjaarstand op de Noord Veluwe bevind zich 
onder het gewenste minimum van 150 stuks. Wel staat deze populatie in contact met de damherten op 
het Kroondomein Het Loo. Alhoewel onbekend is hoeveel er hier leven is de inschatting dat te samen 
een aantal aanwezig is wat in de buurt komt van de gewenste 150 stuks. Er zijn geen waarnemingen 
bekend die duiden op uitwisseling van damherten tussen de Noord-Veluwe en de Zuidoost-Veluwe. Wel 
is het kolonisatie proces op de Midden Veluwe gestart. Net zoals bij het edelhert kan op termijn een 
netwerk ontstaan van drie grote leefgebieden. 
 
Tabel 4.11 Overzicht leefgebieden damhert, de doelstand 2013 en verbindingen tussen leefgebieden. 

Leefgebied Doelstand Verbinding met 
Breedte verbinding 
in meters 

Noord West (NW) 50 NO / MI 3000 / 50 

Noord Oost (NO) 50 NW 3000 

Zuid Oost (ZO) 606 MI / MI 50 / 100 

Midden Veluwe  NW / ZO 2x 50 / 50 

Deelerwoud (DW) 19   

Totaal 725   

 
Ree 
Het huidige aantal reeën bedraagt minimaal 12.000 stuks. Ze hebben op eigen kracht vrijwel geheel 
Gelderland gekoloniseerd en komen inmiddels vrijwel overal als standwild voor. Het voorkomen is op 
de onderstaande figuur afgeleid aan de hand van afschotlocaties en aanrijdlocaties. Hieruit blijkt dat 
slechts beperkte delen van Gelderland (nog) niet worden benut door reeën. Het gebied waar reeën 
voorkomen in Gelderland is natuurlijk ook versnipperd met snelwegen, bebouwde kommen en rasters. 
Het is gewenst de samenhangende gebieden de zogenaamde leefgebieden nauwkeuriger in beeld te 
brengen. Gelet op het samenhangende voorkomen is alhoewel de verbinding lokaal smal zijn sprake 
van een metapopulatie. 
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Figuur 4.13 Overzicht voorkomen ree in Gelderland situatie op basis van afschotgegevens en 
aanrijdingen in 2012 en 2013 
 
Moeflon 
De populatie moeflons op de Hoge Veluwe voldoet aan de minimum eis van 100 ex. (tabel 4.12). Alleen 
de populatie op de Hoge Veluwe is voldoende groot voor levensvatbaarheid op lange termijn. Thans is 
er geen onderling contact tussen de verschillende populaties op de Veluwe. Dit wordt voor deze soort 
niet nagestreefd omdat verdere verspreiding over de Veluwe ongewenst is. 
Verspreiding vanuit de meeste leefgebieden vindt niet plaats, omdat de gebieden omrasterd zijn. Alleen 
op de Noorderheide is sprake van een niet gerasterde leefsituatie. 
 
Tabel 4.12 Overzicht leefgebieden moeflon, de doelstand 2013 en uitwisselingsmogelijkheden tussen 
leefgebieden 

Leefgebied Doelstand Uitwisseling met 

Noorderheide 50 Kroondomein Het Loo en omgeving 

Hoog Deelen 10 geen 

Hoge Veluwe 200 geen 

Wekeromse Zand 50 geen 

 
Wild zwijn 
De populaties wild zwijn binnen de leefgebieden II, VI, VIII en HV bevinden zich beneden de gestelde 
minimale populatiegrootte van 150 ex. (tabel 4.13). Inmiddels zijn deze leefgebieden door middel van 
nieuwe verbindingen verbonden met de aangrenzende leefgebieden. Hierdoor voldoen de populaties 
tezamen inmiddels wel aan het minimum van 150 ex. 
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Tabel 4.13 Overzicht leefgebieden wild zwijn, de doelstand 2013 en uitwisselingsmogelijkheden tussen 
leefgebieden 

Leefgebied Voorjaarstand 
Verbinding 
met 

Breedte 
verbinding 

Interne barrière 

Veluwe Noordwest (I) 180 II / IV en V 3000 / 2x 50 Garderen – A1 

Vale Ouwe (II) 70 I / III 3000 / 8000  

Noordoost (III) 150 II / VIII 8000 / 50  

Noordoost (VIII) 25 III 50  

Midden (IV en V) 268 I / VI / VII / VII 2x 50 / 50 / 50 / 100  

Zuidwest (VI) 150 HV 50  

Zuidoost (VII) 318 
2x IV en V / 
HV 

50 / 100 / 50  

Hoge Veluwe (HV) 50 VI / VII 50 / 50  

Deelerwoud (DW) 28 V / VII ?  

Totaal 1239    

 
 
4.5 Relatie voedselaanbod en grootte populatie 
 
Hierna wordt een beeld gegeven over het de oorsprong van ons grofwild en de relatie tussen het 
voedselaanbod en de grootte van populaties. 
 
Het grofwild 
Van de oorspronkelijke wilde fauna in Europa kennen we in Nederland de soorten: edelhert, damhert, 
ree en wild zwijn. Op basis van archeologische vondsten van botten bij nederzettingen in Noordwest-
Europa kwamen edelhert en wilde zwijn (meer wisselend) in grote aantallen voor. Voor de 
vleesvoorziening waren dit de belangrijkste soorten.  
Van voor de laatste ijstijd zijn vondsten die de aanwezigheid van damherten bevestigen. Na de laatste 
ijstijd heeft het damhert onze contreien niet meer op eigen kracht bereikt. (Meidel 2001) geeft als 
mogelijk verklaring dat de mens dit door bejaging heeft verhinderd. De Romeinen hebben als eerste 
damherten naar Noordwest-Europa gebracht. De soort hoort wel thuis in levensgemeenschappen van 
de gematigde en subtropische zone (Van de Veen 1991). In Nederland is het damhert in het verleden 
geïntroduceerd als jachtobject. Dit geldt ook voor wild zwijn en edelhert, echter bij deze soorten zijn 
altijd exemplaren uit de oorspronkelijke populaties op de Veluwe aanwezig gebleven. 
 
De moeflon is een soort die niet in het oorspronkelijke systeem voorkwam en kan dus als exoot worden 
beschouwd. Van oorsprong is het wilde schaap een bewoner van berghellingen. Alleen hier zijn ze in 
staat hun vijanden te ontwijken (Van de Veen 1991). De meeste soorten hoefdieren vertonen nomadisch 
gedrag en het voormalige landschap liet wisselingen tussen zomer - en winterbiotoop toe. De hypothese 
is dat ‘s winters de droge armere delen van het landschap werden benut en zomers de rijkere en nattere 
delen. In de droge delen staat een vegetatie die ook ’s winters volop voedsel biedt, dit in tegenstelling 
tot de rijkere natte delen die dan (grotendeels) onder water staan. 
 
Het ree moest het hebben van catastrofes zoals overstromingen of branden waardoor pionier vegetaties 
konden ontstaan. Grote roofdieren hadden grote invloed op het gedrag van hun prooidieren. Zij stuurden 
in belangrijke mate hun terreingebruik en hiermee ook de vegetatieontwikkeling. Daarnaast zorgen ze 
ervoor dat populaties prooidieren uit vitale dieren bestonden omdat ze vooral zwakke, jonge, oude, zieke 
en gebrekkige dieren bemachtigden. Op basis van deze effecten werken volgens Van de Veen (1991) 
lynx en wolf als sleutelfactor in de ecosysteem van Noordwest-Europa. 
Een recent voorbeeld van de wisselwerking tussen vegetatie – planteneter – predator komt uit 
Yellowstone. De herintroductie van de wolf zorgde voor een geweldige toename van de biodiversiteit. 
Voor de introductie van de wolf groeiden de Wapiti’s tot het verzadigingspunt. Dit betekent maximale 
aantallen Wapiti’s op basis van het voedsel aanbod. Zie bijlage 14 
 
De Gelderse situatie 
De Gelderse situatie kan grofweg worden verdeeld in het boslandschap Veluwe en een multifunctioneel 
landschap waar landbouw als grondgebruik domineert. 
In vergelijking tot het verre verleden kan het Veluwse boslandschap van hoefdieren als volgt worden 
gekarakteriseerd: 
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 de soortensamenstelling is incompleet omdat grote grazers zoals oeros, tarpan en wisent en 
roofdieren zoals wolf en lynx ontbreken; 

 de leefwijze van de aanwezige soorten is sterk gebiedsgebonden in plaats van nomadisch, 
maximale dichtheden herbivoren worden alleen door het voedselaanbod bepaald; 

 de relatie tussen zomer en winterbiotopen is verbroken; 

 belangrijke delen van de Veluwe bestaan uit gesloten bos met een minimum aan open 
ruimten; 

 de Veluwe is rijk aan onnatuurlijke barrières zoals rasters en wegen; 

 gedrag en leefwijze wordt in belangrijke mate door mensen gestuurd. 
Kortom, er resten slechts stukjes uit het oorspronkelijke systeem. Desondanks verkeert Gelderland 
ecologisch gezien in een unieke geografische positie. De Veluwe, het grootste bos- en heidelandschap 
van Nederland, ligt als het ‘paarse hart’ midden in ons land. En doordat de Veluwe grenst aan het 
Gelderse uiterwaardenlandschap is het via het stelsel van uiterwaarden en grote rivieren verbonden 
met andere grote Nederlandse natuurlandschappen en met grote natuurgebieden elders in Europa. Dit 
maakt de Veluwe tot een kerngebied van de Europese Ecologische Hoofdstructuur (Provincie 
Gelderland 2000). Door de situatie ten aanzien van ruimte, soorten en aantallen te verbeteren is het 
mogelijk in de toekomst de fauna meer dan nu haar oorspronkelijke rol in het systeem te geven. 
In het  
Het multifunctionele landschap buiten de Veluwe waar landbouw als grondgebruik domineert, is eigenlijk 
een geheel nieuw systeem. Dit landschap heeft tevens een woonfunctie gekregen. Vanwege de 
landbouwfunctie levert de aanwezigheid van edelherten, damherten en wilde zwijnen snel tot 
problemen. Deze soorten zouden hier uitstekend kunnen leven. Daar waar het landschap grotere kernen 
bos- en natuurgebied bevat zijn er misschien wel wat mogelijkheden. Er is alleen draagvlak te vinden 
voor deze soorten wanneer de dichtheden laag worden gehouden. De enige uitzondering vormt het ree. 
Vanwege gedrag (sociaal gelimiteerd) en voedselkeus (snoeper) conflicteert deze soort niet met de 
meeste landbouwvormen. Dit geldt ook voor hun effecten in het bos. Het cultuurlandschap is uitermate 
geschikt voor reeen. Er zijn geen wilde concurrenten (edelhert, damhert en wild zwijn), koe en paard 
mogen alleen in de weilanden grazen, de kleine bosjes en landschapselementen zijn voor de reeen. En 
predatoren ontbreken. En de mens zorgt steeds dat de successie wordt gereset. De ideale 
leefomstandigheden voor reeen. 
 
 
Draagkracht en het aantal hoefdieren in een leefgebied 
 
Inleiding 
Draagkracht geeft inzicht in het evenwicht tussen plant en dieren. Door Caughley (1979) zijn de 
volgende relevante relaties voor herbivore hoefdieren aangegeven: 

 de relatie tussen de hoeveelheid bovengrondse plantaardige biomassa en hoeveelheid 
productie van die biomassa; 

 de relatie tussen de voedselopname van de herbivoor en de beschikbare bovengrondse 
plantaardige biomassa; 

 de relatie tussen de reproductie snelheid van de herbivoor en de beschikbare bovengrondse 
plantaardige biomassa; 

 het niveau van het evenwicht wat zich instelt op het punt waarbij de mate van 
voedselproductie gelijk is aan de mate van voedselconsumptie. Dit evenwicht wordt 
gekenmerkt door een bepaalde dichtheid aan herbivoren. 

 
De laatste beschrijving wordt ‘ecologische draagkracht’ genoemd. In de Nederlandse werkelijkheid zijn 
andere functies (bosontwikkeling, vegetatieontwikkeling, landbouw, infrastructuur, woongebieden etc.) 
mede van invloed op het gewenste aantal hoefdieren in de bos- en natuurgebieden. In een natuurlijk 
systeem (intacte voedselpiramide) wordt de draagkracht mede bepaald door predatie en het ruimtelijke 
aspect (voedseltrek). Predatie kan een grote invloed hebben het terreingebruik en op de sterfte van 
hoefdieren. Net zoals bij de hoefdieren ontstaat er een dynamisch evenwicht tussen de predator en zijn 
prooi. Het voedselaanbod voor herbivoren en de sociale organisatie van de soort is van invloed op de 
dichtheid aan predatoren. Net zoals hoefdieren hebben roofdieren te maken met dichtheidsafhankelijke 
effecten die van invloed zijn op de populatiegrootte. Bij een toename van de dichtheid verloopt de 
terugkoppeling via een geringere overleving van de jongen, verlate geslachtsrijpheid, verminderde 
reproductie en verhoogde sterfte onder de volwassen dieren (Okarma 2000). 
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Conclusie 
Om het begrip draagkracht operationeel te maken zullen ook de doelen en functies anders dan natuur, 
maar ook natuurdoelen zoals de instandhoudingsdoelen van levensgemeenschappen van planten en 
dieren, meegenomen moeten worden. Deze leiden er in de regel toe dat de draagkracht van een gebied 
beneden de ecologische draagkracht ligt. Ten opzichte van natuurlijke systemen ontbreekt de sturende 
werking van predatoren en de ruimte voor trek tussen winter en zomerbiotopen. Bij afwezigheid van 
predatoren en voornoemde trek is het heel natuurlijk te beheren op basis van verschillende dichtheden 
die variëren naar tijd en plaats. Ook gebieden tijdelijk zonder planteneters is natuurlijk en goed voor de 
bosontwikkeling. 
 
Soortspecifieke kenmerken in relatie tot draagkracht 
 
Voedselstrategie 
De grofwildsoorten kunnen in de omgang met voedsel in categorieën worden ingedeeld. Een eerste 
onderscheid is dat tussen herkauwers zoals edelhert, damhert, ree en moeflon en niet-herkauwers zoals 
het wilde zwijn. De groep herkauwers kan op basis van foerageerstrategie in drie categorieën worden 
verdeeld (Hofmann 1969): 

 ‘Snoeiers of browsers’. Deze soorten zijn slechts beperkt in staat om cellulose te verteren. Ze 
eten dan ook bij voorkeur voedsel dat arm is aan cellulose (celwandarm) zoals bladeren en 
knoppen van bomen, struiken en kruiden. De pens is naar verhouding klein en de 
doorstroomsnelheid van het voedsel is hoog. Ree en eland behoren tot deze categorie. 

 ‘Grazers’. De grazer is tegenhanger van de browser. Grazers zijn wel in staat cellulose te 
verteren en voedingstoffen uit celwanden te halen. Het hoofdvoedsel is gras. De pens is in 
verhouding groot en de doorstroomsnelheid is laag. Voorbeelden zijn rund (oeros en huisrund) 
en moeflon. Ook het wilde zwijn is een grazer bij uitstek. 

 ‘Wisselende vreters of intermediate feeders’. Deze soorten hebben een flexibele voedselkeus 
en kunnen zich gedragen als grazers en browsers. Het gedrag wordt sterk bepaald door 
hetgeen aan voedsel beschikbaar is. Ondanks de grote pens zullen deze soorten slechts in 
uiterste nood oud en taai gras eten. Edelherten zijn bij uitstek wisselende vreters. 

 
Edelhert, damhert, moeflon en het ree in het Veluwse boslandschap lijken in staat een redelijk stabiel 
evenwicht tussen aanwas en sterfte te bereiken. Voor reeën in het multifunctionele landschap lijkt dit 
niet op te gaan omdat populaties als gevolg voedsel op landbouwgronden in een groeifase blijven. De 
aantallen van de soorten edelhert, damhert en moeflon worden vanwege andere belangen (voornamelijk 
schade aan bos) ver beneden de verzadigingsdichtheid gehouden. Voor het wilde zwijn schommelt de 
draagkracht geweldig. Overschrijding van de draagkracht ligt bij deze soort altijd op de loer in jaren met 
een gering mastaanbod. De aantallen zullen altijd meer schommelen in vergelijking tot edelhert en 
damhert. 
 
Dichtheidsafhankelijke en dichtheidsonafhankelijke factoren 
Factoren die verantwoordelijk zijn voor de aantalschommelingen van een populatie rond de 
verzadigingsdichtheid kunnen onderverdeeld worden in dichtheidsonafhankelijke en 
dichtheidsafhankelijke. 
 
Dichtheidsonafhankelijke factoren worden meestal door klimatologische omstandigheden bepaald, 
bijvoorbeeld grote sterfte van reekalveren en biggen onder natte en koude weersomstandigheden direct 
na het werpen. Ook catastrofen zoals brand of overstromingen behoren tot deze categorie. Ziekten en 
epidemieën kunnen dichtheidsonafhankelijk optreden maar hebben veelal een relatie met een relatief 
hoge dichtheid die zich vertaalt in een afname van de weerstand. Predatie behoort hier ook toe. 
 
Dichtheidsafhankelijke effecten werken door op de aanwas en de sterfte. Deze effecten worden 
veroorzaakt door voedselconcurrentie ten aanzien van kwaliteit en kwantiteit en uiten zich in gemiddeld 
lagere lichaamsgewichten. Deze lagere lichaamsgewichten hebben effecten op de frequentie van 
ovuleren en de overlevingskansen van kalveren. Uit de afschotregistratie van de Vereniging Wildbeheer 
Veluwe blijkt dat smaldieren beneden een ontweid gewicht van 45 kg nooit drachtig zijn. Het aandeel 
smaldieren op de Veluwe met een gewicht beneden deze kritische grens is zeer beperkt. Kalveren die 
beneden een bepaald kritisch gewicht worden geboren hebben geen overlevingskansen. (Putman et al. 
1996, Clutton Brock et al. 1982). 
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Op het eiland Rhum zijn bij toenemende aantallen edelherten de volgende effecten gevonden (Putman 
et al. 1996, Clutton Brock et al. 1982): 

 gemiddeld latere conceptiedatum; 

 vruchtbaarheid neemt af met name in de klasse 1 t/m 5 jaar; 

 toenemende kalverensterfte in de winter door een verminderde melkgift; 

 vertraagde verharing; 

 mogelijk verhoogde sterfte eenjarige dieren; 

 afname geweigrootte; 

 later tijdstip afwerpen en vegen gewei; 

 toename sterfte van volwassen herten. 
 
Uit de tweede helft van de jaren vijftig is bekend dat als gevolg van de betere bescherming de 
edelhertenstand in de Imbosch opliep tot bijna 350 stuks. Door gebrek aan voedsel verkeerden ze in 
slechte conditie. Dit leidde onder jonge dieren tot aanzienlijke sterfte met als belangrijke oorzaken 
kruisverlamming en botbreuk in het bekken door gebrek aan mineralen (Van den Hoorn 1996). Ook 
het Veluwse onderzoek naar de mineralenstatus bij grofwild duidt onder de huidige omstandigheden 
op tekorten van calcium, fosfor en natrium bij edelherten en wilde zwijnen (Groot Bruinderink et al. 
1998). De uitkomsten zijn redelijk alarmerend. Vervolg onderzoek zou uitsluitsel kunnen geven hoe de 
situatie zich verder heeft ontwikkeld.  
Vervolg onderzoek heeft inmiddels in 2010 en 2011 plaatsgevonden. In 2012 is hierover door Groot 
Bruinderink gepubliceerd in het tijdschrift Het Edelhert (2012). De conclusie is hierna integraal 
weergegeven. De status van Ca, P, Na en K in de populatie edelherten op de Veluwe lijkt ca. 30 jaar 
na het staken van de bijvoeding stabiel. Nog steeds wijzen de waarden, met uitzondering van de 
omgeving van Staverden, op een mineralenarm leefgebied voor edelherten. De vergelijking met de 
Oostvaardersplassen bevestigt dit. Volwassen mannelijke dieren hebben het in het algemeen 
moeilijker dan vrouwelijke en kalveren vertonen specifieke lage Na-gehaltes. De (potentieel) 
beschikbare rijkere graasweiden (wildweiden, poorten, voormalige landbouwgronden) op en aan de 
rand van de Veluwe vormen een belangrijke mineralenbron. Ons is niet bekend of en waar in de 
tussenliggende periode likstenen zijn geplaatst. Een belangwekkende conclusie is evenwel dat de 
edelherten op de Veluwe al enkele generaties probleemloos kunnen voortbestaan op het aanwezige 
natuurlijke voedsel, ondanks een laag aanbod aan CA en Na in dat natuurlijke voedsel. 
 
De geconstateerde verschillen in mineralen status tussen gebieden op de Veluwe zijn ook zichtbaar aan 
de edelherten zelf. Opvallend zijn de verschillen in de gemiddelde stangenlengte van spitsers op de 
Noordwest-Veluwe (lang) en die van de Zuidoost-Veluwe (kort). Dit verschil is te verklaren uit verschillen 
in dichtheid en uit kwaliteitsverschillen (mineralen) tussen beide leefgebieden.  
 
Putman et al. (1996) concludeerden in een studie van ree, edelhert en damhert dat de 
dichtheidsafhankelijke respons een aantal stappen in een vaste volgorde kent: 

 als eerste en belangrijkste een uitgestelde puberteit; 

 gevolgd door een verminderde ovulatie bij adulte vrouwtjes vanwege onderschrijding kritische 
gewichtsdrempel; 

 gevolgd door verhoogde wintersterfte bij kalveren en jaarlingen; 

 en tenslotte verhoogde sterfte onder adulten. 
 
Ook bij wilde zwijnen treden dichtheidsafhankelijke effecten op. Een ieder kent het spreekwoord ‘vele 
varkens maken de spoeling dun’. Dit fenomeen kan versterkt worden door een sterk wisselend natuurlijk 
voedselaanbod. In combinatie met een zeer hoge aanwas kan dit leiden tot grote overschrijding van de 
draagkracht gevolgd door massale sterfte door voedselgebrek. De hoeveelheid beschikbaar voedsel 
vertaald zich onder wilde zwijnen in de aanwas. Na een herfst zonder eikels en beukennoten in de 
Zuidelijke Wildbaan van Het Kroondomein in de onderzoeksperiode 1987 tot 1992 was het 
reproductiesucces nul. In dit gebied was geen alternatief voedsel in de vorm van breedbladige grassen 
aanwezig. In het referentiegebied de boswachterij Ugchelen-Hoenderloo waar de wilde zwijnen in 
mastloze jaren wel konden terugvallen op deze alternatieve voedselbron, was wel reproductie (Groot 
Bruinderink et al. 1994). In het gebied Belowesh zijn de volgende effecten van voedselgebrek gevonden: 
veranderingen in de leeftijdsopbouw, vermindering van de reproductie, zeugen die gust blijven en een 
hogere sterfte onder jonge biggen (Koslo 1975). 
Ook op de Veluwe zien we als gevolg van de wisselingen in het natuurlijke voedselaanbod 
schommelingen in de jaarlijkse aanwas van wilde zwijnen. Deze varieert tussen 109%-200% van de 
totale voorjaarspopulatie. De laatste vijf jaar was de variatie geringer vanwege het ontbreken van 
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extreem goede mastjaren. De natuurlijke voedselsituatie is tevens van invloed op het tijdstip van 
werpen: onder slechte omstandigheden in april-mei-juni en onder goede omstandigheden in januari, 
februari-maart-april. Grote overschrijding van de draagkracht gevolgd door massale sterfte treedt niet 
op omdat de stand tot nu toe door afschot op of onder het niveau van de draagkracht wordt gehouden. 
In gebieden met hogere dichtheden wordt net zoals door Koslo hogere sterfte onder jonge biggen 
geconstateerd. Dit treedt lokaal op in de maanden mei, juni en juli, door voedselgebrek er zijn 
voorbeelden dat het vrijwel alle biggen betrof.  
 
Conclusie 
Edelhert, damhert, ree en moeflon lijken in het Veluwse boslandschap in staat te zijn een redelijk stabiel 
evenwicht te bereiken zonder extreme overschrijdingen van de draagkracht. Sterk fluctuerende 
dichtheden zijn voor deze soorten dan ook niet snel te verwachten. Grotere populatieschommelingen 
kunnen veroorzaakt worden door dichtheidsonafhankelijke factoren zoals klimaat of ziekten. Een 
onzekerheid is in welke mate het beperkte mineralenaanbod van de Veluwe zijn doorwerking heeft. De 
dynamiek in begrazingsdruk in het oorspronkelijke systeem lijkt op basis hiervan te worden veroorzaakt 
door nomadisch gedrag zoals wisseling tussen zomer- en winterbiotopen en de sturende werking van 
predatoren op de aanwezigheid van hun prooidieren. De Veluwe heeft geen predatoren en is 
voornamelijk een winterbiotoop. Daarnaast is het een mineraalarm systeem bestaand uit alleen 
zandgronden die in het recente verleden door de mens sterk zijn uitgeput. Door de sterke wisseling van 
het natuurlijke voedselaanbod voor wilde zwijnen, zijn bij deze soort grote overschrijdingen van de 
draagkracht te verwachten met als gevolg massale sterfte (crashes) en welzijnsproblemen. 
Het ree wordt in het multifunctionele landschap in de rest van Gelderland niet natuurlijk geremd in hun 
aantalsontwikkeling. Landbouwgewassen zorgen jaarlijks zolang ze dekking bieden voor ene geweldige 
vergroting van het reeënbenuttingsgebied. Uiteindelijke zullen ook de reeen bloot komen te staan aan 
een dichtheidsafhankelijke respons. 
 
Aantallen op basis van de ecologische draagkracht 
Uitgaande van de huidige situatie van de Veluwe zonder predatoren is de ecologische draagkracht te 
schatten (tabel 4.14). Voor de soorten edelhert en damhert kunnen alleen verwachtingen over de 
maximumomvang op basis van literatuurgegevens worden uitgesproken. Op grond van deze schatting 
is het aannemelijk dat de aantallen minimaal een factor 10 hoger komen te liggen dan de huidige 
aantallen. De dichtheid damherten zal nog veel hoger worden dan de dichtheid aan edelherten. In de 
literatuur worden voor damherten dichtheden genoemd van 8 tot 180 damherten per 100 ha en voor 
edelherten van 0,3 tot 35 per 100 ha (Breukelen et al. 2000). De kwaliteit van het leefgebied van de 
Veluwe wordt verhoogd door het bereikbaar maken van mineraal rijkere gronden. Dit beperkt tevens de 
kans op een gebrekkige mineralen voorziening. 
Op basis van praktijkgegevens lijkt de maximum zomerstand voor wilde zwijnen te liggen op ongeveer 
8.000 stuks en de maximum voorjaarstand op ongeveer 3.000 dieren. Door Alterra is een maximale 
draagkracht berekend van 1.500 dieren en een minimale draagkracht (na enkele mastloze jaren) van 
121 wilde zwijnen (Groot Bruinderink et al. 1999). 
 
De reeënstand bevindt zich in de grote aaneengesloten bos- en natuurgebieden op de Veluwe op het 
niveau van de draagkracht. In grote delen worden reeen hier niet beheerd, wel wordt de stand lokaal 
verlaagd vanwege effecten op de nagestreefde bosontwikkeling en het verminderen van aanrijdingen 
op de wegen die het leefgebied doorkruisen. De aanwezigheid van edelherten en damherten hebben 
een drukkend effect op de aantallen reeën. Dichtheden worden ingeschat op circa 5 reeën per 100 
hectare. In het multifunctionele landschap van de Veluwe en elders in Gelderland zijn veel hogere 
dichtheden reeën mogelijk. In de literatuur (Andersen et al, 1998) worden in Europa dichtheden 
aangegeven van 10 tot 50 reeën per 100 hectare.  
 
De berekening (tabel 4.14) van het aantal damherten en edelherten is gebaseerd op een 
benuttingsgebied ter grootte van circa 60.000 ha en een maximale dichtheid van respectievelijk 50 
ex./100 ha en 30 ex./100 ha. De aantallen edelherten, damherten en wilde zwijnen voor de rest van 
Gelderland zijn niet berekend omdat hun aanwezigheid hier niet gewenst is. Ze zouden hier wel 
uitstekend kunnen leven. 
In de kolom draagkracht gezamenlijk is de trend ingeschat ten opzichte van de draagkracht per soort. 
Dit op basis van de te verwachten voedselconcurrentie. De grootste effecten aan concurrentie zijn te 
verwachten onder de reeën omdat deze als browsers afhankelijk zijn van eiwitrijk en vezelarm voedsel. 
Deze voedselplanten zullen gezamenlijk worden overbegraasd. De soorten edelhert en damhert kunnen 
terugvallen op vezelrijk bulkvoedsel. Dit effect is zichtbaar in onder andere de Oostvaardersplassen 
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maar ook in de (voormalig) gesloten wildbanen op de Veluwe met een veel hogere dichtheid van 
edelhert en damhert dan in de vrije wildbaan. De concurrentie tussen wild zwijn en de herbivoren zal 
gaan om eikels en breedbladige grassen. De voedselsituatie voor het wild zwijn zal hierdoor 
verslechteren. Ervaringen in het Deelerwoud lijken dit te bevestigen. 
Voor de reeën is een berekening gemaakt voor geheel Gelderland. Uit is gegaan van een 
benuttingsgebied van 200.000 hectare met een dichtheid van 25 (10 a 50) stuks per 100 hectare. 
 
Tabel 4.14. Overzicht huidige en mogelijke aantallen edelhert, damhert en wild zwijn op de Veluwe en 
reeën in Gelderland 

Soort Huidig aantal Draagkracht per soort Draagkracht gezamenlijk 

Edelhert 2.100 18.000 lager 

Damhert 600 30.000 lager 

Ree 12.000 50.000 
Veluwe lager vanwege 
voedselconcurrentie 

Wild zwijn 1.800 1.500 - 3.000 lager 

Moeflon 275 n.v.t. n.v.t. 
Toelichting kolomkoppen 
huidig aantal  voorjaarstanden FBE Veluwe (bron: Ver. Wildbeheer Veluwe) De voorjaarstand 

is de stand exclusief de jaarlijkse aanwas die dat jaar nog komt 
draagkracht per soort geschat aantal per soort bij maximale benutting leefgebied 
draagkracht gezamenlijk geschat aantal bij maximale benutting leefgebied en in de aanwezigheid van de 

andere genoemde soorten 

 
Onderlinge concurrentie 
Onderlinge concurrentie tussen de verschillend grofwildsoorten zal naar verwachting zorgen voor een 
afname van de huidige aantallen reeën en wilde zwijnen in het Veluwse boslandschap. De 
concurrentiepositie tussen edelhert en damhert ligt ten gunste van het damhert. 
 
Trek gestimuleerd door (tijdelijk) voedselgebrek 
Een tijdelijk gebrek aan voedsel veelal veroorzaakt door klimatologische factoren zoals droogte, sneeuw 
en late nachtvorsten - die onder meer kunnen lijden tot het uitblijven van mast – zijn factoren die in een 
natuurlijk systeem veelal tijdelijke veranderingen in benuttingsgebied kunnen veroorzaken. 
De klimatologische omstandigheden zijn ook van invloed op het voedselaanbod, oftewel voedsel is de 
bepalende factor voor verplaatsingen. De mate waarin dit optreedt is mede dichtheidsafhankelijk. Bij 
keuzes voor hogere dichtheden zullen er zich vaker en langer perioden voordoen met voedseltekorten. 
Dit zal trek naar andere gebieden gaan stimuleren. 
 
Conclusie 
Op basis van het voedselaanbod kunnen er substantieel meer edelherten en damherten in het huidige 
leefgebied op de Veluwe leven. Voor reeen geldt dit niet voor de grote aaneengesloten 
boslandschappen van de Veluwe. In het meer multifunctionele landschap van de Veluwe en Gelderland 
kunnen substantieel meer reeen leven dan de huidige aantallen. 
 
 
  



 

60 
 

5 Gewenste stand in relatie tot belangen 
 
In dit hoofdstuk is eerst het beeld gegeven welke effecten een niets doen beheer zou hebben op de 
verschillende belangen. Hierna is het beleid, de wensen van terreineigenaren, de schade aan belangen, 
de ervaringen in de afgelopen beheerperiode met de huidige aantallen grofwild vertaald in de gewenste 
aantallen voor de aankomende beheerperiode. 
 
 
5.1 Inschatting schade belangen bij niets doen 
 
In de discussies over aantallen beesten in relatie tot doelstellingen anders dan natuur, spelen steeds 
vijf belangen een rol: de effecten op bosverjonging; de kans op medegebruik van aan- of inliggende 
landbouwgronden (niet uitgerasterd), het verwachte aantal verkeersslachtoffers, schade van flora en 
fauna en de schade aan tuinen en gronden van niet-uitgerasterde bebouwing. Deze laatste is geen 
wettelijk belang in de zin van de FF-wet. 
 
Of iemand schade of overlast ervaart is in belangrijke mate subjectief. Faunaschade ten bedrage van 
250 euro of meer wordt als belangrijke schade beschouwd. 
Indien voor niets doen wordt gekozen dan worden de maximale aantallen bepaald door  het beschikbare 
voedsel. De te verwachte gevolgen zijn samengevat in onderstaande tabel 5.1. 
 
Tabel 5.1 Overzicht inschatting voorjaarstanden - zomerstanden bij niets doen en het effect op de 
jaarlijkse sterfte. 

Soort Draagkracht Aantallen Jaarlijkse sterfte 

Ree grote 
aaneengesloten 
bos- en 
natuurgebieden 

Stabiel evenwicht, 
variatie door mast 

Niet strek afwijkende 
van de huidige 
aantallen 

Circa 1.300 

Ree 
multifunctionele 
landschappen 

Variërend a.g.v. 
voedselaanbod, 
hoger dan in bos- en 
natuur 

hoog a.g.v. 
cultuurlandschap 

? 

Edelhert Stabiel evenwicht > 5.000 stuks > 1.000 

Damhert Stabiel evenwicht > 10.000 stuks > 2.000 

Wild Zwijn 
Variërend a.g.v. 
actuele mastsituatie 

3.000 - 8.000 stuks 
Fluctuerend tussen 0 
en 6.500 

 
Tabel 5.2 Overzicht inschatting schade aan belangen bij niets doen 

Soort Bos Landbouw Verkeer Overlast 

Ree grote 
aaneengesloten 
bos- en 
natuurgebieden 

Lokaal toename Geen verandering Toename Nee 

Ree 
multifunctionele 
landschappen 

Toename Toename Extreme toename Toename 

Edelhert 
Sterke 
onderdrukking 

Extreme toename Extreme toename Toename 

Damhert 
Sterke 
onderdrukking 

Extreme toename Extreme toename Sterke toename 

Wild Zwijn 
In sommige jaren 
onderdrukking 

Lokale toename bij ontbreken 
rasters en verhoogde druk op 
bestaande rasters in 
mastloze jaren 

Sterke toename Sterke toename 

 
Toelichting 
Er is een lokale toename van schade door reeën te verwachten in de gebieden waar nu afschot wordt 
gepleegd. Buiten het CVN zal de schade aan bos hoger uitvallen. Dit is te wijten aan de verhoging van 
de draagkracht die uitgaat van de landbouwgronden (voedsel en dekking). Schade door edelherten en 
damherten zal extreem toenemen, zowel door de toename van de aantallen dieren als ook door de 
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toename van het benuttingsgebied. Ze zullen zich ook buiten de Veluwe gaan verspreiden. In de huidige 
lage dichtheden is het gezamenlijke effect op de bosontwikkeling al aanzienlijk. Voor het medegebruik 
van landbouwgronden zal bij deze aantallen geen draagvlak meer zijn bij de agrariërs. De gewasschade 
zal extreem toenemen. 
Extreme schade door zwijnen aan tuinen, erven en landbouwgronden is te verwachten in voedselarme 
jaren. Ook zal de druk op bestaande rasters navenant toenemen, met het gevaar op infiltratie in 
schadegevoelige / 0-stand gebieden, waar aanwezigheid van wilde zwijnen ongewenst is. De 
verzwakking van de populatie die optreedt in voedselarme jaren vergroot de vatbaarheid voor ziekten 
en parasieten. Dit betekent ook een hogere vatbaarheid voor veeziekten. Het veterinair risico neemt toe 
 
De verwachting is dat het aantal aanrijdingen met reeën op het CVN licht zullen toenemen. Buiten het 
CVN zal de reeënstand steeds verder toenemen, en hierdoor ook het aantal aanrijdingen. Edelhert en 
damhert nemen in aantal sterk toe, dus ook bij deze dieren is een sterke toename in aanrijdingen een 
reële verwachting (2010. Groot Bruinderink et al).  
Bij wilde zwijnen is er een directe relatie tussen dichtheden en het aantal aanrijdingen aangetoond (2010 
Groot Bruinderink et al). Bij het stoppen van beheer zijn er periodiek hogere standen te verwachten dan 
de huidige. Een toename in aanrijdingen is wel te verwachten door het intensiever en langer zoeken 
naar voedsel in de wegbermen. De toename zal het extreemst zijn door de combinatie hoge dichtheid 
en voedselgebrek. 
 
Overlast door reeën in tuinen, erven, campings, bebouwde kommen is niet te verwachten. Overlast door 
damherten en edelherten is een reëel gegeven. Illustratief is de schade en overlast van edelherten aan 
de tuinen van de bewoners van Kootwijk en de tuinen in Dieren, Hoenderloo en Epe Door toenemende 
aantallen, een geringere schuwheid en gebrek aan voedsel in hun oorspronkelijke leefgebied zal de 
druk op tuinen, etc., extreem. Voor het wilde zwijn is een extreme toename van schade en overlast te 
verwachten als overlevingsstrategie in voedselarme jaren. 
 
Tabel 5.3 Vervolg overzicht inschatting schade aan belangen 

Soort Flora 
Fauna 
(andere soorten) 

Fauna 
(soort zelf) 

Wild Zwijn Toename Toename 
Ja, totale populatie met sterfte in categorie 
jong en oud 

Edelhert Toename Toename indirect 
Ja, totale populatie met sterfte in categorie 
jong en oud 

Damhert Toename Toename indirect 
Ja, totale populatie met sterfte in categorie 
jong en oud 

Ree Veluwe Mogelijk lokaal Mogelijk lokaal Ja, met name onder niet dominante reeën 

Ree buiten 
Veluwe 

Toename Toename indirect Ja, met name onder niet dominante reeën 

 
Het effect van edelhert en damhert op de flora wordt het hoogst geschat. Kruiden die aantrekkelijk zijn 
als voedselplant zullen verdwijnen, daarnaast zal tussen 0 en 200 cm alle loofboomverjonging worden 
kaalgevreten. Dit zal indirect ten koste gaan van kleinere fauna, die afhankelijk zijn van specifieke 
voedselplanten dan wel van een structuurrijk bos. Voor de bronbosvegetatie op de Zuidoost Veluwe is 
door Alterra een negatief effect voorspeld. Kortom bepaalde dichtheden kunnen zorgen voor 
overbegrazing waardoor ze zouden kunnen conflicteren met de doelen die in het kader van Natura 2000. 
Het gaat dan om belangrijke schade aan flora. Schade aan fauna is in het kader van Natura 2000 doelen 
ook mogelijk. In het concept beheerplan Natura 2000 is geadviseerd bij het bepalen van de doelstanden 
van hoefdieren rekening te houden met de gevoelige habitattypen. 
 
Voor vegetaties buiten het Veluwe boslandschap waar alleen reeën voorkomen is dit te verwachten 
omdat de draagkracht niet alleen bepaald wordt door het voedselaanbod in de bos – en natuurgebieden 
maar sterk verhoogd wordt door de tijdelijk aanwezige dekking en voedsel biedende 
landbouwgewassen. Na de oogst verdwijnt deze dekking en worden reeën gedwongen zich terug te 
trekken in de resterende bos- en natuurgebieden, hierdoor ontstaat buiten het groeiseizoen een 
onnatuurlijk hoge vraatdruk op de vegetatie in de bos – en natuurgebieden, die versterkt wordt door de 
niet-territoriale leefwijze gedurende dit deel van het jaar. 
 
Het wild zwijn is een predator met zowel flora als fauna op het menu. Groot Bruinderink et al, 1999, zegt 
hier het volgende over: 
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‘Zonder voersuppletie en afschot zullen, bezien over langere termijn, aantalsfluctuaties rond 
draagkracht optreden, welke voor een belangrijk deel zijn terug te voeren op schommelingen in het 
mastaanbod. Een scenario ‘geen beheer’ houdt tevens in, dat ook de predatiedruk van de wilde zwijnen 
op hun voornaamste voedselbronnen fluctueert door de jaren heen. Een dergelijk terughoudend beheer, 
alhoewel op zichzelf een voor de hand liggende optie voor (nagenoeg) natuurlijke landschappen, is om 
een aantal, deels met elkaar samenhangende redenen, niet zonder risico: 

 uit het onderzoek blijkt nog eens wat we al wisten: dat het ecosysteem Veluwe wordt 
gekenmerkt door een grote component, uit oogpunt van energie-aanbod arm bos in vergelijk 
met de PNV(Potentieel Natuurlijke Vegetatie); 

 het ecosysteem Veluwe is mineraalarm; in relatie tot het wilde zwijn geldt dit specifiek voor het 
Natrium-aanbod; 

 de mogelijkheden voor hoefdieren om hieraan het hoofd te bieden door middel van migratie 
zijn zeer beperkt. 
 

Het ecosysteem Veluwe is bovendien incompleet door het ontbreken van natuurlijke predatie die een 
rol zou kunnen spelen bij het dempen van de in het rapport beschreven aantalsfluctuaties. Ook heeft de 
aanwezigheid van een natuurlijke predator gevolgen voor het terreingebruik van hoefdieren en hiermee 
hun effecten op vegetaties.’’ 
 
5.2 Gewenste standen algemeen 
 
In dit deel wordt de onderbouwing gegeven voor de noodzaak voor een duurzaam beheer in relatie tot 
de schading van belangen. De voorgaande periode is in het navolgende deel geëvalueerd. De 
ervaringen en conclusies zijn onderdeel van het nieuwe Faunabeheerplan voor de periode van 2014 
tot en met 2019. Het betreft de seizoenen 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18 en 2018/2019. Deze 
periode is tevens de werkingsduur van het onderhavige plan. 
 
Rasters 
Het gebruik van (buiten)rasters is van invloed op de keuze van de gewenste aantallen edelherten, 
damherten en wilde zwijnen.  
 
Evaluatie FBP 2008-2013 Rasterbeleid 
De motivering van de gewenste standen is gebaseerd op het vinden van een compromis tussen 
enerzijds de belangen van en de aantallen grote wilde hoefdieren en alle andere functies en 
doelstellingen die aan de lokale delen van de Veluwe of delen daarvan zijn toegekend. Bij de meeste 
vormen van schade en overlast is er sprake van een directe relatie met de aantallen hoefdieren. Maar 
er zijn ook delen leefgebied waar de dieren minder snel schade en overlast veroorzaken. Er zijn zelfs 
delen waar vanuit het beheer van de natuur (tijdelijk) hogere dichtheden gewenst zijn.  
Bij de keuzes van de gewenste standen en hun spreiding is uit gegaan van de bestaande 
rastersituaties op de Veluwe. De effectiviteit van deze preventieve maatregel is in hoofdstuk 5 
weergegeven.  
 
Beheer FBP 2014-2019 
Noord Veluwe: geen nieuwe buitenrasters, bestaande situatie voldoet.  
Zuid Veluwe: situatie met buitenrasters continueren 
Algemeen Veluwe: knelpunten/problemen niet met rasters oplossen, maar via keuze aantallen en het 
hieraan gekoppelde beheer. 
Grote vraag blijft wie verantwoordelijke is voor de kosten voor beheer en onderhoud van buitenrasters 
die tot doel hebben wilde zwijnen en edelherten te weren uit landschappen waar hun aanwezigheid 
ongewenst is. In de regel staat het raster op een harde overgang tussen enerzijds het leefgebied van 
de verschillende grofwildsoorten met uitzondering van ree en het aangrenzende schadegevoelige 
landschap. 
 
Belangen van de grote wilde hoefdieren artikel 2 FF-wet 
Niet op de laatste plaats worden ook de belangen van de grote wilde hoefdieren meegewogen. Dit is 
zelfs een wettelijke verplichting die vastgelegd is in artikel 2 van de FF-wet: 

Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede 
voor hun directe leefomgeving. Deze zorg houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of 
redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora en 
fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voor zover 
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zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs 
van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen 
niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken. 

 
In dit beheerplan worden de keuzen gemaakt ten aanzien van de ruimtelijke verspreiding en de 
gewenste aantallen. Het doel is een gedragen compromis tussen belanghebbenden. Op basis hiervan 
wordt er beheerd. Worden de doelen niet gehaald qua aantallen of spreiding of blijkt de relatie tussen 
de gekozen aantallen en het optreden van belangrijke schade onjuist is, dan zal een heroverweging 
van de gemaakte keuzes onmiddellijk moeten plaatsvinden. 
 
Daar waar op de Veluwe de grofwildstanden om welke reden dan ook structureel worden verhoogd 
geldt dat: 

a) Degene die hiervoor kiest verantwoordelijk is dat er geen overlast bij de buren ontstaat; 
b) Wanneer er toch overlast objectief wordt vastgesteld, wordt snel en adequaat ingegrepen om 

genoemde overlast te verminderen; 
 
De Flora- en faunawet biedt de Provincie de mogelijkheid op basis van Art 67 personen aan te wijzen 
om afschot te verrichten. Per soort is hierna een uitwerking gegeven van het thema ruimte en 
aantallen in relatie tot schade van belangen. Als eerste op FBE niveau met hierna een uitwerking op 
leefgebiedsniveau. 
 
Vergroting leefgebied en aantallen 
Bij vergroting van het leefgebied zal elke keer de gewenste stand in overleg met de terreineigenaren 
en grondgebruikers worden bepaald. Dit aan de hand van de in het nieuwe gebied geldende 
belangen. Als onderdeel van bestaande leefgebieden zal de afgesproken voorjaarstand voor het 
betreffende uitbreidingsgebied met het afgesproken aantal worden verhoogd. Indien verdunning van 
de stand gewenst is kan uitbreiding van het benuttingsgebied hiertoe gebruikt worden. In zo’n situatie 
gaat vergroting van het benuttingsgebied niet gepaard met een verhoging van het afgesproken aantal. 
Hetzelfde geldt voor de poorten van de Veluwe. Daar waar vergroting van leefgebied ongewenst is zal 
het beheerdoel het voorkomen van kolonisatie zijn. 
 
Tussentijdse veranderingen in gewenste aantallen zoals vastgesteld in dit plan zijn mogelijk. De 
procedure is dat er tussen de terreineigenaren en overige partijen, waaronder degenen die de 
gevolgen daarvan ondervinden draagvlak moet bestaan voor de gewenste verandering. Een 
gemotiveerd verzoek hiertoe wordt voorgelegd aan de FBE Gelderland. De FBE Gelderland neemt na 
akkoord het verzoek op in het jaarlijkse werkplan. Na goedkeuring door de Provincie is de nieuwe 
stand geëffectueerd. 
 
Evaluatie Ruimte FBP 2008-2013 
In de afgelopen beheerplan periode zijn de volgende ecoducten gerealiseerd en inmiddels geopend:  
A1 Veluwe intern, A50 Hattemse Poort, A28 Hierdense Poort, A12 en A50 Renkumse Poort, 
Harderwijkerweg Veluwe intern. De ruimtelijke effecten voor edelherten en ree zijn in hoofdstuk 3 van 
het FBP beschreven. 
Voor de keuze van de gewenste aantallen in de nieuw ontsloten ‘poort’ gebieden heeft het bestuur 
van de FBE Gelderland het advies van Spek & Worm 2012 overgenomen. Dit is in het onderdeel 
gewenste aantallen integraal overgenomen. 
 
 
5.3 Gewenste standen wild zwijn 
 
Evaluatie FBP 2003-2008 
Ondanks een belangrijk grotere populatie dan de doelstand is belangrijke schade effectief voorkomen 
door afschot. Pas in 2007 ontstonden er problemen. De populatie groeide toen door een maximale 
aanwas tot een dichtheid die vrijwel Veluwe breed voor grote problemen zorgde, zowel op de weg als 
ook in de menselijke leefomgeving. Dit werd zowel maatschappelijk als politiek als een niet wenselijke 
situatie beschouwd. 
Het aspect verkeersveiligheid is vanaf 2008 daarom als belang mee worden gewogen bij de bepaling 
van de gewenste doelstanden. Dit heeft vooral betrekking op de Noord Veluwe en in mindere mate op 
de Zuid Veluwe. 
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In gebieden waar verkeersonveiligheid geen knelpunt is heeft het ook geen doorwerking voor de 
keuze van de doelstand. Het zwaarstwegende belang blijft hier schade aan de fauna de soort zelf en 
schade aan flora- en fauna. Uit de evaluatie 2003-2008 is gebleken dat een minder stringente 
handhaving van de doelstand niet tot belangrijke schade leidde. Dit biedt de mogelijkheid het jaarlijkse 
afschot af te stemmen op de actuele mastsituatie. Een aantal terreinbeheerders is hier voorstander 
van. Dit wil zeggen minder afschot onder goede voedselomstandigheden en meer afschot onder 
slechte voedselomstandigheden. Hiermee wordt meer aangesloten bij de natuurlijke 
populatieschommeling met de bijbehorende schommelingen in sterfte. In de komende periode zal 
hierdoor sprake zijn van een meer gedifferentieerd populatiebeheer afgestemd op de wettelijke 
belangen per WBE. 
 
Het beleid om de verkeersveiligheid te vergroten door maatregelen zoals snelheidsbeperking, geleide 
oversteek of ongelijkvloerse kruising (snelwegen) naast afschot, blijft onverminderd van kracht. Omdat 
één en ander niet op korte termijn gerealiseerd kan worden zal in de gebieden met een intensieve 
infrastructuur de populatiegrootte mede afgestemd worden op het beperken van aanrijdingen. In 2007 
lag het aantal met 575 stuks extreem hoog. Een betere aantal bewaking is daarom noodzakelijk. Te 
bereiken door een andere interpretatie (correctie voor dichtheid en voor voedselsituatie) van de 
telgegevens, een betere inschatting van de aanwas en een efficiëntere en gebiedsdekkende 
uitvoering van het afschot. 
Alhoewel de nieuwe doelstanden verschillend zijn geldt voor de gehele Veluwe het beter handhaven 
van de afgesproken aantallen. De effecten van de nieuwe keuzen zullen worden gemonitord, als blijkt 
dat de handhaving niet toereikend is zal voor een strakker getalsmatig beheer worden gekozen. 
De WBE’s vervullen hierbij een belangrijke rol. Zij dragen zorg voor een juiste uitvoering van de 
tellingen en een 100% realisatie van het toegewezen afschot. 
 
Evaluatie FBP 2008-2013: genomen preventieve maatregelen: 
Om de verkeersveiligheid te verhogen zijn de volgende preventieve maatregelen genomen: 

 rasters langs de Amersfoortseweg N344 

 elektronische signalering in combinatie met geleidende wilde zwijnen rasters Leuvenumseweg 
Harderwijk 

 dassenraster tevens zwijnenkerend raster Leuvenumseweg Ermelo 

 raster langs westzijde Harderwijkerweg 

 aanleg oversteekplaats Deelerwoud – Hoge Veluwe 

 zwijnverdwijnblokken langs Verl. Arnhemseweg (N224), de Elspeterweg (N310) en de 
Elburgerweg / Eperweg (N309). 

 betere inpassing met geleidende rasters signaleringssysteem Eperweg ’t Harde,  
Preventieve maatregelen op stapel 

 Proef nieuwe signalering bermpalen Kootwijkerweg 

 Zwijnverdwijnblokken in de bermen van Eperweg/Soerelseweg (N795) en Garderenseweg 
(N797) 
 

  
Ruimte 
 
Evaluatie FBP 2003-2008 
De overheid hanteert een 0-stand in de gebieden rond de Veluwe en voor de grotere 
landbouwenclaves op de Veluwe (zie bijlage 4). 
Het handhaven van de 0-stand in de gebieden buiten de Veluwe is succesvol geweest. Kolonisatie en 
setteling is in de meeste gebieden voorkomen door middel van afschot van de nieuwkomers. In twee 
0-stand gebieden is dit niet bereikt. Het gaat om het gebied ten oosten van het Kroondomein Het Loo 
op de Noord Oost Veluwe en het gebied De Driesprong op de Zuid West Veluwe. In beide gebieden is 
nog steeds sprake van duurzame populaties. 
Op de Noord Veluwe ligt de Agrarische Enclave deze is vanaf de sluiting van het wilde 
zwijnenkerende raster tot 2008 succesvol vrij van wild zwijnen gehouden. Vanaf 2008 heeft zich daar 
een zelfstandige populatie ontwikkelt. 
 
Evaluatie FBP 2008-2013 
Het handhaven van de 0-stand buiten de Veluwe is redelijk succesvol geweest. Kolonisatie en 
setteling is in de meeste gebieden voorkomen door middel van afschot van de nieuwkomers. Wel nam 
lokaal de druk van wilde zwijnen toe op de schil die rond de Veluwe ligt. Dit gold met name voor de 
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Noord Veluwe waar het leefgebied niet wordt begrensd door buitenrasters. Inmiddels zijn door een 
betere aantal bewaking in zijn totaliteit en een verhoogd afschot in deze randzone de problemen 
geminimaliseerd. 
Op de Veluwe liggen drie grote 0-standgebieden (Oostzijde Kroondomein Het Loo, Driesprong Ede en 
Agrarische Enclave Noord Veluwe. In de eerste twee gebieden is nog steeds sprake van een 
duurzame populatie. In de Agrarische Enclave is de stand inmiddels weer sterk gereduceerd, maar er 
is nog steeds sprake van standwild. 
Ondanks twee mindere mastjaren is in geen van de drie 0-stand gebieden de 0-stand bereikt. 
 
Groesbeek 
Buiten de Veluwe ligt nog een 0-stand gebied ten zuid oosten van Nijmegen. Dit maakt onderdeel uit 
van een grensoverschrijdend groter leefgebied. Ook hier geldt dat ondanks het 0-standbeleid er een 
duurzame populatie aanwezig is. Gunstig is dat dit alleen het geval is in een gering deel van het 
huidige benuttingsgebied. Het leefgebied wat in Duitsland is gelegen is omrasterd en voedt incidenteel 
het 0-stand gebied in Nederland.  
 

Advies 0-standgebieden met kwaliteit leefgebied 

Voornoemde 0-standgebieden hebben de kwaliteit van leefgebied. De FBE Gelderland stelt voor 

zolang er geen rastermaatregelen genomen zijn de huidige status van 0-stand gebied te continueren. 

 

0-stand gebieden elders Gelderland 

Buiten de huidige gebieden waar wilde zwijnen als standwild voorkomen wordt de 0-stand goed 

bewaakt, dit wordt gecontinueerd.  

De provincie heeft het beleidsvoornemen te laten onderzoeken of er draagvlak is voor het aanwijzen 

van een leefgebied van wilde zwijnen nabij Nijmegen. 

 

Grens tussen leefgebied en 0-standgebied 
Delen van deze randzone zijn onderdeel van Plannen van Aanpak (Apeldoorn, Epe, Hattemerbroek, 
Ermelo-Harderwijk, westzijde WBE Veluwe Noord West. Kenmerk is dat in deze gebieden ergens de 
grens ligt tussen regulier leefgebied en 0-standsgebied. 
In een aantal gevallen sorteerde de aanpak onvoldoende effect. Daarom is in een aantal gevallen de 
grens tussen het leefgebied van de zwijnen en die van de mens enigszins verplaatst. Het gebied waar 
een 0-standbeleid geldt wordt dan vergroot en verruimt daarmee de mogelijkheden voor de uitvoering 
teneinde de gewenste lage dichtheid te bereiken. In de PvA gebieden Apeldoorn, Epe, Hattemerbroek 
en Ermelo-Harderwijk heeft dit medegeholpen om de problemen op te lossen. Om oneigenlijk gebruik 
van 0-stand gebied te voorkomen geldt ook voor leefgebied waar gestuurd wordt op een lage 
dichtheid de verruimde ontheffingsmogelijkheden met betrekking tot perioden, categorieën en 
oppervlakte jachtveld. 
De dorpen op de Veluwe zijn geen leefgebied voor wilde zwijnen en daarom aan te merken als 0-
stand gebied. Dit geldt ook voor dorpen die niet sluitend zijn uitgerasterd. 
De aanpak binnen de bebouwde kom wordt als noodmaatregel achter de hand gehouden. 
 
Uitwisseling door opheffen barrières 
In de kern van de Zuid Veluwe staan nog de nodige particuliere rasters die een vrije uitwisseling 
tussen de verschillende leefgebieden bemoeilijken. In het raster van de Hoge Veluwe zijn twee 
openingen (1x gelijkvloers en 1x ongelijkvloers) aangebracht. Via deze openingen zijn de 
leefgebieden Zuid West Veluwe, Hoge Veluwe en Zuid Oost Veluwe nu met elkaar verbonden. 
Binnen de Zuid Oost Veluwe liggen de omrasterde gebieden Hoog Deelen en Deelerwoud. De wilde 

zwijnenpopulaties op beide landgoederen zijn qua beheer en isolatie gescheiden van de populatie op 

de Zuid Oost Veluwe. Het is gewenst beide landgoederen beter te integreren als onderdeel van de 

Zuid Oost / Midden Veluwe. De FBE Gelderland neemt het initiatief, indien nodig met de Provincie, om 

samen met de betrokken eigenaren tot een gezamenlijk afgestemd beheer op leefgebiedsniveau te 

komen. 
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Gewenste standen wild zwijn per deelgebied 
 
Noord Veluwe 
Hier is de opgave voor de aanstaande periode het beter handhaven van de huidige doelstanden. 
Zolang deze handhaving niet is gegarandeerd gelden de huidige doelstanden als uitgangspunt. 
Binnen dit beheer regime is er slechts op beperkte schaal plaats voor afschotvrije zones mits die het 
handhaven van de afgesproken doelstanden niet frustreren. 
Verjagen langs wegen kan een ondersteunende maatregel zijn, evenals het beperken van overlast in 
de menselijke leefomgeving. Deze schadegerichte aanpak is inmiddels onderdeel geworden van het 
totale beheer.  
 
Evaluatie FBP 2008-2013 
Er hebben twee grenswijziging plaatsgevonden tussen de WBE Veluwe Noord West en Vale Ouwe en 
tussen de Vale Ouwe en de Noord Oost Veluwe. De doelstanden zijn hierdoor navenant aangepast.  
In de afgelopen beheerperiode vielen twee slechte mastjaren. De seizoenen 2010/11 en 2012/13. Dit 
zijn omstandigheden die het mogelijk maken de afgesproken doelstand te bereiken. Dit is niet gelukt. 
Het minst binnen de WBE Vale Ouwe. Wel is 100% of meer van de toewijzing gerealiseerd, 
desondanks zijn de doelstanden niet bereikt. Dit komt door onderschatting van de stand na een 
beukenmastjaar. Voor verhogingen van de afschottoewijzingen lopende het seizoen als men al 100% 
heeft gerealiseerd is bij de jachthouders geen draagvlak. 
In de slechte mastjaren is wel de stand naar beneden gebracht en door verhoogde 
afschotinspanningen in de schade en overlastgebieden zijn de problemen veroorzaakt door wilde 
zwijnen sterk verminderd. Dit voorjaar 2013 waren er eigenlijk alleen nog problemen 
(verkeersveiligheid, menselijke leefomgeving (tuinen en gevoel van onveiligheid)) met wilde zwijnen in 
de omgeving van het Stroese Zand.  
Het aantal aanrijdingen is in vergelijk tot de voorgaande beheerperiode aanzienlijk gedaald. Ook lijkt 
het mogelijk door maatwerkbeheer in de periferie van wegen het aantal aanrijdingen verder te doen 
verminderen.  
Is eenmaal in het schade- en overlastgebied een lage dichtheid bereikt dan is het belangrijk dat deze 
wordt gehandhaafd. Door reductie van de problemen is men snel geneigd te verslappen.  
 
Beheer advies komende periode Noord Veluwe 

 Geen veranderingen in doelstanden noodzakelijk. Als door de voorgestelde maatwerkaanpak 

in de schade en overlast zones, wat hogere dichtheden mogelijk zijn in de kerngebieden is dat 

geen probleem. Voorwaarde is wel dat er elders geen andere negatieve effecten op gaan 

treden.  

 Correcties nauwkeurigheid tellingen toepassen conform huidig beleid. 

 Voedselarme jaren beter benutten om afgesproken doelstand te bereiken. 

 Sturen op lage dichtheden zonder beperkingen in aantallen en categorieën in schade- en 

overlast gebieden, meer maatwerk zie hiervoor het onderdeel schadebestrijding. 

 
Tabel 5.5 Overzicht gewenste standen wild zwijn Noord Veluwe 2014-2019 

 
WBE 

Doelstand Opmerkingen 

Veluwe Noord West 180 Beheer accent meer maatwerk 

Vale Ouwe 83 Beheer accent meer maatwerk 

Noord Oost Veluwe  162 Beheer accent meer maatwerk 

   

Subtotaal 425  

 
Zuid Veluwe 
Voor het grootste deel van de Zuid Veluwe is gekozen voor een wilde zwijnen beheer waarbij de 
doelstand een afspiegeling is van de natuurlijke voedselsituatie. De voedselsituatie is afhankelijk van 
de hoeveelheid eikels en beukennoten. In voedselrijke jaren kan er een grotere populatie de winter 
doorkomen. In voedselarme jaren een kleinere. De voedselsituatie wordt op basis van bloei en 
vruchtzetting ingeschat door de beheerders op de Veluwe. Op basis hiervan wordt jaarlijks de van 
toepassing zijnde doelstand gekozen. 
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Tabel 5.6 Overzicht gewenste standen mastvolgende beheer Zuid Veluwe in 2009 

WBE 
Doelstand 
voedselarm 

Doelstand 
gemiddeld 

Doelstand 
voedselrijk 

Oude 
doelstand 

Midden Veluwe 200 300 400 160 

Zuid West Veluwe 100 150 200 60 

Zuid Oost Veluwe 300 400 500 140 

Ten opzichte van de oude doelstanden is er op de Midden en de Zuid West Veluwe sprake van een 
beperkte verhoging van de doelstand onder voedselarme omstandigheden. Dit omdat op de Midden 
en de Zuid West Veluwe verkeersveiligheid een mee te wegen belang is. Afschot langs deze probleem 
wegen N304 en N224 krijgt een meer structureel karakter zolang er geen effectieve preventieve 
maatregelen zijn genomen. Dit geldt ook voor de periferie van de menselijke leefomgeving. 
 
Op de Zuid Oost Veluwe is wel sprake van een aanzienlijke verhoging. De doelstand van 140 stuks is 
verhoogd naar 300 stuks onder voedselarme omstandigheden. 
Dit kan in deze WBE ook al is de doelstand bereikt betekenen dat er in de winter, nawinter en voorjaar 
mogelijk welzijnsproblemen zullen ontstaan. Zichtbaar lijdende wilde zwijnen worden afgeschoten. 
Door dit afschot kan de populatie tot onder het afgesproken niveau krimpen. De aantallen die worden 
geschoten en de periode wordt bepaald door het aanwezig zijn van wilde zwijnen met 
welzijnsproblemen. Ook kan dit betekenen dat in deze jaren het reproductie succes zal dalen, door 
een verhoogde biggensterfte. Bij dit beheer passen ruimere afschotperioden die meer samenvallen 
met de natuurlijke bottle neckperiode (nawinter en voorjaar). 
 
Evaluatie FBP 2008-2013 
De evaluatie van de eerste drie seizoenen is gebaseerd op de regulier verkregen gegevens over 
aantallen, afschot en sterfte. Ook ervaringen van gebiedsdeskundigen zijn hierin meegenomen. 
Na goedkeuring van het vorige Faunabeheerplan in 2009 is voor het eerst in het seizoen 2010/2011 
het nieuwe beleid toegepast.  
Op basis van de mastsituatie zijn de volgende doelstanden gehanteerd.  
 
Tabel 5.7 Overzicht gehanteerde gewenste standen wild zwijn afgelopen periode 2010/11 t/m 
2013/2014 

Seizoen 
Midden 
Veluwe 

Zuid West 
Veluwe 

Zuid Oost 
Veluwe 

Mastsituatie 

2010/2011 200 300 100 Slecht 

2011/2012 244 349 112 Gemiddeld 

2012/2013 268* 318* 150 Slecht 

2013/2014 312* 418* 108 Gemiddeld 

Toelichting: de doelstanden voorjaar 2012 zijn lager dan doelstanden die in het FBPlan gelden voor 
een gemiddeld mastjaar. Dit komt omdat in de volwassen categorie de stand beneden het gewenste 
aantal lag. 
* sinds 2012 liggen er binnen de WBE’s Midden Veluwe en Zuid West Veluwe enkele afschotvrije 
zones. De aantallen wilde zwijnen in deze gebieden zijn wel opgenomen in de zomerstand, maar zijn 
buitenbeschouwing gelaten voor de bepaling van de afschottoewijzing.  
Op basis van de resultaten van drie afgeronde seizoenen kunnen de volgende voorlopige conclusies 
worden getrokken: 

 Binnen deze aanpak worden de afgesproken doelstanden gerealiseerd. 

 De dichtheid is gemiddeld lager dan op de Noord Veluwe. 

 Berekende aanwas is lager dan op basis van historische gegevens, en substantieel lager dan 
in de gebieden die sturen op een lage dichtheid. 

 De afschottoewijzing onder de volwassen zwijnen wordt sterk beperkt. 

 Het aantal aanrijdingen vertoont in de belangrijke mate dezelfde trend als op de Noord 
Veluwe. Zowel op de Midden Veluwe als ook op de Zuid West Veluwe wordt langs de 
aanwezige Provinciale weg bewust een lage dichtheid wilde zwijnen nagestreefd. 

 Sterfte door gebrek aan voedsel uitte zich in de nawinter en het vroege voorjaar van 2013 veel 
sterker in deze gebieden dan in de gebieden waar gestuurd wordt op lage dichtheden. 

 
De effecten van het flexibele beheer lijken het grootst op de Zuid West Veluwe. De oorzaak lijkt te 
zitten in het niet verstrekken van lokvoer in de voedselarme zomerperiode (mei tot en met augustus). 
Mondelinge mededeling Cees de Jong: begin augustus lijken de meeste biggen op de Midden Veluwe 
te zijn gestorven. 
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Het mechanisme wat de effecten verklaard is dat de dichtheid in de bepaalde periode van het jaar 
(nawinter en vroege voorjaar, maar ook de zomerperiode) er voor zorgt dat de aanwezige energie niet 
toereikend is om te overleven. In de nawinter werkt dit door op biggen die voorafgaand aan de winter 
zijn geboren, maar ook op eenjarigen en volwassen wilde zwijnen. De verhouding big : een jaar en 
ouder bedraagt 50:50. Dit is gebaseerd op de winter/voorjaar sterfte in 2013. 
Het energie tekort gedurende de zomer werkt alleen door op de pasgeboren biggen, niet op oudere 
wilde zwijnen. Bij nog hogere dichtheden wilde zwijnen zal er ook biggen zomersterfte plaats gaan 
vinden na gemiddelde mastjaren met eikels en beukennoten. 
 
Beheer advies FBP 2014-2019 
Voor het totale leefgebied wordt een streefstand afgesproken, als handvat voor de beheerbaarheid en 
gecontroleerde groei. De ontwikkeling van de aantallen en hun spreiding wordt bepaald door de mate 
waarin schade en of overlast optreedt. 
Instellen afschot vrije zone (AVZ) Veluwe zoom circa 1.150 hectare en ???? hectare Deelerwoud. De 
oppervlakte en de begrenzing van de AVZ is hier nog niet bekend. Dit wordt bepaald door de invulling 
van de buffergebieden als onderdeel van het Plan van Aanpak voor de Zuid Oost Veluwe. 
Verjagen langs wegen (ondersteund met afschot) op Zuid Veluwe niet beperken tot piekperiode 
(september, oktober, november) tijdens mastloze jaren. 
Te hoge sterfte in nawinter en vroege voorjaar verhinderen door maatwerk aanpak jachthouders in 
zuidoostelijke deel Zuid Oost Veluwe. 
Het landgoed Deelerwoud beheermatig toevoegen aan leefgebied Midden Veluwe of Zuid Oost 
Veluwe (indicatie doelstand 15 stuks). 
 
 
Tabel 5.8 Overzicht gewenste standen mastvolgende beheer wild zwijn periode 2014-2019 

WBE 
Doelstand 
voedselarm 

Doelstand 
gemiddeld 

Doelstand 
voedselrijk 

Incl. 
afschotvrije 
zone 

Midden Veluwe 200 250 300-400 Ja 

Zuid West Veluwe 100 150 200 Ja 

Zuid Oost Veluwe 300 400 500 Ja 

Bij foutieve inschatting voedselsituatie eventueel tussentijdse aanpassing doelstand. 
 
Voor de Hoge Veluwe ook gelegen op de Zuid Veluwe geldt dit beleid niet. Zij blijft uitgaan van een 
vaste doelstand, waarbij zij accepteert dat in een enig jaar het afschot, ondanks inspanningen, niet zal 
worden gehaald. Ondanks twee slechte mastjaren vertoont de stand een stijgende trend.  
 
Tabel 5.9 Gewenste stand Hoge Veluwe periode 2014-2019 

WBE Doelstand Opmerkingen 

Hoge Veluwe 50  

 
Doelstanden periode 2014-2019 
De doelstanden variëren afhankelijk van de voedselsituatie tussen minimaal 1075 tot 1475 stuks dit is 
exclusief de wilde zwijnen in de afschotvrije zone. 
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Samenvatting gewenste standen wild zwijn 

Tabel 5.10 Overzicht gewenste standen wild zwijn Gelderland periode 2014-2019 

WBE 
Gewenste stand Afschot 

vrije zone   
Opmerkingen 

FBP 2009-2014 FBP 2014-2019 

Veluwe Noord West 140 180  Beheer accent meer maatwerk 

Vale Ouwe 100 83  Beheer accent meer maatwerk 

Noord Oost Veluwe 175 162  Beheer accent meer maatwerk 

Subtotaal Noord 415 425 

 Streefstand Noord Veluwe in 2009 
met 10 stuks verhoogd i.v.m. 
grenscorrecties WBE’s, 
verandering in streefstanden 
gevolg grenscorrecties 

Midden Veluwe 200/300/400 200/250/300-400 inclusief Flexibelbeheer op basis mast 

Zuid West Veluwe 100/150/200 100/150/200 inclusief Flexibelbeheer op basis mast 

Zuid Oost Veluwe 300/400/500 300/400/500 inclusief Flexibelbeheer op basis mast 

Hoge Veluwe 50 50 
 Vaste gewenste stand idem Noord 

Veluwe 

Deelerwoud 15 15  Integratie midden of zuidoost 

Subtotaal Zuid 665/915/1165 665/865/1065   

Totaal 1080/1330/1580 1090/1290/1490   

 

 

5.4 Gewenste standen edelhert 

 
Ruimte 
Het beleid stuurt op vergroting van het benuttingsgebied o.a. via het realiseren van de Poorten van de 
Veluwe. Voor eventuele toekomstige verbindingen richting Oostvaardersplassen, Utrechtse 
Heuvelrug, Sallandse Heuvelrug–Bentheim en Gelderse Poort–Reichswald (zie bijlage 11) zijn nog 
aanvullende ontsnipperende maatregelen nodig. Onduidelijk is wanneer deze gaan komen. 
In de afgelopen plan periode is de benutting door edelherten gestart in zowel de Soerense Poort, de 
Gelderse Vallei en de Wisselse Poort. Het beheer in deze Poort valt voor een deel onder de 
verantwoordelijkheid van het Kroondomein ’t Loo. 
Met de realisatie van een zestal ecoducten in 2012 is nu de mogelijkheid aanwezig voor edelherten 
hun benuttingsgebied verder te vergroten. Het betreft allemaal multifunctionele gebieden: met een mix 
van natuur, landbouwgronden, huizen en erven, recreanten en doorsneden met een intensieve 
infrastructuur. In de Hattemsepoort in het deel wat tot de Veluwe behoort, leven nu al permanent 
edelherten. De Hierdense Poort wordt ’s nachts intensief benut. Gebieden geschikt als daginstand zijn 
schaars. Ook in het voorjaar van 2013 is het Jac.P.Thijsse ecoduct geopend. Hier moet het gebruik 
van het ecoduct en het achterland nog volledig op gang komen. 
Meer ruimte betekent bij de aanname van een gelijk blijvende dichtheid een toename van het aantal 
edelherten. Afhankelijk van de toekomstige benutting zal voor de poortgebieden afspraken worden 
gemaakt over de gewenste aantallen. Het advies hierover van Spek en Worm ( Spek en Worm, 2012) 
is door het toenmalige bestuur van de FBE Veluwe overgenomen en als zodanig verwerkt in de FBP. 
 
Kolonisatie nieuw leefgebied vanuit de Veluwe 
Kolonisatie van nieuw leefgebied is bij vooral vrouwelijke edelherten een traag proces. Om dit proces 
niet te vertragen is afschot van deze dieren ongewenst. Voor de Poortgebieden die in openverbinding 
staan met de Veluwe is het beleid kolonisten van edelhert of damherten te gedogen. Dit betreft de 
gebieden Hattemse Poort, Soerense Poort, Renkumse Poort en Gelderse Vallei (RBV Utrecht). Voor 
de overige Poortgebieden of Robuuste Verbindingen is dit niet te verwachten omdat deze zijn 
gebarricadeerd door snelwegen en of rasters. Voor ontsluiting van deze gebieden zal van te voren 
een weging van belangen plaatsvinden. Deze weging van belangen zal vertaald worden in het na te 
streven aantal edelherten en of damherten. 
Een 0-standbeleid geldt voor het gehele werkgebied voor edelherten en of damherten die ontsnappen 
uit parken. Afschot is aan de orde als blijkt dat vangen of verdoven niet tot een oplossing leidt. 
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Kolonisatie nieuw leefgebied vanuit Duitsland 
Het is gewenst om kolonisten die vanuit Duitse bronpopulaties Oost Gelderland intrekken niet voor 
afschot in aanmerking laten komen. De vraag is op ze zich gaan vestigen. Als dit gebeurt dan het 
proces van groei laten ontwikkelen tot een maximale roedelgrootte van 10 a 15 stuks. Dit is gebaseerd 
op de ervaringen in de Soerense Poort en de Gelderse Vallei waarin vergelijkbare landschappen de 
negatieve effecten van hun aanwezigheid kunnen worden geminimaliseerd, zolang de aantallen en de 
roedels niet te groot worden. Een goede bewaking van de aantallen is een essentiële voorwaarde. Net 
zoals een goede monitoring van de effecten (landbouwschade, verkeersveiligheid en overige schade 
en overlast. Aan de hand van deze ervaringen zal t.z.t. een nadere beoordeling gemaakt moeten 
worden of via routes en delen leefgebied in Oost Gelderland verbinding gemaakt kan worden tussen 
populaties in Duitsland en de Veluwe. Mogelijk blijkt dat het landschap van Oost Gelderland toch te 
conflictrijk is, ook al komen de edelherten alleen in lage dichtheden voor. Een zelfde aanpak is 
gewenst voor Groesbeek voor de komst van edelherten uit het aangrenzende Reichswald. 
Van edelherten die buiten de Veluwe verongelukken wordt geadviseerd DNA monsters te nemen zo 
kan inzicht worden verkregen over hun herkomst. 
 
Veluwe 
Het gewenste aantal edelherten op de Veluwe bedraagt thans circa 1900 stuks. In gebieden van 
eigenaren met een hoofddoelstelling natuur is er naar de opvatting van de betrokken beheerders 
ruimte voor een toename van het aantal edelherten; met name op de Zuidoost- , Zuidwest- en Midden-
Veluwe. Dit is in de voorgaande planperiodes in delen van deze gebieden ingevuld. Als eerste startte 
in seizoen 2001/02 het experiment Deelerwoud. In seizoen 2005/06 is de keuze voor hogere 
dichtheden op de Zuid Oost Veluwe en de Zuid West Veluwe (van 150 naar 205) geeffectueerd. In de 
afgelopen planperiode seizoen 2011/12 is voor het eerst invulling gegeven aan de afschotvrije 
gebieden op de Midden Veluwe.  
Het experiment Deelerwoud en de keuze voor hogere doelstanden op de Zuid Oost Veluwe heeft tot 
een snelle toename van het aantal edelherten en damherten geleid. Naast de positieve effecten 
spelen vooral de negatieve effecten een rol voor de invulling van het beheer in de aankomende 
periode. 
In de andere leefgebieden spelen andere functies een rol in het beheer. En bepalen in belangrijke 
mate de gewenste graasdruk en hiermee de gewenste aantallen. In half-natuurlijke landschappen is 
ruimte voor enige toename van het aantal. Juist in heideterreinen en heischraalgraslanden heeft 
begrazing een positief effect op de diversiteit maar verminderd ook de beheerkosten, omdat het de 
successie remt. Juist in de openheidelandschappen is dit wenselijk en is goed te combineren met 
zichtbaarheid. In multifunctionele landschappen speelt de gewenste bosontwikkeling een belangrijke 
rol. Hier wordt geen ruimte voor een toename van het aantal gezien en wordt aangestuurd op 
consolidatie van het huidige aantal edelherten. Maar in een ander gebied is juist vanwege 
natuurwaarden in een arm naaldboombos een hoge begrazingsdruk gewenst om verloofing tegen te 
gaan.  
De hoofdlijn is dat in gebieden met een hoofddoelstelling natuur er ruimte is voor een toename van het 
aantal edelherten. In halfnatuurlijke landschappen is er enige ruimte voor hogere aantallen. In 
multifunctionele landschappen waar aan de bosontwikkeling kwalitatieve en kwantitatieve eisen wordt 
gesteld is geen ruimte voor een toename van het aantal edelherten, hooguit voor een tijdelijke en of 
een lokale. Door de lappendeken aan doelstellingen is het gewenste aantal altijd een compromis 
tussen verschillende belangen van verschillende eigenaren. Waarbij ruimte is voor lokaal maatwerk.  
Het vraagt ook afstemmen van verschillen in dichtheden, dit doet zich op diverse plekken op de Veluwe 
voor. In kader van dit FBP is hier een gemeenschappelijke werkwijze voor opgesteld.  
 
Integratie belangen 
In het overgrote deel van het leefgebied van edelhert en damhert is vanwege conflicterende belangen 
gekozen voor lage dichtheden (zie tabel 5.11), vertaald in een gewenste stand. Daarnaast wordt in 
een aantal grotere gebieden met relatief weinig conflicterende belangen gekozen voor hogere 
dichtheden en afschotvrije zones (AVZ). Deze gebieden worden nu als onderdeel van het leefgebied 
en de daarvoor geldende streefstand beschouwd.  
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Tabel 5.11 Na te streven aantallen edelherten en damherten in relatie tot belangen 

 Dichtheid per 100 ha 

Multifunctioneel bos en medegebruik landbouwgronden 2 

Multifunctioneel bos en geen medegebruik landbouwgrond 3 

Natuurfunctie en geen medegebruik landbouwgrond en 
multifunctioneel bos op bereikbare afstand (3 à 4 km) 

Hogere dichtheden 

Natuurfunctie en geen medegebruik landbouwgrond en geen 
multifunctioneel op bereikbare afstand (3 à 4 km) 

Hogere dichtheden 

 
Voor deze gebieden met hogere dichtheden geldt een specifieke aanpak. Deze vindt u in hoofdstuk 
6.2.4 Na te streven verdeling afschot naar plaats. 
 
Scheiding belangen 
Daar waar belangen niet te verenigen zijn zullen ze worden gescheiden door bijvoorbeeld een raster. 
Dit heeft betrekking op bijv. landbouwenclaves in gebieden met hogere dichtheden edelherten en of 
damherten. Maar ook daar waar het leefgebied grenst aan bijvoorbeeld snelwegen. Ook is in het 
verleden gekozen daar waar het leefgebied bestaande uit bos-en natuurgebied overgaat in een door 
landbouw gedomineerd landschap een grofwildkerend buitenraster te plaatsen. 
Ook kan als oplossing worden gekozen de belangen bij hogere dichtheden verenigbaar te maken. 
Bijvoorbeeld verhoogde zichtbaarheid op landbouwgronden. De aanwezige edelherten moeten dan 
wel een economische drager worden voor de betreffende agrariër. 
 
Verkeersveiligheid 
Dit belang wordt gewogen in relatie tot keuzes voor hogere aantallen. In sterk versnipperde gebieden 
zoals belangrijke delen van de Noord Veluwe is een verhoging of een lokale verhoging van aantallen 
alleen acceptabel als van te voren een veilige kruising van wegen gegarandeerd kan worden. Dit door 
bijvoorbeeld snelheidsbeperkende maatregelen. 
 
 
Noord Veluwe 
Op de Noord Veluwe liggen de leefgebieden Noord West Veluwe, Noord Oost Veluwe en de Gelderse 
Vallei. Deze laatste staat in contact met de Noord West Veluwe en wordt populatie technisch als 
onderdeel van de Noord West Veluwe gezien. De thans geldende afspraken voor de na te streven 
voorjaarstanden bedragen respectievelijk 215 (incl. 15 stuks Gelderse Vallei) en 220 stuks. Het raster 
rond het Kroondomein Het Loo heeft daar waar het grenst aan bos- en natuurgebied geen wildkerende 
functie meer. Inmiddels is hier vrijwel overal vrije uitwisseling mogelijk. In toenemende mate wordt 
samengewerkt. Conform artikel 70 van de FFwet neemt Onze Minister van EZ besluiten over de 
artikelen 67 en 68 voor zover het terreinen betreft waar het genot van de jacht berust bij de Kroondrager. 
Alhoewel de Noord Veluwe overwegend bestaat uit multifunctioneel bos zijn er mogelijkheden voor 
lokaal maatwerk, bijvoorbeeld hogere aantallen in gebieden met alleen een natuurfunctie. Voorwaarde 
is dat in goed overleg rekening wordt gehouden met elkaars doelstellingen en beheerconcepten.  
 
Noord West Veluwe 
Uitbreiding leefgebied 
In de afgelopen planperiode is in seizoen 2009/2010 de doelstand van 170 stuks verhoogd naar 200 
stuks. Dit omdat voldaan werd aan de voorwaarde dat er sprake was van een totale benutting van het 
potentiele leefgebied. Met de 15 stuks in de Gelderse Vallei bedraagt de doelstand in totaal 215 stuks. 
 
Evaluatie FBP 2008-2013 
In de afgelopen plan periode is bekend geworden dat de stand extreem is toegenomen. De 
belangrijkste oorzaak is dat de stijging tijdens de jaarlijkse tellingen niet zichtbaar werd. Hierdoor is 
een aantal jaren achter elkaar een veel te lage afschottoewijzing vastgesteld. Het afschot werd wel 
gerealiseerd maar dit was meer dan onvoldoende om de groei te stoppen. De lokale groei die dit tot 
gevolg had, is ook niet door de gebiedsdeskundigen herkend. 
Door toepassing van schijnwerpertelling lijkt dat voor het eerst in 2012 en 2013 een nauwkeuriger 
beeld van de daadwerkelijk stand is verkregen. 
Door het poreus worden van de rasters rond de Zuidelijke Wildbaan van het Kroondomein Het Loo is 
nu ook aan de zuidzijde van de Noord West Veluwe een knelpunt gebied ontstaan met te hoge 
aantallen edelherten. 
Wordt de doelstand van de Zuidelijke Wildbaan meegerekend dan bedraagt de doelstand thans 240 
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stuks. De actuele stand voorjaar 2013 bedroeg circa 600 stuks. 
De groei van circa 200 naar 600 stuks heeft zich ook geuit in een sterke toename van de hoeveelheid 
gewasschade in en rond de Agrarische Enclave en een sterke toename van het aantal aanrijdingen. 
Ook bij de recreanten is de toename van het aantal edeherten niet onopgemerkt gebleven. De 
Enclave is een hotspot geworden om edelherten te kijken. Op internet zijn er allerlei filmpjes van grote 
aantallen edelherten in het noordelijke deel van de Agrarische Enclave te zien. 
Uit het gebied kwamen steeds meer klachten, dit was de aanleiding voor de Provincie Gelderland om 
op 17 januari 2011 een bijeenkomst met een aantal belanghebbenden te organiseren. Uitkomst van 
deze bijeenkomst was dat aan de hand van een Plan van Aanpak de landbouwschade en het aantal 
aanrijdingen tot normale proporties wordt hersteld.  
Het eerste Plan van aanpak is juni 2011 uitgewerkt. Eind juni 2012 heeft een update van het Plan van 
Aanpak plaats gevonden. De afgelopen 2 jaar is onvoldoende resultaat geboekt. Dit is de reden dat de 
directies van de Staatsbosbeheer, Gelders Landschap en Natuurmonumenten en de FBE Gelderland 
op 2 juli 2013 hebben besloten het probleem op de Noord West Veluwe gezamenlijk aan te gaan sturen 
richting een oplossing. De bestaande werkgroep is opgeheven en wordt vervangen door voornoemde 
groep. 
 
Naast de aansturing van de uitvoering wordt gelijktijdig gezocht naar een balans tussen het aantal 
edelherten enerzijds en hun effecten op bos, natuur, landbouw en verkeersveiligheid anderzijds. De 
meest efficiënte maatregel is het controleren van de aantallen en hun spreiding. Door dit te 
combineren met andere flankerende maatregelen gericht op het verminderen van aanrijdingen, het 
verminderen van vraatschade (landbouw, bosbouw en tuinen en erven) en het verbeteren van de 
zichtbaarheid kan lokaal maatwerk worden geleverd. Hierdoor ontstaan er kansen voor lokaal wat 
hogere dichtheden zonder dat dit de gewenste balans verstoord. Maatregelen of de combinatie van 
maatregel zijn erop gericht dieren te binden. 
 
Beheer 2014-2019 
Het accent ligt op het reduceren van de huidige aantallen. Er lijkt wel enige ruimte voor een verhoogde 
doelstand zonder grootschalige negatieve effecten zoals die nu worden ervaren door landbouwers en 
verkeersdeelnemers. 
Waarbij de verhoging van de doelstand wordt gezocht in het gebied Leuvenumsebos. Voor het gehele 
leefgebied wordt gedacht aan een doelstand van 280 stuks.  
Werkwijze is reductie uitvoeren en kijken of de negatieve effecten (gewasschade en aanrijdingen) tot 
een acceptabel niveau worden terug gebracht. 
Tevens ondersteunen met flankerende maatregelen: beheer wildweiden, afwaarderen wegen, 
verkeersmaatregelen en gezamenlijke invulling zichtbaarheid/bronstbeleving noordzijde Enclave met 
de terreineigenaren en grondgebruikers. 
 
Overal is wildzichtbaarheid de rode draad. Zichtbaar wild is het gevolg van een kwalitatief goed 
uitgevoerd beheer. Beleid en uitvoering op basis gezamenlijkheid en sturing op gebiedsniveau. 
 
 
Beheer advies FBP 2014-2019 Noord West Veluwe 
Herstellen balans tussen de edelherten en de andere functies in het gebied. 
Hoge zichtbaarheid edelherten Asselse Heide 
Hoge zichtbaarheid edelherten noordzijde Agrarische Enclave 
Rastersituatie langs Amersfoortseweg, blokkeert elke vorm van uitwisseling tussen de noord en zuid 
Veluwe. Deze barrière moet worden ontsnippert door de aanleg van een functionele verbinding tussen 
de noordelijke en zuidelijke wildbaan van het Kroondomein Het Loo. 
Elektronische signaleringssysteem Flevoweg hectometerpaal 120 ter hoogte van de Leemputten, met 
geleidende rasters 
Meest noordelijke weilanden die aan het bos-en natuurgebied grenzen gaan beheren als 
bliksemafleiders, door ze extra aantrekkelijk te maken. 
Bestaande wildweiden of voormalige landbouwgronden Leuvenumse Bos, Ullerberg en landgoed 
Leuvenum aantrekkelijk maken. 
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Noord Oost Veluwe 
Artillerieschietkamp (ASK) 
Het ASK is voor een belangrijk deel aangewezen als heidelandschap. Zowel in de zin van 
aaneengesloten als ook qua oppervlakte is het ASK, het grootste heidegebied op de Veluwe. De wens 
van de terreinbeheerder om de edelhertenstand op de Doornspijkse Heide te laten groeien is in de 
afgelopen periode voor een deel ingevuld. Verdere groei zal mede bepaald worden door effecten in de 
omgeving en de beheerbaarheid. 
 
Evaluatie FBP 2008-2013 
In de voorgaande planperiode 2004/2009 is de doelstand in het seizoen 2004/2005 met 34 stuks 
verhoogd. Het betrof een lokale verhoging voor het gebied Doornspijkse Heide, het doel was het 
realiseren van een hogere begrazingsdruk in dit natuurgebied. Vijfjaar later (2008/2009) is met 
hetzelfde doel de doelstand voor de Doornspijkse Heide verder verhoogd met 36 stuks.  
 
Handhaving aantallen en problemen 
De actuele aantallen liggen al een paar jaar beduidend boven het afgesproken aantal. Dit geldt niet 
voor het gebied Doornspijkse Heide, maar voor de gebieden Oldebroekse Heide, gebied Epe-Heerde 
en het gebied Pollense Veen-Wisselse Veen. Inmiddels lijkt de stand licht dalend, dit uit zich ook in 
een afname van het aantal aanrijdingen. De hoeveelheid getaxeerde landbouwschade neemt de 
laatste jaren wel sterk toe, dit geldt specifiek voor het Pollenseveen. In 2012 is circa twee derde van 
alle gewasschade hier getaxeerd.  
De bosbeheerder van de Gemeente Epe vindt de huidige stand in zijn gebied te hoog. De actuele 
stand is inderdaad hoger dat wat is afgesproken. 
De spreiding neemt nog wel steeds verder toe. Vrijwel alle uithoeken worden nu benut. Ook vrij snel 
na de opening van het ecoduct Tolhuis over de A50 werden de eerste geweidragers gezien aan de 
oostzijde van de A50. Inmiddels hebben tussen de 5 en 10 geweidragers zich aan de oostzijde van de 
A50 gevestigd. 
Dit jaar kwamen er voor het eerst klachten over edelherten in tuinen in Epe, direct grenzend aan het 
bos- en natuurgebied.  Ondanks aanwezige rasters wisten deze geweidragers binnen te komen. Door 
vraat, schillen en vegen werd nogal wat schade aangericht.  
 
Wensen terreinbeheerder DVD 
In de voorgaande planperioden is de doelstand voor de Doornspijkse Heide tweemaal verhoogd 
teneinde een hoge graasdruk in dit natuurgebied te krijgen. Dit is tot nu toe goed gelukt. 
Aan de andere zijde van de Knobbel ligt de Oldebroekse Heide hier schommelt de stand rond de 140 
stuks. Ondanks een redelijk stabiele stand neemt de graasdruk in delen van dit gebied af. Het gaat om 
de oude brandvlakte ten zuiden van ’t Harde gelegen tussen de A28 aan en het doelengebied van het 
ASK. De afname van de graasdruk is mogelijk het gevolg van een sterke verbetering van de 
voedselsituatie (massale loofboom en grove dennen verjonging) in het bos op de Oldebroekse Heide. 
Ook de hoeveelheid dekking is drastisch toegenomen waardoor de edelherten zich meer kunnen 
spreiden. Ook lijkt de nachtelijke benutting naar buiten de Oldebroekse Heide te zijn toegenomen, dit 
door een hoog voorzieningen niveau in de vorm van wildweiden en rustgebieden en de verstrekking 
van lokvoer t.b.v. beheer en wildobservatie. De beheerder van het ASK wit vanuit zijn bos- en 
natuurgebied een verhoging van de graasdruk in de voormalige brandvlakte met als doel de successie 
af te remmen. Hetzelfde geldt voor de heideterreinen en de heischraalgraslanden rond het 
doelengebied dit zijn Natura 2000 habitattypen. 
 
Beheeradvies Noord Oost Veluwe FBP 2014-2019 
Verlaging actuele aantallen Pollenseveen-Wisselseveen. 
Verlaging actuele aantallen bosgebied Gemeente Epe. 
Aandachtspunt herten in tuinen bebouwde kom Gemeente Epe. 
Verhoging graasdruk Oldebroekse Heide (oude brandvlakte en heide- en heideschraalgras landen. Te 
bereiken door oude brandvlakte aan te merken als afschotvrije zone (400 hectare). Afhankelijk van de 
ontwikkeling van de graasdruk en de aantalsontwikkeling zal jaarlijks worden bepaald hoeveel 
edelherten die binnen de afschotvrije zone zijn geteld voor afschot worden vrijgegeven. De maximale 
verhoging van de edelherten in de afschotvrije zone inclusief een hogere doelstand op de 
Oldebroekse Heide bedraagt maximaal 100 stuks, toepassing is afhankelijk van de gewenste 
begrazingseffecten en de handhaafbaarheid. 
Flankerende maatregelen zijn: 
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Doortrekken grofwildkerende raster langs het spoor aan de noordzijde van het ASK 
Uitbreidende geleidende raster rond het elektronisch signaleringsysteem 
Verruiming bejagingsmogelijkheden (o.a. gebruik lokvoer) teneinde effecten van edelherten richting 
buren te voorkomen. 
Nachtelijke binding open heide landschap met behulp van wildweiden, zoelen en lokvoer 
 
Tabel 5.12 Voorstel gewenste standen edelhert Noord Veluwe periode 2014-2019 

Leefgebied 
Gewenste 
stand 

Afschotvrije 
zone (AVZ) 

Opmerkingen 

Noord West Veluwe 205 + 60 Geen  

Noord Oost Veluwe 220+80 Ja, 400 ha 

Invulling afschotvrije zone ter grootte van 400 
hectare. en verhoging dichtheid ASK / Oldebroekse 
Heide tot maximaal 100 edelherten bovenop huidige 
doelstand.  

Totaal Noord Veluwe 565   

 
Samenwerking Kroondomein Het Loo 
De Noord Veluwe bestaat uit de leefgebieden Noord West Veluwe, Noord Oost Veluwe en 
Kroondomein Het Loo. Van het oorspronkelijke grofwildkerende buitenraster worden alleen die delen 
in stand gehouden die grenzen aan landbouwgronden (Agrarische Enclave, landbouwgronden ten 
oosten van Kroondomein Het Loo of aan Provinciale wegen (Amersfoortseweg N344). Samenwerking 
en afstemming van het grofwildbeheer is hierdoor noodzakelijk geworden. 
De ontstane knelpunten met aanrijdingen op de Kootwijkerweg en de gewasschade aan de zuidzijde 
van de Agrarische Enclave lijkt een relatie te hebben met hogere aantallen edelherten dan 
afgesproken en vastgelegd in het Faunabeheerplan van de FBE Veluwe thans FBE Gelderland en het 
Faunabeheerplan van Kroondomein Het Loo. Het Kroondomein het Loo valt conform de FF-wet 
beleidsmatig onder het Ministerie van EZ.  
Beheeradvies 2014-2019  
Binnen de aanpak heeft het terug brengen van de aantallen op het afgesproken niveau de hoogste 
prioriteit. Als dit is gebeurt wordt bezien of rastermaatregelen langs de zuidzijde van de Agrarische 
Enclave nog wel nodig zijn. 
Het afwaarderen van de Kootwijkerweg die nu als vierbaansweg is uitgevoerd is een maatregel om de 
verkeersveiligheid te verhogen. 
Medegebruik landbouwenclave Assel door edelherten buiten het groeiseizoen toestaan, via afsluitbare 
in- en uitsprongen. 
 
Zuid Veluwe 
Op de Zuid Veluwe liggen de leefgebieden Midden, Zuid Oost, Zuid West en Hoge Veluwe. In de 
afgelopen beheerperiode 2008-2014 golden de volgende afspraken: Midden Veluwe 160 stuks 
inclusief afschotvrije zone, Zuid Oost Veluwe 560 stuks zonder aantalslimiet voor het gebied 
Deelerwoud, Zuid West Veluwe 205 stuks en Hoge Veluwe 200 stuks.  
 
Midden Veluwe 
 
Invulling afschot vrije zone (AVZ) Midden Veluwe 2009-2014 
In de noordoost hoek van het ISK ligt al jaren een afschotvrije zone van circa 500 hectare. 
Staatsbosbeheer heeft in het vorige FBEplan 2009-2014 periode de reeds aanwezige afschotvrije zone 
op het ISK uitgebreid met de Hoog Buurlose Heide waardoor een grote afschotvrije zone ontstond waar 
de aantallen op mochten lopen. Voor het reguliere gebied buiten de afschotvrije zone is in de vorige 
planperiode uitgegaan van een doelstand van 160 stuks.  
Hierdoor werd meer ruimte geboden aan een meer natuurlijke ontwikkeling van de edelhertenstand, met 
als doel een substantiële betere zichtbaarheid. Hiertoe is het ook noodzakelijk dat het recreatief 
medegebruik in de afschotvrije zone wordt gezoneerd. 
De rest van het leefgebied werd gezien als een buffer waar beheerd wordt conform de oorspronkelijke 
voorjaarstand van 160 stuks (1,5 per 100 ha). Er is in 2009 vooralsnog gekozen voor een niet te hoge 
doelstand omdat ook de afschotvrije zone in toenemende mate als bron gaat functioneren. Afhankelijk 
van de ervaringen zijn in de toekomst veranderingen van de doelstand mogelijk. 
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Evaluatie FBP 2008-2013 
Op de Midden Veluwe is de planperiode gericht invulling gegeven aan de verhoging van de 
zichtbaarheid in een aantal gebieden, dit door het instellen van afschotvrije zones (AVZ). Hier is in het 
seizoen 2011/2012 mee gestart. Na twee seizoenen neemt de zichtbaarheid in de AVZ toe. Een 
verdere kwaliteitsimpuls is te bereiken door het recreatief medegebruik af te stemmen op deze functie. 
Met de groei van de aantallen in de afschotvrijzone is de doelstand van 160 stuks in 2011 opgelopen 
tot 269 stuks als doelstand voor het voorjaar in 2014. 
 
In 2013 werd een belangrijke hogere actuele stand geconstateerd. Deze hogere aantallen uitte zich in 
2012 al in een toename van het aantal aanrijdingen op de Otterloseweg, Apeldoornseweg en de 
gemeentelijke wegen in het oostelijke deel van het leefgebied. Medio 2013 is langs de noordzijde van 
de Apeldoornseweg N304 een grofwildkerend raster geplaatst. Er is voor deze oplossing gekozen 
omdat langs de zuidzijde al het buitenraster van de Hoge Veluwe staat. 
In Kootwijk neemt de gewasschade aan de hier aanwezig mais toe. 
In Hoenderloo klagen een aantal bewoners over herten die in hun tuinen en moestuinen voor de 
nodige schade en overlast zorgen In overleg met de Dorpscommissie zal naar een oplossing worden 
gezocht. 
In verband met het functioneren van de ecoducten over de A50 en de A1 zijn afschotvrije zones 
ingericht. Afgevraagd kan worden of dit wenselijk is omdat hierdoor concentraties edelherten ontstaan 
die voor het functioneren niet noodzakelijk zijn. 
Bij het ecoduct Hoog Buurlo ligt aan de zuidzijde een afschotvrije zone aan de noordzijde begint het 
Kroondomein Het Loo. waar een lage dichtheid edelherten wordt nagestreefd. Hierover is onderlinge 
afstemming tussen beide terreinbeheerders gewenst. 

 
Beheeradvies FBP 2014-2019 
De oude afspraak van een gewenste voorjaarsstand van 160 stuks exclusief de aantallen in de 
afschotvrije zone is veranderd in een streefstand van 300 edelherten voor het totale gebied. Dit is 
inclusief de afschotvrije zone. Continuering afschot vrije zone (AVZ) ter grootte circa 1600 hectare.  
Instellen Regiegroep  
Jaarlijkse evaluatie door de Regiegroep na de voorjaarstellingen: 

 ontwikkeling zichtbaarheid in afschotvrije zone en overige delen leefgebied 

 aantalsontwikkeling in afschotvrije zone 

 aantalsontwikkeling buiten afschotvrije zone 

 ontwikkeling gewasschade Kootwijk (relatie met wildzichtbaarheidsarrangementen). 

 ontwikkeling aanrijdingen met edelherten en damherten 

 ontwikkeling aanwezigheid oostzijde leefgebied 
 

 
Figuur 5.1 Afschotvrije zone (AVZ) Midden Veluwe vanaf 2011 
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Jaarlijks beoordelen groei in en buiten afschotvrije zone ter bepaling nieuwe streefstand 
Opstellen werkplan Midden Veluwe na akkoord verwerken in werkplan FBE Gelderland 
Nog nadere afspraken maken over spreiding binnen leefgebied, voor het Gelders Landschap en de 
Bosgroep is de dichtheid aan de oostzijde nu te hoog. Tevens aanloop vanuit de Zuid Oost Veluwe 
(Woeste Hoeve / corridor Woeste Hoeve / parallelweg A50) omgeving Varenna.  
Beheer richten op vermindering aanrijdingen, gewasschade Kootwijk en overlast in Hoenderloo 
Waken voor te grote concentratievorming edelherten op en rond ecoducten 
Slimme zonering recreatief medegebruik Hoog Buurlose Heide en overige afschotvrije zones teneinde 
zichtbaarheid te optimaliseren 
 
 
Zuid West Veluwe 
 
Beheeradvies FBP 2014-2019 
Huidige situatie doelstand 205 stuks continueren.  
Voedselsituatie door middel van wildweiden binnen het leefgebied verbeteren met als doel de druk 
van edelherten op omringende landbouwgronden te verminderen. 
 
Toelichting 
Het opzoeken van de aangrenzende landbouwgronden komt omdat de aantrekkelijke voedselrijke 
gronden binnen het bos- en natuurgebied of worden verschraald of worden uitgerasterd. Het verschil 
in aanbod en voedselkwaliteit tussen het bos- en natuurgebied en de aangrenzende cultuurgronden 
wordt steeds groter. En hoe groter het verschil des te langer de voedseltochten van het kaalwild zullen 
worden en des te eerder de herten hun benuttingsgebied naar de rijke rand verplaatsen.  
De trigger is voedsel. De oplossing ook. Zorg verspreid in het leefgebied voor plekken met 
aantrekkelijk voedsel wat in kwaliteit en periode van aanbod niet onderdoet dan dat van bij de boer. 
Terug naar de Zuid West Veluwe. Daar liggen en lagen diverse landbouwenclaves. Zorg nu verspreid 
dat er hoekjes zijn waar ze aantrekkelijk voedsel vinden. De Veluwe kent al een eeuwen lange historie 
van verschralen om lokaal te kunnen verrijken. Dit worden trekpleisters voor meerdere wildsoorten, leg 
je ze ook nog op een plek waar rust is, dan kunnen ze deze plekken ook met goed licht benutten. Leg 
je ze in het juiste landschap en stem je het recreatieve medegebruik in de directe omgeving erop af. 
Het resultaat een plek waar recreanten uitstekende kansen hebben om wild te zien. 
 
 
Zuid Oost Veluwe 
 
Evaluatie FBP 2009-2014 
In het voorgaande FBP werd al de zorg uitgesproken over het handhaven van de afgesproken 
aantallen en de verdeling afgestemd op de verschillende belangen in het gebied ten oosten van de 
A50. Ten westen van de A50 is gekozen voor hogere dichtheden met in de kern het gebied 
Deelerwoud waar conform de afspraken tot 2011 geen afschot van edelhert en damhert zal 
plaatsvinden. 
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Figuur 5.2 Doeldichtheden edelhertequivalenten Zuid Oost Veluwe 2004 
 
Deze combinatie zorgde voor een verdere toename van de aantallen edelherten en damherten en 
hiermee samenhangende problematiek. Dit was de aanleiding om op 30 juni 2010 te overleggen met 
alle belanghebbenden. De uitkomst was dat er tussen de partijen geen eensluidende mening 
vastgesteld kon worden over oorzaak en gevolg. Wel ervaren zij dat het ontstane probleem een 
gezamenlijke aanpak vergt. Dit overleg heeft tot uitwisseling van elkaars standpunten en 
oplossingsrichtingen geleid met als resultaat een eerste plan van aanpak (7 juli 2010), met als doel om 
gezamenlijk zo snel als mogelijk de gerezen problemen op te lossen. 
Uitgangspunt is een gezamenlijke aanpak om een gezamenlijke probleem op te lossen op basis van 
het principe dat je ze daar schiet waar er teveel zijn. 
 
Probleemstelling juli 2010 
De aantallen edelherten en damherten op de Zuid Oost Veluwe zijn de afgelopen jaren gestegen. Hier 
liggen meerdere oorzaken aan ten grondslag. Eén van de redenen is de start met het experiment 
Deelerwoud (zie figuur 5.2 gebied C1). Vanaf 2001 is hier geen afschot meer gepleegd onder de 
aanwezige damherten en edelherten. Daarnaast is in 2004 in het Faunabeheerplan gekozen voor een 
nieuwe aanpak met hogere dichtheden edelherten en damherten. Waarbij de dichtheden zijn 
afgestemd op de belangen van terreineigenaren en grondgebruikers. De hoogste dichtheden in de 
gebieden C1 t/m C4, een hogere dichtheid in gebied B en continuering van lage dichtheden 
edelherten en damherten in de gebieden A1 t/m A4. De blauwe cijfers geven aan het aantal herten 
(edelhert en of damhert) per 100 ha. Ook het consequent dan wel incidenteel niet halen van het 
afschot draagt bij aan de oplopende standen, evenals de twijfel aan de nauwkeurigheid van de 
tellingen, zeker die van 2009. 
Binnen deze gekozen aanpak doen zich nu in toenemende mate de volgende problemen voor: 

 De edelherten stand is steeds verder boven het afgesproken niveau gegroeid. 

 De dichtheden in het gehele gebied ook daar waar lage dichtheden zijn afgesproken nemen 
toe. 

 Sommige terreineigenaren in het lage dichtheden gebied (A1 t/m A4) ervaren in toenemende 
mate schade en overlast door de aanwezigheid van toenemende aantallen edelherten. 

 De graasdruk op de landbouwgronden op de Kop van Deelen (grensgebied C1 – C2) is 
ondanks een aangepaste landbouwkundig beheer zeer hoog (waarneming van 70 stuks per 
nacht), waardoor de bedrijfsvoering, zo wordt gesteld, in gevaar komt, Dit geldt ook voor de 
landbouwgronden in de corridor naar de Midden Veluwe. 

Vanaf de start kunnen nog de volgende problemen worden toegevoegd: 

 Vanaf 2011 sterke stijging aanrijdingen met jonge mannelijke damherten op de Koningsweg. 
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 Toename aanrijdingen met vrouwelijke damherten op de Deelerweg thv de toekomstige 
wildwissel met de Hoge Veluwe 

 Toename en schade door mannelijke edelherten in Park Rosendael. 
 
De realisatie van de gekozen aanpak in het Faunabeheerplan komt hierdoor steeds verder onder druk 
te staan. 
De werkgroep van belanghebbenden onder voorzitterschap van de FBE Gelderland komt nog steeds 
1x maal per jaar bijeen. 
Hieronder zijn de belangrijkste resultaten vermeld: 

 Verkleining gebied B (hoge dichtheden) van 3500 naar circa 2500 hectare, doelstand is 
hierdoor met 40 edelherten en 30 damherten verlaagd. 

 Tijdelijk verkleinen afschotvrije zones van 800 hectare naar 200 hectare. 

 Monitoring gebruik ecoduct Terlet 

 Zenderonderzoek naar de migratie van edelherten, kaalwild leeft plaats trouw 

 Jaarlijks vrijgeven landbouwgronden tussen Velp en Rheden heeft sterk sturende werking, 
schrale graslanden worden voorbij gelopen 

 Oplossing schadeproblematiek Van Roekel door middel van plaatsing van grofwildkerend 
raster (juli 2011) 

 Geen belemmeringen met betrekking tot de afschottoewijzing van edelhert en damhert, 
aantalsregulatie is belangrijker dan selectie. 

 Herstel van wildweiden als trekpleisters verspreid binnen de WBE, Binnen WBE is hier 
aandacht voor gevraagd. Een aantal terreinbeheerders zet dit middel in een aantal niet. 

In het voorjaar van 2012 komen de eerste signalen dat de situatie de goede kant op gaat. De aanpak 
wordt op prijs gesteld, leidt tot een betere samenwerking met meer begrip, tevens is het belangrijk 
voor uitwisseling van informatie en kennis is mogelijk ook bruikbaar voor andere delen van de Veluwe. 
Ook in 2013 blijkt dat de standen in het zuidelijke en midden deel van de Zuid Oost Veluwe conform 
de afspraken zijn. De zichtbaarheid in de openheidelandschappen op Veluwezoom is wel drastisch 
afgenomen.  
In het lage dichtheden deel wat hier ten noorden van ligt zijn de aantallen nog steeds veel hoger dan 
afgesproken. 
 
Onvervulde wensen 
In kader van het PvA Zuid Oost Veluwe zijn ook enkele wensen benoemd die nog niet zijn ingevuld. 
Het ontbreekt ons aan een goede monitoring welke effecten de herbivoren hebben op de aanwezige 
bosverjonging. De wetenschappelijke onderbouwing voor de vraateffecten is er wel, maar een actuele 
monitoring op de Veluwe ontbreekt  Actie: Provincie en opleidingsinstituten interesseren voor een 
meetnet voor de beheerders op de Veluwe. Verdere uitwerking aanpak en continuïteit. Hier is op dit 
moment geen invulling aan gegeven. Tevens is het onderwerp ingebracht in kader van beleidsvorming 
faunabeheer bij de Provincie Gelderland, monitoring graasdruk uitwerken als onderdeel van de pilots 
van de Provincie. 
Roedelsamenstellingen edelherten en damherten vermelden in afschotkaart FRS 
Het experiment Deelerwoud is geëvalueerd en zal worden afgerond. De belangrijkste conclusies zijn:  

 Het aantal herten is sterk toegenomen en neemt ook in de afgelopen jaren nog toe,.  

 De populatie is in zeker zin “natuurlijker”, dat wil zeggen dat de leeftijdsopbouw en de 
verhouding man/vrouw meer in overeenstemming is gekomen met de natuurlijke referentie. 

 Het is moeilijk om de netto migratie in beeld te brengen. Het is aannemelijk dat een deel van 
de jonge mannelijke dieren uit het gebied vertrekt (en waarschijnlijk in hoofdzaak de A50 
oversteken).  

 Er is geen aanwijzing dat bijzondere en/of bedreigde dieren van het droge zandlandschap 
verder achteruit zijn gegaan als gevolg van de grotere graasdruk. 

 Als gevolg van de hoge graasdruk komt bosverjonging minder goed van de grond. Grove den 
en Lijsterbes kunnen het beste overweg met de graasdruk. 

 De kans voor bezoekers om herten te zien is aanzienlijk toegenomen, en dit is een 
gecombineerd effect van de hogere aantallen dieren en van het feit dat de herten minder 
schuw zijn geworden.  

 De maatschappelijke schade is sterk toegenomen, vooral in de vorm van landbouwschade 
aan de zuidwestkant van het Deelerwoud. In de zomer van 2011 zijn deze landbouwgronden 
uitgerasterd en is deze schade tot nihil gereduceerd. 
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Aanvullend kunnen op basis van ervaringen de volgende conclusies worden toegevoegd: 

 Sterfte door gebrek aan voedsel is nog niet geconstateerd.  

 Kaalwild van edelhert en damhert lijken nog steeds sterk gebonden te zijn aan hun 
geboortegebied. 

 Door natuurlijke trek van mannelijke dieren vanuit een hoge dichtheden gebied naar een lage 
dichtheden gebied en het hieruit voortvloeiende afschot vervrouwelijken de populaties 
damherten en edelherten. 

 Gewichten van in de periferie van het Deelerwoud geschoten laten de laagste gewichten van 
de Veluwe zien. 

 In toenemende mate worden aangrenzende gebieden van buren ’s nachts benut door 
edelherten en damherten afkomstig uit het Deelerwoud. 

 Onduidelijk blijft in welke mate de gebieden van buren elders in het leefgebied belast worden 
met jonge edelherten en damherten afkomstig uit het Deelerwoud. 

 Ondanks een sterke toename in de voorjaarsstand van zowel damherten als edelherten over 
de periode 1995 tot 2010 bleef het aantal aanrijdingen op de Koningsweg toch vrij stabiel op 
ongeveer 2 stuks per jaar en kon er geen verband met de voorjaarsstand worden gevonden. 
De ontwikkelingen in 2011 en 2012 laten een trendbreuk zien ten aanzien van aanrijdingen 
met damherten. 

 
De hoofdconclusie van de onderzoekers van INBO luidde als volgt: Als besluit kan worden 

gesteld dat de populaties van zowel damhert, edelhert als ree in het Deelerwoud duidelijk de 
effecten van het stopzetten van de bejaging vertonen. Hierbij vertonen dam- en edelhert zowel in 

hun populatieontwikkeling, -samenstelling als in hun gedrag verschillende kenmerken die sterke 
parallellen vertonen met andere niet-bejaagde populaties. 
 

Aanpak 2013-2014 
Vooruitlopend op de ledenraadpleging van Natuurmonumenten zijn de volgende maatregelen in 2013 
genomen. Hoofddoel was de effecten van de hoge dichtheden edelherten en damherten in het 
Deelerwoud zoveel mogelijk te voorkomen: 

 aan de oostzijde van het Deelerwoud gaat Natuurmonumenten zich komend jaar inspannen 
om eventuele uitloop uit het Deelerwoud op Veluwezoom op te vangen om mogelijkse schade 
bij de aanliggende buren zo beperkt mogelijk te houden; 

 Aan de noordzijde afspraken maken over de situatie op de akkers gelegen in de corridor 
achter Restaurant Woeste Hoeve. Aan de zuidzijde van de corridor is in 2013 hiertoe een 
grofwildkerend raster geplaatst. 

 Aan de zuidzijde wordt vermoed dat Staatsbosbeheer, Dienst Vastgoed Defensie en 
gemeente Arnhem geen zwaarwegende bezwaren hebben tegen een jaar uitstel; 

 Aan de westzijde is de relatie met Nationaal Park De Hoge Veluwe belangrijk aandachtspunt.  
In relatie tot het vervolg beheer Deelerwoud kunnen de volgende aandachts- c.q. knelpunten worden 
toegevoegd. 
Oplossing integratie rasterbanen Hoog Deelen en Deelerwoud Repelaer, verbindingen en qua 
organisatie en samenwerking onderdeel worden van de WBE Zuid Oost Veluwe dan wel WBE Midden 
Veluwe. 
Hoenderloo en landbouwenclave Deelerheide (akkerbouw) zijn grotendeels niet benutbaar door 
grofwild als gevolg van rasters van de particuliere landgoederen Hoog Deelen van de familie Peletier 
en het Deelerwoud van Repelaer. Deze eigendomsrasters die in het verleden met een ander belang 
zijn geplaatst vervullen een algemeen belang passend binnen het rasterbeleid op de Zuid Veluwe. 
Deze rasters zijn gedateerd met als gevolg dat hun wildkerende functie afneemt. Voorkomen moet 
worden dat grofwild vrijelijk Hoenderloo en de Deelerheide kunnen gaan benutten. Er moet een 
oplossing worden gevonden wie verantwoordelijk wordt voor de toekomstige buitenrasters vanaf de 
zuid oostzijde van Hoenderloo tot aan de aansluiting op het grofwildkerende raster aan de zuidzijde 
van de Deelerheide. Hierin speelt mee hoe lang de Deelerheide een landbouwfunctie houdt. 
Functie corridor Woeste Hoeve (verbinding Zuid Oost Veluwe / NM Deelerwoud – Midden Veluwe / 
SBB Varenna conflicteert met landbouwfunctie. Wildzichtbaarheid is hier uitstekend. Oplossing zo 
laten maar dan ook functie als Wildobservatie punt geven, of landgronden grotendeels uitsluiten, en 
op een klein deel functie voor wildobservatie geven, voor de rest uitrasteren.  
Te hoge uitstroom jonge herten richting alle buren Zuid Oost Veluwe 
Aanrijdingen Koningsweg en Deelenseweg 
Edelherten en damherten die zich op Veluwezoom onttrekken aan afschot. 
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Hoge dichtheden kaalwild zonder afschot en herten in lage dichtheid gebieden met afschot zorgt voor 
een onnatuurlijke geslachtsverhouding op leefgebiedsniveau 
 
Ledenraadpleging Natuurmonumenten 
In december zijn de uitkomsten van de ledenraadpleging van Natuurmonumenten bekend geworden 
en in het kader van de update van het FBP besproken. Dit heeft tot de volgende aanpak geleid. 
Op de Zuid Oost Veluwe zal gezamenlijk invulling gegeven aan het navolgende beheer.  

 
Aanpak op hoofdlijnen 2014-2019 
Een afschotvrije zone op gronden van Natuurmonumenten ter grootte van 1.500 a 2.000 hectare. 
Deze afschotvrije zone geldt ook voor wilde zwijnen. Belangrijk doel van de afschotvrije zone is meer 
zichtbaarheid in de aanwezige open heidelandschappen. 
Natuurmonumenten zorgt door afschot in de bufferzones buiten de afschotvrije zone zodat buren 
worden gevrijwaard van schade en overlast. Ook voor de afschotvrijezones wordt een (tijdelijke) 
doelstand afgesproken als hulpmiddel om het proces van een balans vinden met de doelen van de 
buren te ondersteunen. Jaarlijkse worden de effecten (zichtbaarheid / handhaafbaarheid in relatie tot 
schade en overlast) geëvalueerd. 
De bufferzones moeten nog verder worden ingevuld.  
Afspraak is dat we geen onbeheersbare ontwikkeling willen, en dat daarom goed en gezamenlijk 
gemonitord en geteld wordt. Daarnaast worden doelstanden voor de totale populatie gehanteerd en 
gezamenlijk afgesproken, als middel om grip te houden op ontwikkelingen. 
Samengevat komt het neer op een gezamenlijk faunabeheer op de Zuidoost Veluwe, op basis van 
tijdelijke doelstanden die in overleg worden vastgesteld, en worden geëvalueerd en eventueel herzien 
aan de hand van schade en doelstanden bij de buren en de effectiviteit van het beheer in de 
bufferzones.  
 
Beheeradvies FBP 2014-2019 
Streefstand 600 edelherten voor het totale leefgebied. 
Instellen afschot vrije zone (AVZ) Veluwe zoom circa 1.150 hectare en een aantal hectares  in het 
Deelerwoud. De oppervlakte en de begrenzing van de AVZ is hier nog niet bekend. Dit wordt bepaald 
door de invulling van de buffergebieden als onderdeel van het Plan van Aanpak 
Afschot vrij geldt voor de soorten: edelhert, damhert en wild zwijn.  
Instellen Regiegroep op directieniveau 
Aanpassen huidige Plan van aanpak Zuid Oost Veluwe met nieuwe afspraken: 
Binnen drie seizoenen dient de streefstand te worden bereikt 
Objectivering effecten op bosontwikkeling (link monitoring graasdruk) 
Uitwerken aanpak inrichting en binding AVZ 
Jaarlijkse evaluatie door Regiegroep na de tellingen: 

 ontwikkeling zichtbaarheid in afschotvrije zone en overige delen leefgebied 

 aantalsontwikkeling in afschotvrije zone 

 aantalsontwikkeling buiten afschotvrije zone 

 ontwikkeling aanrijdingen met edelherten en damherten 

 ontwikkeling aanwezigheid oostzijde leefgebied 
Jaarlijks beoordelen groei in en buiten afschotvrije zone ter bepaling van de nieuwe streefstand.  
Opstellen werkplan Zuid Oost Veluwe na akkoord verwerken in werkplan FBE Gelderland. 
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Figuur 5.3 Afschotvrije zones (AVZ) Zuid Oost Veluwe situatie februari 2014 
 
Maatwerk bosbouwschade 
Eigenaar landgoed Hoog Deelen heeft te kennen gegeven, dat de gewenste bosverjonging door een 
te hoge graasdruk niet van de grond komt. Deze wordt voor grotendeels veroorzaakt door de actuele 
soorten (damhert, moeflon, edelhert en wild zwijn) en aantallen binnen het landgoed. Incidenteel 
komen hier ook roedels edelherten afkomstig uit het Deelerwoud van Natuurmonumenten. Verstoring 
lijkt de belangrijkste oorzaak. 
Voor het toekomstige terreinbeheer wordt nu een beheerplan opgesteld. Hierin zullen de keuzes 
worden gemaakt hoe de gewenste bosverjonging gerealiseerd gaat worden. Deze keuzes zijn 
bepalend voor de soortensamenstelling en de gewenste dichtheden binnen het landgoed. De huidige 
dichtheden edeherten en damherten conflicteren met de gewenste bosverjonging. Daarom wordt 
voorgesteld het eigendomsraster voorlopig intact te laten. Het landgoed blijft alleen via de beperkte 
opening verbonden met de vrije wildbaan. Bij veranderingen in de rastersituatie dienen er afspraken 
gemaakt te worden tussen de buren over het bufferbeheer. 
 
Landbouwschade 
Jaarlijks zorgen edelhert, damhert en wild zwijnen dat het landbouwgewas in de landbouwenclave 
totaal wordt vernield. Het Faunafonds betaald jaarlijks meer dan 10.000 euro als tegemoetkoming uit 
aan de grondgebruiker. Geadviseerd wordt de enclave Baggermolen uit te rasteren (850 meter).  
 
Wildzichtbaarheid 
Wildobservatiepunt Groenendaal functioneert niet door een aantal cruciale inrichtingsfouten. 
De landbouwgronden achter het Restaurant Woeste Hoeve zijn qua omgevingsfactoren ideaal voor 
wildobservatie (trekpleister, dekking en gezoneerd recreatief medegebruik). 
Baggermolen inrichten als wildobservatieplaats met een aangepast landbouwkundig beheer. 
 
Hoge Veluwe 
Ten opzichte van de omliggende leefgebieden is de huidige gemiddelde dichtheid van 4 stuks per 100 
ha na te streven voorjaarstand gemiddeld lager dan in de direct aangrenzende gebieden zoals Planken 
Wambuis en het Deelerwoud. Op de Midden Veluwe is thans nog sprake van een lagere dichtheid. Met 
de keuze voor een grote afschotvrije zone in de kern van de Midden Veluwe zal dit gaan veranderen. 
Deze gemiddeld hogere dichtheden zouden kunnen gaan conflicteren zodra de in – en uitsprongen naar 
de Zuid West, Zuid Oost en Midden Veluwe operationeel worden. Voor zowel de huidige situatie als ook 
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de situatie na het operationeel worden van de verbindingen geldt als uitgangspunt een afgesproken 
voorjaarstand van 200 stuks. Onderlinge uitwisseling tussen populaties is het doel. Een grote instroom 
dieren vanuit een ander gebied kan voor de beheerder problemen opleveren. In gezamenlijk overleg zal 
vooraf voor een oplossing worden gekozen. Hier past de wens om een goed monitoringsprogramma te 
hebben van de kolonisatie van een ‘blanco’ gebied. Dit is interessant in verband met de realisatie van 
de EHS in zijn algemeenheid. 
 
Evaluatie FBP 2008-2013 
Aan de hiervoor beschreven situatie is niet veel veranderd. De dichtheid edelherten en damherten is 
op het Deelerwoud van Natuurmonumenten wel verder gestegen, waardoor het verschil in dichtheid 
verder is vergroot. 
Tot voor kort leverde dit geen problemen op vanwege het raster rond de Hoge Veluwe. Inmiddels is in 
het najaar van 2013 het ecoduct tussen Hoge Veluwe en de Zuid West Veluwe geopend. Hetzelfde 
geldt voor de gelijkvloerse kruising tussen de Hoge Veluwe en de Zuid Oost Veluwe. Dit vraagt nog 
wel om een op elkaars doelstellingen afgestemd grofwildbeheer. 
De integratie van de Hoge Veluwe wordt begeleidt door een monitoringsprogramma wat uitgevoerd 
wordt door Alterra en de Universiteiten van Wageningen en Wenen. 
Tevens is er een begeleidingsgroep gevormd bestaande uit personen afkomstig uit de buurgebieden. 
De doelstand edelherten voor de Hoge Veluwe blijft onveranderd. 
 
Beheeradvies FBP 2014-2019 
Monitoren toekomstig gebruik Hoge Veluwe als onderdeel van de Zuid Veluwe en waar nodig 
verbeteren grensoverschrijdend beheer. 
Handhaven doelstand van 200 edelherten. 
 
Tabel 5.13 Voorstel gewenste standen Zuid Veluwe periode 2014-2019 

Leefgebied 
Gewenste 
stand 

Afschotvrije zone 
(AVZ) 

Opmerkingen 

Midden Veluwe 
160+ AVZ 

= 300 

ISK en Hoog 
Buurlose Heide 
(1.500 ha) 

Streefstand voor het gehele leefgebied 
inclusief edelherten in afschotvrije zone 

Zuid West 205   

Zuid Oost 
300 + AVZ 

= 600 

Deelerwoud en 
Veluwezoom (1.500 
a 2.000 ha) 

Streefstand voor het gehele leefgebied 
inclusief edelherten in afschotvrije zone 

Hoge Veluwe 200   

Totaal Zuid 
Veluwe 

1305   

Het landgoed Deelerwoud beheermatig toevoegen aan leefgebied Midden Veluwe of Zuid Oost Veluwe 
(indicatie doelstand 70 stuks) hiertoe wordt een overgangsperiode afgesproken.. 
 

Evaluatie doelstanden poortgebieden 2009-2014 

Al langere tijd komen er edelherten voor in de Soerense Poort en in de Gelderse Vallei. In de 

afgelopen beheerperiode zijn hier respectievelijk de volgende doelstanden afgesproken 10 stuks en 

15 stuks. Door middel van afschot ter grootte van de jaarlijkse aanwas wordt de stand op het 

afgesproken niveau gehouden. 

Beide gebieden kennen geen gesloten afschotperiode. De omstandigheden bepalen de mogelijkheid 

om afschot te plegen. Dit kan vanwege het beperkte afschot wat gerealiseerd moet worden om het 

aantal op het afgesproken niveau te houden. Deze aanpak heeft naar tevredenheid gewerkt. 

 

Draagvlak 
De agrariërs hebben liever geen edelherten in het gebied. Maar zolang de gewas schade binnen de 
perken blijft is er mee te leven. De bewoners hebben de edelherten omarmd als hun edelherten 
 
Landbouwschade 
De gewas schade is beperkt gebleven. In de Soerense Poort zijn wel enkele percelen mais zwaar 
beschadigd vanwege de sterk plaatsgebonden leefwijze.   
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Hertenfarm 
In de Gelderse Vallei ligt een hertenfarm in de buurt van Appel. De hinden kregen in 2012 bezoek van 
een hert uit de vrije wildbaan. Dit hert heeft zich hier langere tijd opgehouden en zorgde voor schade 
en overlast. Indien dit structureel wordt zal tot afschot worden overgegaan, mocht dit niet afdoende 
zijn, dan zal bezien worden of er preventieve maatregelen genomen moeten worden.  
 
Aanrijdingen 
Het aantal aanrijdingen nam de laatste jaren af. In 2013 werden er weer twee aanrijdingen 
geregistreerd. Dit ondanks de proef met elektronische bermpalen (virtueel hekwerk) langs de 
Eerbeekseweg.  
 
Verbinding Veluwe 
De Gelderse Vallei wordt ook benut door herten afkomstig van de Veluwe. Dit zorgt er ook voor dat er 
tijdens de bronst wisseling plaats vindt. Voor de Soerense Poort lijkt dit niet het geval. De laatste jaren 
worden er geen onbekende herten tijdens de bronst waargenomen. Het lijkt erop dat de kennis 
ontbreekt. De kans op contact zal toenemen wanneer het buitenraster tussen Laag Soeren en Dieren 
over een grotere lengte wordt verlaagd. De huidige verbinding bestaat uit het stukje laag raster bij 
Soeria. 
 
 
Beleid Poort gebieden 
In 2012 is door Spek en Worm, het rapport Kolonisatie van de poortgebieden door het edelhert in 
Noord-Gelderland, een quick-scan en beleidsaanbeveling, geschreven. Op basis van dit rapport heeft 
de Provincie Gelderland de toenmalige FBE Veluwe gevraagd een reactie op dit onderzoeksrapport te 
geven.  
Het FBE bestuur is van mening dat het rapport de Provincie Gelderland een goed handvat biedt voor 
het edelherten en damherten beleid in Noord Gelderland. De uitwerking in kern-, rand en edelherten 
vrije gebieden schept duidelijkheid.  
De voorstellen ten aanzien aantallen, roedelgrootte en spreiding kunnen als basis dienen voor 
aanpassing van het Faunabeheerplan. 
 
Het bestuur van de FBE Veluwe heeft de volgende aanvulling en kanttekening geplaats. 
 
Al deze potentiële kern- en randgebieden zijn schadegevoelig. Het is daarom essentieel dat de 
voorgestelde lage dichtheden en beperkte aantallen worden gegarandeerd. De FBE mist in de 
beleidsaanbevelingen een handhavingsparagraaf met de volgende onderdelen: 
• Afschot van edelherten in de edelhert vrije gebieden 
• Geen setteling in randgebieden, als dit wel optreedt, dan afschot 
• Beperkte aantallen conform voorstel in de nieuwe kerngebieden 
• Geen roedels groter dan 10 stuks in de nieuwe kerngebieden 
• Mocht blijken dat de gezamenlijke beheerders de afspraken niet nakomen, dan wordt de 

betreffende poort weer gesloten. Dit geldt ook voor het aangrenzende brongebied. 
De voorstellen ten aanzien van aantallen, roedelgrootte en spreiding per poort zijn na actualisatie als 
beheeradvies 2014-2019 overgenomen. 
 
Beheeradvies Hierdense Poort 2014-2019 
 
Aantallenbeheer:  
Aantallen edelherten in het brongebied terugbrengen tot op het afgesproken niveau. 
Geen doelstand voor randgebied. 
Toekomstige benutting ecoduct (webcam) en Bloemkampen / rietmoeras goed monitoren. 
 
Lange termijn 
Afhankelijk van de ontwikkeling kiezen voor een beperkte doelstand bij duurzame benutting 
Bloemkampen. 
Heroverweging van de functie van het gebied bij duurzaam gebruik rietzone. 
 
Schadebestrijding 
Benutting maispercelen als daginstand voorkomen d.m.v. gebruik tijdelijke elektrische rasters. De 
Provincie Gelderland heeft hiervoor een projectbijdrage verstrekt van 5.000 euro. 



 

84 
 

Bejaging in de rand tussen de A28 en de Zuiderzeestraatweg toestaan zodra benutting van de 
aanwezige landbouwgronden te intensief wordt. 
 
Overige beheermaatregelen 
Handhaven maximum snelheid van 60 km per uur op de Zuiderzeestraatweg. 
Overleg en afstemming omgang edelherten die randmeer oversteken en in Flevoland terecht komen. 
 
 
Beheeradvies Hattemse Poort 2014-2019  
 
Aantallenbeheer: 
Doelstand van 20 stuks edelherten voorjaarsstand als onderdeel van het leefgebied Noordoost-
Veluwe. 
De geslachtsverhouding is minder relevant. 
Afschot start onder geweidragers zodra het aantal geweidragers boven de 10 stuks uitkomt, bij 
geringere aantallen alleen zwervende toewijzing (1 hert toegewezen aan meerdere jachthouders). 
Afschot start onder kaalwild bij roedelgroottes die de 10 stuks overschrijden. 
Gebied toevoegen aan het jaarlijkse te inventariseren gebied. 
 
Overige beheermaatregelen: 
Snelheid beperkende maatregelen op de Kamperweg. 
Oostelijke oever Apeldoorns Kanaal faunavriendelijk in richten. 
Aandachtspunt schade-ontwikkeling boomkwekers in bron, kern en rand (9 hectare). 
 
Beheeradvies Wisselse Veen 2014-2019 
 
Aantallenbeheer: 
In het brongebied waar de stand hoger is dan afgesproken, deze weer terug brengen tot op het 
afgesproken niveau. 
Intensievere samenwerking tussen FBE Gelderland en Kroondomein Het Loo. 
 
Overige beheermaatregelen: 
Aandachtspunt: schade-ontwikkeling boomkwekers, voornamelijk kerstboomteelt (109 hectare in 
rand). 
 
 
Beheeradvies Soerense Poort 2014-2019 
 
Aantallenbeheer: 
Voor het aantallen beheer is onderscheid gemaakt tussen de edelherten ten oosten en ten westen van 
het Apeldoorns-Dierens kanaal. 
 
Oostzijde kanaal: 
Doelstand van maximaal 16 edelherten voorjaarsstand als onderdeel van het leefgebied Zuidoost-
Veluwe. 
De geslachtsverhouding is minder relevant. 
Afschot reeds gestart op basis van een voorlopige voorjaarsstand van 10 stuks geldend voor het 
benuttingsgebied ten zuiden van de Eerbeekseweg. 
Verhoging van de voorjaarsstand naar 16 stuks is aan de orde zodra de gehele gebied wordt benut. 
In het gebied wordt jaarlijks de stand geïnventariseerd, wel jaarrond monitoring benutting rand. 
 
Westzijde kanaal Randzone Veluwe: 
Het aantallenbeheer in de aangrenzende kern Veluwe bepaalt de mate waarin schade gaat optreden 
op de landbouwgronden tussen kanaal en Veluwe. 
Zolang de aantallen in de periferie van de Soerense Poort niet conform de afspraken zijn (FBP), geen 
verlaging van het grofwildkerende raster bij Laag Soeren. 
 
Overige beheermaatregelen: 
Snelheidsbeperkende maatregelen op de Eerbeekseweg. In 2013 zijn er bij wijze van proef 
elektronische bermpalen (virtueel hekwerk) geplaatst. 
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Beheeradvies Renkumse Poort 2014-2019 
 
Aantallenbeheer: 
Bron Veluwe: 
Doelstand van maximaal 32 edelherten voorjaarsstand in het brongebied ten noorden van de A12. 
Hierdoor maximaal 8 stuks die ’s nachts voedseltochten gaan maken in het noordelijke deel van de 
poort. 
 
Kern Renkumse Poort: 
Doelstand van maximaal 32 stuks, te bereiken via een gefaseerde groei in tijd en ruimte. 
Eerste fase noordzijde kern, doel 12 stuks. 
Tweede fase middendeel kern, doel 10 stuks. 
Derde fase zuiddeel kern, doel 10 stuks. 
In het gebied wordt jaarlijks de stand geïnventariseerd, jaarrond monitoring terreingebruik. 
 
Randzone 
Monitoring toekomstig gebruik. 
 
Beheeradvies Voorthuizense Poort / Gelderse Vallei 2014-2019 
 
Aantallenbeheer: 
Kern Voorthuizense Poort: 
Doelstand van maximaal 26 edelherten voorjaarsstand als onderdeel van het leefgebied Noordwest-
Veluwe. 
De geslachtsverhouding is minder relevant. 
Afschot reeds gestart op basis van een voorlopige voorjaarsstand van 15 in de kern. 
Verhoging van de voorjaarsstand naar 26 stuks is aan de orde zodra de gehele kern wordt benut. 
In het gebied wordt jaarlijks de stand geïnventariseerd. 
Kern Veluwe: 
Het aantallenbeheer in de kern Veluwe bepaalt de mate waarin schade gaat optreden op de 
landbouwgronden in de randzone gelegen tegen de Veluwe. 
Huidige aantallen (12 stuks) laten nog ruimte voor enige groei richting het afgesproken aantal van 20 
stuks. 
 
Overige beheermaatregelen: 
Snelheidsbeperkende maatregelen op de Nijkerkerstraat. 
Aanleg ecoduct A1 t.b.v. verbinding met Utrecht. 
Aanleg ecoduct A28 t.b.v. verbinding met Flevoland. 
 
Samenvatting Poortgebieden 
 
Tabel 5.14 Voorstel gewenste standen poortgebieden periode 2014-2019 

Poort Kern 
Rand Maximaal 

gewenste 
stand 

Actuele doelstand 

Hierdense Poort Nee Ja 0 0 

Hattemse Poort Ja Ja 20 5 a 10 

Wisselse Veen Nee Ja 0 0 

Soerense Poort Ja Ja 16 10 

Renkumse Poort Ja Ja 32 0 

Voorthuizense Poort Ja Ja 26 15 

Totaal Poorten   94 30 a 35 
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Samenvatting voorstel gewenste standen edelherten Veluwe inclusief Poortgebieden 
 
Tabel 5.15 Voorstel gewenste standen Gelderland inclusief poortgebieden periode 2014-2019 (zie 
bijlage 5) 

Leefgebied Gewenste stand Afschotvrij zone 

 FBP 2009-2014 FBP 2014-2019  

 Veluwe Poort Totaal Velu
we 

Poort Totaal  

Noord West 
Veluwe 

200 15 215 260 26 286 Nee 

Noord Oost 
Veluwe 

220 0 220 300 
incl. 
AVZ 

20 320 
incl. 
AVZ 

Ja, 400 ha, vanaf 2014 

Noord Veluwe 420 15 435 560 46 606  

Midden Veluwe 160 
excl. 
AVZ 

0 160 
excl. 
AVZ 

300 
incl. 
AVZ 

0 300 
incl. 
AVZ 

Ja, 1600 ha, vanaf 2011 

Zuid West 
Veluwe 

205 0 205 205 32 237  

Zuid Oost 
Veluwe 

310 
excl. 
AVZ 

10 320 
excl. 
AVZ 

600 
incl. 
AVZ 

16 616 
incl. 
AVZ 

DW 1100 ha vanaf 2001 
DW VZ circa 2000 ha 
vanaf 2014 

Hoge Veluwe 200 0 200 200 0 200  

Ldg Deelerwoud 
Repelaer 

60 0 60 70 0 70 Integratie leefgebied 

Zuid Veluwe 935 
excl. 
AVZ 

10 945 
excl. 
AVZ 

1375 
incl. 
AVZ 

48 1423 
incl. 
AVZ 

 

Veluwe 1355 
excl. 
AVZ 

25 1380 
excl. 
AVZ 

1935 
incl. 
AVZ 

94 2029 
incl. 
AVZ 

 

 
 
5.5 Gewenste standen damhert 
 
Ruimte 
Het damhert komt op dit moment in twee van elkaar gescheiden populaties voor op de Veluwe. Binnen 
de Veluwe kan deze soort zich verder verspreiden. De snelheid van dit proces zal sterk beïnvloed 
worden door de keuzen ten aanzien van de gewenste aantallen en de gewenste verspreiding. Voor 
wat verspreiding heeft de Provincie Gelderland ervoor gekozen voor de gebieden aan de randen van 
de Veluwe, de zogenaamde poorten, en daarbuiten een nulstandbeleid te voeren. 
 
Kolonisatie nieuw leefgebied 
Het damhert heeft tot nu toe een beperkte verspreiding op de Veluwe. Kolonisatie van nieuw 
leefgebied buiten de Veluwe is de afgelopen planperiode niet opgetreden. Op de Veluwe breidt het 
benuttingsgebied zich geleidelijk uit. Thans worden kleine aantallen waargenomen op de Midden 
Veluwe, deze zijn afkomstig van de Zuid Oost Veluwe. Op de Noord Veluwe is de noordoostelijk grens 
geleidelijk verschoven van Eperweg-Soerelseweg naar de Elburgerweg-Eperweg. 
Het beleid voor het damhert is deze gelijk te schakelen aan het edelhert. 
Voor ontsnapte damherten uit gehouden situaties geldt een 0-standbeleid. Afschot is aan de orde 
wanneer vangen en of verdoven niet tot verwijdering leidt. 
Bij de realisatie van in- en uitsprongen en ecoducten zullen damherten nieuwe gebieden koloniseren. 
De damherten vormen onderdeel van de gekozen dichtheden per 100 hectare. Een toename van de 
aantallen damherten gaat daarom ten laste van de aantallen edelherten. 
 
Evaluatie FBP 2008-2013 
Het afgesproken beheer bepaalt de mogelijkheden voor deze soort om in aantallen en verspreiding 
toe te nemen. De ruimtelijk verdeling is de afgelopen beheerperiode niet wezenlijk veranderd. Op de 
Noord Veluwe is het verspreidingsgebied zelf wat gekrompen bij een ongeveer gelijkblijvende stand. 
Op de Zuid Oost Veluwe is de spreiding niet wezenlijk veranderd bij een steeds verder gestegen 
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stand. Deze stijging betreft alleen het gebied Deelerwoud en de omringende gebieden. In de 
omringende gebieden zoals Koningsheide, Veluwezoom, Loenermark gaat het vooral om herten. Een 
deel van de herten verblijft buiten de bronst op het Deelerwoud van Repelaer. 
Wel een verandering in spreiding en aantallen vindt plaats op de Midden Veluwe. Zowel het 
benuttingsgebied als ook de aantallen nemen toe. 
 
Schading van belangen 
Damherten kunnen qua schade aan belangen min of meer gelijkgesteld worden met edelherten. Het 
aantallen beheer wordt evenals bij het edelhert in eerste instantie bepaald door hun effecten op bos. 
Medebepalend voor de na te streven aantallen is schade aan landbouw en verkeersveiligheid. Door 
gedrag mag worden aangenomen dat damherten eerder gevaar lopen voor aanrijdingen. 
 
Evaluatie FBP 2008-2013 
Met de krimp van het verspreidingsgebied op de Noord Veluwe is ook het aantal aanrijdingen gedaald. 
De hiervoor genoemde ervaring dat damherten eerder kans maken een ongeluk te veroorzaken bleek 
bevestigd te worden in de afgelopen periode op de Eperweg. Zodra er damherten in de buurt van de 
Eperweg werden gesignaleerd duurde het niet lang totdat er een aanrijding plaats vond. 
 
 
Evaluatie FBP 2008-2013 
Gewasschade door damherten wordt vrijwel niet aangericht. Aanzienlijk schade trad wel op in de 
landbouwenclave Kop van Deelen. Dit behoort tot het verleden met het plaatsen van een 
grofwildkerend raster in 2011 
 
Aantallen 
Voor wat betreft aantallen edelherten en of damherten kunnen de volgende hoofdkeuzes worden 
gemaakt.  
a) het accent ligt bij het edelhert er is gelet functies geen ruimte voor een zelfstandige populatie van 

150 stuks; 
b) het accent ligt bij het edelhert er is gelet functies wel ruimte voor een zelfstandige populatie van 150 

stuks; 
c) dam- en edelhert worden als gelijkwaardig beschouwd in hetzelfde gebied geldt een minimale 

voorjaarstand van 150 stuks voor beide soorten. 
Het onderscheid tussen b) en c) is dat wanneer in b) tot lagere dichtheden wordt besloten dit als 
eerste ten laste gaat van de damhertenpopulatie. Bij keuze c) zou dit gelijkwaardig over beide soorten 
worden uitgevoerd. 
Bij de keuze over de na te streven aantallen damhert of edelhert wordt gelet het verschil in grootte 
uitgegaan dat een edelhert gelijk kan worden gesteld met twee damherten. 
 
Evaluatie FBP 2008-2013 
Beheeropties qua ruimte en aantallen 
Een uitbreiding van het benuttingsgebied bij een gelijkblijvend doelstand zorgt voor een steeds 
verdere verdunning van de stand. Dit is een weinig realistisch scenario. Verandering spreiding bij 
gelijk blijvende aantallen is alleen mogelijk als groei  aan de andere kant wordt gecompenseerd door 
krimp. Zo kan een populatie langzaam verschuiven. Een keuze voor groeiende aantallen betekent niet 
automatisch dat het benuttings gebied moet uitbreiden, dit kan gerealiseerd worden door een 
stijgende dichtheid binnen hetzelfde gebied. Het scenario gelijkblijvende dichtheden en toenemende 
aantallen is alleen te realiseren door middel van uitbreiding van het benuttingsgebied. 
 
Noord Veluwe 
Dammen komen op de Noord Veluwe voor in de driehoek Elspeet – Nunspeet – ’t Harde, Tongeren. In 
de afgelopen periode is een voorjaarstand afgesproken van 100 stuks. Deze is goed gehandhaafd. 
Aan de zuid oostzijde van het benuttingsgebied ligt het Kroondomein het Loo, waar een 0-standbeleid 
wordt gehanteerd. 
 
Het huidige voorkomen beperkt zich tot voornamelijk multifunctionele gebieden waar ook een relatief 
lage dichtheid edelherten wordt nagestreefd. Op basis hiervan is gekozen voor optie a). Dit betekent 
een na te streven voorjaarstand kleiner dan 150 stuks te weten maximaal 100 stuks. 
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De beheerder van het ASK heeft aan gegeven een beperkte stand te willen tolereren. De voorkeur 
gaat uit naar aanwezigheid op Doornspijkse Heide. Minder gewenst zijn ze op de Oldebroekse Heide 
mede vanwege hun dagaktieve gedrag. Dit kan problemen opleveren als ze zich overdag op gaan 
houden in het doelengebied, waardoor het schieten stil gelegd moet worden. 
 
Evaluatie FBP 2008-2013 
Het verspreidingsgebied is niet wezenlijk veranderd. Het benuttingsgebied lijkt zelfs wat gekrompen. In 
het gebied Doornspijkse Heide komen damherten eigenlijk alleen nog maar als wisselwild voor en dan 
gaat het meestal om herten. De spreiding wordt bewust gestabiliseerd door in de periferie van het 
verspreidingsgebied jachthouders afschot te laten plegen onder kolonisten. Met een beperkt afschot in 
aantallen kan verdere kolonisatie worden tegen gehouden. 
 
Beheeradvies FBP 2014-2019 

Huidige doelstand van 100 damherten op de Noord Veluwe continueren. Geen wensen om aantallen 

en spreiding te veranderen. Te zijner tijd afstemming Kroondomein Het Loo. 

 

Zuid Veluwe 
 
Zuid Oost Veluwe 
Het grootste deel van de populatie damherten bevind zich op gronden van Natuurmonumenten. 
Omdat schadeaspecten hier geen rol spelen is gekozen voor optie c. De lokale dichtheden worden 
afgestemd op de verschillende functies in het gebied. Of te wel buiten de afschotvrije zones en het 
landgoed Hoog Deelen lage dichtheden.  
 
Evaluatie FBP 2008-2013 
Op de Zuid Oost Veluwe is de spreiding niet wezenlijk veranderd, dit bij een steeds verder gestegen 
stand. Deze stijging betreft alleen het gebied Deelerwoud en de omringende gebieden. In de 
omringende gebieden zoals Koningsheide, Veluwezoom, Loenermark gaat het vooral om herten. Een 
deel van de herten verblijft buiten de bronst op het Deelerwoud van Repelaer. In de overige gebieden 
van de Zuid Oost Veluwe komen damherten voor in zeer lage dichtheden meestal als wisselwild. 
 
Beheeradvies FBP 2014-2019 
Streefstand 300 damherten voor totale leefgebied. 
Voor het overige geldt dezelfde aanpak zoals die voor de edelherten op de Zuid Oost Veluwe geld. 
 
Midden Veluwe 
Vanuit de Zuidoost-Veluwe is de kolonisatie van de Midden Veluwe gestart. De verspreiding en de 
aantallen zijn nog beperkt. 
De beheerder van het ISK voorziet bij de damherten meer kans op ‘confrontaties’ tijdens het gebruik 
van bepaalde schietbanen. Kansen zijn er dat schietoefeningen daardoor stil gelegd moeten worden. 
Dit is niet wenselijk. Edelherten daarentegen blijven overdag veel meer in de dekking en laten zich niet 
snel zien op een schietbaan. Bij een beperkte stand damherten voorziet de beheerder geen problemen. 
 
In het gebied tussen Hoenderloo – Ugchelen – Woeste Hoeve gelegen tussen de Otterloseweg en het 
buitenraster aan de oostzijde van het leefgebied verblijven een aantal damherten. Deze zijn afkomstig 
van de Zuid Oost Veluwe. De aantallen zijn nu nog beperkt. De aankomende periode zal de verdere 
ontwikkeling worden gemonitord. Afschot kan vooralsnog beperkt blijven tot zieke of lijdende dieren. 
 
De beheerder van het ISK wenst een beperkte stand. In de afgelopen beheerperiode is afgesproken de 
verspreiding van damherten naar de westzijde van de Otterloseweg tegen te gaan. 
 
Evaluatie FBP 2008-2013 
In tegenstelling tot de rest van de Veluwe heeft er op de Midden Veluwe wel een verandering in 
spreiding en aantallen plaats gevonden. Zowel het benuttingsgebied als ook de aantallen nemen hier 
toe. Vanwege de geringe aantallen en een nog nader in te vullen wens voor standwild heeft de 
afgelopen periode geen afschot plaats gevonden. Afschot was alleen mogelijk in het kader van 
schadebestrijding (verkeersveiligheid en dierenwelzijn). Wel hebben de eerste aanrijdingen 
plaatsgevonden op de lokale gemeentelijke wegen in het oostelijke deel van de Midden Veluwe. Het 
gebied tot waar ze nu voorkomen loopt door tot aan de Otterloseweg. 
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Beheeradvies FBP 2014-2019 
Zonder beheer zal de nu nog in aantallen beperkte subpopulatie snel gaan groeien. Met deze groei 
zullen snel conflicten ontstaan. Als eerste kan een toename van het aantal auto ongelukken met 
damherten worden verwacht. Daarnaast hebben damherten net zoals edelherten voorkeur voor 
loofbomen. In het oostelijk deel van de Midden Veluwe zitten terreinbeheerders die hebben gekozen 
voor een multifunctioneel bos wat niet verenigbaar is met hoge dichtheden damherten. 
Een aandachtspunt is de ontwikkeling van de aantallen damherten als zij zich gaan vestigen in de 
afschotvrije zone. Dit kan voor problemen gaan zorgen omdat de beheerder van het ISK alleen een 
beperkte stand wenst. Door het meer dagaktieve gedrag van damherten zal dit naar verwachting voor 
meer storingen van het militaire schietprogramma leiden, dit is ongewenst.  
Via de ecoducten over de A1 wordt ook op termijn de zuidzijde van de Noord Veluwe bereikbaar voor 
damherten. Dit vraagt ook om nadere afstemming met Kroondomein Het Loo. 
 
De damherten op de Midden Veluwe vormen een onlosmakelijk onderdeel uit van de 
damhertenpopulatie op de Zuid Veluwe. 
Voorlopige doelstand van 60 stuks met als standwildgebied het oostelijk deel van de Midden Veluwe,  
ook damherten toestaan ten westen van de Otterloseweg op gronden Staatsbosbeheer. 
Staatsbosbeheer stemt spreiding naar het westen af met Defensie en in het oosten met Stichting Het 
Geldersch Landschap en particulieren. 
Algemeen uitgangspunt: is dat de invulling van de wensen van een eigenaar akkoord zijn zolang 
buren er geen last van hebben. 
Zolang de populatie op de Midden Veluwe kleiner is dan 60 stuks worden er alleen damherten om de 
volgende redenen geschoten: 

 schadebestrijding verkeersveiligheid / welzijn 

 te intensieve benutting in gebieden waar een lage dichtheid wordt nagestreefd 

 verhoogde instroom jonge damherten (mannelijk kalveren, spitsers en 2 a 3 jaar jonge herten) 
vanuit het brongebied op de Zuid Oost Veluwe. 

Jaarlijks wordt beoordeeld of de groei richting de doelstand in meer of mindere mate geremd moet 
worden. De gewenste aanpak wordt in het werkplan opgenomen. 
 
Kolonisten elders in Gelderland 

Kolonisten buiten het huidige verspreidingsgebied betreffen ontsnapte parkdamherten. Bij 

constatering wordt de volgende werkwijze gehanteerd. Als eerste proberen de eigenaar te traceren via 

gebiedsdeskundigen. Als tweede de eigenaar benaderen met verzoek zijn ontsnapte herten terug te 

vangen. Lukt dit niet dan gaat als derde een handhaver van de Provincie naar de eigenaar die deze 

een afstandsverklaring laten tekenen. Als vierde het damhert verdoven indien deze dicht genoeg 

benaderd kunnen worden. Indien dit niet lukt dan als laatste verstrekking van een machtiging op basis 

van de ontheffing om damherten te mogen doden aan WBE/jachthouder. 

Voor kolonisten afkomstig van de Veluwe geldt buiten de Veluwe een 0-stand beleid. 

 
Tabel 5.16 Voorstel gewenste standen damherten periode 2014-2019 (zie bijlage 6) 

Leefgebied Gewenste stand Afschotvrij zone 

 FBP 2009-2014 FBP 2014-2019  

 Veluwe Totaal Veluwe Totaal  

Noord Veluwe 100 100 100 100 Nee 

Midden Veluwe 0 0 60 60 Onderdeel populatie op 
Zuid Veluwe, wel AVZ 
aanwezig nog gene 
benutting door 
damherten 

Zuid Oost 
Veluwe 

155 
excl. 
AVZ 

155 
excl. 
AVZ 

300 
incl. 
AVZ 

300 
incl. 
AVZ 

DW 1100 ha vanaf 2001 
DW VZ circa 2000 ha 
vanaf 2014 

Ldg Deelerwoud 
Repelaer 

15 15 15 15 Integratie leefgebied 

Totaal 270 
excl. 
AVZ 

270 
excl. 
AVZ 

475 
incl. 
AVZ 

475 
incl. 
AVZ 
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5.6 Gewenste standen ree 
 
Ruimte 
Reeën komen vrijwel gebiedsdekkend voor in Gelderland. Ontsnipperende maatregelen hebben een 
positief effect op de onderlinge uitwisseling tussen de verschillende te onderscheiden populaties. 
 
Evaluatie FBP 2008-2013 
Ruimtelijk zijn er weinig problemen in Gelderland. Door de realisatie van diverse ecoducten de laatste 
jaren zijn de verbindingen tussen een aantal leefgebieden op en rond de Veluwe weer hersteld. 
Edelherten en wilde zwijnen vinden we alleen op de Veluwe in de grote aaneengesloten bos- en 
natuurgebieden, alsmede de inliggende gebieden met een landbouwfunctie. De aanwezigheid van 
reeën is niet ruimtelijk beperkt tot het bos- en natuurlandschap van de Veluwe. Reeën komen 
gebiedsdekkend voor in Gelderland in alle landschappen, van natuur tot in het agrarische landschap. 
Ook de bodems zijn sterk verschillend. Van stuifzand tot zware rivierklei.  
Reeën komen binnen Gelderland ruimtelijke gezien in verschillende leefgebieden / landschappen 
voor. Voor het reewild inhoudelijke beheer is het gewenst op basis van deze kerneenheden te gaan 
beheren. Het belangrijkste argument is dat reeën in de verschillende landschappen verschillend 
functioneren, niet alleen qua gedrag en leefwijze, maar ook in relatie tot de effecten van hun 
aanwezigheid. Denk hierbij aan ongelukken op de weg, effecten in het bos, effecten in de natuur en 
niet in de laatste plaats effecten op de soort zelf. 
De afgelopen beheer periode is verschillende keren meegemaakt dat zich reeën bevinden op plaatsen 
waar dit niet gewenst is: 

 Begraafplaatsen 

 In uitgerasterd bermen van snelwegen 

 In klaverbladen van snelwegen 

 Binnen kazerne terreinen 

 In bebouwde kommen en binnen tuinen 

 Boomkwekerijen, fruitteeltbedrijven en fruitteelt gebieden in Rivierenland 
 
Beheeradvies ruimte FBP 2014-2019 
Vanuit het ree bezien zijn er geen maatregelen nodig de huidige leefgebieden beter of intensiever met 
elkaar te verbinden. 
Gebieden waar de aanwezigheid van reeën ongewenst is aanmerken als 0-stand gebied. 
 
Schade aan belangen 
Verkeersveiligheid is het belang wat het meest wordt geschaad in Gelderland. Alleen op beperkte delen 
van de Veluwe is sprake van een extensieve infrastructuur. Alle overige gebieden in Gelderland 
combineren de aanwezigheid van reeën met een intensieve infrastructuur. Verkeersveiligheid is het 
wettelijke belang om in te grijpen.  
In Rivierenland is gewasschade aan boompjes op kwekerijen en vraat aan fruitbomen reden om in een 
aantal WBE;s reeën alleen in lage dichtheden toe te staan. 
De leefsituatie ’s winters en zomers is in het cultuurlandschap totaal verschillend. ’s Zomers is het 
leefgebied vele malen groter vanwege dekking biedende landbouwgewassen. ’s Winters resteren alleen 
dekkingbiedende bos- en natuurgebieden en landschapselementen. Ook deze landschappelijke 
veranderingen zorgen voor bepaalde pieken met aanrijdingen. 
 
Omdat reeën totaal anders leven dan bijvoorbeeld edelhert en damhert kan afstemming van aantallen 
op een veel kleiner schaalniveau worden gerealiseerd. Als minimum geldt een oppervlakte van 100 
ha. Hierdoor is een en ander veelal op eigendomsniveau uit te voeren. Ook buiten de reguliere 
afschotperiode kan het wenselijk zijn bij het optreden van acute belangrijke schade (landbouw, 
bosbouw, verkeer) deze te kunnen bestrijden. 
 
Evaluatie FBP 2008-2013 
Reeën komen in Gelderland vrijwel gebiedsdekkend in hoge dichtheden voor. Gewasschades bij boer 
of in het bos zijn vaak lokaal en tijdelijk van aard. Door een lokaal en tijdelijk verhoogd afschot kan 
belangrijke schade worden voorkomen. Met het huidige niveau van afschot kunnen ook extremiteiten 
die zich uiten bij een teveel aan reeën redelijk worden voorkomen. Desondanks is af en toe afschot 
van zieke en of kwijnende reeën noodzakelijk. 
Tot zover lijkt het beheer redelijk op orde en is er een balans tussen de reeën en de belangen die ze 
kunnen schaden, inclusief hun eigen belangen. 
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Het aantal ongelukken met reeën in het verkeer is wel een groot probleem. Alhoewel de meeste 
automobilisten schade door middel van een verzekering hebben afgedekt, zullen toch de kosten die 
hiermee gemoeid zijn betaald moeten worden. 
Vanaf 2009 tot en met 2013 bedroeg het aantal aanrijdingen met reeën per jaar respectievelijk 1374, 
1299, 1189, 1210 en 1133  stuks. Op basis van Duitse en Engelse gegevens mag een aanrijding gelijk 
worden gesteld met een schadepost (materieel en persoonlijke schade) van 2500 euro per aanrijding. 
Uitgaand van een 1200 tal aanrijdingen met reeën levert dit een kostenpost op van gemiddeld 3 
miljoen euro per jaar. 
 
Figuur: 5.4 geregistreerde aanrijdingen met reeën in de periode 2009 tot en met 2013 

 
 
Beheeradvies FBP 2014-2019 

Speerpunt binnen het beheer van de reeën in Gelderland voor de aankomende periode, is door 

middel van beheer en maatwerkaanpak een substantiële vermindering van het aantal aanrijdingen te 

bereiken. Dit vraagt om een gezamenlijke met wegbeheerders en terreineigenaren afgestemde 

aanpak. 

WBE ’s stellen een praktisch uitvoeringsplan (voorkomen reeën en knelpunten bepalen het beheer) 

op, om aan te geven op welke manier ze het beheer gaan uitvoeren gericht op een substantiële 

vermindering van het aantal aanrijdingen. Het uitvoeringsplan is het handvat voor de aansturing van 

de jachthouders. De leefgebiedscoördinatoren bewaken de voortgang op WBE en boven WBE niveau. 

Aanvullend zullen de volgende maatregelen worden genomen: 

Volledige realisatie van het toegewezen afschot, realisatie minder vrijblijvend 

Langere afschotperiode reebokken : 1 april tot en met 30 september 

Langere afschotperiode reegeiten : 1 september tot en met 31 maart 

Tussentijdse taakstelling afschot reebokken: per 1 juni is 50% van de bokken toewijzing gerealiseerd. 

Reegeiten periode: per 31 maart is 100% van de toewijzing gerealiseerd. 

Bij het kalverenafschot wordt geen onderscheid gemaakt naar geslacht. 

Indien de realisatie van het afschot door deze verruimingen niet structureel veranderd worden de 

kortere afschotperioden weer van kracht. 

In Gelderland worden door de leefgebiedscoördinatoren de gebieden in beeld gebracht waar geen 

reeën worden beheerd. Ze brengen tevens in beeld hoeveel aanrijdingen in en rond deze gebieden 

plaatsvinden. Indien noodzakelijk zullen terreinbeheerders aan worden gesproken om wel te gaan 

beheren teneinde hun bijdrage te leveren aan een substantiële vermindering van het aantal 

aanrijdingen. 
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Het cultuurlandschap van Gelderland is dermate intensief versnipperd met wegen dat vrijwel overal 
gebiedsdekkend de reeënpopulaties moeten worden beheerd. Belangrijke schade is alleen te 
voorkomen als de populatiegrootte op een lager niveau gebracht en gehouden wordt in vergelijk tot de 
situatie dat er niet wordt beheerd. 
In delen van Rivierenland is oppervlakte fruitteelt en boomkwekerijen bedrijven zo groot dat hier de 
aanwezigheid van reeen minder gewenst is. In deze WBE’s wordt gestuurd op een voor Gelderse 
begrippen lage reeën dichtheid (WBE Neder Betuwe en WBE Midden Betuwe). Bijkomend voordeel is 
dat in deze gebieden vrijwel geen aanrijdingen met reeën optreden.  
Op de Veluwe kan volstaan worden met een aanpak die bestaat uit een combinatie van 
schadebestrijding en populatiebeheer, mede vanwege een minder intensieve infrastructuur op delen 
van de Veluwe.  
Hierdoor is het mogelijk maatwerk op landschapsniveau te leveren inspelend op gedrag en leefwijze 
van het ree. 
De gebiedsdekkende aanwezigheid van reeen in Gelderland zorgt ook gebiedsdekkend voor 
aanrijdingen. In alle WBE’s met reeen is er sprake van belangrijke schade, in veel WBE’s zelfs van 
bovenmatige schade. Het verminderen van aanrijdingen zal afgestemd moeten worden op de 
specifieke situatie ter plaatse. Alleen in de grote bos- en natuurgebieden met een extensieve 
infrastructuur kan volstaan worden met schadebestrijding op en rond de schade locatie. Voor het 
multifunctionele landschap met een intensieve infrastructuur, zal de aanpak in de regel 
populatiebeheer zijn ondersteund met maatwerk langs wegen. De aanpak is in belangrijke mate 
vergelijkbaar met die van de wilde zwijnen. In de jaarlijkse uitvoeringsplannen van de WBE’s zal deze 
hoofdlijn nader worden gedetailleerd. De basis vormt de reeënkaart met hierop hun voorkomen. De 
tweede kaart is de knelpunten kaart, dit zal voornamelijk aanrijdingen betreffen, maar dit kan ook 
betrekking hebben op de reeën zelf. De combinatie van beide kaarten levert de praktische 
beheerkaart. 
 
 
Gewenste standen reeën 
Het vertrekpunt is de huidige situatie, die is ontstaan door het in de vorige perioden uitgevoerde 
reeënbeheer. De intensiteit van het beheer wordt bepaald door de mate waarin belangen worden 
geschaad (verkeersveiligheid, bos, landbouw, natuur). Dit is gerelateerd aan de verschillende 
landschappen. Hiertoe kan in Gelderland grofweg onderscheid gemaakt worden in de volgende 
landschappen. 
A) Grote aaneengesloten bos-heidelandschappen, met een extensieve infrastructuur. 
Extensief reeënbeheer, delen geen beheer, met dichtheden op het niveau van de draagkracht, delen 
wel beheer vanwege het voorkomen van belangrijke schade aan bos en vanwege het verhogen van 
de verkeersveiligheid. 
B) Multifunctioneel landschap gedomineerd door bos- en hei, met een intensieve infrastructuur, 
landbouwfunctie en woonfunctie.  
Intensiever reeënbeheer, vrijwel geen delen zonder beheer, dichtheden onder het niveau van de 
draagkracht, gebiedsdekkend beheer vanwege het voorkomen van belangrijke schade aan bos en 
landbouw en vanwege het verhogen van de verkeersveiligheid 
C) Multifunctioneel landschap gedomineerd door landbouw maar ook inliggende bos en heide 
terreinen en allerlei landschapselementen, woonfunctie en intensieve infrastructuur. 
Intensiever reeënbeheer, geen delen zonder beheer, dichtheden onder het niveau van de 
draagkracht, gebiedsdekkend beheer vanwege het voorkomen van belangrijke schade aan bos en 
landbouw en vanwege het verhogen van de verkeersveiligheid 
D) Open landbouwlandschap, met landschapselementen, woonfunctie en intensieve infrastructuur.  
Intensiever reeënbeheer, geen delen zonder beheer, dichtheden onder het niveau van de 
draagkracht, gebiedsdekkend beheer vanwege het voorkomen van belangrijke schade aan bos en 
landbouw en vanwege het verhogen van de verkeersveiligheid. In gebieden met een hoofdfunctie voor 
fruitteelt en of boomkwekerijen wordt gestuurd op zeer lage dichtheden. 
 
Hierna is per WBE de gewenste stand aangegeven. Deze bestaat uit een range van een minimum en 
een maximumstand, waarbinnen het beheer plaatsvindt. Als referentie is de uitkomst van de 
draagkrachtbepaling via de Methode van Van Haaften weergegeven. De balans tussen belangen is 
uiteindelijk bepalend voor de gewenste stand.  
In essentie gaat het erom of er belangrijke schade wordt aangericht en wel aan de volgende 
belangen. 
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 In het belang van de openbare veiligheid = minder aanrijdingen op de openbare wegen 

 Ter voorkoming van belangrijke schade aan bossen 

 Ter voorkoming van belangrijke schade aan fauna de reeën zelf. 

 De voorkoming en bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren, behorende 
tot de diersoorten edelhert, ree, damhert of wild zwijn; 

 
Tabel 5.17 Voorstel gewenste standen reeën Gelderland periode 2014-2019 

NR WBE Landschap Min Max Haaften 

435 Veluwe Noord West A/B/C 600 900 1270 

351 Vale Ouwe A/B 200 400 445 

428 Noord Oost Veluwe A/B 500 700 815 

426 Midden Veluwe A 250 400 835 

360 Zuid West Veluwe A 350 500 460 

430 Zuid Oost Veluwe A 500 700 1115 

452 Hoge Veluwe A 150 300 255 

400 Noord West Veluwerand B/C 50 90 165 

410 Oldebroek/Oosterwolde B/C/D 15 30 70 

57 IJssellanden C/D 20 20 0 

223 IJsselvallei B/C/D 350 450 150 

293 Voorsterbeek B/C/D 150 300 150 

230 Brummen B/C/D 200 300 130 

78 Zuid Veluwe West B/C 250 350 430 

77 Lunteren B/C 70 120 105 

156 Nijkerk B/C/D 650 850 275 

397 Schaffelaar C/D 80 130 80 

44 De Vallei C/D 30 30 10 

NOORD GELDERLAND  4415 6570 6760 

NR WBE Landschap Min Max Haaften 

346 Gorssel  250 400 165 

189 IJssel Oost  600 750 290 

199 Lochem  550 800 270 

174 Ruurlo  200 300 95 

347 De Berkelstreek  350 500 110 

375 t Achterveld  50 150 25 

115 Rekken  200 275 90 

378 Winterswijk  500 800 310 

118 Oost Gelre  150 225 75 

83 Aalten  350 475 80 

5 Wisch  150 225 40 

12 Zelhem/Doetinchem  300 400 135 

316 Hengelo  250 300 115 

362 Hummelo / Keppel  150 250 110 

403 De Liemers  25 50 25 

120 Rijnwaarden  150 200 30 

4 Bevermeer  100 150 60 

94 Genderingen / Bergh  250 350 230 
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ACHTERHOEK  4575 6600 2255 

NR WBE Landschap Min Max Haaften 

438 De Gelre B/C/D 200 275 380 

308 Circul van de Ooy en Millingen D 80 100 40 

52 Over Betuwe Oost D 50 100 30 

280 Midden Betuwe D 25 50 55 

271 Neder Betuwe D 10 20 25 

87 Groot Buren D 200 300 90 

258 Vijfheerenlanden D 75 125 25 

166 Tielerwaard West D 120 170 65 

180 De Bommelerwaard D 50 100 55 

292 Tielerwaard Oost D 30 60 35 

68 Maas en Waal West D 60 120 30 

447 Wychen en Waal D 140 230 100 

RIVIERENLAND  1040 1230 930 

GELDERLAND  10030 14400 9945 

 
De gewenste stand voor de FBE Gelderland bevindt zich in een range van 10.000 tot 14500 reeën en 
is in belangrijke mate stabiel. Doel is deze in stand te houden en schade zoveel mogelijk te beperken. 
Met een jaarlijks afschot tussen 2200 en 3500 reeën wordt dit doel bereikt. Lokale situaties met veel 
aanrijdingen vraagt om een meer op het specifieke knelpunt gerichte aanpak dan voorheen, maar kan 
er ook toe leiden dat de populatie naar een lager niveau gebracht moet worden. 
 
Blijkbaar is er langdurig draagvlak voor de actuele aantallen reeën binnen de FBE Gelderland. De 
stand is een afspiegeling van het gevoerde beheer. Het afschot beperkt het aantal reeën en daarmee 
de kans op aanrijdingen. Daarnaast wordt door boseigenaren gebruik gemaakt van de ontheffing om 
schade aan met name loofboomverjonging te beperken.  
Met uitzondering van de leefgebieden waar fruitteelt en boomkwekerijen het belangrijkste 
grondgebruik is het op leefgebiedsniveau niet noodzakelijk de populatiedichtheid naar een extreem 
laag niveau te brengen zoals dat bij edelherten en damherten wel het geval is. Vooral de 
voedselkeuze en leefwijze zijn daarin bepalende factoren. Reeën worden sociaal gelimiteerd 
edelherten en damherten worden bij afwezigheid van predatoren gelimiteerd via het voedselaanbod.  
In tegenstelling tot de andere grofwildsoorten leven reeën territoriaal. Jaarlijks zorgt dit tot een 
natuurlijke migratie van jonge mannelijke en vrouwelijke reeen, dit leidt tot een sterke piek in het 
aantal aanrijdingen. Schade aan bos of ene schadegevoelig landbouwgewas kan veelal op lokaal 
niveau worden opgelost. Daarvoor behoeft niet de gehele populatie tot op een lager niveau te worden 
gebracht. 
 
De aantallen waarbinnen wordt beheerd zijn vergeleken met de uitkomsten van de Methode van Van 
Haaften. Gerelateerd aan het landschap zijn de volgende afwijkende uitkomsten zichtbaar. 
Grote aaneengesloten bos-heidelandschappen 
Voor vrijwel alle WBE’s in dit landschap scoort de uitkomst van het Model van Haaften een hoger 
aantal dan de maximumstand die wordt aangehouden. In het oorspronkelijk model moest een 
correctie uitgevoerd worden voor de aanwezigheid van edelhert en damhert. Dit leidde tot onwerkelijk 
lage aantallen in aantal gevallen zelfs tot een negatief aantallen. 
In de uitkomsten zit wel een grote overeenkomst. Dit is ook zichtbaar in de WBE’s buiten de Veluwe 
met een aanzienlijke oppervlakte bos zoals de WBE Zuid Veluwe West, WBE De Gelre (Groesbeek) 
en WBE Gendringen/Bergh (Bergherbos). 
In de multifunctionele landschappen van Gelderland geeft het Model van Van Haaften in de meeste 
gevallen lagere uitkomsten dan de minimumstand die wordt aangehouden. Ook hierin in belangrijke 
mate uniformiteit. Er zijn echter een paar WBE’s die nogal afwijken dit zijn de WBE Nijkerk, De 
Berkelstreek, Aalten, Wisch en Rijnwaarden. Het is op dit moment onduidelijk wat hiervan de oorzaak 
is.  
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Voor de WBE’s met reeen in het open landbouwlandschap is net zoals in de multifunctionele 
landschap de uitkomst lager dan de actuele aantallen. Dit geldt niet voor de WBE’s waar gestuurd 
wordt om een lagere dichtheid vanwege fruitteelt en boomkwekerijen. 
 
 

5.7 Gewenste standen moeflon 

 
De moeflon valt als exoot (Lijst ‘Andere diersoorten’) onder het regime van de FF-wet. . Dit omdat de 
moeflon in een klein aantal natuurgebieden ingezet wordt als grazer. Afschot van deze dieren is 
noodzakelijk om de aantallen binnen de betreffende natuurgebieden te reguleren en om een verdere 
verspreiding te voorkomen. Voor dit afschot verstrekt de Provincie een aanwijzing (art. 67). In de 
navolgende paragraaf zijn de doelen ten aanzien van aantallen en voorkomen nader geconcretiseerd. 
 
Ruimte 
De moeflon is een exoot. Dit is de reden dat een verspreiding over geheel Gelderland ongewenst is. 
Het huidige voorkomen beperkt zich tot de voormalige gesloten wildbanen Wekeromse zand, Hoge 
Veluwe en landgoed Hoog Deelen op de Zuid Veluwe. Op de Noord Veluwe leven moeflons op de 
Noorderheide en omringende terreinen op de Noord Veluwe. Alleen binnen de Hoge Veluwe bevindt 
zich een duurzame populatie. Elders in Gelderland komen alleen moeflons voor op het landgoed 
Ampsen, gelegen bij Lochem. 
De inschatting is dat het ruimtelijke gebruik van de omgeving buiten de huidige gebieden beperkt blijft, 
ook nadat voorzieningen worden gemaakt dat ander grofwild meer kan wisselen of rasters worden 
verwijderd beperkt blijft. 
Alle drie eigenaren van de gebieden Wekeromse Zand, Hoge Veluwe en de Noorderheide hebben 
aangeven deze soort uit cultuurhistorische, beheertechnische en recreatieve redenen te willen 
handhaven. 
Voor de ruimtelijke verspreiding is het volgende beleid afgesproken. De begrenzing van de huidige 
benuttingsgebieden bestaan zoveel mogelijk uit voor moeflons weerstand op leverende barrières 
zoals rasters, wegen, open landbouwlandschappen. Een aandachtspunt is het kobaltgebrek bij de 
moeflons. Oplossing wordt gezocht in plaatsen van likstenen met de benodigde mineralen en aanleg 
c.q. verbetering van wildweiden. 
 
Noord Veluwe (zie bijlage 9) 
Het gebied waarbinnen moeflons worden getolereerd bestaat uit de navolgende gebieden: 
Noorderheide, Vierhouterbos (ged.), Elspeterstruiken en Elspeterbosch. De volgende barrières zijn 
gekozen als grens: 

 Oost en Zuidoost Grens Kroondomein Het Loo 

 Noord   Openbare verharde Gortelseweg 

 Zuid West  Openbare verharde Apeldoornseweg 

 West   Landbouwlandschap Elspeet 
    Openbare verharde Elspeterbosweg 
    Landbouwlandschap Vierhouten 
De begrensde oppervlak bedraagt circa 1.100 hectare. In dit gebied zijn de volgende eigenaren 
aanwezig: Staatsbosbeheer, de Gemeente Nunspeet en de Elspeterbosch BV. 
Omdat het benuttingsgebied niet door rasters wordt beperkt, zijn meer garanties noodzakelijk om het 
voorkomen voor wat betreft aantallen en verspreiding goed te handhaven (zie beheer). 
 
Doelstand 
Al jaren bedraagt de populatiegrootte circa 50 dieren. Vanwege de keuze voor lage aantallen herbivoren 
op de Noord Veluwe is in 2009 een doelstand van 50 stuks afgesproken. Dit aantal gaf tot nu toe geen 
problemen. 
 
Beheer 
De gekozen oplossing vraagt om een goede monitoring van de aantallen en het gebruik van het 
benuttingsgebied. Om ook een goed inzicht te krijgen in veranderingen in terreingebruik wordt 
voorgesteld alle waarnemingen vast te gaan leggen. 
Zodra het aantal groeit boven de 50 stuks zal het teveel door afschot worden geëlimineerd. 
Alle moeflons die buiten de navolgende begrenzing komen worden afgeschoten dit ongeachte de 
grootte van de populatie: 
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 Ten oosten en ten zuiden van het raster Kroondomein ’t Loo 

 Ten noorden van de Gortelseweg 

 Ten westen van de Elspeterbosweg 
 
Uitvoering afschot 
Afschot wordt uitgevoerd door de personen die in de betreffende gebieden ook verantwoordelijk zijn 
voor beheer- en schadebestrijding van de inheemse grote wilde hoefdieren. 
Wanneer blijkt dat jachthouders deze afspraak niet nakomen, zal door de betreffende terreineigenaar 
een jachtaktehouder in worden geschakeld, die dan het noodzakelijk afschot zal verrichten. 
 
Evaluatie FBP 2008-2013 
In de afgelopen periode heeft incidenteel afschot plaats gevonden, dit vanwege welzijnsredenen. Voor 
is gesteld alle waarnemingen vast te gaan leggen. Dit is niet gebeurd, wel is er binnen een aantal 
gebiedsdeskundigen een beeld over het huidige benuttingsgebied. In het plan was afgesproken dat de 
Elspeterbosweg als westelijke grens gold. Bij aanwezigheid ten westen van de Elspeterbosweg 
zouden de aanwezige moeflons worden teruggejaagd. En indien dit niet functioneerde zou de 
verjaagactie ondersteund worden door afschot. Dit is tot nu toe toegepast. 
De populatie bevind zich nog steeds in de buurt van het afgesproken niveau. Het lijkt er wel op 
vanwege de beperkte aanwas dat er mogelijk sprake is van een inteelt depressie. 
De bemoeienis van de FBE Gelderland is hier groter omdat deze populatie vrij levend is en voorkomt 
in een gebied met meerdere eigenaren.  
 
Beheeradvies FBP 2014-2019 
Huidige beheeraanpak continueren. 
Vastleggen waarnemingen combineren met het vastleggen van de waarnemingen van de damherten 
in de maanden april en mei. 
 
Zuid Veluwe (zie bijlage 9) 
Het benuttingsgebied op het Wekeromse Zand, de Hoge Veluwe en het landgoed Hoog Deelen wordt 
in beide gebieden grotendeels begrensd door rasters. De doelstanden binnen deze gebieden zijn 
bepaald op respectievelijk 50, 200 en 35 stuks. Het populatiebeheer is afgestemd op het handhaven 
van deze aantallen. 
 
Door bestaande of toekomstige openingen in de rasters bestaat de mogelijkheid dat moeflons hun 
oorspronkelijke gebied verlaten. Voor het geval dat dit gebeurt geldt het navolgende beleid. 
Binnen het gebied begrenst door de A12, de A50, Woeste Hoefweg, Apeldoornseweg, rand CVN, Ede 
en A12 wordt de noodzaak van afschot van moeflons buiten de Hoge Veluwe, landgoed Hoog Deelen 
en het Wekeromse Zand overlegd tussen de beheerders. Buiten het hierboven omschreven gebied geldt 
een strikt 0-stand beleid. 
 
Evaluatie FBP 2008-2013 
In het vorige FBP was niet vermeld dat zich ook nog een moeflonpopulatie bevindt op het landgoed 
Hoog Deelen.  
De bemoeienis van de FBE met het beheer in de deze gebieden is beperkt geweest. Door de Hoge 
Veluwe en Landgoed Hoog Deelen wordt voor het afschot FRS gebruikt. Verder heeft de FBE 
Gelderland geen bemoeienis met telling, het bepalen van het afschot, analyses van het gevoerde 
beheer. Dit is de verantwoordelijkheid van de betreffende beheerder. 
Voor een uniforme registratie is het gewenst gebruikt te maken van wildmerken en FRS. 
 
Beheeradvies FBP 2014-2019 
Huidige beheeraanpak continueren. 
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5.8 Gewenste stand muntjak 
 
De Muntjak is een invasieve exoot. De waarnemingen van Muntjaks nemen af. Een planmatige en 
gecoördineerde aanpak lijkt niet meer nodig. Zodra blijkt dat in een bepaald gebied meerdere 
waarnemingen van een muntjak wordt gedaan kan de betreffende WBE het gebruik van de aanwijzing 
aanvragen bij de Provincie. 
 
Evaluatie FBP 2008-2013 
Het aantal waarnemingen van Muntjaks neemt steeds verder af. Het lijkt erop dat de muntjak niet in 
staat is de kolonisatie- / settelingfase een vervolg te geven. Als dit daadwerkelijk het geval is, bestaat 
de kans dat de soort hier weer uitsterft. 
Door de Zoogdierverening is in 2013 in opdracht van de overheid (NVWA) een risico-analyse muntjak 
opgesteld (Hollander,H., 2013). 
De muntjak is een invasieve exoot. In Engeland komt de soort inmiddels in hoge dichtheden voor en 
zorgt voor schade aan bosbouw, boomkwekerijen en natuurlijke bossen. Er is sprake van geringe 
schade aan landbouwgewassen en veel schade aan tuinen. Verkeersaanvaringen zijn in Engeland 
een toenemend probleem. Ecologische schade betreft schade aan (zeldzame soorten) bodemflora en 
aantasting van het habitat van nachtegaal en andere bosvogels. Het ree ondervindt 
voedselconcurrentie en neemt lokaal in aantal af. De verwachting is de muntjak in Nederland in 
potentie dezelfde schade aan kan richten. Bij blijvende vestiging en uitgaande van maximale 
dichtheden is het risico op schade een aan de inheemse biodiversiteit hoog (score op het ISEIA-
protocol: A). 
Als preventieve maatregelen zijn gerichte voorlichting en blijven monitoring van belang. Om definitieve 
vestiging te voorkomen, dienen muntjaks structureel te worden gevangen of afgeschoten. Beide 
maatregelen hebben met name in de vestigingsfase met lage dichtheden het meeste effect en kunnen 
leiden tot volledige eliminatie (Hollander, 2013).  
 
 
Beheeradvies FBP 2014-2019 
Waarnemingen van Muntjaks vast blijven leggen. 
Zodra er meerdere waarnemingen uit hetzelfde gebied komen dan aanwijzing aanvragen om muntjak 
te mogen doden.  
 
 
5.9 Duurzaam beheer grofwildpopulaties 
 
Overeenkomstig de Flora- en faunawet en het vigerende beleid is het beheerplan gericht op het inzicht 
geven in het duurzame beheer van de grofwildpopulaties, afgestemd op het vinden van een balans 
tussen enerzijds de belangen van het grofwild en anderszijds de belangen (economisch / natuur) in hun 
leefgebied. Bijlage 2 geeft achtergrondinformatie over de interactie tussen grofwild en grote grazers. 
 
Het duurzame beheer richt zich op het behoud van de vier grofwildsoorten in Gelderland. Binnen dit 
kader heeft het beheer tot doel de grofwildpopulaties in evenwicht te brengen met: 

 De belangen van grondgebruikers, zoals landbouwers en terreinbeheerders; 

 De veiligheid van weggebruikers; 

 De biodiversiteit (aantallen bepalen balans tussen positieve of negatieve rol) 

 Het voedselaanbod dit geldt eigenlijk alleen voor wilde zwijnen en reeën. Edelherten en 
damherten komen alleen in sterk verlaagde dichtheden voor; 

 Veterinaire aspecten. 
 
Voor zover het actief ingrijpen in de populatie betreft, acht de FBE Gelderland afschot de juiste en 
veiligste methode. Binnen de FBE Gelderland zal de Ver. Wildbeheer Veluwe en de Vereniging Het 
Reewild het grofwildbeheer coördineren. De uitvoering ligt bij ervaren jagers - samenwerkend binnen 
Wildbeheereenheden (WBE's). De aanpak van de uitvoering is via afschottoewijzingen op 
jachtveldniveau als onderdeel van afschottoewijzingen op gebiedsniveau. 
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6 Beheerplan 
 
In hoofdstuk 5 zijn de gewenste standen bepaald. In dit hoofdstuk ‘beheerplan’ is uitgewerkt op welke 
wijze het populatiebeheer en de schadebestrijding wordt uitgevoerd. Bijlage 3 geeft de uitwerking van 
het aspect biotoop verbeterende maatregelen. 
 
 
6.1 Schade voorkomende maatregelen 
In hoofdstuk 4 zijn de belangen vertaald in aantallen en hun gewenste spreiding. Het beheren van de 
populatie op de afgesproken niveaus is de meest effectieve preventieve maatregel om belangrijke 
schade te voorkomen. De effecten van niet beheren zijn in het begin van hoofdstuk 4 in beeld 
gebracht. 
Er zijn natuurlijk ook andere preventieve maatregelen, die als flankerende maatregelen kunnen helpen 
belangrijke schade te voorkomen.  
 
Verkeer 
Als schade voorkomende maatregelen kunnen worden genoemd: 

 Verjagen grofwild gecombineerd met afschot in berm 

 Verjagen grofwild in berm 

 Onttrekken van wegen aan het gemotoriseerde verkeer 

 Nachtelijke afsluiting 

 Nachtelijke snelheidsbeperkingen 

 Plaatsen van rasters gecombineerd met ontsnipperende maatregelen 

 Plaatsen elektronisch wildsignaleringssysteem 

 Plaatsen wildspiegels / reflectoren 

 Plaatsen van zwijnverdwijnblokken 
 
Landbouw / gewassen 
Het tegengaan van landbouwschade door wilde zwijnen is alleen structureel op te lossen door middel 
van het plaatsen van wilde zwijnenkerende rasters. Voor de andere grofwildsoorten wordt 
medegebruik van landbouwgronden nagestreefd. De combinatie van gewassen met een hoge 
financiële waarde (bieten en aardappelen) en veel edelherten en of damherten leidt vrijwel zonder 
uitzondering tot conflicten; deze gronden worden bij voorkeur uitgesloten van medegebruik. Wanneer 
akkerbouwgewassen in beperkte mate aanwezig zijn, is tijdelijk uitrasteren een optie. Een 
aandachtspunt bij tijdelijke perceelsrasters is dat deze worden geplaatst voordat het gewas intensief 
benut wordt. Dit om het verongelukken in dit soort rasters te voorkomen. Na de oogst dienen deze 
rasters om dezelfde reden te worden verwijderd. 
Regulatie van de populaties edelherten en damherten hebben een direct effect op de aantallen in een 
bepaald gebied. Hiermee kan dus gestuurd worden in de aantallen die gebruik maken van aanwezige 
landbouwgronden. In de gekozen na te streven aantallen edelherten en damherten per leefgebied en 
de gewenste spreiding is het landbouwbelang meegewogen. 
Ten alle tijden kunnen grondgebruikers om een machtiging verzoeken om edelherten en of damherten 
te mogen verstoren. Bijvoorbeeld met een vuurwerkpistool. 
Bij wilde zwijnenschade worden machtigingen voor afschot buiten het reguliere seizoen afgegeven, 
ongeacht de hoogte van de actuele stand. Dit geldt ook voor categorieën waarvoor binnen een 
leefgebied geen toestemming is, bijvoorbeeld keilers. Bij andere vormen van schade en overlast 
(menselijke leefomgeving, recreatiebedrijven, tuinen en erven) worden ook buiten het reguliere 
seizoen machtigingen verstrekt indien de actuele voorjaarsstand hoger is dan de doelstand. Al dit 
afschot wordt verantwoord binnen de reguliere vermindering. Schadebestrijding van wilde zwijnen  
mag ’s nachts en met hulpmiddelen zoals kunstlicht en restlichtversterker worden uitgevoerd. Voor 
edelhert, damhert en ree kan dit in specifieke situaties ook gewenst zijn, waarbij net zoals bij de 
zwijnen geen rekening wordt gehouden met leeftijd of geslacht. 
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Landbouw / veterinair 
Bij dreiging of uitbraak van bijvoorbeeld Mond en Klauwzeer of Klassieke Varkenspest zijn de 
volgende maatregelen noodzakelijk: 

 Compartimenteren Veluwe door middel van tijdelijke rasters eventueel ondersteund met lokale 
vaccinatie (cordon sanitair); 

 Menselijke activiteiten in bos- en natuurgebieden tot een minimum beperken; 

 Bij uitbraak onder het grofwild alleen monitoren, niet afschieten met uitzondering van dieren 
die symptomen vertonen. 

 Een belangrijke preventieve maatregel is ook hier te zorgen voor lage dichtheden grofwild 
 
Bosbouw / natuur 
Als aanvullende schade voorkomende maatregelen kunnen worden genoemd: 

 Dichtheden edelherten, damherten, reeën en moeflons (tijdelijk en lokaal afstemmen) op de 
verjongingsdoelen / Natura 2000 doelen van de betreffende terreinbeheerders. Afhankelijk 
van de schaal is afstemming in een groter gebied noodzakelijk. 

 Het stimuleren van natuurlijke verjonging door een straffer dunningsregime 

 Het verhogen van het aandeel bevreetbaar loof, bijvoorbeeld door het stimuleren van de 
aanwezigheid van inlandse eik, lijsterbes en berk. 

 Uitrasteren van kostbare cultures, omdat vanwege de aantrekkingskracht regulatie van de 
stand onvoldoende effect zal hebben. Het gebruik van elektrische rasters wordt voor reeën 
afgeraden, omdat ze tussen de draden doorspringen. 

 
Overlast en overige schade 
Deze schade en overlast vindt meestal plaats in gebieden die niet aan te merken zijn als leefgebied 
voor grofwild. Dit betekent niet op voorhand dat medegebruik voor grote problemen en overlast gaat 
zorgen. Het medegebruik van de Rosendaelsche Golfclub door edelherten en damherten is daar een 
mooi voorbeeld van. Hetzelfde geldt voor het medegebruik van edelherten, damherten en reeën van 
de meeste dorpen op de Veluwe. Dit levert meestal geen problemen op, zolang de benutting niet te 
intensief wordt. Ook hier zijn de aantallen wederom de bepalende factor. In Dieren is vanwege een te 
intensieve benutting van tuinen en aanwezigheid in de bebouwde kom door edelherten besloten een 
grofwildkerend raster te plaatsen. 
Voor wilde zwijnen ligt dit totaal anders. Hun aanwezigheid zorgt meestal snel voor schade en 
overlast. 
Voor dit soort schade en overlast is het zo dat de betreffende eigena(a)ren of grondgebruiker(s) zelf 
legale maatregelen dienen te nemen om gevrijwaard te blijven van schade en of overlast door grofwild. 
Afschot is alleen een optie als dit binnen het afschotseizoen en binnen de vrijgegeven categorieën kan 
plaats vinden en voor zover het geen bebouwde kom betreft. 
Bij overlast in bebouwde kommen is de gemeente de instantie die in overleg met de bewoners tot een 
gedragen oplossing van problematiek dient te komen. Indien toch afschot noodzakelijk is wordt in 
samenwerking met de belanghebbenden dit afgesproken binnen een Plan van Aanpak. 
 
 
Rasters 
De Veluwe kent een lange historie ten aanzien van de inzet van rasters als preventieve maatregelen 
schade en overlast te voorkomen en scheidingen aan te brengen tussen enerzijds leefgebied en 
anderzijds 0-stand gebieden dan wel schadegevoelige gebieden. Al deze rasters zijn zeer effectief 
gebleken.  
 
Wild zwijn 
Het leefgebied op de Zuid Veluwe is door middel van zwijnenkerende rasters gescheiden van het 
aangrenzende cultuurlandschap of inliggende landbouwenclaves. Hierdoor zijn dorpen zoals 
Beekbergen, Loenen, Eerbeek, Laag Soeren, Dieren, Velp, Rozendaal, Harskamp fysiek gescheiden 
van de zwijnen. Gedeeltelijke uitzonderingen zijn Otterlo en Ede in de rand van het leefgebied. 
Hoenderloo is omringd door leefgebied en is voor 99,9% uitgerasterd. 
Op de Noord Veluwe is dat beleid van de Zuid Veluwe maar gedeeltelijk gevolgd. Alleen daar waar het 
leefgebied van zwijnen grensde aan landbouwgebieden en de schade niet door middel van beheer kon 
worden voorkomen, is gekozen voor functiescheiding door middel van een zwijnenkerend raster. 
Daarom staat er een raster rondom de Agrarische Enclave op de Noord West Veluwe en er is een 
buitenraster geplaats van Tongeren naar Gortel, waar het aansluit op de rasters rond het Kroondomein 
Het Loo. Verder zijn aan de west- en oostzijde van de Noord Veluwe waar het bos- en natuurgebied 
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overgaat in het cultuurlandschap geen zwijnen kerende buitenrasters geplaatst. Dorpen die voor een 
deel grenzen aan het leefgebied zijn onder meer: Putten, Ermelo, Harderwijk, Wezep, Hattem, 
Wapenveld, Heerde en Epe. Ze zijn niet fysiek gescheiden van het leefgebied van de zwijnen zoals op 
de Zuid Veluwe. Binnen het leefgebied van de wilde zwijnen liggen drie dorpen Hoog Soeren, 
Vierhouten en Radio Kootwijk. Hoog Soeren en Vierhouten zijn vanwege problemen met wilde zwijnen 
grotendeels uitgerasterd. Radio Kootwijk is vanwege het ontbreken van landbouw niet vergelijkbaar met 
Hoog Soeren en Vierhouten. De huizen staan hier met hun tuinen en erven in het leefgebied van de 
zwijnen. Bewoners zijn hier zelf verantwoordelijk of ze wel of geen zwijnen rond hun huis of in de tuin 
willen hebben. 
 
Edelhert en damhert 
Het beleid van medegebruik van landbouwgronden wat gestart is in de jaren tachtig heeft zijn 
doorwerking gehad in de huidige rastersituaties. Onder meer is het vroegere grofwildkerende raster 
langs de noord en oostzijde van de Agrarische Enclave, vervangen door een zwijnenkerend raster. Dit 
was onderdeel van een deal met de landbouw. Sluiting van het raster voor wilde zwijnen en als 
tegenprestatie medegebruik van edelherten van de aanwezige landbouwgronden. Alleen het raster 
langs de Ullerberg en het landgoed Leuvenum langs de Flevoweg is om redenen van verkeersveiligheid 
als hoog raster gehandhaafd. Vroeger waren de landbouwgronden op Staverden alleen benutbaar via 
een paar beperkte in- en uitsprongen. Wisseling van Staverden naar het Speulder-Sprielderbos was wel 
mogelijk. Ten zuiden van de lijn Uddel – Garderen – Putten kwam het edelhert toen nog niet als 
standwild voor. 
Verder zijn er op de Noord Veluwe geen grofwildkerende buitenrasters. Wel waren er een aantal 
gesloten wildbanen aanwezig zoals Vierhouterbos, Noorderheide, Elspeterstruiken-Elspeterbosch en 
Kroondomein Het Loo, die de Noord Veluwe sterk versnipperden. Alleen van het Koondomein Het Loo 
zijn nog beperkte delen van hun oorspronkelijke buitenraster aanwezig. Daar waar hun buitenraster 
grenst aan landbouwlandschappen (Agrarische Enclave, oostzijde Kroondomein Het Loo) of wegen 
(Amersfoortseweg en Elburgerweg (Gortel-Niersen) wordt het tot nu toe in standgehouden.  
Op de Zuid Veluwe staat op het grootste deel van de grens van het leefgebied een grofwildkerend raster. 
Van Otterlo tot aan Stroe langs de westzijde van de Midden Veluwe. Van Beekbergen tot aan het 
ecoduct Woeste Hoeve aan de oostzijde van de Midden Veluwe. Vanaf de A50 bij Loenen, naar Dieren 
tot aan De Steeg staat langs de oostzijde en een stukje zuidzijde een grofwildkerend raster. Ter hoogte 
van Soeria heeft altijd een stukje buitenraster gezeten alleen voor wilde zwijnen. In de  MKZ periode 
hebben een aantal edelherten deze opening gevonden en maken hier gebruik van. Dit vormt de enige 
verbinding met de edelherten in de Soerense Poort. 
Vanaf de Steeg tot aan Rosendaal is het voormalige grofwildkerende raster vervangen door een wilde 
zwijnenkerend raster. Wat tevens meer naar de grens van het CVN is geplaatst. Langs de westzijde 
van de Zuid West Veluwe heeft nooit een grofwildkerend raster gestaan. In de jaren tachtig is vanwege 
landbouwschade en verkeersveiligheid een zwijnenkerend rastergeplaatst langs de Apeldoornseweg. 
Met deze plaatsing is tevens het 0-stand gebied De Driesprong ontstaan. 
Ook op de Zuid Veluwe liggen een drietal omrasterde gebieden. Nationaal Park De Hoge Veluwe, Hoog 
Deelen van de familie Peletier en het Deelerwoud eigendom van Jhr.V.G.F. Repelaer.  
De integratie met de omgeving is van beperkte aard. Er is uitwisseling van grofwild mogelijk waardoor 
de drie gebieden tot de vrije wildbaan behoren. 
Ook delen van deze particuliere rasters vervullen een publieke functie, onder meer langs de 
landbouwenclave Deelerheide, het dorp Hoenderloo, het vliegveld Deelen en de landbouwgronden ten 
zuiden van de Hoge Veluwe. 
In de meeste gevallen zijn de bestaande buitenrasters (wild zwijnen dan wel grofwildkerend) eigendom 
van het Faunafonds. Het Faunafonds is verantwoordelijk voor het beheer- en onderhoud.  
 
Rasters langs snelwegen en spoor 
Vanwege verkeersveiligheid heeft Rijkswaterstaat inmiddels een vrijwel sluitend net van rasters langs 
haar snelwegen op en rond de Veluwe geplaatst. De snelwegen zijn daarmee een harde barrière 
geworden. Vanaf eind jaren tachtig tot en met 2012 zijn de meeste Veluwe doorsnijdende snelwegen 
van ecoducten voorzien. 
Ook worden er langs het spoor rasters geplaatst om mensen te weren en om aanrijdingen met grofwild 
te voorkomen. 
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Rasters langs Provinciale wegen 
In de afgelopen planperiode is langs de zuidzijde van de Amersfoortseweg N344 (Nieuw Millingen – 
Apeldoorn) een grofwildkerend raster geplaatst. Vanwege munitieresten is het laatste deel tussen 
Kampsteeg en J.C. Wilslaan nog niet geplaatst. Met dit raster is aangesloten op de bestaande rasters 
van het Kroondomein Het Loo langs de noord en zuidzijde van deze weg. Met deze inrichting is nu 
sprake van een harde barrière. Die enigszins verzacht wordt door de tunnel onder de Amersfoortseweg 
tussen Aardhuis en Echoput. Om de ecoducten in de A1 goed te laten functioneren is het gewenst de 
barrière werking van de Amersfoortseweg te verminderen door middel van een functionele verbinding 
tussen het zuidelijke en het noordelijke deel van het Kroondomein Het Loo. Deze nieuwe verbinding 
verbindt ook het leefgebied op de Zuid Veluwe met het leefgebied op de Noord Veluwe. 
Langs de westzijde van de Harderwijkerweg (Otterlo-Schaarsbergen) is een grofwildkerend raster 
geplaatst. Dit sluit aan op het ecoduct over de Harderwijkerweg wat de Hoge Veluwe en de Zuid West 
Veluwe met elkaar verbindt. Langs de oostzijde van de Harderwijkerweg staat het eigendomsraster van 
de Hoge Veluwe. 
Ten noorden van de Hoge Veluwe is medio 2013 langs de noordzijde van de Apeldoornseweg een 
grofwildkerend raster geplaatst. Met deze inrichting is nu sprake van een harde barrière. 
Ontsnipperende maatregelen zijn in voorbereiding. 
Verder zijn er geleidende rasters geplaatst in combinatie met een elektronisch wildsignalering systeem 
langs de Leuvenumseweg, de Eperweg en de Otterloseweg. Langs de Otterloseweg staan nog wel de 
geleidende raster maar is het signaleringssysteem inmiddels verwijderd. 
 
Landschappelijke inpassing 
Wilde zwijnenkerende rasters zijn qua hoogte minder opvallend in het landschap dan grofwildkerende 
rasters. Vaak zijn deze geplaatst op de grens waar het bos- en natuurgebied overgaat in het 
landbouwgebied. Een raster op deze scheiding wordt als normaal ervaren. Dit is anders met 
grofwildkerende rasters die door bos- en natuurgebieden lopen. Het recent geplaatste rasters langs de 
zuidzijde van Amersfoortseweg tast sterk de landschappelijke beleving van de Veluwe aan. Bij nieuw 
plaatsing van dit soort rasters is het noodzakelijk de landschappelijke inpassing bij toekomstige tracé 
keuzes sterk mee te laten wegen (voorbeeld zwarte raster rond Hoge Veluwe, aanleg in greppel of laag 
raster in combinatie met greppel). 
Ik kader van dit project wordt geadviseerd het huidige raster langs de zuidzijde van de Amersfoortseweg 
enkele meters te gaan verplaatsen. 
De meerkosten van de aanleg van een grofwildkerend raster in een greppel bedraagt 20 euro per meter.  
De kosten van een grofwildkering door middel van een laag raster (17 euro per meter) met greppel (10 
euro per meter) bedraagt te samen 27 euro per meter, wat neer komt op 2 euro meerkosten per meter. 
 
Nut en noodzaak 
Elk belang is een belang hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen verkeersveiligheid, landbouw, 
recreatiebedrijf en of woonomgeving mens. Ook al zijn de laatste twee belangen niet erkent in de FFwet 
om beschermde inheemse diersoorten te verontrusten of te doden. 
Rasters zorgen ervoor dat bij een hogere stand geen negatieve effecten ontstaan aan andere belangen 
die alleen met lagere dichtheden verenigbaar zijn. En wanneer ergens een hek staat is dit niet gelijk een 
reden om voor hogere dichtheden te kiezen. 
 
Ontsnippering 
Recent zijn er diverse rasters langs Provinciale wegen geplaatst vanwege verkeersveiligheid in 
combinatie met bestaande rastersituaties rond Hoge Veluwe en Kroondomein Het Loo. De 
versnippering neemt hierdoor toe, dit vraagt om ontsnipperende maatregelen. Het betreft een verbinding 
over Apeldoornseweg (Hoge Veluwe – ISK) en verbinding over Amersfoortseweg (Kroondomein Het 
Loo – Kroondomein Het Loo).  
 
Rasters landschappelijk 
Landschappelijk inpassing rasters is relevant bij nieuw plaatsing. 
 
Raster gerelateerde onderwerpen 
In de evaluatie van het FBP zijn de volgende praktische maatregelen voorgesteld. 
Veiligere oversteek Otterloseweg (geleidende rasters en elektronische wildsignalering). 
Duidelijkheid verkrijgen over wie verantwoordelijk is voor het buitenraster vanaf wildviaduct Woeste 
Hoeve tot aan Berg en Dalweg. Het is gewenst dit raster voor beheer en onderhoud onder te brengen 
bij het Faunafonds. 
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Schapenraster ’t Leesten heeft geen functie meer en wordt niet meer onderhouden. Zodra dit raster 
niet meer functioneel is, kunnen wilde zwijnen in het 0-standgebied Cantharel e.o. komen. En van 
hieruit ook het 0-standsgebied ten oosten van de Europaweg bereiken. Dit is onwenselijk.  
 
Wens elektrisch raster Velp – Rheden laten vervangen door een gazen buitenraster. Wel nog de 
afweging maken of ’s winters medegebruik wenselijk wordt geacht, dit bepaald of er wel of geen in- en 
of uitsprongen gemaakt moet worden. 
De Baggermolen is een landbouwenclave van 7 hectare waar het Faunafonds jaarlijks de misoogst als 
gevolg van de benutting door wild zwijn, damhert en edelhert volledig vergoedt. 
Lek in Defensieraster Deelenseweg dichten om instroom wilde zwijnen in 0-stand gebied Rollerbanen 
te voorkomen. 
De verbinding tussen de Zuid Oost Veluwe en de Soerense Poort is klein. Hierdoor lopen edelherten 
soms in een fuik, dit zorgt voor onwenselijk paniek situaties. Voor wordt gesteld het buitenraster op 
strategische plekken te verlagen. 
Terreinbeheerders worden door buren aangesproken om hun herten uit de tuinen en de bebouwde kom 
te houden. Wanneer het beheer uitgevoerd wordt conform de afspraken wie is dan verantwoordelijk om 
deze problemen op te lossen. De Gemeente, de Provincie?  
Op de zuid Veluwe staan delen buitenraster (oostzijde Loenermark en raster Woeste Hoeve – 
Beekbergen) waarvan niet duidelijk is wie verantwoordelijk is voor beheer en onderhoud. 
Gemeenten hebben geïnvesteerd in buitenrasters om zwijnen uit de woonomgeving te weren. Hogere 
dichtheden beïnvloeden de keus voor een raster. Doordat er hogere dichtheden waren dan afgesproken 
in het FBP werden gemeenten genoodzaakt op eigen kosten rasters te plaatsen. 
Ander, flexibeler beheer, met meer afschot (lees lagere dichtheden) op overlast locaties kan voorkomen 
dat er nog meer rasters bijkomen. In 0-stand gebied wilde zwijnen kun je niet van iemand die schade- 
en overlast ervaart verlangen dat deze een raster gaat plaatsen. 
De Provincie Gelderland bereidt de aanpak van N224 / Verlengde Arnhemseweg voor. Een vroegtijdig 
overleg en afstemming met de FBE Gelderland is noodzakelijk om tot juiste oplossingen te komen. 
 
Flankerende maatregelen algemeen 
Naast de hoofdmaatregelen controleren van de aantallen en het gebruik van rasters is er nog een trist 
van flankerende maatregelen die gecombineerd ingezet tot vermindering van schade en overlast 
kunnen leiden. 

Maatregelen gericht op het verminderen van aanrijdingen: 

 Onttrekken wegen aan het gebruik door gemotoriseerd verkeer 

 Nachtelijk afsluiting van wegen voor gemotoriseerd verkeer 

 Snelheidsbeperking tot maximaal 60 km per uur van schemer tot ’s ochtends 8 uur 

 Betere handhaving maximum snelheid 

 Rasteren in combinatie met ontsnipperende maatregelen zoals bv elektronisch een 
wildsignaleringssysteem of ecoduct 

 Seizoensmatig gebruik van landbouwgronden, aanleg van wildweiden 

 Zwaartepunt bejaging in de directe periferie van knelpunt wegen 

Maatregelen gericht op het verminderen van vraat aan landbouwgewassen 

 Beheer en onderhoud wildweiden in het aangrenzende bos- en natuurgebied 

 Afleidende gewassen (haver, gras) in randen landbouwenclave 

 Tijdelijke rasters rond kapitaal intensieve teelten 

 Permanent uitrasteren enclaves met akkerbouw 

 Zwaartepunt bejaging 

Maatregelen gericht op het verminderen van vraat aan bomen 

 Verhogen aanbod verjonging door middel van het lichten van het kronendak 

 Verhogen aanbod verjonging door een lokale tijdelijke drastische verlaging van de vraatdruk 

 Stimuleren van het gebruik van open landschappen overdag 

 Tijdelijke rasteren van schaarse schadegevoelige soorten 

 Zwaartepunt bejaging in de periferie van de locatie waar de verjonging wordt nagestreefd 
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Maatregelen gericht op het verbeteren van de zichtbaarheid in openlandschappen 

 Open landschappen zijn van nature aantrekkelijk voedselgebieden voor edelherten 

 Zonering recreatief medegebruik van openlandschappen 

 Geen menselijke doorsnijding van open landschap en dekking biedend achterland 

 Wildweiden en of lokvoer die als magneet fungeren 

 Geen bejaging, hooguit noodzakelijk afschot. 
 

 
6.2 Handelingen om gewenste stand te bereiken 
 
6.2.1 Aanpassing actuele stand aan de gewenste stand 
De actuele voorjaarstand c.q. zomerstand wordt jaarlijks bepaald aan de hand van gecoördineerde 
tellingen van edelherten, damherten en wilde zwijnen. De gewenste jaarlijkse vermindering teneinde 
de zomerstand aan te passen aan de afgesproken aantallen binnen het Faunabeheerplan wordt 
jaarlijks gespecificeerd per leefgebied/WBE in een openbaar werkplan wat aan de Provincie 
Gelderland wordt aangeboden. Op de Zuid Veluwe zal bij het beheer van het grofwild de ontwikkeling 
van schade en overlast in toenemende mate bepalend zijn voor de gewenste lokale dichtheden. 
Voor het beheer van de reeën is mede vanwege de onnauwkeurigheid van telmethoden gekozen voor 
een trendmethode van de Vereniging Het Reewild. De ontwikkeling van de trend, het gerealiseerde 
afschot en het effect op het voorkomen / verminderen van belangrijke schade is bepalend of het 
afschot wel of niet bijgesteld moet worden. Gelet op de kleinschalige leefwijze van reeën vraagt dit om 
lokaal maatwerk. 
 
Werkplan 
Het voorgaande wordt vervat in een werkplan. Dit werkplan wordt jaarlijks in de maand juni voor alle 
grofwildsoorten ingediend bij de Provincie Gelderland.  
Bij de reeën is sprake van een enigszins afwijkende procedure. Omdat de jaarlijkse reeëntellingen 
samenvallen met de start van het afschotseizoen van de reeën dient de FBE jaarlijks voor 1 maart een 
voorlopig werkplan in bij de Provincie. In dit werkplan wordt het noodzakelijk geachte afschot 
aangevraagd 
 
 
6.2.2 Voeren 
Voeren met als doel: het bevorderen van de stand van edelherten, damherten, reeën en wilde zwijnen 
door middel van bijvoeren is verboden. 
De Provincie kan ontheffing verlenen van het verbod indien sprake is van bijzondere 
weersomstandigheden of bij een tijdelijk natuurlijk voedseltekort en het welzijn van de dieren in het 
geding is. De noodzaak voor zo’n ontheffing kan optreden bij wilde zwijnen in jaren dat er geen eikels 
en of beukennoten aanwezig zijn. Voor edelhert en damhert is dit met de huidige afgesproken aantallen 
(lage dichtheden) niet snel te verwachten. 
 
In de toelichting van de wet wordt gemeld dat het verbod niet het gebruik van lokvoer ten behoeve van 
de effectiviteit van de aanzitmethode omvat. Omdat dit lokvoer niet tot doel heeft de stand van de 
bedoelde hoefdieren te vergroten. Op basis van dit wettelijk kader is het lokvoerbeleid van de FBE 
uitgewerkt. 
 
Lokvoerbeleid 
Aan het beleid liggen de volgende uitgangspunten ten grondslag: 

 Het natuurlijk voedselaanbod is bepalend voor de draagkracht 

 Het gebruik van lokvoer is alleen acceptabel om redenen van beheer 

 Een gemeenschappelijk beleid voor de gehele Veluwe waaraan wildbeheerders, 
terreinbeheerders/eigenaren en Provincie zich conformeren. 

 
Redenen 
Lokvoer zal uitsluitend worden gebruikt om efficiënt de populatieomvang vast te kunnen stellen 
(tellingen) en ten behoeve van een efficiënt afschot. Daarnaast kan het gewenst zijn met behulp van 
lokvoer wildobservatie te stimuleren. 
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Lokvoer is alleen toegestaan voor de soorten edelhert en wild zwijn. Ree en damhert kunnen gezien 
worden als medegebruikers van het aan edelherten en wild zwijn verstrekte lokvoer. 
De tijdsduur van de lokvoer verstrekking dient afgestemd te zijn op het doel waarvoor deze wordt 
aangewend. 
Het beleid voor het gebruik van lokvoer in kader van schadebestrijding en of 0-standbeheer is nader 
uitgewerkt in hoofdstuk 5.3. 
 
Tabel 6.1 Doel en duurverstrekking lokvoer 

Doel verstrekking Wild zwijn en edelhert 

Inventarisatie 3 weken voor aanvang telling t/m laatste telling 

Afschot 
3 weken voor aanvang afschotseizoen tot en met de laatste dag, waarop 
afschot is toegestaan. 

Periode tussen 
inventarisatie en 
afschot 

Indien de periode van niet lokvoeren kleiner is dan 7 dagen tussen 
telperiode en afschotperiode hoeft er niet gestopt te worden. 

Zowel de gecoördineerde tellingen als het afschotseizoen zijn in tijd vastgelegd. 
Wanneer jachthouders toch buiten voornoemde periode lokvoer blijven verstrekken kan dit worden 
uitgelegd als het bevorderen van de stand, wat wettelijk verboden is. 
 
Tabel 6.2 Soorten lokvoer voor wild zwijn en edelhert 

Soorten lokvoer 

Maïs of graan 

Eikels, beukennoten, kastanjes 

Aardappelen, bieten of fruit 

Bietenpulp,  

Rundveebrok (o.a. Synchro Oranje 5060 en AV.Melkv.BR 940/95) 

Dierlijke eiwitten van binnen het jachtveld 

 
Hoeveelheden 
De na te streven hoeveelheden lokvoer ten behoeve van tel- en afschotperiode zijn vermeld in tabel 6.3. 
De gebruikte hoeveelheden worden per jachtveld bijgehouden en jaarlijks per leefgebied / WBE door 
de FBE gerapporteerd aan de Provincie. 
 
Tabel 6.3 Hoeveelheden lokvoer per soort (wild zwijn of edelhert) per jaar  

Soort lokvoer  Hoeveelheden in kg per 100 ha per jaar  

Maïs of graan of eikels, beukennoten en kastanjes 175 

Aardappels, bieten of fruit* 1000 

Bietenpulp* 175 

Rundveebrok 175 
* Bij alleen verstrekking lokvoer ten behoeve van inventarisatie de volgende hoeveelheden: maximaal 5 kg 
aardappels, bieten of fruit of 1 kg bietenpulp of rundveebrok per 100 ha per dag. 

 
Maatwerk aanpak 
Als er beheer technische argumenten zijn om in bepaalde velden meer te lokvoeren dan de norm is dit 
onder de volgende voorwaarden toegestaan: 

 De maximum norm op WBE niveau wordt niet overschreden. 

 De WBE dient begin juni een gemotiveerd verzoek in bij de Ver. Wildbeheer Veluwe zij 
adviseert de FBE Gelderland. 
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Wildobservatiepunten 
 
Algemeen 
Belangrijk algemene uitgangspunten zijn dat wildobservatiepunten een meer algemeen belang dienen 
en dat de tijdsduur van de lokvoerverstrekking afgestemd dient te zijn op het doel waarvoor deze 
wordt aangewend. De hoeveelheden lokvoer zijn bedoeld om de waarnemingskans te vergroten en 
niet bedoeld om extreme binding en concentratievorming van edelherten of wilde zwijnen te 
bewerkstelligen. Dit omdat het bevorderen van de stand van edelherten, damherten, reeën en wilde 
zwijnen door middel van bijvoeren verboden is. 
Bij edelherten is de aanzuigende werking van lokvoer geringer dan bij wilde zwijnen. Voor wilde 
zwijnen wildobservatiepunten voor zwijnen geldt daarom het navolgende beleid. 
 
Lokvoerverstrekking op wildobservatieplekken voor wilde zwijnen 
De jaarrond lokvoerverstrekking aan wilde zwijnen bij niet vrij toegankelijke wildobservatieplekken 
beperken tot de excursieperiode die voor de betreffende wildobservatieplek geldt. Net zoals voor 
telling als voor afschot kan 3 weken voor de eerste excursie worden gestart met lokvoeren. In 
perioden dat de wildobservatieplek niet wordt gebruikt (buiten excursieperiode of door overvloedige 
mast) wordt er niet gelokvoerd.  
Op de vrij toegankelijk wildobservatieplekken voor wilde zwijnen is jaarrond verstrekking van lokvoer 
toegestaan. 
Bij te sterke concentratievorming of bij zieke dieren (geldt voor alle dieren) kan de beheerder afschot 
op of in de onmiddellijke nabijheid toe staan. 
Indien wildobservatieplekken er mede voor zorgen dat de afgesproken aantallen wilde zwijnen en 
hun verdeling zoals vastgelegd in het Faunabeheerplan niet worden gerealiseerd, kan de 
FBE Gelderland de Provincie Gelderland het voorstel doen de lokvoerverstrekking op de betreffende 
wildobservatieplek te staken. 
De beheerder van de WOP meldt jaarlijks aan het eind van het afschotseizoen aan de FBE 
Gelderland welk lokvoer in welke hoeveelheden is verstrekt en op welke wijze het wildobservatiepunt 
het aankomende seizoen zal worden gebruikt. 
 
Tabel 6.4 Hoeveelheden lokvoer ten behoeve van wildobservatie van wild zwijn en edelhert 

Soort lokvoer Hoeveelheden in kg per plek per jaar 

Maïs,graan, eikels, beukennoten en of 
kastanjes 

350 

Aardappels, bieten of fruit 2000 

Bietenpulp 350 

Rundveebrok 350 

 
De huidige wildobservatiepunten waar lokvoer wordt verstrekt zijn hierna vermeld. Per punt is 
aangegeven de globale locatie, welke grofwildsoorten worden gelokvoerd en of er sprake is van vrij 
toegankelijk voorzieningen of eentje die alleen onder begeleiding is te bezoeken.: 
 
Noord West Veluwe 

1. Speulder - en Sprielderbos, wild zwijn, vrij toegankelijk 
2. Speulder- en Sprielderbos, wild zwijn, vrij toegankelijk 
3. Elspeterbosch , alle grofwildsoorten, onder begeleiding 

 
Noord Oost Veluwe 

4. Vierhouterbosch, alle grofwildsoorten, onder begeleiding 
5. Haelberghei, edelhert, vrij toegankelijk 
6. Haelberg / Ossenstal, wild zwijn, vrij toegankelijk 
7. ASK Oldebroekse Heide, edelhert, onder begeleiding 
8. ASK Doornspijkse Heide, edelhert, onder begeleiding 
9. Kijkscherm Tongerenseweg,, wild zwijn, vrij toegankelijk 
10. De Dellen, alle soorten, onder begeleiding 
11. Petrea, wild zwijn, vrij toegankelijk 
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Midden Veluwe 
12. Ugchelen/Hoenderloo, Natuurtheater,  alle soorten, onder begeleiding 

 
Hoge Veluwe 

13. Koeverbos, alle soorten, binnen het park vrij toegankelijk 
14. Lijkweg, alle soorten, binnen het park vrij toegankelijk 
15. Bosje van Staf, edelhert, binnen het park vrij toegankelijk 
16. Schuilkelder, alle soorten, binnen het park vrij toegankelijk 
17. Variabele plek, Zwarte Veldalle soorten, binnen het park vrij toegankelijk 
18. Variabele plek, Compagnieberg, alle soorten, binnen het park vrij toegankelijk 

 
Zuid West Veluwe 

19. Hertenreservaat, alle soorten, onder begeleiding 
20. Sysselt, alle soorten, vrij toegankelijk 
21. Wekeromse Zand, edelhert, vrij toegankelijk 

 
Zuid Oost Veluwe 

22. Loenermark, alle soorten, vrij toegankelijk 
 
Voeren door derden 
Op diverse plekken op de Veluwe worden wilde zwijnen door bewoners en recreanten gevoerd. Dit is 
onwenselijk en leidt soms tot problemen. De FF-wet biedt geen probaat middel dit soort excessen aan 
te pakken! De FBE Gelderland is er voorstander van dat de wet op dit punt wordt aangepast. 
Bij voorkomende gevallen van voerverstrekking is het de verantwoordelijkheid van terreineigenaar (bos- 
en natuurgebied) of Gemeente (APV) binnen de bebouwde om er voor te zorgen dat de verstrekking 
wordt gestaakt. Wanneer door het voeren wilde zwijnen tam worden en dreigend gedrag gaan vertonen, 
zullen deze in het belang van de openbare veiligheid worden afgeschoten.  
 
 
6.2.3 Na te streven verdeling afschot naar leeftijdsklassen 
 
Als leidraad geldt de volgende onderverdeling: 

 accent afschot in de jongere leeftijdsklassen 

 in principe geen afschot in de sociaal belangrijke middenklassen 

 afschot in de oude klasse. 
 
Dit is gebaseerd op het volgende doel: het opbouwen en of in standhouden van een gezonde en naar 
leeftijdsklassen en geslachtsverhouding juist opgebouwde populatie, zodat de dieren en groepen dieren 
zoveel mogelijk hun natuurlijke soort specifieke gedrag kunnen ontplooien. Kwantitatief uitgangspunt 
zijn de in dit plan gezamenlijk afgesproken doelen. 
Voor edelhert en wild zwijn is dit nader uitgewerkt in twee afzonderlijke notities.  
 
 
6.2.4 Na te streven verdeling afschot naar plaats 
 
Edelhert, damhert 
Voor edelhert, damhert en wild zwijn is dit nader uitgewerkt in de gewenste verdeling van de 
afgesproken voorjaarstand. Binnen de te onderscheiden leefgebieden, gebaseerd op de verschillende 
doelstellingen en functies van de eigenaren. Deze verdeling is richtinggevend voor de verdeling van 
het afschot over de verschillende jachtvelden. 
Een en ander is gebaseerd op de soort specifieke leefwijze van de verschillende soorten. Bij de 
edelherten en de damherten is er een sekse verschil, kaalwild is  plaats trouw en de herten zijn veel  
minder plaats trouw. Hierdoor kunnen binnen het leefgebied variaties in dichtheden worden bereikt 
toegesneden op de verschillende doelstellingen van eigenaren. Door de plaatsgebonden leefwijze van 
kaalwildroedels kan er in dichtheden middels afschot worden gestuurd. 
Ook wilde zwijnen vertonen plaats trouw gedrag. Dit biedt de mogelijkheid in schadegevoelige zones 
lage dichtheden te realiseren zonder dat er overloop plaats vindt vanuit delen met hogere dichtheden. 
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Grondprincipe, afhankelijk van de wens de stand te laten stijgen, te stabiliseren of te laten dalen is als 
volgt: 

 Stijging  afschot < aanwas 

 Stabiel  afschot = aanwas 

 Daling  afschot > aanwas 
 
Beïnvloeding uitbreiding benuttingsgebied 
Edelhert en damhert koloniseren nieuw leefgebied – mede vanwege de lage dichtheden - zeer traag. 
Uitbreiding van het benuttingsgebied door kaalwild staat of valt bij de aanwezigheid van een jonge hinde 
die haar moeder wil verlaten. Komt zo’n hinde in een stuk nieuw leefgebied, moet deze de kans worden 
gegeven zich te settelen. Daarna zal door geboorte een familiegroep ontstaan. De snelheid waarmee 
dit gaat wordt vooral bepaald door het geslacht van de kalveren. Deze familiegroep zal door blijven 
groeien totdat voedselconcurrentie zijn remmende werking gaat uitoefenen. Onder onze 
omstandigheden zijn er allang conflicten met andere belangen ontstaan, waardoor de groei door afschot 
geremd moet worden.. Daar waar een uitbreiding van het benuttingsgebied gewenst is, wordt geen 
kaalwild voor afschot vrij gegeven totdat ze zich hebben gesetteld en afstemming van de aantallen op 
andere functies noodzakelijk wordt. Dit geldt zowel binnen als buiten de Veluwe. In deze multifunctionele 
landschappen geldt als uitgangspunt voor de bepaling van een doelstand de laagste dichtheid van 2 
stuks per 100 hectare. Net zoals bij de herten geldt hier een maximum roedelgrootte van 10 stuks. 
Het kan ook zijn dat ergens setteling ongewenst is. Bij edelhert, damhert en wild zwijn is het dan vrij 
eenvoudig een gebied vrij te houden, wanneer consequent de kolonisten worden doodgeschoten. 
 
Voor de herten van damhert en edelhert gaat bovengenoemd principe niet op. Ze zijn veel mobieler en 
kennen veel grotere delen van hun leefgebied. Van de herten weten we  dat spitsers en jonge hertjes 
zich aansluiten bij een bestaand roedel geweidragers en dat ze voorkeur hebben voor de rijkere delen 
van het leefgebied  Vanwege hun trekgedrag komen deze jonge herten eerder in nieuw leefgebied en 
kunnen besluiten hier te gaan leven. 
Vanwege dit natuurlijke trekgedrag kan er onder herten veel flexibeler worden toegewezen in 
vergelijking tot het kaalwild. 
Wel kan er in gebieden waar teveel herten voor schade zorgen, de grootte van roedels geweidragers 
door afschot worden beïnvloed. Een en ander bij voorkeur passend binnen de gewenste vermindering 
naar leeftijden. 
Naast het controleren van de aantallen is sturing in de verdeling ook relevant. Voor het kaalwild is dit 
ruimtelijk voor de gehele Veluwe ingevuld. Voor de herten echter niet. Van de herten is bekend dat ze 
zich sterk kunnen concentreren in de rijke delen van hun leefgebied. Te sterke concentratievorming is 
uit schade oogpunt ongewenst. Dit kan worden voorkomen door de roedelgrootte van 
edelhertenroedels in schade en overlastgevoelige gebieden te begrenzen tot maximaal 10 stuks. 
 
Reeën 
Vanwege de territoriale leefwijze en de beperkte grootte van hun benuttingsgebied kan vaak met een 
tijdelijke (bv bosverjonging) en of lokale reductie van de stand schade worden voorkomen. Een 
aandachtspunt bij reeën is dat vanwege de territoriale leefwijze jaarlijks de niet territoriumhouders 
gedwongen worden weg te trekken. Deze trek vindt ook plaats naar delen leefgebied waar reeën niet 
kunnen overleven. Het meest effectief is een deel van deze reeën voordat deze trek begint te schieten. 
Het gaat dan om kalveren en eenjarigen binnen het totale leefgebied. Met afschot accenten in de 
gebieden waar de meeste schade wordt ondervonden. De niet geschikte delen leefgebied zijn de plek 
waar reeën permanent worden geschoten (0-stand beleid). 
Om een substantiële vermindering van het aantal aanrijdingen te bereiken zal in eerste instantie de 
dichtheden in de periferie van hotspots verlaagd moeten worden. In het onderdeel schadebestrijding is 
dat nader uitgewerkt. 
 
Wild zwijn 
Ruimtelijke verdeling afschot 
De kwaliteit van het wilde zwijnen biotoop op de Veluwe verschilt als gevolg van bodemkwaliteit, 
vegetatie en vocht sterk. Maar of de leefomstandigheden goed of slecht zijn wordt het sterkst bepaald 
door de mastsituatie. Goede, slechte en gemiddelde jaren wisselen elkaar af. Wilde zwijnen leven in 
belangrijke mate plaatstrouw. Voor de ruimtelijke verdeling van het afschot wordt hier rekening mee 
gehouden. De meeste leefgebieden zijn verdeeld in clusters. De actuele situatie per cluster bepaald 
met welke intensiteit moet worden ingegrepen. Medebepalend is de actuele schade- en overlast.  
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Vanwege hun plaatstrouwe leefwijze zijn er ook bij wilde zwijnen mogelijkheden te variëren met 
dichtheden. Lage dichtheden door middel van een intensieve bejaging in de schade- en 
overlastgebieden (leefgebied langs wegen, menselijke leefomgeving, landbouwgebieden) en hogere 
dichtheden door een minder intensieve bejaging in gebieden waar de zwijnen geen schade en 
overlast kunnen aan richten.  
Op de Zuid West Veluwe en de Midden Veluwe liggen sinds 2012 enkele afschotvrije zones. Deze 
liggen rond Radio Kootwijk op de Midden Veluwe en op de voormalige landbouwenclaves De Mossel 
en het Mosselse Veld op de Zuid West Veluwe. In verband met de zichtbaarheid van wilde zwijnen 
voor recreanten wordt hier geen afschot gepleegd. Vanaf 2014 ligt er ook op de Zuid Oost Veluwe een 
afschotvrije zone op het Deelerwoud en een deel van Veluwezoom. Net zoals bij edelherten en 
damherten geldt ook voor zwijnen dat voor het totale leefgebied een streefstand wordt afgesproken, 
als handvat voor de beheerbaarheid en gecontroleerde groei. De ontwikkeling van de aantallen en 
hun spreiding wordt bepaald door de mate waarin schade en of overlast optreedt.  
 
Afstemming verschillen in dichtheden 
Het afstemmen van verschillen in dichtheden doet zich op diverse plekken op de Veluwe voor. Dit omdat 
doelstellingen van terreineigenaren sterk kunnen verschillen. Voorbeelden hiervan zijn afschotvrije 
zones gericht op vergroting zichtbaarheid, het meer toestaan van ongestoorde groei van lokale 
populaties, intensieve begrazing om de bosontwikkeling te remmen, geringere begrazing om juist een 
meer ongestoorde bosontwikkeling te realiseren, intensievere begrazing in heidelandschappen etc. 
De werkwijze hoe de afstemming plaats vindt is hierna uitgewerkt.  
De terreineigenaar die voor hogere dichtheden / AVZ kiest zorgt er samen met haar directe en indirecte 
buren voor dat deze buren (terreinbeheerders, agrariërs, wegbeheerders en bewoners) gevrijwaard 
blijven van schade en overlast. Wat deze schade en overlast behelst wordt zo veel mogelijk objectief 
en gezamenlijk bepaald. 
Deze aanpak is een gezamenlijke aanpak van de gezamenlijke terreineigenaren in een bepaald 
leefgebied, inclusief de betreffende WBE als verantwoordelijke namens de FBE voor de uitvoering van 
het beheer. 
Voor het totale leefgebied wordt een streefstand afgesproken, als handvat voor de beheerbaarheid en 
gecontroleerde groei. De ontwikkeling van de aantallen en hun spreiding wordt bepaald door de mate 
waarin schade en of overlast optreedt.  
De praktische detailuitwerking van het Faunabeheerplan vindt plaats in een Plan van Aanpak.   
Per leefgebied wordt een Regiegroep ingesteld die minimaal eenmaal per jaar na de tellingen het 
resultaat van het gezamenlijk beheer evalueert (effecten bij buren, ontwikkeling zichtbaarheid, 
afschotrealisatie, beheerbaarheid, groei totaal, groei lokaal o.a. AVZ) op basis van deze ervaringen 
wordt het beheer voor het aankomende seizoen afgesproken en wordt na goedkeuring FBE opgenomen 
in het werkplan. 
Ruimtelijk wordt de aanpak uitgewerkt in gebieden met hoge dichtheden (AVZ), buffergebieden en de 
gebieden met een lagere dichtheid. 
Het beheer in het hoge dichtheden gebied is erop gericht dieren zoveel mogelijk te binden (voedsel, 
rust, dekking door middel van inrichtingsmaatregelen) dit kan worden gecombineerd met het verhogen 
van de zichtbaarheid. 
 
Buffergebieden 
De buffer (op grond van de eigenaar die de hogere stand wenst) ligt tussen het hoge dichtheden en 
lage dichtheden gebied. In de buffer vinden primair afschot en andere vormen van beheer en inrichting 
plaats om de effecten vanuit het hoge dichtheden gebieden naar het lage dichthedengebied te niet te 
doen. 
In de gebieden met de lage dichtheden wordt conform de afspraken beheerd. 
Indien het bufferbeheer goed functioneert is er ruimte voor hogere dichtheden tot het moment dat de 
schade en overlast wel begint toe te nemen, zo ontstaat het gezamenlijk gewenste evenwicht. 
Indien het bufferbeheer niet leidt tot de gewenste effecten moet of het bufferbeheer worden 
geïntensiveerd, of indien andere mogelijkheden zijn uitgeput dan moet het brongebied / AVZ al dan niet 
tijdelijk worden verkleind. Ook hier bepalen de effecten op termijn de groei of de krimp. 
Ontstaat er toch bovenmatige schade dan gaat net zoals bij wilde zwijnen een gerichte 
schadebestrijding gelden om de negatieve effecten van een te hoge stand op te heffen. 
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6.2.5 Afschot en bejaging op en rond ecoducten 
De ecoducten (ongelijkvloerse kruising over of onder snelweg of provinciale weg) op de Veluwe spelen 
een belangrijke rol bij de duurzame instandhouding van een groot aantal soorten. De meest 
kenmerkende zijn de grote wilde hoefdieren. Uit oogpunt van functioneren is het ongewenst dat er op 
of in de onmiddellijke nabijheid van het ecoduct afschot van grofwild plaats vindt of er op wild gejaagd 
kan worden. Deze maatregel is erop gericht het ecoduct beter te laten functioneren, de maatregelen 
heeft niet tot doel extreme binding en concentratievorming van edelherten, damherten of wilde zwijnen 
op of nabij het ecoduct te bewerkstelligen. 
Ten aanzien van afschot in kader van beheer en schadebestrijding en jacht geldt de volgende beleidslijn: 

 Geen afschot in kader van beheer en schadebestrijding of jacht binnen een straal van 
minimaal 250 meter gemeten vanuit het hart van het ecoduct. 

Indien er door terreineigenaren een geringere afstand noodzakelijk wordt geacht, kan bij de FBE 
Gelderland een gemotiveerd verzoek worden ingediend. 
 
 
6.3 Schadebestrijding grofwild 
 
De hoofdlijn van het beheer is dat de populatiegrootte is afgestemd op een acceptabel schade- en 
overlastniveau. Dit zal niet altijd en overal lukken. Bij wilde zwijnen is het bijvoorbeeld zeer moeilijk bij 
elkaar opvolgende mastjaren de hieraan gekoppelde groei van de zwijnen populatie door afschot te 
remmen. Ook bij reeën is vanwege het gebiedsdekkende voorkomen in hoge dichtheden een specifieke 
aanpak langs knelpuntzones noodzakelijk. De wijze waarop gehandeld wordt om belangrijke schade te 
verminderen is hierna uitgewerkt. 
 
 
6.3.1. Schadebestrijding en 0-stand wild zwijn 
 
Gelderland is voor wilde zwijnen onverdeeld in leefgebied en 0-stand gebied. Op basis van belangen 
kan er binnen het leefgebied onderscheid gemaakt worden tussen kern en rand. Kernleefgebied 
bestaat uit bos- en natuurgebied met alleen kans op schade aan natuur en of de soort zelf. De 
overgangszones tussen kernleefgebied en 0-standgebied, maar ook de overgangszones tussen 
kernleefgebied en schade en overlastgebieden worden aangemerkt als rand. In deze randzones wordt 
om redenen van schade en overlastpreventie een lage dichtheid wilde zwijnen nagestreefd. 
De grove indeling tussen 0-stand, rand en kern is op kaart aangegeven. De details worden in 
samenwerking met de WBE’s verder ingevuld. 
In kader van maatwerk aanpak en de hiermee opgedane ervaringen kunnen de grenzen tussen rand 
en kern worden veranderd. Wijziging tussen leefgebied en 0-standgebied moeten worden bekrachtigd 
door het bevoegd gezag zijnde de provincie Gelderland. 
 
Beheer 0-stand gebied 
Het gebruik van lokvoer voor afschot is jaarrond toegestaan, mits het binnen het 0-stand gebied geen 
stimulerende werking heeft om juist de schadegevoelige gedeelten te bezoeken. Dit ter beoordeling van 
de lokale WBE,  
Voor wat betreft hoeveelheden en soorten lokvoer geldt het lokvoerbeleid. 
Gebruik van kunstlicht is toegestaan. 
Afschot van alle wilde zwijnen is jaarrond toegestaan. 
Indien noodzakelijk kan er af worden geweken van de oppervlakte eis van 40 hectare, de noodzaak 
wordt beoordeeld door de WBE en afgestemd met de FBE.  
 
Beheer rand 
Afschot vindt plaats gedurende de reguliere afschotperiode. 
Jaarlijks wordt overwogen de maximale duur van de afschotperiode in de randzone toe te passen. 
Het gebruik van lokvoer voor afschot is gedurende de afschotperiode toegestaan. 
Jachthouders in de randzone worden niet beperkt in hun afschottoewijzing qua aantallen en qua 
categorieën. 
Indien noodzakelijk kan er af worden geweken van de oppervlakte eis van 40 hectare, de noodzaak 
wordt beoordeeld door de WBE en afgestemd met de FBE.  
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Beheer kern 
Afschot vindt plaats gedurende de reguliere afschotperiode. 
Jaarlijks wordt overwogen de maximale duur van de afschotperiode in de kernzone toe te passen. 
Het gebruik van lokvoer voor afschot is gedurende het afschotseizoen toegestaan. 
Jachthouders in de kernzone kennen restricties naar leeftijd en geslacht, teneinde de gestelde doelen 
ten aanzien van een natuurlijke populatie opbouw te realiseren. 
 
Schadebestrijding langs wegen 
Langs de knelpuntwegen geldt een randbeheer van links en rechts 200 meter. De WBE kan hier in 
overleg met jachthouders gemotiveerd van afwijken, als de lokale omstandigheden hierom vragen.  
In kader van schadebestrijding mag de reguliere toewijzing in kader van het afgesproken 
populatiebeheer worden overschreden. Dit is wel een evaluatiepunt. Het doel is minder aanrijdingen 
door een aanpak die gericht is op snel creëren van een lage dichtheid en als deze is bereikt de 
dichtheid laag houden. Dit betekent alle kansen benutten die zich voordoen. De uitvoering mag 
daarom niet worden gehinderd door beperkingen in aantallen en of categorieën. 
In het werkplan worden de wegen benoemd waar deze aanpak voor gaat gelden (kaart 0-stand, rand 
en kern). 
Voor de aankomende beheerperiode geldt dat het werkplan in kader van schadebestrijding langs 
wegen mag worden overschreden. 
 
 
6.3.2. Schadebestrijding bij edelhert en damhert 
 
Evaluatie FBP 2008-2013 
Het FBP kende geen onderdeel wat gaat over schadebestrijding van edelherten. Tot voor kort was dit 
ook niet aan de orde omdat de aantallen redelijk op het niveau van de afgesproken aantallen werden 
gehouden. Daarnaast gold dat edelherten en damherten in- en aanliggende landbouwgronden 
mochten benutten. Gewasschade die hierdoor ontstond werd door het Faunafonds vergoed. 
Doordat in een aantal gebieden de stand van de edelherten extreem boven de afgesproken aantallen 
zijn uitgestegen is de druk om aan schadebestrijding te gaan doen steeds groter geworden. In de 
ontheffing was al enige ruimte geboden. Maximaal 10% van het afschot van edelherten per jaar mag 
buiten de reguliere periode worden verricht in verband met: 

a) Afschot in verband met ziekten of verminkingen; 
b) Afschot ter voorkoming van belangrijke schade aan landbouwgewassen en bosbouw; 
c) Afschot ter bescherming van de verkeersveiligheid. 

 
In het kader van het PVA Agrarische Enclave en Zuid Oost Veluwe is de laatst twee seizoenen 
gebruik gemaakt van optie b ter voorkoming van belangrijke schade aan landbouwgewassen afschot 
te plegen buiten de reguliere afschotperiode. 
 
Deze aanpak heeft voor nogal wat discussie en voor commotie gezorgd. Hierna is getracht een 
heldere en transparante lijn te creëren. 
Schadebestrijding gebeurt op of in de onmiddellijke nabijheid van het schadeperceel, op deze manier 
is via een adequaat gebruik van een machtiging belangrijk schade te voorkomen.  
Schade voorkomen doe je door een balans te vinden tussen enerzijds de edelherten en anderzijds de 
belangen van –in dit geval- agrariërs. Deze balans is alleen te realiseren met lage dichtheden 
edelherten en niet door alleen schade te bestrijden op perceelsniveau zonder de aantallen te 
beperken. 
Vrijwel altijd is de agrariër afhankelijk van het edelherten beheer wat door zijn buren grondgebruikers 
(meestal terreinbeheerders) wordt uitgevoerd. 
Vaak is er sprake van een versnipperde jachtveldsituatie wat een gezamenlijke aanpak bemoeilijkt. 
Schadebestrijding op perceelsniveau is weinig effectief wanneer niet ’s nachts geschoten kan worden. 
Schadebestrijding op perceelsniveau zal alleen effect hebben als elke nacht permanent gehandeld 
kan worden, dit houdt geen een jachthouder vol, als de aantallen edelherten in de omgeving boven 
proportioneel zijn. 
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Conclusies 
Schade bestrijden bij een te hoge dichtheid edelherten is dweilen met de kraan open. 
De belangrijkste preventieve maatregelen is het terugbrengen van de stand tot het niveau waarbij de 
meeste belangrijke schade wordt voorkomen. 
Het voorkomen van belangrijke schade werkt alleen effectief via het controleren van de aantallen 
edelherten op het gewenste niveau. 
Het is de gezamenlijke verantwoording van de terreineigenaren / jachthouders om in de gebieden 
waar de stand niet meer onder controle is, deze z.s.m. onder controle te brengen. 
 

Beheeraanpak 2014-2019 

Maatregelen ter voorkoming van belangrijke schade zolang de stand nog niet op orde is. 
Voor de periode dat de stand (1,5x de lokale doelstand) nog niet op orde is, geldt het volgende 
schadebestrijdingsregime: 

 Gebiedsgewijze toewijzing zonder beperkingen richting de jachthouders. 

 Jaarrond afschot van edelherten op landbouwgronden tussen 1 uur voor zonsopkomst tot een 
uur na zonsondergang 

 Verstoring (overdag en ‘s nachts) door grondgebruiker met behulp van hond en of 
vuurwerkpistool 

 Speciale afschottoestemming voor probleem edelherten, die normaliter niet geschoten mogen 
worden. 

Wanneer blijkt dat deze aanpak onvoldoende effect sorteert moeten de volgende maatregelen kunnen 
worden ingezet op basis van een voor het knelpuntgebied uitgewerkt pan van aanpak: 

 Nachtelijk afschot edelherten op landbouwgronden. 

 Gebruik kunstlicht en restlichtversterker, kunstlicht heeft i.v.m. de negatieve conditionering de 
voorkeur boven het gebruik van een restlichtversterker  

 Bejaging in het aangrenzende bos- en natuurgebied op de trekroutes naar de 
landbouwgronden en terugkomend van de landbouwgronden. 

 Nachtjacht met lokvoer in het aangrenzende bos- en natuurgebied op de trekroutes naar en 
van de landbouwgronden. 

 
Afschot categorieën 
Gedurende de reguliere afschotperiode zijn alle categorieën edelherten vrij om geschoten te worden. 
Hinden zogen het grootste deel van het afschotseizoen hun kalf, begin augustus lopen diverse herten 
met een bastgewei, in september loopt een deel van de spitsers nog met een bast gewei, Vanaf begin 
februari tot 15 maart loopt een substantieel deel van de herten zonder gewei. De uitvoerende jagers 
kennen gedrag en leefwijze van edelherten, weten waar ze rekening mee moeten houden, het zijn 
vakmensen. Dit geldt ook voor de periode tussen 16 maart en 31 juli wanneer normaal het 
afschotseizoen is gesloten.  
Buiten de reguliere afschotperiode kan afschot worden gepleegd onder de volgende categorieën: 

 Smaldieren 

 Spitsers 

 Guste hinden 

 Jonge herten tot en met 3 jaar 

 Kalf inclusief hinde 
 
Door een beheer conform het FBP kunnen dit soort vervelende aanvullende maatregelen worden 
voorkomen. Deze zijn niet in het belang van het edelhert, niet in het belang van de beheerders en de 
grondgebruikers zijn de dupe. 
 
 
6.3.3. Schadebestrijding bij ree 
 
Schadebestrijding ree 
Op basis van gedrag en leefwijze, aantallen in de buurt van de draagkracht en omdat schade en 
overlast vaak beperkt zijn in tijd en ruimte, lenen deze situaties zich goed voor een 
schadebestrijdingsaanpak. 
Populatiebeheer zal de aanpak zijn in de gebieden met een intensieve infrastructuur 
(verkeersveiligheid) en gebieden met fruitteelt en boomteelt. Hier zal de reeënstand zover naar 
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beneden worden gebracht totdat de gewenste situatie voor wat betreft schade is bereikt. Het doel van 
de aanpak is de juiste balans te vinden tussen de reeën en de belangen in het gebied.  
De hoofdlijn van de aanpak kan net zoals bij de wilde zwijnen ruimtelijk worden vertaald. De basis 
vormt de reeënkaart (benuttingsgebied, dichtheden, verbindingen en leefgebied) gecombineerd met 
de knelpuntenkaart. Deze beide kaarten gecombineerd levert de beheer kaart. De overgangszones 
tussen kernleefgebied en 0-standgebied (bij reeën nog niet nader ingevuld), maar ook de 
overgangszones tussen kernleefgebied en schade en overlastgebieden worden aangemerkt als rand. 
In deze randzones wordt om redenen van schade en overlastpreventie een lage dichtheid reeën 
nagestreefd.  
Dit lokale maatwerk zal in de uitvoeringsplannen op WBE niveau nader worden uitgewerkt.  
Voor de aanpak in de rand bieden we de WBE’s een aantal scenario’s voor de aanpak in de periferie 
van knelpuntwegen.  
 
Beheer 0-stand 
Aanwezigheid van reeën is hier ongewenst. Het afschot beleid is gericht op het handhaven en 
bereiken van de 0-stand. 
Jaarrond afschot in alle categorieën is toegestaan. 
Nachtelijk afschot is toegestaan evenals de inzet en gebruik van kunstlicht en restlichtversterker 
Indien noodzakelijk kan er af worden geweken van de oppervlakte eis van 40 hectare, de noodzaak 
wordt beoordeeld door de WBE en afgestemd met de FBE. 
 
Beheer rand 
Beheer is gericht op het bereiken en handhaven van een lage dichtheid. Voor de vermindering van het 
aantal aanrijdingen, kan van de volgende scenario’s gebruik worden gemaakt: 
 

a) Elk ree wordt geschoten jaarrond 
b) Elk ree wordt geschoten tijdens de reguliere afschotperiode 
c) Alle kalveren, eenjarigen en geiten worden geschoten, territoriale bokken worden niet 

geschoten 
d) Alleen vrouwelijke kalveren, eenjarigen en geiten worden geschoten, territoriale bokken 

worden niet geschoten. 
e) Alleen mannelijke kalveren, eenjarigen en geiten worden geschoten, territoriale bokken 

worden niet geschoten. 
f) Alleen mannelijke kalveren, jaarlingen en territoriale bokken worden geschoten. 
 

Bij extreem veel aanrijdingen kan nachtelijk afschot in bermen worden overwogen. Dit vraagt om een 
met de wegbeheerder afgestemde aanpak. De nadere uitwerking is toegevoegd in het onderdeel 
afschot langs wegen. 
 
Beheer kern 
De leefomstandigheden bepalen in belangrijke mate of er in de kern sprake kan zijn van een extensief 
beheer dan wel een meer intensief beheer. Als er vanuit de kern teveel instroom richting de 
knelpuntgebieden plaatsvindt dan zal de stand in de kern door middel van populatiebeheer naar een 
lagere dichtheid gebracht moeten worden. 
Afschot vindt plaats gedurende de reguliere afschotperiode. 
Jachthouders in de kernzone kennen geen restricties naar leeftijd en geslacht, dit vanwege de 
kleinschalige leefwijze van reeën in vergelijk tot edelhert, damhert en of wild zwijn. 
 
 
6.3.4 Schadebestrijding overige overlast door wilde zwijnen 
Het betreft voornamelijk wroetschade aan grasmatten die geen landbouwfunctie hebben. Voorbeelden 
zijn speelweiden, gazons, voetbalvelden maar ook schade aan de baanzolen van schietbanen. De 
grondgebruiker is verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen teneinde de schade en overlast te 
voorkomen. Afschot van schade veroorzakende wilde zwijnen wordt alleen toegepast voor zover dit kan 
plaatsvinden binnen de reguliere vermindering gedurende de reguliere afschotperiode. In alle gevallen 
waarin in het bovenstaande beleid niet heeft voorzien wordt de gewenste aanpak van te voren 
afgesproken tussen de FBE en de Provincie Gelderland. 
 
In de voorgaande beheerperiode is gebleken dat er in toenemende mate overlast plaats vond in de 
urbane delen van het leefgebied. Binnen het reguliere beheer is daarom gestreefd de benutting van 
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bebouwde kommen en andere overlastgevoelige delen leefgebied te verminderen en in de periferie van 
deze urbane delen een lage dichtheid te realiseren en te handhaven. Dit door een verhoudingsgewijze 
hogere toewijzing dan in de gebieden waar dit niet van toepassing is. De WBE’s zullen hier een 
stringentere regie moeten voeren dan voorheen. 
 
Evaluatie FBP 2008-2013 
Vanaf 2004 was er sprake van een groeiende wilde zwijnen populatie. Dit leverde vanaf 2007 in 
toenemende mate problemen op. Onder meer wilde zwijnen in de menselijke leefomgeving binnen de 
bebouwde kom. De bebouwde kom valt buiten de werkingssfeer van een Faunabeheereenheid. 
Daarom is gekozen voor een gezamenlijk aanpak tussen FBE, Gemeente en Politie. Waarbij de 
aanpak uitgewerkt wordt in een gezamenlijk Plan van Aanpak. 
Deze werkwijze die in de praktijk is ontwikkeld, is toen ook opgenomen in het Faunabeheerplan van 
de FBE Veluwe 2009-2014 en de daarvan afgeleide ontheffing.  
De evaluatie bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat in op de vraag hoe het komt dat wilde 
zwijnen in de bebouwde kom gaan leven. De tweede deel bestaat uit de resultaten die zijn behaald. 
Afgesloten wordt met het beheeradvies voor de aankomende FBP periode. 
 
Evaluatie medegebruik menselijke leefomgeving 
Gebruik van de menselijke leefomgeving door wilde zwijnen is aangeleerd. 
Factoren die dit leerproces versnellen zijn: hoge dichtheden, gebrek aan voedsel in het bos- en 
natuurgebied, voedsel verstrekking (bewust of onbewust) in de menselijke leefomgeving en geen 
afschot van wilde zwijnen. 
Door de plaatsgebonden leefwijze van de wilde zwijnen is er sprake van een lokaal probleem. 
Wanneer wilde zwijnen zich vrijwel permanent ophouden in de bebouwde kom is het probleem niet 
meer in het aangrenzende leefgebied op te lossen. 
De enige effectieve manier om ze dit gedrag af te leren is door ze te doden. Voor wilde zwijnen die 
zich permanent ophouden in de bebouwde kom levert dit uitvoeringsproblemen op. In grote delen van 
de bebouwde kom kan om veiligheidsredenen niet worden geschoten, hier kan alleen worden 
verstoord. In groene delen van de bebouwde kom kan dit wel mits gebruik wordt gemaakt van 
hagelgeweer of klein kaliber geweer. De combinatie van opzettelijk verstoren en afschot zorgt ervoor 
dat de wilde zwijnen ook het aangrenzende bos weer gaan gebruiken. Dit vergroot de mogelijkheden 
om daar afschot te plegen. De gezamenlijke aanpak binnen en buiten de bebouwde verhoogt de 
effectiviteit. Dit versnelt het proces om de wilde zwijnen met het ongewenste aangeleerde gedrag te 
elimineren. De aanpak wordt nog effectiever in mastloze of mastarme jaren.  
In alle PvA gebieden kan worden geconcludeerd dat de aanpak het gewenste effect heeft gehad. De 
problemen zijn tot een aanvaardbaar niveau terug gebracht. 
Bij een juiste uitvoering van het afgesproken beheer leren wilde zwijnen niet om in de bebouwde 
kom te gaan leven. 
 
Beheeradvies FBP 2014-2019 
Handhaven van de afgesproken doelstanden. 
Mocht de huidige werkwijze onvoldoende effect sorteren dan wordt bezien of andere maatregelen 
getroffen moeten worden, zoals bijvoorbeeld de grens tussen het leefgebied van de zwijnen en die 
van de mens enigszins te verplaatsen. Het gebied waar een 0-standbeleid geldt wordt dan vergroot en 
verruimt daarmee de mogelijkheden voor de uitvoering teneinde de gewenste lage dichtheid te 
bereiken. 
De dorpen op de Veluwe zijn geen leefgebied voor wilde zwijnen en daarom aan te merken als 0-
stand gebied.  
De aanpak binnen de bebouwde kom wordt als noodmaatregel achter de hand gehouden. 
Monitoring van klachten continueren. Te overwegen valt het aan FRS gelieerde SRSte gaan 
gebruiken voor de registratie van particuliere faunaschade. 
 
Voorgestelde werkwijze PvA gebieden 
Zuid Veluwe Ede : ontbrekende rasterschakels dichten, waarmee problematiek tot het verleden 
behoort.  
Otterlo : corridor Otterlo is niet meer nodig vanwege de integratie van de Hoge Veluwe met de 
omliggende leefgebieden. Door de hiermee samenhangende veranderingen in de rastersituatie 
kunnen er straks geen wilde zwijnen meer in Otterlo komen. 
Hoenderloo: het gedeelte binnen de bestaande rasters aan merken als 0-stand gebied. Zolang er 
geen sluitend raster aanwezig is, sturen op een lage dichtheid in het aangrenzende leefgebied. 
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Noord Veluwe 
Voor de Noord Veluwe blijft vanwege het multifunctionele karakter de hoofdlijn voor het wilde zwijnen 
beheer gericht op het handhaven van lage dichtheden. In de buurt van kwetsbare gebieden zo nodig 
nog lager. Wanneer dit onvoldoende effect mocht hebben kan worden bezien of de grens tussen rand 
en 0-stand gebied enigszins verlegd moet worden. Dit moet voldoende zijn om te voorkomen dat 
wederom wilde zwijnen leren dat je ook goed tussen de mensen kunt leven. Met deze aanpak wordt 
tevens voorkomen dat er maatregelen in de bebouwde kom genomen moeten worden. Wanneer dit 
toch optreedt, is dit het bewijs dat het afgesproken beheer niet goed is uitgevoerd. 
Rasteren is geen haalbare oplossing op de Noord Veluwe. Alleen al aan buitenrasters ontbreekt hier 
aan de westzijde circa 22 kilometer en aan de oostzijde 26 kilometer. 
 
De PvA gebieden Ermelo-Harderwijk: druk op bebouwde kom blijft groot, voor het aangrenzende bos 
en natuurgebied een beheer conform het faunabeheerplan, met als doel het bereiken van de lokale 
doelstand, dan is vergroting 0-stand gebied waarschijnlijk niet nodig en kan voorkomen worden dat er 
wederom zwijnen in de groene delen van de bebouwde kom gaan leven. 
Putten: verhoogde afschot inspanning in het bos wat aan de bebouwde kom grenst. 
Wezep-Hattemerbroek: vergroot 0-standsgebied handhaven, werking effectief, geen meldingen meer 
van schade en overlast. Apeldoorn: combinatie van rasteren (verkeersveiligheid) en verruiming 
bejagingsmogelijkheden heeft problemen geminimaliseerd. Naar aanleiding van enkele recente 
klachten is het 0-stand gebied verruimd. Aanpak continueren.  
Epe : vergroot 0-standgebied handhaven, evenals verhoogde afschot inspanning in het bos wat als 
een schil rond bebouwde kom ligt. Voor het beheer in het aangrenzende bos van de Gemeente Epe 
een beheer conform het faunabeheerplan. Het effect van deze maatregelen is dat er geen problemen 
meer zijn in de bebouwde kom. Door dit beheer te continueren kan worden voorkomen dat dit weer 
gaat gebeuren. 
 
In ruimtelijke zin wordt in een PvA volgens de navolgende structuur uitgewerkt. 
 
Tabel 6.5 Tabel structuur Plan van aanpak ivm schade en overlast in menselijke leefomgeving 

Nr. Status 
gebied 

Bebouw- 
de kom 

Benaming Art 67 / Art 
68 

Maatregel Uitvoering Aktief 

1 Leefgebied Neen Leefgebied Art 68 Afschot Jachtakte-
houders 

Ja / Nee 

2a Leefgebied Neen Terreinen 
grenzend aan 
bebouwde kom 

Art 68 Opzettelijk 
verontrusten 
incl. afschot 

BOA en 
jachtakte- 
houders 

Ja / Nee 

2b 0-stand Neen Terreinen 
grenzend aan 
bebouwde kom 

Art 68 Opzettelijk 
verontrusten 
incl. afschot 

BOA en 
jachtakte- 
houders 

Ja / Nee 

2c 0-stand Neen Terreinen 
grenzend aan 
bebouwde kom 

Art 67 Opzettelijk 
verontrusten 
incl. afschot 

BOA en 
jachtakte- 
houders 

Ja / Nee 

3a 0-stand Ja Groene delen 
in bebouwde 
kom 

Art 68 Opzettelijk 
verontrusten 
incl. afschot 

BOA of 
ambtenaar 
belast met 
faunabeheer 

Ja / Nee 

3b 0-stand Ja Groene delen 
in bebouwde 
kom 

Art 67 Opzettelijk 
verontrusten 
incl. afschot 

BOA of 
ambtenaar 
belast met 
faunabeheer 

Ja / Nee 

4 0-stand Ja Bebouwde 
kom 

Art 68 Opzettelijk 
verontrusten 
zonder 
afschot 

BOA of 
ambtenaar 
belast met 
faunabeheer 

Ja / Nee 

Uitvoering PvA onder supervisie van BOA’s. De uitvoering alleen in handen geven van BOA’s beperkt 

de uitvoeringsmogelijkheden teveel. Alleen voor de aanpak in gebied 3a, 3b en 4 is de uitvoering 

beperkt tot BOA’s. 
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6.3.5 Verjaagbeleid grofwild langs wegen 
Doelstelling van deze aanpak is het verminderen van het aantal aanrijdingen in piekperioden door 
middel van het verjagen en doden van langs de wegen foeragerend grofwild. Het te verwachten 
verminderende effect is gebaseerd op de vermindering van het aantal aanwezige dieren die langs de 
wegen foerageren en een verjagend effect door het opdoen van negatieve ervaringen met auto’s. Dit is 
een aanvullende maatregel op het reguliere beheer gebaseerd op de in het FBP gestelde doelen en de 
mogelijkheid binnen de ontheffing om ter beperking van verkeersonveiligheid op de betreffende 
percelen en directe omgeving (max 200 m) ook gebruik te maken van kunstlicht of restlichtversterker. 
 
Evaluatie FBP 2008-2013 
In de afgelopen beheerplan periode is alleen in 2012 gebruik gemaakt van het verjaag beleid langs 
Provinciale wegen. De aanpak geldt niet voor Rijkswegen omdat deze uitgerasterd zijn. Voor de 
gemeentelijke wegen is voor een andere aanpak gekozen namelijk het integreren in de aangrenzende 
jachtvelden. Dit verhoogt de flexibiliteit. Als er problemen ontstaan kan per omgaande worden 
gehandeld, door samenwerking van de wegbeheerder en de jachthouder. Voor de aanpak kan gebruik 
worden gemaakt van de aanpak zoals vermeld op de ontheffing. 
De ervaringen zijn verwerkt in het navolgende Plan van Aanpak Verjagen grofwild langs Provinciale 
wegen. 
 
Plan van aanpak 
 
Doelstelling:  
Het verminderen van het aantal aanrijdingen met grofwild tot een acceptabel aantal. 

 
Aanpak 
De aanpak geldt alleen voor Provinciale wegen. 
Uitvoering is gekoppeld aan BOA-schap en contact met meldkamer. 
 
Uitvoerders 
De uitvoering is gekoppeld aan het BOA-schap vanwege het contact met de Meldkamer van Politie. Zij 
kunnen zich bij laten staan door jachtaktehouders die door de BOA in overleg met de aangrenzende 
jachthouder worden geselecteerd.   
De meeste BOA’s zijn geheel of gedeeltelijk gerelateerd aan de beheerder van het aangrenzende 
bos- en natuurgebied. Deze staat in contact met de meldkamer. De BOA kan bij de uitvoering de 
gehele lengte opereren ongeachte wie eigenaar is van het aangrenzende bos- en natuurgebied. De 
BOA laat zich bij voorkeur vergezellen door een jachtaktehouder uit het aangrenzende veld. Daar 
waar een en ander door versnippering niet mogelijk is wordt dat onderling tussen de jachthouders 
afgestemd. 
 
Verjagen en afschot plegen 
Verjagen kan gedurende de gehele nacht. Afschot plegen is alleen toegestaan in de verkeersluwe 
periode van 23:00 uur tot 04:00 uur. 
 
Periode 
Deze start zodra het plan van aanpak door de FBE Gelderland is verzonden aan de Provincie 
Gelderland. De te verwachten piekmaanden variëren per soort, voor wild zwijn zijn dit de maanden 
september, oktober en november. De aanpak staat het toe na de piek nog maximaal een maand 
hiermee door te gaan.  
De geschoten dieren worden gemerkt en overgedragen aan de aangrenzende jachthouder. Deze kan 
daarna over het betreffende dier beschikken. Indien er aan de betreffende Provinciale weg twee 
jachthouders grenzen, wordt hierover een nadere afspraak gemaakt. Een en ander gaat in overleg 
tussen de grofwildcoördinator, WBE, de Centrale machtiginghouder in die WBE, BOA en de betrokken 
jachthouders.  
 
BOA’s melden het geschoten dier in het betreffende veld via www.faunaregistratie.nl.  
Trofeeën vervallen desgewenst aan de aangrenzende jachthouder. 
Daar waar door het afschot langs wegen de toewijzing wordt vervult krijgt het betreffende jachtveld in 
principe een vervangende toewijzing. 
 
 

http://www.faunaregistratie.nl/
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Vergoeding 
De betrokken BOA’s en jachtaktehouders krijgen geen vergoeding van de FBE of wegbeheerder. 
 
Frequentie 
De minimale frequentie bedraagt één actie per week. Voor vaker geldt geen beperking. 
 
Evaluatie 
De effectiviteit van deze aanpak wordt getoetst aan het verloop van het aantal aanrijdingen op de 
betreffende wegen. 
 
Beheer advies 2014-2019 
Jachtaktehouders die betrokken zijn bij de afhandeling van aanrijdingen, standaard machtiging 
verlenen voor het verjagen tijdens nachtdiensten of piket. 
Verjagen van grofwild langs de Provinciale wegen op de Zuid Veluwe opnemen als structurele 
maatregel. Dit vanwege keuze van hogere dichtheden edelherten, mastvolgend wilde zwijnen beheer, 
en het niet beheren van reeën in grote delen van de aaneengesloten bos- en natuurgebieden. 
Overwegen aanpak in piekperioden met aanrijdingen met reeën. 
 
 
6.4 Perioden, methoden en middelen 
 
 
6.4.1 Perioden om gewenste stand te bereiken 
Doel van het afschot is de omvang van de populaties af te stemmen op de eisen die andere 
doelstellingen aan de wilddichtheid stellen. Dit afschot moet gerealiseerd worden op een manier dat het 
gedrag van het grofwild en de sociale organisatie van populaties zo min mogelijk negatief wordt 
beïnvloed. Dit zal zich uiten in een betere zichtbaarheid. Een betere zichtbaarheid betekent een 
geringere storing van het natuurlijke dagritme, een groter benuttingsgebied, een hogere recreatieve 
waarde, minder schade in het bos maar ook een betere bewaking van de populatieomvang door een 
geringere afschotinspanning en betere inventarisatiemogelijkheden. 
 
Evaluatie FBP 2008-2013 
De huidige perioden voldoen voor de soorten edelhert, wild zwijn, damhert en moeflon. In situaties met 
veel te hoge aantallen edelherten, damherten en of wilde zwijnen is het gewenst als tijdelijke maatregel 
jaarrond afschot toe te staan als onderdeel van een schadebestrijdingsaanpak. 
 
Afschotperiode edelherten in cultuurlandschap 
Voor het afschot van edelherten in de cultuurlandschappen buiten de Veluwe is op verzoek van de 
uitvoerende WBE’s het afschotseizoen niet in tijd beperkt. De edelherten leven hier in een meer open 
cultuurlandschap dan die in het meer gesloten boslandschap van de Veluwe. Desondanks is de 
zichtbaarheid van deze dieren beperkt. Zowel kwantitatief als kwalitatief is het voedselaanbod zo 
overweldigend dat ze slechts beperkte activiteiten vertonen. Dit beperkt ook de mogelijkheden om 
afschot te plegen. Om de uitvoerders de mogelijkheden te bieden om op het juiste tijdstip het juiste dier 
te kunnen schieten is vanaf het seizoen 2011/2012 voorgesteld het toegewezen afschot niet naar 
periode te beperken. De uitvoering start met de jaarlijkse aanbieding van het werkplan en het 
toegewezen afschot zal uiterlijk 31 mei het jaar erop gerealiseerd moeten zijn. 
 
Afschotperiode reeën 
Reeën komen in meerdere landschappen binnen Gelderland voor. De meeste reeën leven in het 
cultuurlandschap. De zichtbaarheid wordt daar vooral bepaald door de hoogte van de 
landbouwgewassen, en hiermee de effectiviteit van de bejaging. Dit pleit voor afschotperioden van 
reeën aangepast aan de verschillende landschappen. Omdat ervan veel zijden wordt gevraagd om 
langere afschotperioden. Het gaat dan vooral om de wens eerder met de bokken te kunnen beginnen 
(april) of langer geiten, smalreeën en kalveren te kunnen schieten (t/m 31 maart). Met meer 
tijdsinspanning en minder beperkingen, en een flexibeler aanpak is volledige realisatie van het 
toegewezen afschot haalbaar. Hiertoe zijn een aantal adviezen opgesteld: 

 50% van de bokken toewijzing gerealiseerd in de periode 1 t/m 15 mei 

 Geen vaste afschot toewijzing maar zwervende toewijzing naar jachthouders die niet jaarlijks 
afschot realiseren. 
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 Ook jachthouders betrekken met tijdelijk leefgebied door dekking biedende 
landbouwgewassen. 

 Jachthouders die 100% van hun toewijzing hebben gerealiseerd, aanvullend afschot 
verstrekken. 

 Met de toewijzing aan de jachthouders rekening houden dat een deel niet wordt geschoten, 
ipv 100% toewijzen 125% toewijzen. 

 De toewijzing is een gezamenlijk uit te voeren opdracht binnen de WBE / leefgebied. 
 

Voor het kaalwild ligt het wat moeilijker. In de periode dat we de geiten, de smalreeën en de kalveren 
bejagen is het benuttingsgebied in het cultuurlandschap sterk geslonken. Ze bevinden zich nu alleen 
in de delen leefgebied die permanent dekking bieden. De volgende aanpak is gewenst:  

 Geen vaste afschot toewijzing maar zwervende toewijzing naar jachthouders die niet jaarlijks 
afschot realiseren. 

 Jachthouders die 100% van hun toewijzing hebben gerealiseerd, aanvullend afschot 
verstrekken. 

 Met de toewijzing aan de jachthouders rekening houden dat een deel niet wordt geschoten, 
i.p.v. 100% toewijzen 125% toewijzen. 

 De toewijzing is een gezamenlijk uit te voeren opdracht binnen de WBE / leefgebied. 

 Start zodra dit is toegestaan, jaag gezamenlijk, zet jonge jagers in. 
 
De reewildcoördinatoren van FBE en WBE spelen hierin een stimulerend en initiërende rol. 
 
Tabel 6.6 Gewenste afschotperioden per soort methoden aanzit en bers 

Soort Apr Mei Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mrt 

Edelhert bos         X X X X X X X X X X X X X O O  

Edelhert cultuur X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Wild zwijn       X X X X X X X X X X X X X X O O O  

Damhert         X X X X X X X X X X X X X O O  

Reebok  X X X X X X X X X X X X             

Ree kaalwild           X X X X X X X X X X X X X X 

Moeflon         X X X X X X X X X X X X X O O  

De met kruisen aangegeven periode geldt als de reguliere periode. Per soort kan de periode maximaal tot en met 
15 maart worden verlengd. De noodzaak om te verlengen is gelegen in het realiseren van de doelstanden op 
Veluwe of WBE niveau 

 
 
Tijdstippen 
Wild zwijn:  geen beperking 
Edelhert, damhert, ree en moeflon: 1 uur voor zonsopgang tot 1 uur na zonsondergang. 
Schadebestrijding geen beperking 
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6.4.2 Methoden om gewenste stand te bereiken 
De wettelijk toegestane methoden zijn: aanzit met of zonder lokvoer, bers, rondrijden voor alle 
grofwildsoorten. Voor wilde zwijnen staat de FFwet een beperkte vorm van drijven toe. De FBE 
Gelderland ziet af van toepassing van deze methode omdat er geen ervaring kan worden opgebouwd 
en omdat er geen draagvlak is in de maatschappij. 
 
Als randvoorwaarden gelden voor afschotmethoden: 

 geen associatie tussen schot, jager en bejaging; 

 variatie van methoden naar tijd en plaats om gewenning te voorkomen; 

 selectief (gebaseerd op de gewenste sociale samenstelling van de soort); 

 effectief (verhouding jachtbeurt / resultaat, mede afhankelijk van de voedselsituatie); 

 schoten moeten dodelijk zijn; 

 gebruik lokvoer mag de natuurlijke draagkracht niet verhogen. 
 
De juiste toepassing van de methoden bepaald in belangrijke mate hun effect. Ook terreineigenaren / 
grondgebruikers kunnen een belangrijke bijdrage leveren om de doelen uit dit plan te realiseren, door 
hun jagers te doordringen van de noodzaak om doelstanden te bereiken en te overtuigen van de manier 
waarop. Het resultaat is zichtbaar wild zonder noemenswaardige conflicten. 
 
 
6.4.3. Effecten van jacht op gedrag 
Schuwheid van grofwild jegens mensen is niet genetisch bepaald maar aangeleerd. Kalveren nemen 
het gedrag van hun moeder over. Alleen wanneer associaties tussen schot (zowel ervoor als erna) en 
jager voorkomen worden, kan de schuwheid jegens mensen afnemen. Grofwild reageert vrij 
onverschillig op een dode soortgenoot (Bützler 2001). Zodra een relatie gelegd kan worden tussen 
mens en het doden van soortgenoten, worden niet alleen jagers als een gevaar beschouwd, maar ook 
andere groepen gebruikers van het leefgebied. Hespeler (2000) stelt: des te intensiever gedurende 
een lange periode wordt gejaagd, des te groter wordt de psychische belasting voor het wild. Dit heeft 
tot gevolg dat het wild zich steeds heimelijker gedraagt en de tijdsinspanning om tot afschot te komen 
steeds groter wordt. Wölfel (1999) stelt daarom voor om vanwege het welzijn van grofwild de 
jachttijden ( = menselijke vervolging) tot het noodzakelijke minimum te beperken. Dit vraagt om 
effectieve jachtmethoden. 
Afhankelijk van gestelde doelen kan er gekozen worden de jachtdruk te verhogen (zwaartepunt 
bejaging) met als doel een (tijdelijke) lage dichtheid te creëren of de jachtdruk te verminderen 
(intervalbejaging). Dit laatste kan door afschot naar tijd en plaats te zoneren (Wölfel 1999, Hespeler 
2000). Een voorbeeld waar de aanzitjacht gedurende een lange periode van het jaar vervangen is 
door de effectieve aanzit-drukjacht is het gebied Schönbuch in Duitsland. Het is qua recreatiedruk 
vergelijkbaar met de Veluwe. Door de toegepaste jachtstrategie is het roodwild weer vertrouwd met 
mensen en in delen van het gebied ook dagactief. Door de benutting van de open gebieden werd ook 
de schade in het bos geringer. Omdat het roodwildafschot slechts in een paar dagen werd verricht, 
kregen ze ook in de gaten dat jacht op en afschot van reeën en wilde zwijnen niet voor hen bedoeld 
was (Hespeler 2000). 

Uitvoering van de jacht 
Indien het wild een relatie kan leggen tussen jager of auto en het doden van soortgenoten levert jacht 
een belangrijke bijdrage aan de schuwheid van het grofwild richting mensen. Als algemeen doel geldt: 
een geringere schuwheid is te bereiken door het voorkomen van negatieve ervaringen met jagers of 
hun auto’s en het instellen van jachtvrije zones. Door een geringere schuwheid wordt het gedrag en 
benuttings-mogelijkheden minder beïnvloed door de mens. Een belangrijk pluspunt is dat de 
recreatieve zonering hierdoor minder belangrijk wordt en ook de zichtbaarheid toeneemt (recreatieve 
waarde). 

Korte afschotperioden in combinatie met een juiste uitvoering, lijken de negatieve gevolgen van 
bejaging te reduceren. Een hogere efficiëntie is ook te realiseren indien de uitvoering tussen 
beheerders en uitvoerderseigenaren beter op elkaar wordt afgestemd.  
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Praktische handvatten: 

 associaties tussen schot (zowel ervoor als erna) en jager of hun auto’s voorkomen 

 bejaging variëren naar tijd en plaats en methode (interval bejaging voorwaarde is een groot 
jachtveld) 

 instellen afschotvrije zones 

 korte afschotperioden 

 juiste uitvoering  

 hogere efficiëntie door betere onderlinge afstemming  

 aanzitjacht met of zonder lokvoer  

 
6.4.4 Middelen om gewenste stand te bereiken 
 
Restlichtversterker (RLV) 
De restlichtversterker (met of zonder infrarood lichtbron) is in artikel 7 lid 6 van het besluit beheer en 
schadebestrijding een niet toegestaan middel. De letterlijke tekst luidt als volgt: 

Een geweer is niet voorzien van een geluiddemper, een kunstmatige lichtbron, een voorziening om 
de prooi te verlichten, een vizier met beeldomzetter, een elektronische beeldversterker of enig ander 
instrument om ‘s nachts te schieten. 

 
De restlichtversterker biedt de mogelijkheid onafhankelijk van de maan afschot te plegen. Het toestaan 
van het gebruik van RLV’s heeft voor een aanzienlijke  verruiming van de effectieve tijd om afschot te 
kunnen plegen gezorgd. De gebruiker is niet meer afhankelijk van de maanperiode. Door de RLV’s kan 
beter worden aangesproken en nauwkeuriger worden geschoten.  
Ontheffing voor het gebruik  RLV’s impliceert in dat geval ook ontheffing voor de aan de RLV 
verbonden infrarood lichtbron. 
 
Tabel 6.7 Overzicht afschot met gebruik van restlichtversterker in vergelijk tot het totale wilde zwijnen 
afschot per seizoen per maand. 

Seizoen jul aug sep okt nov dec jan feb mrt totaal 

2009/10 2% 6% 10% 7% 17% 16% 10%   8% 

2010/11 1% 5% 12% 19% 22% 12% 16% 23% 17% 10% 

2001/12 1% 3% 13% 26% 34% 32% 30% 13% 6% 14% 

2012/13 1% 3% 9% 29% 26% 29% 21% 15%  12% 

2013/14 1% 3% 6% 39% 45% 42%    13% 
 
In relatie tot het totale afschot wordt de laatste seizoenen circa 13% van alle zwijnen met een 
restlichtversterker geschoten. In de zomer maanden worden de meeste zwijnen nog met goed licht 
geschoten. Gebruik van de RLV is dan niet noodzakelijk.  
Vanaf oktober neemt het aandeel van de zwijnen die met een RLV worden geschoten snel toe. Het 
hoogste percentage werd behaald in november 2013. Een maand dat er vanwege de mast maar 
beperkt zwijnen werden geschoten. Vanaf seizoen 2009/10 stijgt het aantal zwijnen wat in december 
met een RLV wordt geschoten steeds verder. 
Uit deze cijfers blijkt dat in de moeilijke afschotmaanden het gebruik van de RLV het afschotresultaat 
verhoogd en het aantal jagers wat een RLV gebruikt neemt nog steeds verder toe. 
De jagers hebben geïnvesteerd in dit middel en de toepassing helpt vooral in de voedselrijkere jaren 
een hoger afschotresultaat te bereiken. Ook voor inzet bij schadebestrijding en handhaving 0-stand is 
het een probaat en effectief middel. 
 
Geluiddemper 
De FBE Gelderland pleit voor het toestaan van dit middel, voor de faunabeheerders die reeds de 
beschikking hebben over vuurwapens om grofwild te doden. De belangrijkste twee redenen zijn: 

 Het verminderen van de geluidsbelasting en de lichamelijke belasting van de schutter (arbo-
technische redenen) 

 Het dempen van het zich rondom verspreidende geluid van de primaire explosie van de 
munitie. 

De geluidsbelasting voor mens en dier in de omgeving van de schutter neemt hierdoor significant af. 
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Om hier ervaring mee op te doen heeft de FBE Veluwe de Provincie in het verleden verzocht een proef 
toe te staan op de Hoge Veluwe. Deze proef is in 2008 beëindigd. De ervaringen zijn hierna samengevat: 

 Gebruikers hebben het gebruik als positief ervaren, omdat er nauwelijks een terugslag is kan 
er beter / preciezer worden geschoten. 

 Dieren blijven reageren op afschot in roedel of rotte. 

 Er is nauwelijks reactie van dieren die zich in de directe omgeving (vanaf 50 tot 100 meter) 
ophouden 

In diverse landen van de EU is het gebruik van geluiddempers toegestaan. Voor bepaalde categorieën 
van jagers is het in sommigen landen waaronder in Engeland om ARBO technische redenen verplicht. 
 
 
6.5 Overige handelingen 
 
 
6.5.1 Afhandeling aangereden grote fauna 
Overal binnen het werkgebied van de FBE Gelderland wordt actie ondernomen wanneer grofwild, 
dassen, vossen, boom- en of steenmarters zijn aangereden.  
 
Het afhandelen betreft: 

 Het ophalen en vervoeren van doodgereden dieren; 

 Het uit hun lijden verlossen van aangereden dieren, 

 Het nazoeken (met hond) van aangereden dieren. 

 Het in noodsituaties nazoeken zonder toestemming van de grondgebruiker 

 Het binnen 24 uur registreren van de afhandeling door de betreffende persoon 
 
Voorwaarden 
De aanwijzing wordt alleen verstrekt aan personen die in opdracht van de politie betrokken zijn bij het 
afhandelen van aangereden dieren. De aanwijzing in Gelderland wordt rechtstreeks verstrekt aan de 
Stichting GroenNetwerk en of Stichting Wildaanrijdingen Nederland. Voorwaarde is dat conform de 
werkwijze die door de Stichting het GroenNetwerk in samenwerking met de Politie en de wegbeheerders 
is ontwikkelt wordt gehandeld. Deze werkwijze vormt inmiddels de blauwdruk voor de Stichting 
Wildaanrijdingen Nederland om voor geheel Nederland deze beproefde wijze de aanrijdingen met grote 
zoogdieren te laten afhandelen.  
Van het recht om onafhankelijk van de grondgebruiker voor een nazoek iemands terrein te mogen 
betreden wordt alleen in noodsituaties gebruikt gemaakt. Naderhand wordt dit gerapporteerd aan de 
houder van de aanwijzing en de betreffende grondgebruiker of jachthouder. 
 
De Provincie hecht aan de werkwijze van de Stichting Het GroenNetwerk zoals die binnen de voormalige 
Politie Regio Noord en Oost Gelderland wordt toegepast. De kenmerken zijn: 

 Aangewezen personen zijn BOA en of jachtaktehouder 

 Elke persoon is in het bezit van een gebruikerstoestemming en een kopie van de aanwijzing 

 Alle personen zijn op de juiste wijze verzekerd 

 Alle gemelde aanrijdingen worden gecheckt 

 Per district is er een persoon verantwoordelijk voor het beoordelen of elke melding opgevolgd 
is door de gewenste actie 

 Alle aanrijdingen worden volledig geregistreerd 

 Alle belanghebbenden krijgen real-time inzicht (jachthouder, combinant, WBE, VWV en FBE) 

 Dode dieren krijgen een consumptie bestemming of worden teruggegeven aan de natuur 

 Wegbeheerders leveren een vergoeding voor geleverde diensten 

 Verslaglegging is onderdeel van de grofwildcoördinatie die door de Ver. Wildbeheer Veluwe 
ten behoeve van de FBE Gelderland wordt uitgevoerd. 

 
Evaluatie FBP 2008-2013 
De werkwijze van de Stichting GroenNetwerk wordt toegepast binnen de voormalige Politie Regio 
Noord en Oost Gelderland. Voor de voormalige Politie Regio Gelderland Midden is dit nog niet het 
geval. Voor Rivierenland en het westelijke deel van Noord Gelderland (Gelderse Vallei) wordt de 
afhandeling niet conform de werkwijze van het GroenNetwerk ingevuld.  
In 2013 hebben de Gemeenten Ede, Arnhem en Rheden en Renkum het initiatief genomen conform 
de blauwdruk te gaan werken. Ook de Provincie Gelderland als wegbeheerder is voorstander van 
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deze aanpak. De Stichting GroenNetwerk wil hier wel een voortrekkersrol spelen maar heeft daar een 
startsubsidie voor nodig. Draait het eenmaal dan is de aanpak selfsupporting. 
 
Beheeradvies FBP 2014-2019 
Uitrol werkwijze Stichting GroenNetwerk in geheel Gelderland. 
 
 
6.5.2 Nazoek verwonde dieren 
Nazoek van aangereden fauna is ingebed in bovengenoemde artikel 67. Voor nazoek van grofwild die 
op basis van een ontheffing zijn beschoten, is deze handeling een voortvloeisel van de ontheffing mits 
de jachthouder in persoon zelf aanwezig is, dan wel een grondgebruikersverklaring is afgegeven. 
Voorwaarde is dat de nazoek binnen het betreffende jachtveld kan worden afgerond. Wordt de 
jachtveldgrens overschreden dan gelden dezelfde regels. Het moge duidelijk zijn dat dit geen werkbare 
aanpak is. Tevens is dan het nazoekteam niet verzekerd. 
 
De meest efficiënte oplossing is een aanwijzing om deze handeling uit te kunnen voeren. Alleen art. 67 
kent als reden het voorkomen van dierenleed niet. Een art. 68 wel maar deze vergt alle voornoemde 
administratieve handelingen c.q. aanwezigheid van jachthouders. Aanpassing van de Flora en 
Faunawet op dit punt is de meest efficiënte aanpak. 
 
Evaluatie FBP 2008-2013 
In deze situatie is nog steeds niet veranderd. Deze omissie aankaarten bij het Ministerie zodat dit op 
kan worden genomen in de nieuwe wet Natuurbescherming. 
21-8-2013 per email voorzitters VWV, VHR en SZN om hulp gevraagd. 
 
In algemene zin heeft elke gebruiker van een ontheffing de verantwoordelijkheid een schot op een stuk 
grofwild - voor zover het niet dodelijk getroffen is of het idee bestaat mis geschoten te hebben - te laten 
controleren door een nazoekteam. In onduidelijke situaties heeft de inzet van een door de SZN  
(Stichting Zweethonden Nederland) erkend team de voorkeur. 
 
 
6.5.3 Onderzoek abnormale dieren 
 
DWHC 
Laat verdachte en zieke dieren onderzoeken! Het meeste grofwild wat wordt geschoten is gezond en 
in goede conditie. Af en toe worden er ook dieren geschoten die wat onder de leden hebben. U heeft 
dit bijvoorbeeld opgemerkt als jager door bijvoorbeeld abnormaal gedrag en of als GPer aan uiterlijke 
kenmerken. Conclusie niet geschikt voor consumptie. De meeste concluderen dan biomassa. 
Komt u dit weer eens tegen. Denk dan aan het DWHC, het Dutch Wild Health Centre. Dit instituut in 
Utrecht is het landelijke orgaan om wilde dieren te laten onderzoeken. 
U kunt ze te alle tijden bereiken via het telefoonnummer: 030-2537925. In overleg met het DWHC wordt 
bepaald of ze het betreffende dier willen hebben. Willen ze het hebben dan wordt het door hen 
opgehaald. Na het onderzoek ontvangt u over de uitkomsten van het onderzoek verslag. 
Kortom heeft u een verdacht dier laat het zoveel mogelijk intact, bij voorkeur niet ontweiden en ‘Even 
Utrecht’ bellen! 
 
Gekwalificeerde Persoon Monitoring (GPM-er) 
Als u als jager en of GPer abnormaliteiten constateert tijdens het ontweiden, kan het betreffende dier 
niet meer naar het DWHC. Er loopt nu een pilot die het mogelijk maakt een speciale opgeleide GPer 
hiervoor in te schakelen. Deze zogenaamde GPM-er heeft geleerd hoe de waargenomen 
abnormaliteiten te beschrijven, en hoe er goede monsters en foto’s van te nemen. Ze hebben materiaal 
gekregen voor het veilig opsturen van de genomen monsters. Constateert u iets abnormaals haal zo’n 
GPM-er erbij. Van de GPM-ers in Gelderland vindt u een lijst met telefoonnummers in 
www.faunaregistratie.nl. 
  

http://www.faunaregistratie.nl/
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6.5.4 Onderzoek 
Jachthouders die via FBE of VWV door de Gezondheidsdienst voor Dieren of het Dutch Wildlife Health 
Centre worden verzocht om medewerking te verlenen aan monitoringsonderzoek naar besmettelijke 
veeziekten, dan wel ziekten die voor de mens gezondheidsrisico’s kunnen geven, verlenen zo 
volledige medewerking aan dit onderzoek en handelen in dat verband in volledige overeenstemming 
met aanwijzingen door de Gezondheidsdienst voor Dieren of het Dutch Wildlife Health Centre. 
 
 
6.6 Effectiviteit (AMVB art. 10 lid k) 
 
Hieronder is de inschatting van de verwachte effectiviteit om de gewenste stand te bereiken beschreven. 
Het getalsmatige beheer van edelhert heeft in het verleden uitgewezen dat de populaties door afschot 
in de buurt van de vastgestelde voorjaarstanden gehouden kunnen worden en dat op lokaal niveau 
redelijk gestuurd kan worden in de gewenste variatie in dichtheden. 
 
Uit de afgelopen beheerperiode blijkt dat dit ook met het damhert kan. De verschillende keuzes op de 
Noord en Zuid Veluwe illustreren dit. Een belangrijk aandachtspunt blijft het verkrijgen van voldoende 
basisgegevens over de actuele aantallen. Dit is reden om met ingang van het seizoen 2002-2003 alle 
jachthouders met damherten in hun terrein gedurende de periode van 1 april t/m 31 mei alle 
waarnemingen te laten vastleggen. Met deze aanpak blijkt een goede bewaking van de afgesproken 
aantallen mogelijk. 
 
Bij het wilde zwijn wordt de effectiviteit vooral bepaald door het actuele mastaanbod. In jaren met mast 
is er sprake van een slechte afschotrealisatie. Dit kan voor een deel worden gecompenseerd door in de 
maanden juli en augustus circa 2/3 van de toewijzing te realiseren. Als gevolg van een goed mastjaar 
stijgt de aanwas explosief. De regulatiemethode, aanzitjacht met lokvoer blijkt tijdens de mast ineffectief. 
Te samen zorgen deze factoren ervoor dat de populaties na een goed mastjaar in aantallen toenemen. 
In jaren zonder eikels en beukennoten – leidend tot een substantieel lagere draagkracht – is wel een 
goed afschot te realiseren en zal de stand dalen en in overeenstemming worden gebracht met de 
actuele dan geldende draagkracht. 
 
Bij het reewild is het afschot één van de sterftefactoren naast o.a. predatie, verkeer en natuurlijke 
mortaliteit. Hierdoor heeft afschot minder invloed op de actuele voorjaarstand omdat de 
afschotaantallen in veel gebieden zich bevinden onder het niveau van de aanwas. In het Model van 
Van Haaften wat vaak wordt gebruikt om de maatschappelijk draagkracht te bepalen wordt geen 
rekening gehouden met de aanwezige infrastructuur in het leefgebied van het ree. Het aantal 
aanrijdingen is gigantisch. In de aankomende beheerperiode wordt er gestuurd om het aantal 
aanrijdingen met 30% te laten verminderen.  
   Dit geldt ook voor de meeste WBE’s buiten de Veluwe. Voor de WBE’s Noord West Veluwe rand en 
Oldebroek – Oosterwolde is dit een bewuste keus vanwege het beleid de beperkte aanwezige stand 
te laten groeien.  
 
Juiste uitvoering FBP 
 
Advies FBP 2014-2019 
Voorwaarden voor een juiste uitvoering van het FBP 
 
Elke afgesproken stand is een haalbare doelstelling. 
Bij de soorten edelhert, damhert bepalen we via ons beheer vrijwel alle sterfte. Bij de wilde zwijnen en 
de reeën is dit minder. 
Het is niet erg als de actuele stand soms beneden het niveau van de doelstand uitkomt.  
 
Aantallen 
Juiste beeldvorming aantallen en spreiding via reguliere tellingen die een zo nauwkeurig mogelijk 
beeld geven van de trend en absolute aantallen. 
Elke methode vraagt om een check up door gebiedsdeskundigen, die ook betrokken zijn bij de 
interpretatie van de teldata. 
Bij twijfel of discussie over de trend (dalend of stijgend) wordt een second opinion uitgevoerd door 
enkele aangewezen faunabeheerders. 
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Wild zwijn 
Bij het wild zwijn zijn de omstandigheden waarbij de stand wordt onderschat bekend en opgenomen in 
het FBP. Correcties voor minder nauwkeurige inventarisaties ook daadwerkelijk toepassen, waardoor 
de jagers bij de start van het afschotseizoen met de juiste opdracht het bos worden ingestuurd. 
 
WBE 
WBE’s coördineren de uitvoering van het afgesproken beheer. Zij hebben een initiërende en 
stimulerende rol het toegewezen afschot te realiseren. Dit via het principe je moet ze daar schieten 
waar je er teveel hebt, waarbij het niet uitmaakt wie ze schiet, maar wel hoe je ze schiet.  
De Centrale Machtigingshouders binnen de WBE’s geven hier maximaal invulling aan en voeren hun 
rol proactief uit.  
 
Standen boven het afgesproken niveau 
Zodra de actuele voorjaarsstand hoger is dan de doelstand mogen alle jachthouders alles schieten 
wat in kader van populatiebeheer is vrijgegeven. In gebieden waar een schadebestrijdingsregime 
geldt is bij te hoge standen altijd alles vrij, gelden er geen belemmeringen in aantallen en of 
categorieën. 
 
Jachthouders 
Er zijn jachthouders die hun toewijzing evenredig verdelen over de combinanten. Voor de in aantallen 
beperkte categorieën zoals keilers, en volwassen herten is dit niet erg. Voor de categorieën waar er 
veel van moeten worden geschoten resulteert dit in een sterk vertraagde uitvoering omdat de jagers 
qua kennis, kunde, tijdsinspanning sterk verschillend zijn en hierdoor sterk verschillend afschot 
realiseren. 
 
Samenwerking jachthouder / terreinbeheerder 
Voor een effectieve aanpak in sturing van graasdruk is een goede samenwerking tussen jachthouder 
en terreinbeheerder noodzakelijk. Bij kleine jachtvelden vraagt dit om samenwerking. 
 
Problemen oplossen 
Schade bij een boer of aanrijdingen op een weg. Veel jagers voelen hier geen betrokkenheid of 
verantwoording. Terwijl de keuze van de doelstanden zijn afgeleid van wat er op de weg, bij de boer 
en in het bos gebeurt. 
Misschien moeten de agrariërs, de wegbeheerders en de terreinbeheerders wel een belangrijkere 
inhoudelijk rol spelen bij het motiveren van de uitvoerders. 
 
 
Jagers zijn voorzichtige beheerders 
De meeste jagers zijn voorzichtige beheerders, liever iets meer overhouden dan te weinig. Waarbij 
standaard de voorkeur is om mannelijke dieren te schieten.  
 
Beperkingen terreineigenaren 
Ook terreineigenaren kunnen zorgen voor belemmeringen, zoals jachtvrije zones, geen bejaging 
tijdens de bronst, alleen jagen op dinsdag en donderdag, geen gebruik lokvoer. 
 
Juiste uitvoering 
Het voorkomen van negatieve associaties bij de bejaging van grofwild is essentieel om schuwheid 
richting mensen te voorkomen. Dit geldt specifiek voor edelhert, damhert en ree. Indien consequent de 
relatie wordt vermeden, accepteren de soorten veel meer van mensen. Dit verhoogd de zichtbaarheid, 
zichtbaarheid is de indicator dat er een juiste manier wordt gejaagd. Zichtbare dieren zorgen voor 
nauwkeurigere tellingen, minder conflicten, een efficiëntere bejaging, een betere realisatie van het 
FBP en wordt door de recreanten op prijs gesteld. 
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6.7 Monitoren (AMVB art. 10 lid l) 
 
De effectiviteit van de handelingen (o.a. maatregel afschot) zal als volgt worden bepaald: 

 De ontwikkeling van de aantallen en hun spreiding; 

 De schading van de belangen (bos, landbouw, verkeer en natuur) waarvoor het afschot 
bedoeld is; 

De combinatie van belangen is bepalend voor de doelstand in een bepaald gebied. Als door 
beleidswijzigingen en of flankerende maatregelen (bv rasters, wildweiden etc.) een ander evenwicht 
ontstaat tussen de schadeveroorzakers en de belangen is dit reden de doelstand en de spreiding 
veranderen. Belangrijke schade aan de wettelijke belangen zijn de bepalende factor.  
De analyse van de gegevens laat zien of het afgesproken beheer leidt tot het gewenste evenwicht.  
De aankomende periode zal sterk worden gestuurd de afgesproken doelstanden van edelhert, 
damhert en wild zwijn te bereiken en te handhaven. Voor de reeën is de doelstelling het aantal 
aanrijdingen met minimaal 30% te verminderen. Het realiseren van deze doelen is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van FBE Gelderland, Ver. Wildbeheer Veluwe, Vereniging Het Reewild, WBE’s, 
terreineigenaren, grondgebruikers en jachthouders. 
Vooral de terreineigenaren kunnen als grondgebruiker een stimulerende rol spelen richting hun jagers. 
Hetzelfde geldt voor de WBE’s. Tevens is het noodzakelijk meer op WBE-niveau te gaan denken dan 
op jachtveldniveau. Er ligt een gemeenschappelijk opdracht voor de jachthouders de afspraken op 
WBE-niveau te realiseren. 
 
Indien blijkt dat de doelstanden niet worden gehandhaafd, zal de betreffende WBE en de 
terreineigenaren binnen deze WBE uit moeten leggen wat de oorzaken zijn en hoe ze deze gaan 
verhelpen. 
 
 
6.8 Werkwijze ontheffingverlening, machtiging en rapportage grofwild 
 
De Faunabeheereenheid Gelderland vraagt ontheffing als bedoeld in artikel 68 Ffw, van het in die wet 
bepaalde bij of krachtens de artikelen 9, 10, 72 vijfde lid, evenals 74, eerste lid onder a. Een en ander 
binnen haar werkgebied, voor een periode van 5 jaar, in combinatie met maatregelen en middelen en 
in situaties, rekening houdend met de in het plan vermelde gewenste standen zoals nader toegelicht 
in het faunabeheerplan en hierna per soort samengevat. 
 
Het gaat dus om het opsporen, verontrusten, vangen, bemachtigen of doden en zonodig verhandelen 
van het bemachtigde wild zwijn, edelhert, damhert en ree. Voor moeflon en zo nodig muntjak zal 
separaat een aanwijzing als bedoeld in artikel 67 Ffw worden gevraagd. 
 
Een en ander in die gevallen waar blijkens dit faunabeheerplan geen andere bevredigende oplossing 
bestaat en waar overeenkomstig dit faunabeheerplan geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige 
staat van instandhouding; 

 in het belang van de openbare veiligheid; 

 ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee en bossen; 

 ter voorkoming van schade aan flora en fauna; 

 met het oog op andere, bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen, belangen, zijnde; 
o de voorkoming en bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren; 
o het reguleren van de populatieomvang van edelhert, damhert, ree en wild zwijn. 

 
De Faunabeheereenheid Gelderland vraagt daarbij toestemming, als bedoeld in artikel 10 eerste lid 
van het Besluit beheer en schadebestrijding dieren, voor de in artikel 5 van dat besluit bedoelde 
onderstaande middelen; 

1. geweren, en/of; 
2. honden, niet zijnde lange honden; 
3. kunstmatige lichtbronnen. 

 
Onder de volgende voorwaarden; 
Ad 1): Voor het gebruik van het geweer wordt tevens ontheffing gevraagd van de criteria voor een 
jachtveld als bedoeld in artikel 49 Ffw. De aanvraag behelst tevens het verzoek tot ontheffing van 
artikel 7, zesde lid, negende lid onder a, b en c en tiende lid onder b en c van het Besluit beheer en 
schadebestrijding dieren. Een en ander in bijzondere gevallen zoals hierna samengevat. 
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Ad 2): Honden worden slechts ingezet ten behoeve van nazoek van aangeschoten of aangereden 
grofwild; 
Ad 3): Kunstmatige lichtbronnen kunnen worden ingezet ten behoeve van tellingen en worden in 
combinatie met het geweer slechts ingezet in bijzondere gevallen, zoals hierna samengevat.  
 
6.8.1 Wild zwijn (Sus Scrofa) 

 
Perioden 

Populatiebeheer 1 juli tot en met 15 maart, de periode van 1 februari t/m 15 
maart alleen in die WBE’s waar medio januari minder dan 
70% is gerealiseerd. 

Landbouwschade jaarrond, bij (dreigende) belangrijke schade aan 
landbouwgewassen. 

Verkeersveiligheid 1 juli tot en met 15 maart. Schadebestrijding als onderdeel 
van populatiebeheer 200 meter links en rechts van de weg. 

 In mastloze jaren op de Noord Veluwe van september tot 
maximaal december, verjaging ondersteund met afschot in 
de berm bij teveel aanrijdingen inde periode.  
Op de Zuid Veluwe, jaarrond structurele verjaging 
ondersteund met afschot in de berm. 

Openbare veiligheid jaarrond 
Zieke of gebrekkige dieren jaarrond 
Handhaving 0-stand jaarrond 

Tijdstip populatiebeheer overdag en ’s nachts 
Tijdstip schadebestrijding overdag en ’s nachts 
Middelen Kogelgeweer met of zonder restlichtversterker 

gecombineerd met infrarood-lichtbron voor alle vormen van 
beheer- en schadebestrijding 
Kogelgeweer met of zonder geluiddemper voor alle vormen 
van beheer- en schadebestrijding. 

 Kogelgeweer met of zonder kunstlicht in relatie tot 
landbouwschade, verkeersveiligheid en realiseren 0-stand 
Kogelgeweer in groene delen bebouwde kom en groene 
delen grenzend aan de bebouwde kom. 
 

Locaties  
Leefgebied Veluwe 
0-standgebieden Overige delen Gelderland exclusief de Veluwe 
Bebouwde kom Op basis van Plan van Aanpak opgesteld in samenwerking 

met Gemeente en Politie 
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6.8.2 Edelhert (Cervus elaphus) 
 
Perioden 

Populatiebeheer  1 augustus tot en met 15 maart. de periode van 16 februari 
t/m 15 maart alleen in die WBE’s waar medio januari minder 
dan 70% is gerealiseerd. 

Populatiebeheer poortgebieden jaarrond. 
Schadebestrijding afschot jaarrond, alleen wanneer de actuele voorjaarsstand belangrijk 

hoger is dan de doelstand (>150%), classificatie niet van 
toepassing. 

Schadebestrijding verontrusten jaarrond.  
Zieke of gebrekkige dieren jaarrond. 

Tijdstip populatiebeheer overdag van een uur voor zonsopgang tot een uur na 
zonsondergang 

Tijdstip schadebestrijding ’s nachts, van een uur na zonsondergang tot een uur voor 
zonsopkomst. Verontrusten 24 uur per dag. 

Middelen Kogelgeweer met of zonder geluiddemper voor alle vormen 
van beheer- en schadebestrijding. 

 Kogelgeweer met of zonder geluiddemper en/of kunstlicht 
(waaronder restlichtversterker) in relatie tot landbouwschade, 
verkeersveiligheid en realiseren 0-stand  

Locatie  
Leefgebied  Veluwe inclusief de poortgebieden  
Overige delen Gelderland Nader te bepalen 

 
 
6.8.3 Damhert (Dama dama) 
 
Perioden 

Populatiebeheer  1 augustus tot en met 15 maart. de periode van 16 februari 
t/m 15 maart alleen in die WBE’s waar medio januari minder 
dan 70% is gerealiseerd. 

Schadebestrijding afschot jaarrond, alleen wanneer de actuele voorjaarsstand belangrijk 
hoger is dan de doelstand (>150%), classificatie niet van 
toepassing. 

Schadebestrijding verontrusten jaarrond.  
Zieke of gebrekkige dieren jaarrond. 
Handhaving 0-stand jaarrond 

Tijdstip populatiebeheer overdag van een uur voor zonsopgang tot een uur na 
zonsondergang 

Tijdstip schadebestrijding ’s nachts, van een uur na zonsondergang tot een uur voor 
zonsopkomst. Verontrusten 24 uur per dag. 

Middelen Kogelgeweer met of zonder geluiddemper voor alle vormen 
van beheer- en schadebestrijding. 

 Kogelgeweer met of zonder geluiddemper en/of kunstlicht 
(waaronder restlichtversterker) in relatie tot landbouwschade, 
verkeersveiligheid en realiseren 0-stand  

Locatie  
Leefgebied Veluwe exclusief de poortgebieden 
0-stand Overige delen van Gelderland 
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6.8.4 Ree (Capreolus capreolus) 
 
Perioden 

Populatiebeheer bok  1 april tot en met 30 september 
Populatiebeheer geit en kalf  1 september tot en met 31 maart 
Verkeersveiligheid  jaarrond 
Zieke of gebrekkige dieren  jaarrond 
Schadebestrijding  jaarrond 

Tijdstip populatie beheer  overdag van een uur voor zonsopgang tot een uur na 
zonsondergang 

Tijdstip schadebestrijding en verkeersveiligheid  24 uur per dag 
 
Middelen  Kogelgeweer met of zonder geluiddemper voor alle 

vormen van beheer- en schadebestrijding. 
 Kogelgeweer met of zonder kunstlicht (waaronder 
restlichtversterker) in relatie tot landbouwschade, 
verkeersveiligheid en realiseren 0-stand  

Locaties   
Leefgebied     Geheel Gelderland 

 0-stand gebied    Nog nader te bepalen 

 

6.8.5 Moeflon (Ovis orientalis) 

 
Perioden 
 Populatiebeheer  1 juli tot en met 15 maart 
 Zieke of gebrekkige dieren jaarrond 
 Tegengaan verspreiding jaarrond 
Tijdstip populatiebeheer een uur voor zonsopgang tot een uur na zonsondergang 
Middelen kogelgeweer al dan niet in combinatie met de 

geluiddemper 
Locatie  
 Leefgebied Alleen begrensde gebieden 
 0-stand Overige delen Gelderland 
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Werkplannen, Plannen van Aanpak en Uitvoeringsplannen 
Dit faunabeheerplan schetst het gewenste beheer van het grofwild in de komende 5 jaar. Het dient ook 
als basis voor de aanvraag van ontheffingen per diersoort. Zoals aangekondigd in het faunabeheerplan 
en overeenkomstig de staande praktijk, zullen voor de concrete invulling van de uitvoering nadere 
plannen worden gemaakt. Het gaat dan om plannen van aanpak voor specifieke aandachtsgebieden, 
jaarlijkse werkplannen per soort en uitvoeringsplannen per WBE voor het reewild gericht op het 
verminderen van aanrijdingen. 
Om uniformiteit en rechtsbescherming naar derden te waarborgen geven we in het faunabeheerplan 
aan hoe de plannen zijn opgebouwd en welke informatie deze bevatten. Waar het gaat om nadere 
invulling van wat in de ontheffing is toegestaan zal een aanvullende beoordelingsprocedure door 
Gedeputeerde Staten niet nodig zijn.  
 
Plan van aanpak 
Om tot een goede gezamenlijke oplossing van knelpunten in het faunabeheer te komen is ervaring 
opgedaan met het werken volgens plannen van aanpak. Deze hebben een verschillende achtergrond; 
van zwijnen in de bebouwde kom tot bijvoorbeeld de aanpak van te hoge standen edelherten in de 
agrarische enclave. De vereisten aan een plan van aanpak zijn niet nader bepaald in de aflopende 
ontheffingen noch in nadere beleidsregels van de provincie. Het is daarom goed daar nu nader op in te 
gaan. 
Plannen van aanpak hebben een tijdelijk karakter gericht op het oplossen van een duidelijk afgebakend 
probleem. Om het probleem in gezamenlijkheid aan te pakken wordt indien noodzakelijk onder 
verantwoordelijkheid van de FBE een regiegroep opgericht met daarin de direct betrokkenen.   
Een plan van aanpak bevat ten minste de volgende elementen: 
1. Aanleiding; Een beschrijving van de schade aan de wettelijke belangen in relatie tot de 
gewenste situatie. 
2. Doel; De doelstelling volgens het faunabeheerplan en de daarop gebaseerde ontheffing. 
3. Afbakening: Een afbakening van de opgave in ruimte (kaartmateriaal) en tijd.  
4. Uitwerking: Welke aanpak wordt gekozen, welke bijzondere middelen zijn nodig (zonodig 
separate toestemming bij bevoegd gezag aanvragen). Wie doet wat, inzet van mensen, organisatie en 
communicatie. 
5. Monitoring; De wijze waarop de voortgang wordt bewaakt en bijgestuurd (regiegroep) en hoe 
en wanneer daarover wordt teruggekoppeld aan het bevoegd gezag. 
 
Het werkplan  
In artikel 2 van de (ontwerp)beleidsregels faunabeheer en schadebestrijding Gelderland wordt een 
werkplan gedefinieerd als “een beschrijving van de wijze waarop jaarlijks invulling wordt gegeven aan 
de te bereiken doelstanden”.  
De werkplannen worden jaarlijks in de maand juni voor alle grofwildsoorten gelijktijdig ingediend bij de 
Provincie Gelderland. Per regio (Veluwe, Rivierenland, Oost Gelderland) bepaalt de coördinator aan de 
hand van de verkregen gegevens (incl. aanvullende waarnemingen) de: 1) voorjaarsstand, 2) aanwas, 
3) zomerstand, 4) bestandsvermindering ahv de doelstanden zoals afgesproken in het 
Faunabeheerplan en 5) de verdeling van het afschot over het leefgebied op hoofdlijnen. In het werkplan 
wordt een verdeling gemaakt naar vrouwelijk, mannelijk, 0 jaar, 1 jaar of volwassen, bij reeën wordt 
alleen onderscheid gemaakt in geiten en bokken. Bij de reeën is sprake van een enigszins afwijkende 
procedure. Omdat de jaarlijkse reeëntellingen samenvallen met de start van het afschotseizoen van de 
reeën dient de FBE jaarlijks voor 1 maart een voorlopig werkplan in bij de Provincie, zonodig wordt deze 
in juni bijgesteld. In tegenstelling tot de andere grofwildsoorten zal het gewenste reeënbeheer in 
toenemende mate bepaald worden door het combineren van de trend van de aantallen (Minimum 
Number Alive) en de trend van de aanrijdingen. 
 
Uitvoeringsplannen per WBE voor reeën 
De WBE ’s stellen een praktisch uitvoeringsplan op om, rekening houdend met de aantallen volgens 
het werkplan, aan te geven op welke manier ze het beheer gaan uitvoeren gericht op een substantiële 
vermindering van het aantal aanrijdingen. Het uitvoeringsplan is het handvat voor de aansturing van 
de jachthouders binnen de WBE. Aangezien het een nadere detaillering (op jachtveldniveau) betreft 
van de werkplannen worden deze niet aangeboden aan Gedeputeerde Staten, uiteraard zijn de 
plannen wel inzichtelijk als daar vanuit handhavingsoptiek aanleiding toe is. 
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Uitvoering beheer en schadebestrijding 
FBE Gelderland, Vereniging Wildbeheer Veluwe en de Vereniging Het Reewild werken nauw samen 
bij het beheer van het grofwild. De Ver. Wildbeheer Veluwe speelt een coördinerende rol voor het 
beheer van edelhert, damhert, wild zwijn en moeflon en de Vereniging Het Reewild doet hetzelfde 
voor de reeën. Deze Verenigingen hebben leefgebiedscoördinatoren in dienst. Deze zien toe op de 
juiste uitvoering van het Faunabeheerplan. De werkzaamheden hebben betrekking op coördinatie van 
de jaarlijkse beheercyclus ten aanzien van reewild. In het bijzonder gaat het om: 

 Opstellen / afstemmen telplannen per WBE / leefgebied; 

 Regionale afstemming over organisatie van de trendtellingen; 

 Analyse resultaten tellingen en beoordeling vertaling naar werkplannen per WBE; 

 Opstellen werkplan voor de Regio conform indieningsvereisten provincie (indiening door FBE); 

 Afstemming secretariaat FBE over toedeling in FRS; 

 Distributie van de fysieke merken; 

 Voortgangsbewaking afschot (FRS), voortgangsrapportages aan FBE; 

 Opstellen inhoudelijke jaarrapportage (trendanalyse); 

 Zonodig, aanbevelingen aanpassingen werkwijze volgende jaar evaluatie. 
 

De grofwildontheffingen worden via deze verenigingen gemachtigd aan de Wildbeheereenheden en in 
bijzondere gevallen individuele jachthouders. De Wildbeheereenheden coördineren de praktische 
uitvoering van het afgesproken grofwildbeheer. 
 
Algemeen grofwild 
Machtiging voor het gebruik van de ontheffing wordt verleend: 

 Door de FBE Gelderland, via Ver. Wildbeheer Veluwe / Ver. Het Reewild naar de WBE’s. Via 
de centrale machtiginghouder (CMH) van de WBE door te geven aan jachthouders die hetzij 
individueel hetzij in vereniging aangesloten zijn bij de betreffende Wildbeheereenheid. 

 Aan een jachthouder die niet via een Wildbeheereenheid kan werken kan de FBE Gelderland 
of de Vereniging Wildbeheer Veluwe / Vereniging Het Reewild de machtiging onder nadere 
voorwaarden doorschrijven. 

De jachthouder is de verantwoordelijke in het betreffende jachtveld waar de machtiging wordt gebruikt. 
De jachthouder kan zijn machtiging doorschrijven aan de uitvoerder/jager. 
Een uitvoerder / jager kan gebruik maken van een ontheffing als hij of zijn in het bezit is van een 
geldige jachtakte, een machtiging van de FBE, een kopie van de ontheffing en schriftelijk toestemming 
is verkregen van de grondgebruiker van de percelen waarop de ontheffing gebruikt gaat worden. 
 
 
De machtiging van de FBE m.b.t. gebruik van de grofwild ontheffingen 
De FBE machtigt de ontheffinggebruiker tot het niveau van jachthouder door middel van een schriftelijke 
machtiging. Deze machtiging heeft een looptijd van maximaal 1 jaar. In de machtiging is tenminste 
vermeld: 

 het nummer  

 de gegevens van de ontheffinggebruiker; 

 de aantallen en categorieën grofwild die moeten worden gedood; 

 de periode waarvoor de machtiging geldt; 

 de te gebruiken middelen voor zover van toepassing; 

 bij schadebestrijding van wilde zwijnen het wel of niet toestaan van het gebruik van lokvoer; 

 rapportage- en monitoring voorwaarden voor de ontheffinggebruiker. 
 
Jaarrapportage grofwild 
De FBE Gelderland brengt jaarlijks via de Nieuwsbrief van de Ver. Wildbeheer Veluwe aan 
gedeputeerde staten verslag uit van de wijze waarop zij van de ontheffing gebruik heeft gemaakt en van 
de uitvoering van het faunabeheerplan (art. 69 Flora- en faunawet). De FBE dient derhalve uiterlijk 1 
januari Gedeputeerde Staten van Gelderland schriftelijk te informeren over de wildbeheereenheden 
waar in het voorgaande jaar gebruik is gemaakt van de ontheffing onder opgave van het aantal gedode 
dieren door de ontheffing gebruikers van die WBE ’s. De WBE-gegevens over de gewenste stand 
(afgesproken voorjaarstanden in relatie tot belangen), de actuele voorjaar- en zomerstand als mede de 
gewenste vermindering voor het betreffende seizoen wordt voor de start van de afschotperiode 
overlegd. 
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6.9 Beheerverslaglegging en evaluatie 
 
Jaarlijks wordt verslag gemaakt van het uitgevoerde beheer en geëvalueerd aan de hand van de 
doelstellingen uit het beheerplan. Jaarlijks worden de werkplannen door het FBE bestuur vastgesteld 
en aan de Provincie aangeboden. 
 
 
6.10 Verantwoordelijkheden 
 
Algemeen 
De Provincie Gelderland is beleidsverantwoordelijke voor de fauna. De FBE Gelderland geeft in haar 
faunabeheerplan invulling aan het beheer van bepaalde inheemse diersoorten op grond van de FF-wet 
en het Provinciaal beleid. Daar waar provinciaal beleid ontbreekt of in ontwikkeling is heeft de FBE een 
beleids adviserende rol. 
De praktische uitvoering van het faunabeheerplan wordt gecoördineerd door de WBE’s. Op de Veluwe 
vervult de Ver. Wildbeheer Veluwe sinds 1975 een coördinerende rol tussen de WBE’s in het leefgebied 
van edelhert en wild zwijn. Deze rol van de VWV is ook in de statuten van de FBE Gelderland 
vastgelegd. Ze heeft hierdoor naast de coördinerende, een evaluerende en adviserende rol richting 
FBE. 
 
Inventarisatie 
De uitvoering van de jaarlijkse inventarisaties worden gecoördineerd door de Vereniging Het Reewild 
(VHR) en de Ver. Wildbeheer Veluwe (VWV). Dit gebeurt in samenwerking met de coördinatoren uit de 
verschillende leefgebied/WBE’s. De uitvoering is in handen van de WBE’s. De VWV / VHR is 
verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking en de uniforme wijze van verwerken van de telgegevens. 
Een en ander geschiedt binnen het zogenaamde Grofwildtellingscomité en bij de uitwerking van de 
inventarisatiegegevens binnen de verschillende leefgebieden. De FBE Gelderland / VWV / VHR is 
verantwoordelijk voor de verslaglegging en het naar buiten brengen van deze gegevens. De kosten voor 
de grofwildcoördinatie  wordt door de FBE, de VWV en de VHR gedragen. 
 
Faunaregistratiesysteem 
Van elk stuk grofwild, dat op basis van de verstrekte ontheffing geschoten is wordt binnen 24 uur 
gemeld. Dit kan digitaal via www.faunaregistratie.nl. 
Het verloop van het afschot  is real-time zichtbaar voor jachthouders, combinanten, WBE’s, VWV,VHR, 
FBE en Provincie (WBE niveau). De Provincie kan tot op WBE niveau mee kijken binnen het systeem.  
Via het faunaregistratiesysteem is voor dezelfde groepen gebruikers real-time inzicht in de aanrijdingen 
met grofwild en het grofwild wat wordt dood gevonden. Deze gegevens, die vanaf 1992 worden 
verzameld, worden tevens gebruikt voor analyses over het gevoerde beheer. 
Met ingang van 2014 zullen ook de tellingen via het telplan in FRS worden uitgevoerd. De uitkomsten 
van de tellingen worden dan ook via FRS teruggekoppeld.  
 
Grofwildmachtigingen systeem 
De FBE Gelderland is houder van de ontheffingen c.q. aanwijzingen en machtigt via Ver. Wildbeheer 
Veluwe / Ver. Het Reewild de WBE’s. De WBE’s zetten via hun Centrale Machtigingshouder de 
machtigingen door aan de in de WBE opererende jachthouders. Jachthouders als verantwoordelijke 
binnen een jachtveld kunnen hun machtigingen doorschrijven aan andere jachtaktehouders. 
Machtigingen zullen ook aan niet aangesloten jacht(akte)houders worden verstrekt voor zover dit 
noodzakelijk is om de gestelde doelen binnen het FBP te realiseren. 
De machtigingen worden tot op jachthouderniveau via het systeem www.faunaregistratie.nl 
gegenereerd. De autorisatie verloopt als volgt. De beheerder vult op FBE niveau het systeem met de 
toewijzing per diersoort en de hieraan gekoppelde wildmerken. De FBE secretaris verdeelt per WBE, 
wat tevens de controle is voor het werkplan. De WBE secretaris wijst zoals afgesproken het toegewezen 
afschot per jachthouder toe, het systeem kent de wildmerken automatisch toe. De jachthouder kan zijn 
altijd actuele gebruikerstoestemming uit het systeem halen. 
 
  

http://www.faunaregistratie.nl/
http://www.faunaregistratie.nl/
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Gebruik ontheffingen of aanwijzing om te doden 
De uitvoerders zijn wettelijk gekwalificeerd gebruik te mogen maken van een ontheffing of aanwijzing 
als zij beschikken over: 

 Een geldige jachtakte; 

 Een kopie van de ontheffing of aanwijzing en; 

 Een getekende en doorgeschreven gebruikerstoestemming en; 

 Een verklaring van de grondgebruiker. 
 
Identificatie geschoten grofwild 
Uit oogpunt van registratie, toezicht en handhaving, vermindering administratieve last maar in 
toenemende mate ook vanuit traceerbaarheid in kader van voedselveiligheid , is het noodzakelijk dat – 
mede gelet op de aantallen stuks grofwild - deze worden voorzien van een uniek nummer. Het gebruik 
van wildmerken wordt daarom als voorwaarde op de machtiging vermeld. 
Het gebruik van wildmerken is bedoeld voor de nacontrole of inderdaad al het afschot is gemeld, maar 
is ook voor bijvoorbeeld de registratie van bloedmonsters onmisbaar gebleken. Juist omdat hierdoor elk 
stuk grofwild uniek gemaakt wordt. Tevens is het een probaat hulpmiddel bij het traceren waar en 
wanneer een stuk grofwild is geschoten. Voor de afhandeling van aangereden fauna en calamiteiten 
afschot zonder tussenkomst van de jachthouder worden zogenaamde calamiteitenmerken gebruikt. 
 
 
6.11 Natura 2000-toetsing, uitgangspunten in Natura 2000 gebieden 
 
Parallel aan dit faunabeheerplan grofwild werkt de provincie Gelderland haar recente visie uit op 
faunabeheer in relatie tot Natura 2000. Dat valt samen met het definitief maken van de beheerplannen 
voor de Natura 2000 gebieden Veluwe en Rijntakken. In deze bijlage wordt op de uitkomsten daarvan 
enigszins vooruitgelopen in de wetenschap dat de provincie in haar nadere overweging in de 
ontheffingen hierover meer definitief uitsluitsel kan geven. Waar nodig kan de Faunabeheereenheid 
vervolgens een vergunning aanvragen in het kader van de Natuurbeschermingswet.   
De nadruk van het grofwildbeheer ligt op de Veluwe. Beheer van reeën vindt echter plaats binnen vrijwel 
de gehele provincie.  Daarom wordt ook ingegaan op de consequenties voor enkele typerende grote 
Natura2000 gebieden buiten de Veluwe. De provincie baseert zich hierbij op het rapport “Effectenstudie 
jacht, beheer en schadebestrijding in Natura 2000 gebieden” (van Altenburg en Wymenga, uitgevoerd 
door Brenninkmeijer, Van der Heide en Van Oord in 2008, hierna: A&W Rapport). Hierin zijn de effecten 
van jacht, beheer en schadebestrijding getoetst aan de instandhoudingsdoelen voor de gebieden. Bij 
het bepalen van deze effecten gaat het vooral om de gevolgen van het gebruik van bepaalde middelen 
en niet zozeer het kader waarbinnen de handeling plaatsvindt. Voor bijvoorbeeld verstoringsgevoelige 
vogels maakt het niet uit of het geweer nu gebruikt wordt in het kader van jacht, vrijstelling of ontheffing 
voor schadebestrijding.   
Overigens zijn in Gelderland oorspronkelijk de volgende 18 Natura 2000-gebieden aangewezen of 
voorgedragen: 38 Uiterwaarden IJssel, 56 Arkemheen, 57 Veluwe, 58 Landgoederen Brummen, 60 
Stelkampsveld, 61 Korenburgerveen, 62 Willinks Weust, 63 Bekendelle, 64 Wooldse Veen, 65 
Binnenveld (voorheen Bennekomse Meent), 66 Uiterwaarden Neder-Rijn, 67 Gelderse Poort, 68 
Uiterwaarden Waal, 69 Bruuk, 70 Zuider Lingedijk & Diefdijk-Zuid, 71 Loevestein, Pompveld & Kornsche 
Boezem, 76 Veluwerandmeren, 142 Sint Jansberg.  
 
Voor ligging en actuele gedetailleerde informatie van de Natura 2000 gebieden in Gelderland ga naar: 
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k&groep=6 
 
De onderstreepte gebieden zijn (ook) Vogelrichtlijngebied, zo is de Veluwe zowel Vogelrichtlijngebied 
als Habitatrichtlijngebied. In Habitatgebieden is gebruik van het geweer in principe vergunningvrij, voor 
Vogelrichtlijngebieden gelden strengere eisen, zie ook de tabellen hierna. De gebieden uiterwaarden 
IJssel, Neder-Rijn, Waal en Gelderse Poort maken onderdeel uit van het integrale beheerplan 
Rijntakken waarover afstemming plaatsvindt met Overijssel en Utrecht. 
 
Opgemerkt dient te worden dat door het relatief incidentele karakter van afschot van grofwild is 
geoordeeld dat geen sprake is van significante effecten. Waar in gebieden, met name in de Rijntakken 
en Arkemheen, het geweer ook gebruikt wordt voor overige schadebestrijding, bijvoorbeeld de 
standregulatie van ganzen, kan vergunningplicht ook daar aan de orde zijn. Als daarvoor een 
vergunning nodig is, bijvoorbeeld gebaseerd op compartimentering in tijd en ruimte, dan moet het 
afschot van reeën daarin alsnog worden meegenomen. 

http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k&groep=6
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Beheer en schadebestrijding Grofwild binnen N2000 in Gelderland 
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Vogelrichtlijngebieden    

Het gebruik van gemotoriseerde voertuigen bij beheer en schadebestrijding op  

productiegraslanden en  bestaande wegen en paden. 

 

Betreding buiten opengestelde wegen en paden en/of in afwijking van 

openstellingsregels ten behoeve van faunabeheer. 

 

Betreding van gevoelige habitattypen (hoogveen, kalkmoeras, blauwgrasland, 

overgangs- en trilvenen en rietmoeras). 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

Beheer en schadebestrijding met geweer in de periode 1 oktober tot 1 april: 

- Grote hoefdieren middels aanzit. 

 
X 
 

 
 

Beheer en schadebestrijding met geweer in de periode 1 april tot 1 oktober: 

- Grote hoefdieren middels aanzit; 
- Op intensief gebruikte agrarische percelen en boomgaarden; 

- Veluwe ook buiten intensief gebruikte agrarische percelen. 

 

 

X 

X 

X 

 

Gebruik van (zware) preventieve middelen zoals Ansia pistool of knalapparaat. 
Gebruik van overige preventieve middelen in gebieden met doelen voor 
overwinterende watervogels. 

 X 

 

X 

 

Het gebruik van geweer binnen  50 meter van beverburchten.  X 

Het gebruik van geweer binnen 50 meter van op het water rustende smienten.  X 

Het gebruik van geweer binnen 200 meter, in de periode van 1 mei tot 15 

augustus, tot (hoog; > 20cm)) ongemaaid grasland ter bescherming 

kwartelkoning. 

 X 

Het gebruik van geweer binnen 300 meter tot groepen vogels.  X 

Het gebruik van geweer in Arkemheen binnen 500 meter van groepen kleine 

zwanen. 

 X 

Het gebruik van zichtbaar kunstlicht buiten intensief gebruikte agrarische 

percelen. 

 X 

Habitatrichtlijngebieden    

Het gebruik van gemotoriseerde voertuigen bij beheer en schadebestrijding op  

productiegraslanden en  bestaande wegen en paden. 

 

Betreding buiten opengestelde wegen en paden en/of in afwijking van 

openstellingsregels ten behoeve van faunabeheer. 

 

Betreding van gevoelige habitattypen (hoogveen, kalkmoeras, blauwgrasland, 

overgangs- en trilvenen en rietmoeras). 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

Beheer en schadebestrijding met geweer gehele jaar. X 
 

 
 

 


