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1 Samenvatting  

Op uitnodiging van de provincie Gelderland heeft de Dierenbescherming, voorafgaande aan een 

consultatieronde over hoefdieren in Gelderland, een standpunten/visiedocument opgesteld. De organisatie 

redeneert hierbij vanuit het dierenwelzijnsoogpunt. 

 

Standpunten Dierenbescherming 

- Natuur: Robuust, aaneengesloten, rust voor dieren, voorstander ecologische verbindingszones. 

- Jacht: Jacht voor plezier en/of consumptie onacceptabel, veroorzaakt verstoring, voor consumptie niet 

noodzakelijk. 

- Schadebestrijding en proactief, aantal regulerend beheer: ‘nee-tenzij’, dieren worden bij overlast niet gedood, 

tenzij alternatieven niet voorhanden zijn. 

- Contraceptie: Tegen, veroorzaakt verstoring, stress, gezondheidsproblemen en verstoort natuurlijke selectie. 

- Natuurlijke regulatie: Voorstander, beschikbaar voedsel bepaald groei populatie, bij voorkeur in combinatie 

met migratiemogelijkheden. 

- Reactief beheer: In gebieden waar ruimte is voor natuurlijke regulatie kan afschot van verzwakte dieren 

wenselijk zijn, dit reactief beheer ondersteunt de Dierenbescherming. 

 

Visie Dierenbescherming op hoefdieren in Gelderland 

- Proactieve, aantal regulerende beheerjacht: Tegen, veroorzaakt verstoring, verlaagt zichtbaarheid, verstoort 

normale groepsstructuur, minder effectief dan alternatieven. 

- Uitbreiding leefruimte: Advies om kansenkaart wilde zwijnen over te nemen en ook voor  andere hoefdieren 

op te stellen en maatregelen te nemen om deze te realiseren. 

- Alternatief om overlast te voorkomen: Rasters om leef- en agrarisch gebied is 87% effectief, 

wildsinaleringssystemen = 87% minder aanrijdingen, wegberm kaal maken = 38% minder aanrijdingen, 

wildspiegels in sommige gevallen effectief, bij uitbreidingen leefgebieden alternatieve maatregelen meteen 

meenemen. 

- Reactief beheer: geen onnodige verstoring, natuurlijke draagkracht gebied is bepalend voor groei populatie, 

verhoogt zichtbaarheid = meer recreatie = is winst voor Veluwe, natuurlijk gestorven dieren vormen 

voedselbron andere dieren en draagt bij aan biodiversiteit gebied, voorkomt onethische praktijken als 

intensieve bejaging en uitbreiding jachttijd. 

 

Advies Dierenbescherming voor hoefdieren in Gelderland 

- Creëer draagvlak bij het toewijzen van nieuwe leefgebieden voor hoefdieren door vooraf aan te geven hoe 

mogelijke overlast voorkomen gaat worden. Diervriendelijke maatregelen zoals het plaatsen van hekken en 

wildsignaleringssystemen hebben de voorkeur en zijn zeer effectief. 

- Decentralisatie Faunafonds in 2014 biedt kansen voor eigen diervriendelijk beleid. 

- Investeer in onderzoek naar ontwikkeling van nieuwe en het testen van bestaande alternatieve maatregelen.  

- Beloon agrariërs die zich aantoonbaar actief inzetten om alternatieven te gebruiken en te ontwikkelen in 

plaats van schadevergoeding uitkeren aan agrariërs die niets doen om schade te voorkomen. 
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2 Achtergrond hoefdierenbeheer 

Gelderland bevat een grote hoeveelheid wilde hoefdieren, n.l. edelherten, damherten, reeën, wilde zwijnen en 

moeflons. De provincie heeft leefgebieden voor deze dieren, m.u.v. reeën, vastgesteld. Deze liggen voor 

damherten, wilde zwijnen en moeflons op de Veluwe. Edelherten hebben naast de Veluwe ook leefgebieden 

daarbuiten toegewezen gekregen. Daarvoor zijn verbindingszones o.a. in de vorm van ecoducten aangelegd en 

bestaande rasters verwijderd. De leefgebieden hebben voornamelijk een natuur- of bosbouwbestemming. 

Aangrenzend aan en binnen de leefgebieden liggen landbouwenclaves en wegen, waar hoefdieren overlast 

kunnen veroorzaken. Om dit te beperken plaatst men rasters, wildsignaleringssystemen, bermaanpassingen 

(zwijnverdwijnblokken) en voert men verlaging van de verkeerssnelheid in. Daarnaast hebben de Gelderse 

faunabeheereenheden (FBE’s) doelstanden voorgesteld in faunabeheerplannen (geldig t/m 2014) voor deze 

dieren. Hierbij gaat men er vanuit dat bij die stand, overlast, ook voor de bosbouw, beperkt blijft. De provincie 

heeft deze beheerstanden goedgekeurd en ontheffingen voor afschot voor bepaalde delen van het jaar 

afgegeven. Om te bepalen op hoeveel dieren jagers mogen schieten, tellen de jagers en natuurverenigingen 

dieren in het voorjaar. Aan de hand daarvan schat de FBE de omvang van de populatie en bepaalt men de 

hoeveelheid af te schieten dieren.  

3 Aanleiding visiedocument 

Het hoefdierbeheer in Gelderland, en dan met name op de Veluwe, staat al jaren onder de aandacht van media, 

publiek en politiek. Voor- en tegenstanders van afschot komen regelmatig aan het woord. De laatste weken 

trekt met name het ecoduct Hulshorst, dat uitmond in o.a. landbouwgebied en verlaagde hekwerken bij Elspeet, 

zo dat dieren landbouwenclaves in kunnen springen, de aandacht. Het door provincie daarbij behorende besluit 

voor vervroegd afschot van Edelherten om overlast te beperken en doelstanden, die nu bij lange na niet in vizier 

zijn, te bereiken, zorgt voor nog meer onrust. In deze drie maanden zijn Edelherten vrouwtjes (hinden) namelijk 

hoog drachtig, of hebben net gekalfd. Daardoor is het ethisch bezwaarlijk om deze dieren af te schieten. Of het 

kalf leeft nog na in de moeder, of het kalf kan zonder moeder komen te zitten als zij wordt neergeschoten. 

In september 2012 heeft de provincie nieuwe kaders vastgesteld voor het faunabeleid. Daarin kwamen 

hoefdieren, rasterbeleid en het opzetten van een klankbordgroep, die breder is qua samenstelling dan de 

huidige FBE’s (grondeigenaren en gebruikers), aan de orde. Voor hoefdieren wil de provincie onderzoeken of 

meer leefgebieden voor wilde zwijnen, edelherten en damherten aan te wijzen zijn, binnen de provincie 

Gelderland. Ook wil zij vaststellen of rasters op bepaalde locaties wenselijk, of juist niet wenselijk zijn en wie 

verantwoordelijk is voor de aanleg. Om dit in kaart te brengen start de provincie met een consultatieronde. 

Daarvoor is de Dierenbescherming uitgenodigd. Voorafgaand aan deze consultatieronde ontvangt de provincie 

graag een standpunten/visiedocument vanuit de verschillende stakeholders. Hieronder de standpunten en visie 

op hoefdieren in Gelderland vanuit dierenwelzijnsoogpunt geredeneerd.            

4 Standpunten Dierenbescherming 

Natuur: De Dierenbescherming streeft naar robuuste, aaneengesloten, procesgestuurde natuur waarin wilde 

dieren rustig kunnen leven en op natuurlijke en zelfstandige wijze kunnen functioneren. Ecologische 

verbindingszones en ecoducten bevorderen dit proces.   
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Jacht: jacht voor plezier en benutting is voor de Dierenbescherming onacceptabel. Die dieren die kunnen 

voorkomen in het landschap dat grotendeels naar onze hand is gezet, moeten zoveel mogelijk met rust gelaten 

worden. Jacht past hier niet in. Het veroorzaakt naast verstoring ook dierenleed omdat dieren niet altijd in een 

keer worden gedood
1,2

. Bovendien acht de Dierenbescherming wildconsumptie niet noodzakelijk omdat 

alternatieven voor handen zijn.   

Schadebestrijding en proactief, aantal regulerend beheer: De Dierenbescherming hanteert voor 

schadebestrijding en beheerjacht een ‘nee, tenzij’-beginsel: dieren worden bij overlast niet gedood, tenzij 

alternatieven redelijkerwijze niet voorhanden zijn. De overlast moet daarbij aantoonbaar en buitenproportioneel 

zijn.    

 

Contraceptie als methode in het beheer: Contraceptie is in het beheer van grote hoefdieren alleen reëel en 

wenselijk als het kleine, overzichtelijke populaties dieren betreft, zoals in stadsparken. De Dierenbescherming is 

tegen het gebruik van contraceptie in het beheer van dieren in grote aaneengesloten gebieden omdat het 

vangen, kenmerken en injecteren van een groot deel van de wilde populatie veel stress bij de dieren 

veroorzaakt, gezondheidsproblemen kunnen ontstaan door kunnen immuunreacties of weefselreacties op de 

plek van de injectie en dit het natuurlijk gedrag en natuurlijke selectie verstoort
3
.  

 

Natuurlijk regulatie: De Dierenbescherming is voorstander van een natuurlijk reguleringsmechanisme waarbij 

dieren die weinig voedsel binnen krijgen, minder snel nakomelingen zullen voortbrengen. Dit betekent dat zodra 

de draagkracht van een gebied is bereikt de groei van de populatie stopt, dan wel dat de dieren naar een ander 

gebied migreren. Migratie is te bevorderen door gebieden met elkaar te verbinden via de aanleg van 

natuurstroken tussen grotere natuurgebieden (uitvoeren van de Ecologische Hoofdstructuur – EHS).   

 

Reactief beheer: Bij natuurlijke regulatie gaan dieren dood door gebrek aan voedsel, ziektes, predatie en door 

menselijk toedoen (verkeersongelukken). Voor grote hoefdieren ontbreekt predatie grotendeels omdat grote 

predatoren zoals de wolf (nu nog) in het verleden verdreven zijn in Nederland. Hierdoor is voor grote 

hoefdieren, als de populatie tegen de draagkracht van het gebied aan zit, voedselgebrek de belangrijkste 

doodsoorzaak. Grote predatoren verlossen verzwakte dieren niet vroegtijdig uit het lijden. In gebieden waar 

ruimte is voor natuurlijke regulatie kan afschot van deze verzwakte dieren wenselijk zijn. Dit reactieve beheer 

ondersteunt de Dierenbescherming.   

 

 

  

                                                           
1
 Ebbinga et al. (2010) Onderzoek naar ganzentrek en het voorkomen van vogelgriep. Alterra-rapport 2055. 

http://content.alterra.wur.nl/Webdocs/PDFFiles/Alterrarapporten/AlterraRapport2055.pdf  
2
 Dekker & Groot Bruinderink (2010) Effecten van populatiebeheer op gedrag van ree, damhert, edelhert en wild zwijn. 

Rapport 2010.071. Zoogdiervereniging, Nijmegen. 

http://www.dierenbescherming.nl/fileupload/Effecten%20van%20populatiebeheer%20op%20gedrag%20van%20ree%20damh

ert%20edelhert%20en%20wild%20zwijn.pdf  
3
 Kuiper en van Wieren (2010) Contraceptie als methode in het beheer van hoefdierpopulaties. Wageningen Universiteit. 

http://www.ncp.wur.nl/NR/rdonlyres/7C0CE9DA-A049-4A4E-A019-A4248B16ED0F/120271/KuiperenvanWieren2010.pdf  
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5 Visie Dierenbescherming op hoefdieren in Gelderland 

Proactieve, aantal regulerende beheerjacht 

De Dierenbescherming is van mening dat hoefdieren zich moeten kunnen vestigen in een geschikt gebied en 

dat daar ook in alle rust moeten kunnen leven. De beheerjacht op aantallen, zoals die nu plaatsvindt in grote 

delen van Gelderland, en dan met name op de Veluwe, voldoet daar niet aan. In het leefgebied van hoefdieren 

is het van belang voor het welzijn van dieren dat zij daar relatief rustig kunnen leven. Dit afschot leidt tot 

verminderde zichtbaarheid van wild, omdat deze in gebieden waar jacht plaatsvindt eerder vluchten. In de AWD 

slaan dieren later op de vlucht dan in de Kennemerduinen
4
. Verlaagde zichtbaarheid kan de baten die 

verkregen kunnen worden aan het zien van wild verkleinen (zie onderstaand). Het zorgt voor onrustig gedrag 

van de dieren met mogelijk juist meer aanrijdingen tot gevolg. 

Daarbij leidt afschot ook tot dierenleed omdat dieren niet altijd in een keer gedood worden
5
 of omdat normale 

groepsstructuren verstoord zijn
6
. Officieel moeten eerst jonge dieren geschoten worden voordat volwassen 

dieren aan de beurt zijn. Uit de praktijk blijkt dat dit lang niet altijd het geval is. Jonge dieren verliezen hun 

ouders waardoor zij niet voldoende leren hoe te overleven onder natuurlijke omstandigheden. 

Afschot dat plaatsvindt om overlast te beperken is minder effectief  dan hekken en wildsignaleringssystemen. Bij 

zeer intensief afschot is het effect 50% minder aanrijdingen.   

 

Om bovenstaande redenen ziet de Dierenbescherming geen voordelen aan de huidige vorm van beheerjacht 

zoals die nu plaatsvindt op de Veluwe. 

Uitbreiding leefruimte 

Zoogdierspecialisten hebben via een kansenkaart aangeven welke gebieden geschikt zijn voor wilde zwijnen
7
. 

Dit advies kan wat de Dierenbescherming betreft door provincie overgenomen worden. Voor de overige soorten 

kan een soortgelijke kansenkaart opgesteld worden en van daaruit maatregelen genomen worden om deze in 

de praktijk te realiseren.  

Alternatief om overlast te voorkomen 

De geschatte meerjaren effectiviteit van rasters, om leefgebied van agrarisch gebied of wegen te scheiden, is 

87%. Deze schatting is gebaseerd op meerdere literatuurstudies en wordt samengevat in het boek ‘Safe 

passages’ door Beckmann e.a..  

                                                           
4
 De Boer et al. 2004 Flight distance in roe deer Capreolus capreolus and fallow deer Dama dama as 

related to hunting and other factors. Wildlife Biology 10, 35-41. 
5
 Bradshaw E.L. & Bateson P. 2000. Welfare implications of culling red deer (Cervus elaphus). 

Animal welfare 9, 3-24.   
6
 Milner et al. 2007. Demographic Side Effects of Selective Hunting in Ungulates and Carnivores. 

Conservation Biology 21, 36-47. 
7
 Zoogdiervereniging (2010) Kansenkaart ‘Wilde Zwijnen in Nederland’ onthuld. http://www.zoogdiervereniging.nl/node/1017  
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Wildsignaleringssystemen zijn borden die pas gaan knipperen als wild in de buurt is van de weg en detecteren 

wild op basis van fotocel sensoren
8
. Het meest effectief zijn ze als ze niet onnodig af gaan en als ze tevens een 

adviessnelheid aangeven. De geschatte effectiviteit = 87% minder aanrijdingen.   

Door wegberm kaal te maken hebben automobilisten beter zicht op overstekend wild en zullen deze beter 

kunnen vermijden. Bovendien is het daardoor niet geschikt voor hoefdieren om te gebruiken om te foerageren. 

De geschatte effectiviteit = 38% minder aanrijdingen
9
. 

Aanbrengen van wildspiegels
10

 kan in sommige gevallen effectief zijn, net als faunapassages, mits voldoende 

rasters geplaatst zijn naast beide kanten van de passage
11,12

. 

In toekomstige uitbreiding van leefgebieden dienen alternatieve maatregelen zoals hierboven beschreven een 

prominente plaats krijgen in de praktijk.  

Reactiefbeheer 

Recreatief beheer heeft voordeel voor dieren 

Het voordeel van reactief beheer voor de dieren in kwestie is dat natuurlijke groepen niet onnodig verstoord 

worden door jacht op een gezond deel van de populatie. Die dieren die het beste aangepast zijn aan de lokale 

situatie blijven aanwezig in de groep, en het aantal dieren dat kan voor komen in het gebied ligt dichter bij de 

natuurlijke draagkracht van het gebied, dan in situaties waarbij men uitgaat van proactief beheer. Bij proactief 

beheer (jacht op gezonde dieren) worden voor en tijdens de winter een groot aantal gezonde dieren uit de 

populatie geschoten. De Dierenbescherming is van mening dat de verstoring die hierbij optreedt (jacht op 

gezonde dieren zorgt voor angst, verhoogd vluchtgedrag, verstoorde groepsstructuren en onrust onder de niet 

te bejagen dieren) en gebrek aan selectiviteit met betrekking tot aanpassingspotentie aan de natuurlijke 

omgeving, dusdanig nadelig zijn, dat proactief beheer niet te verkiezen is boven reactief beheer. 

Recreatief beheer bevordert zichtbaarheid 

Uit onderzoek blijkt dat 72,6% van de Nederlandse bevolking graag groot wild wil zien in de natuur
13

. Daarnaast 

blijkt dat de aanwezigheid van wild de lokale economie  stimuleert
14

 . Voor de Veluwe geldt dat 65% van omzet 

van bedrijven natuur gerelateerd is. Uit enquêtes blijkt dat een kwart daarvan, 102 miljoen euro, direct te 

relateren is aan de aanwezigheid van wild. Deze baten zijn verkregen terwijl de grote hoefdieren voor de 

gemiddelde recreant nauwelijks te zien is. De dieren zijn schuw door de intensieve jacht die plaatsvindt in het 

leefgebied van de dieren. Omschakelen van proactief beheerjacht, waar gezonde dieren uit de populatie 

geschoten worden, omdat men via een rekensom bedacht heeft dat deze dieren overtollig zijn, naar een reactief 

beheer, zal voor minder onrust zorgen onder de gezonde dieren. De dichtheid zal omhoog gaan en de 

                                                           
8
 http://www.sick.it/nl/about/test0/nl.toolboxpar.0017.file.tmp/SICK%20insight%2002-2006.pdf pag. 8 

9
 http://www.gelderland.nl/smartsite.dws?id=10982  

10
 http://www.wegvandetoekomst.nl/weg_van_de_toekomst/geselecteerde_ideeen/wildspiegels/  

11
 http://www.wegvandetoekomst.nl/weg_van_de_toekomst/geselecteerde_ideeen/faunapassages/  

12
 http://www.mjpo.nl/faunapassages/ecoducten/  

13
 Kranendonk & Stromer 2010 Jacht op de korrel. Hogeschool Van Hall Larenstein, projectnr. 594121 

14
 Bade et al. 2010 Wild van de economie over de baten van bronst, burlen en andere beestachtige 

belevenissen. KNNV ISBN 9789050113434  
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gemiddelde recreant zal ook de mogelijkheid hebben om dieren in het wild te zien. Dit kan nog meer recreanten 

naar de Veluwe trekken en een hoger inkomen voor de lokale bevolking  opleveren.  

 

Dood doet leven 

 

Natuurlijke sterfte van grote dieren zoals herten en paarden in grote natuurgebieden is geen ‘verloren’ vlees. 

Vaak wordt geopperd dat het beter voor het dier zou zijn en ook nog eens goed voor de mens als dieren eerder 

geschoten en voor consumptie aangeboden worden. Echter, grote dode dieren in de natuur dienen als 

voedselbron voor vele andere dieren in de natuur, en verreiken daardoor de lokale biodiversiteit
15

. 

 

Reactief beheer voorkomt onethische praktijken 

Alleen die dieren die in nood zijn worden gedood. Doordat het niet meer noodzakelijk is om te voldoen aan 

vooraf gestelde aantallen, is het niet meer nodig om, als de aantallen niet gehaald worden, middelen toe te 

staan die jachtintensiteit verhogen, maar die juist stroperij in de hand werken en grote dierenwelzijnsnadelen 

met zich meebrengen door grote verstoring
16

. Denk hierbij aan restlichtversterkers en/of één-op-één drukjacht. 

Ook het uitbreiden van de jachttijd in de periode dat hoefdieren hoog drachtig zijn, los van de vraag of dit onder 

de huidige ontheffing wel is toegestaan (zie input Vereniging Het Edelhert
17

), maar in elk geval ethisch gezien 

zeer problematisch is, is dan niet noodzakelijk. Deze middelen en maatregelen leiden nu al tot veel weerstand 

onder de bevolking. Daarnaast zorgt intensieve jacht voor onrust op plekken waar zwijnen zich juist geborgen 

zouden moeten voelen
18,19

 en voor een verschuiving van dagactief zijn naar nachtactief zijn. Het is belangrijk dit 

te voorkomen omdat juist tijdens de nachtelijke uren ongevallen plaats vinden door verminderd zicht van de 

automobilist. Bovendien blijkt uit recent onderzoek dat de voortplantingssnelheid verhoogd wordt onder hoge 

jachtdruk.  In intensief bejaagde gebieden blijken jongen van wilde zwijnen eerder in het jaar geboren te 

worden, waardoor de jonge vrouwtjes meer tijd hebben om te groeien en in staat zijn om al in hun tweede 

levensjaar biggen te produceren (op een leeftijd van 1 jaar)
20

. In gebieden waar jacht niet intensief is worden de 

jongen later in het jaar geboren, waardoor de jonge vrouwtjes in het jaar daarop niet voldoende op gewicht zijn 

om zich te kunnen voortplanten. Zij reproduceren dan ook niet in hun tweede levensjaar. Kortom, jacht leidt tot 

een snellere toename van zwijnen en veroorzaakt een vicieuze cirkel: Meer aanwas, meer jacht, nog meer 

aanwas, nog meer jacht etc..   

                                                           
15

 http://www.dooddoetleven.nl/cgi/search.cgi?site=dooddoetleven  
16

 Keuling et al. (2008) How does hunting influence activity and spatial usage in wild boar Sus scrofa L.? Wildlife Research 54, 

729-737. 
17

 http://sis.prv.gelderland.nl/brondoc/PS/2013/INGEKOME/SIS_12344.PDF 
 
18

 Fournier (1995) Effects of shooting with hounds on size of resting range of wild boar (Sus scrofa L.) groups in 

Mediterranean habitat. Ibex 3, 102-107. 
19

 Said et al. (2012) Sex effect on habitat selection in response to hunting disturbance: the study of wild boar. European 

Journal of Wildlife Research 58, 107–115. http://ase-research.org/tolon/Said_sex_effect.pdf  
20

 2011 Servanty et al. Influence of harvesting pressure on demographic tactics: implications for wildlife management. Journal 
of Applied Ecology 48, 835-843. 
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6 Advies Dierenbescherming voor hoefdieren in Gelderland 

Om politiek en maatschappelijk voldoende draagvlak te creëren om nieuw leefgebieden beleidsmatig en in de 

praktijk toe te wijzen aan hoefdieren is het van belang dat de provincie vooraf aangeeft hoe mogelijke overlast 

voorkomen en gecompenseerd gaat worden. Diervriendelijke maatregelen, zoals het plaatsen van hekken op 

strategisch geschikte plekken, op de scheiding weg en bosgebieden
21,22

 en landbouw- en bosgebieden
23,24

 

heeft de voorkeur. Goede hekken zorgen voor 100% reductie in gewasschade en verkeersongevallen. Deze 

hekken dienen geplaatst te worden voordat populaties officieel toegestaan worden. Uiteraard is het noodzakelijk 

om deze maatregel, die tevens de leefomgeving versnippert, in combinatie met faunapassages en tunnels toe 

te passen
25

. Naast hekken zijn wildsignaleringssystemen een hoog effectief middel om ongevallen te 

verminderen
26 

(tot 87% reductie in het aantal aanrijdingen). Deze twee toepassingen verdienen ons inziens een 

prominente plek in het beheersen van hoefdier populaties.  

Het centrale Faunafonds, dat schade aan gewassen, veroorzaakt door inheemse beschermde diersoorten, 

uitkeert aan agrariërs en maatregelen bevordert ter voorkoming en bestrijding van faunaschade, decentraliseert 

naar provincies in 2014. Dit biedt de provincie gelegenheid om zelf beleid op te stellen waarin vast staat hoe 

alternatieven beter, effectiever en innovatiever kunnen worden ingezet om schade te voorkomen.    

De provincie heeft er belang bij actief te investeren in onderzoek naar de ontwikkeling van nieuwe, en het testen 

van bestaande, niet dodelijke alternatieve maatregelen om schade te voorkomen. Wanneer ze deze toepast, 

treedt er namelijk minder schade op en hoeft provincie structureel minder uit te keren aan agrariërs. Dit 

investeren kan bv. via subsidies aan agrariërs die innovatieve middelen willen testen. Ook heeft de provincie er 

belang bij dat het draagvlak voor het gebruik van bestaande, werkende alternatieven toeneemt. Dit kan door 

gebruikers actief te informeren over bestaande, werkende alternatieven, door alternatieve middelen via een 

depot gratis beschikbaar te stellen en door het verschuiven van uitkering voor schade naar subsidies voor het 

inzetten van alternatieven. In het geval van hoefdieren is dit vele malen effectiever om schade te voorkomen 

vergeleken met afschot. Agrariërs die zich aantoonbaar actief inzetten om alternatieven te gebruiken en te 

ontwikkelen, maar toch schade oplopen, krijgen wel een schadevergoeding van de provincie, in tegenstelling tot 

agrariërs die niets doen en enkel hun schade claimen.  

Wat de Dierenbescherming betreft is: 

• Proactieve beheerjacht contraproductief en veroorzaakt het veel bijkomende schade aan (andere) 

dieren; 

• Gelderland qua gebied geschikt voor meer nieuwe leefgebieden voor hoefdieren, zowel vanuit natuur, 

recreatief en economisch oogpunt;   

• Inzetten en ontwikkeling van alternatieven ter voorkoming van schade nodig; 
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• Een andere subsidiesystematiek t.a.v. schadeloosstelling wenselijk. 

Kortom, de provincie Gelderland heeft meer geschikte gebieden voor hoefdieren dan nu aangewezen. 

Uitbreiden van leefgebieden, met de juiste alternatieven maatregelen om overlast te voorkomen, en bij overlast 

voldoende schadevergoeding, geeft een mooie kans om tegelijkertijd natuurwaarden, recreatieve én 

economische waarden te dienen en zo een voorbeeldfunctie voor andere provincies in Nederland verder te 

vervullen. De provincie  heeft op onderdelen goede beslissingen genomen en goed de ruimte gegeven voor 

dieren (zwijnverdwijnblokken, lerend beheren, wildsignaleringssystemen en faunapassages). Dit gebeurt in 

overleg met verschillende stakeholders. Het is belangrijk dat provincie hierop doorpakt en kan, door de 

aanbevelingen van de Dierenbescherming over te nemen,  nog meer als partner gezien te worden, juist ook bij 

diegene die mogelijk hinder ondervinden van hoefdieren in de regio.  


