
FACTSHEET WILDE ZWIJNEN

Introductie
Het wilde zwijn (ook wel everzwijn genoemd) mag onder 
het huidige overheidsbeleid alleen op de Veluwe en in 
Nationaal Park De Meinweg in Limburg voorkomen. Voor 
de rest van Nederland geldt een nulstandbeleid. Echter, 
buiten deze gebieden ziet men ook wilde zwijnen en het 
aantal neemt zelfs toe.

Wilde zwijnen zijn imposante dieren en het publiek 
ziet ze graag, maar ze kunnen ook schade en overlast 
veroorzaken. Er bestaat een effectieve, diervriendelijke 
aanpak om overlast door wilde zwijnen te beperken. Die 
worden in deze factsheet besproken.

Het wilde zwijn
Al duizenden jaren komen wilde zwijnen voor in de 
bossen van Nederland. Ze houden van loofbossen, 
halfopen landschappen en landbouwgebieden, mits er 
voldoende beschutting is. Rond 1900 bestonden er door 
overbejaging geen populaties wilde zwijnen meer in 
Nederland. Er kwamen toen alleen nog zwervende dieren 
voor. Het wilde zwijn werd van de ondergang gered door 
Prins Hendrik, die in de Kroondomeinen Oost-Europese 
dieren uitzette voor de jacht. Sindsdien is de populatie 
wilde zwijnen weer flink gegroeid. 

Wilde zwijnen zijn als gevolg van menselijke verstoring 
voornamelijk actief in de schemering en ’s nachts. Ze leven 
in kleine groepen die bestaan uit vrouwtjes met hun jongen 
en één- en tweejarige zwijnen. Volwassen mannelijke wilde 
zwijnen leven solitair, met uitzondering van de bronsttijd. 

Wilde zwijnen zijn, net zoals alle varkensachtigen, 
alleseters. Ze eten veel gras, maar eikels en beukennoten 
(mast) krijgen de voorkeur. Verder eten zij vooral 
onderaardse plantendelen, knollen, paddenstoelen en 
bosvruchten. Ook larven, wormen, slakken, kevers, en 
soms jonge konijnen, reekalveren, knaagdieren, vogels, 
reptielen, amfibieën en ander aas of voedselresten van 
roofdieren worden gegeten. Bij het zoeken van voedsel 
wroeten wilde zwijnen met hun zeer gevoelige snuit in de 

bosbodem. Dit heeft als positief gevolg dat de minerale 
ondergrond vrijkomt waardoor bepaalde zaden beter 
ontkiemen.

In de bronsttijd proberen de mannetjes via gevechten 
met geslachtsgenoten vrouwtjes te veroveren. Hierbij 
komt het regelmatig voor dat ze elkaar verwonden met 
de scherpe hoektanden. De paartijd vindt plaats van 
september tot januari, waarna tussen januari en april de 
jongen worden geboren. De gemiddelde worp bestaat uit 
vijf biggen. Populatieschommelingen zijn sterk afhankelijk 
van de beschikbare hoeveelheid beukennootjes en eikels, 
de weersomstandigheden in winter en voorjaar en het 
gerealiseerde afschot. Een tweede worp kan voorkomen 
als er een goed mastjaar is (veel eikels en beukennootjes) 
of als eerste jongen het niet hebben overleefd. De eerste 
paar weken na de worp is het vrouwtje erg beschermend, 
waardoor zij agressief kan reageren. 

Wet- en regelgeving
Het wilde zwijn is volgens de Flora- en faunawet (vanaf 1 
juli 2016 de Wet natuurbescherming) een beschermde 
inheemse diersoort. Maar in de praktijk stelt deze 
bescherming niet veel voor. Wilde zwijnen zijn namelijk 
in bijna alle provincies aangewezen als soort waarvan 
het aantal beperkt dient te worden. Bijna overal streeft 
men een nulstand na (geen zwijnen). Alleen in delen van 
Gelderland (de Veluwe) en Limburg (de Meinweg) worden 
wilde zwijnen toegestaan. 

Faunabeheerplannen 
De faunabeheereenheden (FBE’s), waar grondeigenaren 
zitting in hebben, coördineren het afschot. Zij schuiven 
de door de provincie afgegeven aanwijzing of ontheffing 
door aan jagers. Dit afschot is mogelijk omdat in de 
Flora- en faunawet is opgenomen dat provincies de jacht 
op wilde zwijnen mogen toestaan als er sprake is van 
schade aan landbouwgewassen en vee of wanneer de 
openbare veiligheid of volksgezondheid wordt bedreigd. 
Ontheffingsverlening voor aantalsregulatie zal uitsluitend 
plaatsvinden op basis van een faunabeheerplan. 



Standregulatie
Binnen de Veluwe en in Nationaalpark De Meinweg 
is sprake van standregulatie: actief beheer op vooraf 
vastgestelde aantallen door middel van intensief afschot. 
De periode van standregulatie loopt van 1 augustus tot 
en met 31 januari (overdag en ’s nachts). In verband met 
de stand is het mogelijk dat deze periode verlengd en 
vervroegd kan worden met een maand. Naast afschot 
om de doelstand te behalen is ook afschot van zieke of 
gebrekkige dieren via een ontheffing toegestaan.

Jachtvormen
Van oorsprong zijn er drie vormen van jacht voor afschot 
van wilde zwijnen: aanzitjacht, drukjacht en drijfjacht. Bij 
de aanzitjacht wordt lokvoer aangeboden en staat het 
wilde zwijn stil. Hierdoor kan de jager makkelijker selectief 
schieten. De verstoring van het gebied is hierbij niet zo 
groot, maar gebeurt wel op herhaling. Aanzitjacht is minder 
effectief in de jaren waarin het voedselaanbod groot is. De 
drukjacht is de jacht volgens de één-op-één-methode. Bij 
deze methode zorgt een drijver ervoor dat het wilde zwijn 
binnen het vizier van een enkele jager komt. Deze methode 
wordt alleen in uitzonderlijke situaties toegepast en dan 
nog zijn er strenge regels aan verbonden. Bij drijfjacht is 
sprake van een grote groep drijvers die de wilde zwijnen 
richting een groep jagers drijft. Bij deze methode is het 
moeilijk selectief te schieten. Drijfjacht op wilde zwijnen is 
in Nederland verboden. 

Voor aanzitjacht en drukjacht is altijd een ontheffing nodig 
van de provincie. Drukjacht mag bovendien alleen worden 
toegestaan als het Ministerie van Economische Zaken 
heeft aangegeven dat dit in een bepaald jaar nodig is om 
het beoogde afschot te realiseren. Tot 2002 mochten de 
wilde zwijnen worden (bij-)gevoerd in het kader van de 
jacht. Vanaf 1 april 2002 is dit vrijwel verboden. Jagers 
mogen alleen in het kader van tellingen en aanzitjacht 
slechts 15 kg lokvoer per 100 hectare per jaar verstrekken. 

Problematiek
Waar zwijnen voorkomen, kunnen gevaarlijke situaties 
ontstaan, zoals aanrijdingen in het verkeer of overdracht 
van ziektes op gehouden varkens. Dit risico is overigens 
klein tot zeer klein, omdat uit steekproeven blijkt dat de 
wilde zwijnen in Nederland de in de varkenshouderij 
meest gevreesde ziektes niet bij zich dragen. Tevens 
kunnen wilde zwijnen schade veroorzaken aan 
landbouwgewassen, sportvelden, begraafplaatsen en 
particuliere tuinen. 

Dieronvriendelijke en niet effectieve bestrijding
Uit de huidige gegevens blijkt dat het afschieten van 
wilde zwijnen niet effectief is om overlast te beperken. 
Het aantal afgeschoten wilde zwijnen neemt toe, terwijl 
de populatiegrootte en het aantal aanrijdingen niet 
kleiner worden. Populaties wilde zwijnen kunnen bij een 
hoge sterfte, bijvoorbeeld door jacht, snel herstellen en 
twee keer zo veel jongen produceren als normaal. De 
vrouwtjes krijgen eerder jongen en de worpgrootte neemt 
toe. Omdat jongen eerder in het jaar worden geboren 
hebben deze jonge vrouwtjes meer tijd om te groeien en 
zijn zij in staat om al op een leeftijd van één jaar biggen te 
produceren. Dit zorgt in combinatie met een matige winter 
en een goed mastjaar voor een snelle populatiegroei. 
Hierdoor worden de doelstanden niet bereikt en wordt de 
jachtperiode verlengd. Deze verlengde afschotperiode kan 
ervoor zorgen dat biggen hun moeder verliezen, waardoor 
zij door hongersnood en kou sterven in het nest. Ook is het 
afschot niet altijd in een keer dodelijk, zeker in geval dieren 
bewegen tijdens het schot zoals tijdens de drukjacht. 

Verstoring
Door jacht treedt in het leefgebied van de wilde zwijnen 
ook nog verstoring op, waardoor deze worden verjaagd 
naar woonwijken en bosranden waar vaak wegen liggen. 
Hierdoor werkt jacht in het leefgebied contraproductief.

Standpunt van de Dierenbescherming 
De Dierenbescherming is van mening dat de wilde 
zwijnen zo veel mogelijk met rust gelaten moeten worden. 
Deze dieren verdienen een plek in Nederland vanwege 
hun eigen intrinsieke waarde en hun bijdrage aan de 
biodiversiteit. In bosgebieden zijn wilde zwijnen door hun 
gewroet nuttig: ze zetten de bosbodem om, bevorderen de 
humusvorming en het ontkiemen van zaden en vangen veel 
engerlingen en andere insecten (larven). 

Het intensief bejagen van deze dieren om overlast te 
voorkomen is niet diervriendelijk, niet haalbaar en daardoor 
ook niet effectief in het verminderen van overlast. Vandaar 
dat de Dierenbescherming van mening is dat afschot niet 
of zo beperkt mogelijk moet plaatsvinden, maar zeker niet 
na 31 januari. Drukjacht zou daarbij niet gebruikt mogen 
worden. Dit veroorzaakt veel stress en onnodig dierenleed, 
doordat bewegende dieren moeilijker zijn af te schieten. 
Alternatieven moeten verder onderzocht worden, zodat 
intensief bejagen niet meer nodig is.



Aanpak van de problematiek volgens de 
Dierenbescherming
Er bestaan veel alternatieve middelen om wilde zwijnen 
te weren. Deze middelen worden echter nog niet volop 
toegepast. Het Faunafonds heeft een Handreiking 
Faunaschade uitgebracht, waarin de volgende 
alternatieven voor wilde zwijnen worden voorgesteld 
en omschreven om overlast op agrarische percelen 
te voorkomen: vlaggen, geurgordijnen, flitslampen, 
flitsmolens, knalapparaten en landbouwvoertuigen. 
Daarnaast wordt er ten behoeve van verkeersveiligheid 
gebruik gemaakt van:
•  zwijnverdwijnblokken (grasbetontegels), die ervoor 

moeten zorgen dat wilde zwijnen het minder 
aantrekkelijk gaan vinden om in wegbermen te gaan 
eten en er minder verkeersongelukken ontstaan; 

•  wildrasters (hekken), die ervoor zorgen dat wilde zwijnen 
niet in bebouwde wijken, landbouwgrond en wegen 
kunnen komen of kunnen oversteken op bepaalde 
plaatsen;

•  het aanbieden van alternatief voedsel, waardoor wilde 
zwijnen kostbare gewassen van agrariërs met rust laten;

•  het plaatsen van wildsignaleringssystemen om dieren 
veilig te laten oversteken; 

•  en de aanleg van ecoducten daar waar 
wildsignaleringssystemen niet toepasbaar zijn. 

Wat kunt u doen?
Dump geen afval en voer de wilde zwijnen niet. Heeft u 
last van wilde zwijnen in uw tuin? Zet de tuin dan af met 
een hek, raster of stroomdraad. Doe daarnaast tuinafval in 
(afsluitbare) bakken, zodat dit minder insecten aantrekt. 

Handige naslagwerken

•  Handreiking faunaschade (Oord, 2009):  
www.bij12.nl/bij12units/faunafonds/algemeen/
handreiking-faunaschade 

•  Nota Provinciaal Dierenwelzijnsbeleid,  
De Dierenbescherming, 2015:  
www.dierenbescherming.nl/userfiles/pdf/Notas/2015_
Provinciaal%20Dierenwelzijnsbeleid.pdf 
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