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Thema avond wilde zwijnen

Golden Tulip Jagershorst te Leende, 10 december 2018
Joost Ploos van Amstel, voorzitter Noord-Brabant 



De Jagersvereniging Noord-Brabant

 Iedereen van harte welkom
 Twee ALV’s en vijf thema avonden per jaar
 Focus op vijf met door leden vastgestelde onderwerpen
 Vereenvoudiging papierwinkel
 Predatorbeheer
 Lobby en imago o.a. door genereren betrouwbare informatie
 Communicatie met leden, o.a. om kennis te delen  
 Professionaliseren WBE’s



Het Wilde Zwijn (WZ) in Noord-Brabant

 Populatie, versprijdingsgebied en problemen groeien
 Steeds meer jagers en stakeholders krijgen met WZ te maken
 Toename wroetschade, aanrijdingen, maar ook de AVP komt dichterbij
 In geval van de AVP neemt het Rijk de regie over 
 Afsluiten van gebieden alsook stopzetten bestrijden en jagen 

 Vandaag statusupdate en delen kennis



Agenda
19:30 uur Aanvang en opening door Joost Ploos van Amstel
19:40 uur Consequenties wilde zwijnen voor de agrarische sector 

door Jeannette van de Ven, Hoofdbestuurslid ZLTO
20.00 uur Wettelijke kaders en status instrumenten door 

Hilde Kooijmans, adjunct-secretaris FBE Noord-Brabant
20.20 uur Procedure afmelden wilde zwijnen door 

Gerard Bosmans, zwartwild coördinator Noord-Brabant
20.40 uur Ervaringen met Nederlandse methode bewegingsjacht 

door Arnoud Heijke, bestuurslid WBE Zuid-Oost Kempen
21.00 uur Discussie en vragenronde door Joost Ploos van Amstel
21.30 uur Sluiting 



Consequenties WZ voor de agrarische sector

 Jeannette van de Ven, portefeuillehouder Fauna, ZLTO



Wettelijke kaders en status instrumenten

 Hilde Kooijmans, adjunct-secretaris FBE Noord-Brabant



Procedure afmelden wilde zwijnen

 Gerard Bosmans, zwartwild coördinator Noord-Brabant 



Ervaringen met Nederlandse methode bewegingsjacht

 Arnoud Heijke, bestuurslid WBE Zuidoost Kempen



Evaluatie

 Ervaring met bewegingsjacht positief, maar TBO’s hebben koudwatervrees
 TBO’s zijn terecht zorgvuldig en vrezen (afbreuk)risico’s
 Voor jagers gelden ook risico’s
 Wie is verantwoordelijk voor aanrijding gedreven WZ?
 Wie is verantwoordelijk voor aanrijding door hondenteam opgestoten WZ?
 Et cetera

 Door alle partijen geaccordeerd plan van aanpak cruciaal



Afdekken risico’s 

 WBE als formele opdrachtgever in gebied
 Schriftelijke opdracht aan jagers
 Schriftelijke opdracht aan “drijvers”
 Schriftelijke opdracht aan hondenteams

 Deelnemers tekenen voor aanwezigheid en specifieke opdracht/rol
 Risico’s vallen dan binnen (bestuurders)aansprakelijkheidsverzekering WBE



Diverse methoden

 BWJ geschikt in periode wanneer veel natuurlijk voedsel aanwezig is
 Aanzit bij lokvoer indien weinig natuurlijk voedsel, maar arbeidsintensief
 Gericht bersen/rondrijden m.b.v. interactieve camera’s op voerplekken 
 Aanzitten bij verse wroetschade, binnen 24 uur grote kans op succes
 Inzet vangkooi om gericht rotte/zeug met biggen te vangen
 Lijkt voor TBO’s alternatief voor BWJ  



Voorkom in ieder geval verdere verspreiding

 Brabant is zeer geschikt voor het WZ 
 Schadebestrijding WZ is niet te vergelijken met beheer reeën
 WZ plant zich snel voor en bestrijding is zeer arbeidsintensief 
 Big is vanaf 25 kilogram geslachtsrijp (snelle groei door maïs)
 Worpgrote is afhankelijk van hoeveelheid mast (al jaren veel aanwezig)
 Door zachte winters nagenoeg geen dode biggen
 In geval van WZ, grijp direct in
 Grondgebruikers kunnen en zullen Grondgebruikers verklaring 

doorschrijven voor schadebestrijding



Procedure schadebestrijding Baronie van Cranendonck

 De jachthouder zorgt indien mogelijk, wenselijk en naar eigen inzicht 
voor voldoende lokplaatsen

 De jachthouder voert indien mogelijk en wenselijk zo vaak als nodig 
 In geval van opname lokvoer bejaagt de jachthouder de wilde zwijnen 

minimaal  twee keer per week
 De jachthouder zorgt in geval van waargenomen of gemelde verse 

schade dat binnen 24 uur een jager ter plaatse is en naar eigen inzicht 
binnen een straal van 500 meter van de schade maatregelen neemt 
inclusief eventuele structurele vervolgacties



Procedure schadebestrijding Baronie van Cranendonck

 De vangkooi is een optie indien de grondgebruiker de vangkooi toestaat 
en er voldoende dekking is om de kooi niet zichtbaar voor recreanten te 
plaatsen

 De jachthouder zorg binnen relevant jachtveld voor tenminste één 
lokplaats voor een vangkooi

 De lokplaats vangkooi is op een veilige plaats en buiten het zicht van 
recreanten

 In geval van opname lokvoer door wilde zwijnen vraagt de jachthouder 
de perceelsgebonden machtiging voor het plaatsen van de vangkooi aan



Procedure schadebestrijding Baronie van Cranendonck

 Na ontvangst van de perceelsgebonden machtiging plaatst de 
jachthouder een door de WBE beschikbaar gestelde vangkooi en op 
afstand uitleesbare camera

 De jachthouder volgt de vastgestelde procedure welke hoort bij de 
perceelsgebonden machtiging

 De jachthouder houdt zich in alle gevallen aan geldende wet en 
regelgeving



Discussie en vragenronde 

 Welke WBE heeft nog geen ervaring met WZ?
 Welke WBE is bezig met voorbereiding bewegingsjacht?
 Wie heeft ervaring met bestrijding WZ?
 Bersen?
 Rondrijden
 Aanzitten lokvoer
 Aanzitten wroetschade?
 Vangkooi? 

 Et cetera



In geval van WZ

 Neem contact op met WBE (organiseer loodjes)
 Neem contact op met zwartwild coördinator
 Kennis nodig, meld u bij De Jagersvereniging 



Sluiting

 Allen dank voor uw aanwezigheid en inbreng!
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