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De gemeente Heerde 

heeft deze titel te dan-

ken aan haar zwijn-on-

vriendelijke beleid in de 

afgelopen jaren. Vorig 

jaar oktober gelastte 

interim-burgemeester De 

Graaf om alle zwijnen 

rond de op- en afritten 

van de A50 dood te 

schieten. Dit terwijl het 

repareren van enkele 

rasters en een wildroos-

ter al afdoende was 

geweest. Helaas is het 

nog steeds zo dat bij 

vermeende overlast eerst 

naar het geweer wordt gegrepen. Aan moge-

lijke alternatieven wordt 

niet eens gedacht. De 

Faunabescherming had 

na haar onderzoek van 

de rasters nabij de A50 

een bericht gestuurd naar 

het College van B&W en 

alle raadsleden van de 

gemeente Heerde, met 

aanbevelingen voor een 

diervriendelijke oplossing 

van de onveilige situatie. 

Helaas is er op geen 

enkele wijze gereageerd 

op onze bevindingen en 

onze voorstellen voor een 

alternatieve oplossing.

Nieuwe burgemeester
Afgelopen april verraste de nieuwe 

burgemeester Koops met de melding dat het 

de spuigaten uitloopt met wilde zwijnen in het 

dorp Wapenveld, en dat ze de plaatselijke 

wildbeheereenheid, bestaande uit plezierjagers, 

heeft verzocht om aldaar meer zwijnen te 

schieten. Ook hier is na een klein onderzoek 

geconstateerd dat er onder andere langs de 

Groteweg in Wapenveld op diverse plaatsen 

gaten in het hekwerk zitten. Logisch dat de 

zwijnen in het dorp komen.

Actie en gesprek
De Faunabescherming is het niet eens met deze 

dieronvriendelijke oplossing, en heeft besloten 

om tot actie over te gaan. Bij een toegangsbord 

van het dorp Heerde is een bord geplaatst, en 

aansluitend heeft Harry Voss, samen met enkele 

andere bestuursleden en vrijwilligers van 

De Faunabescherming een bezoek gebracht 

aan de burgemeester van Heerde, die bereid 

was ons in het gemeentehuis te ontvangen. 

Als symbolisch cadeau werd haar een beeld 

van een wild zwijn aangeboden. De 

burgemeester wilde ons graag uitnodigen voor 

nadere gesprekken en op 6 juli heeft 

een eerste constructief gesprek plaatsgevonden. 
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Zwijn-onvriendelijk dorp

O
p 7 mei is Heerde uitgeroepen 

tot meest zwijn-onvriendelijk 

dorp. De Faunabescherming 

pleit voor een meer diervriendelijk beleid van 

deze gemeente, met name wat betreft de wilde 

zwijnen. Er zijn alternatieven voor “het geweer”.

Bestuursleden Harry 

Voss, Quintijn 

Hoogenboom en 

Ineke van den Abeele 

bij het actie-bord.

Burgemeester Koops neemt een symbolisch cadeau in ontvangst.


