
ARGUS 2 / 201914

Aad van der Waal  

Kreeg deze gemeente eerder nog het predicaat 

“meest zwijn-onvriendelijk dorp”, inmiddels heb-

ben verschillende partijen, gemeente, bewoners, 

terreineigenaren en ook De Faunabescherming 

meerdere malen overlegd over oplossingen voor 

de zwijnenoverlast ten noorden van het dorp 

Heerde. Daar, en ten westen van Wapenveld, 

leven wilde zwijnen. Een aantal terreineigenaren 

wil niet dat daar gejaagd wordt; andere terrein-

eigenaren jagen juist wel; door de gemeente 

worden beide standpunten geaccepteerd. Het 

faunabeleid is provinciaal, en wordt daarom niet 

door de gemeente ter discussie gesteld.

Maar nu wordt gezamenlijk getracht te 

voorkomen  dat er zwijnen komen in het “nul-

standsgebied”; dat wil zeggen: het dorp en de 

weilanden tussen het dorp en bovengenoemd 

bos. Wanneer deze plannen zijn uitgevoerd 

hoeven er, nabij het dorp, geen dieren meer te 

worden afgeschoten. In goed overleg tussen de 

terreineigenaren, en gecoördineerd door de ge-

meente wordt geprobeerd te komen tot de aan-

leg van een zwijnen-raster dat van uniforme en 

dusdanig goede kwaliteit is, dat er geen zwijnen 

meer ten zuiden van het bos kunnen komen.

Ook is nagedacht over verkeersmaatregelen 

langs de Kamperweg, door ditzelfde bos de 

noordelijke uitvalsweg, om ernstige ongelukken 

met wilde zwijnen en andere dieren terug te 

dringen. De gemeente heeft al stappen gezet 

met waarschuwingsborden en een adviessnel-

heid van 60 km per uur. De Faunabescherming 

heeft goede hoop dat deze samenwerking, met 

- financiële - inzet van de terreineigenaren en 

met mogelijk ook een bijdrage van de gemeente 

en/of de provincie zal leiden tot een afdoende 

oplossing voor de zwijnenproblemen in dit stukje 

langs de rand van de Veluwe.

Zo’n kroondomein drie maanden reserveren

lijkt inderdaad een tikkie arrogant

Maar mijdt u toch ’t voorbarig concluderen!

Ik toon u een markant causaal verband

 

Maak Alex niet tot mikpunt van uw hoonlach

Zijn eigen mikpunt ligt in dit verhaal

aan de benodigde termijn ten grondslag

Dat mikpunt is hier meters te royaal

 

Zijn kogels blijken zo ver af te wijken

van het beoogde viervoetige doel

dat zwijnen zelfs nieuwsgierig komen kijken

naar dit gebrek aan scherp richtingsgevoel

 

Wellicht schieten drie maanden zelfs tekort

voor één stuks dampend wild op ’s konings bord

Royaal mikpunt
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Wilde zwijnen in Heerde

Foto: Remco 

Stunnenberg.


