
Op 12 november 2012 heeft de provincie Gelderland onderstaande  tekst op haar website 

geplaatst. Wij geven hier de volledige tekst weer, aangevuld met het commentaar van De 

Faunabescherming (in rood). 

Onjuist beeld wildbeheer ecoduct Hulshorst 

De afgelopen dagen is een onjuist beeld van het wildbeheer op de Veluwe geschetst. 

Bovendien wordt het wildbeheer onterecht in relatie gebracht met de bouw van negen 

ecoducten in Gelderland. De provincie Gelderland hecht aan een juiste berichtgeving en 

brengt daarom deze verklaring uit. 

De gebieden direct rond de ecoducten zijn bij uitstek rustgebieden. Hier mag absoluut niet 

gejaagd worden. Mensen mogen deze gebieden niet betreden, noch op het ecoduct komen. 

Het beeld dat op het ecoduct edelherten worden geschoten zodra ze een ecoduct betreden is 

dus een volstrekt onjuist beeld. 

Het is natuurlijk niet zo interessant of OP of BIJ een ecoduct wordt geschoten. Het gaat er om 

dat herten die wagen in de buurt van het ecoduct te komen al op voorhand worden 

afgeschoten om te zorgen dat ze niet over het ecoduct trekken 

Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk: ”Het is fantastisch dat op de Veluwe  edelherten leven. De 

dieren zijn een trekpleister voor  toerisme op de Veluwe.  Dat willen we zo houden. Daarom 

kiezen we voor balans.” 

“Balans” betekent in dit geval afschot. De edelherten op de Veluwe zijn door de aanhoudende 

jacht zo schuw geworden dat ze zelden meer door toeristen worden gezien. Bovendien krijgt 

de Veluwe steeds meer de reputatie van jagersparadijs, waardoor de echte natuurliefhebbers 

wegblijven. 

Ecoducten 

Ook onterecht is de relatie die gelegd wordt tussen afschot en de bouw van de negen Gelderse 

ecoducten. De ecoducten zijn gebouwd om het leefgebied van alle dieren en planten te 

vergroten waarmee de biodiversiteit wordt versterkt. Essentieel voor een goede en gezonde 

natuur. De ecoducten zijn gebouwd in samenwerking en samenspraak met Rijk, Prorail, en 

terreinbeherende organisaties. 

Op de site van Rijkswaterstaat staat de tekst: “bijzondere diersoorten als het edelhert, de ree, 

de das, de boommarter, de eekhoorn, en een aantal vlinder- en loopkeversoorten kunnen zich 

dankzij het ecoduct veilig verplaatsen tussen de natuurgebieden aan de noordzijde van het 

spoor (landgoed Hulshorst) en aan de zuidzijde van de A28 (natuurcomplex Hulsthorsterzand 

en het Leuvenumse Bos)”. Hieruit blijkt dat de burgers ten onrechte  is voorgespiegeld dat 

edelherten ongestoord over het ecoduct kunnen trekken. Er is wel degelijk een relatie tussen 

ecoduct en afschot. 

Hulshorst  

Ecoduct Hulshorst verbindt het natuurgebied (Leuvenumse bos) en het agrarisch gebied en 

een paar natuurgebiedjes aan de noordkant met elkaar.  Om te voorkomen dat er 

landbouwschade ontstaat wordt aan de edelhertenstand in het Leuvenumse bos extra aandacht 

besteed, binnen de geldende afspraak van het faunabeheerplan voor de Veluwe.  De 



verspreiding van de edelherten wordt bij alle ecoducten gemonitord. Conform afspraken met 

diverse partijen in het gebied waaronder de agrariërs.  

“Extra aandacht” is een eufemisme voor “extra afschot”. Met “diverse partijen” bedoelt men 

jagers en boeren. De niet-agrarische bevolking van het gebied in kwestie is waarschijnlijk 

helemaal niet gehoord. Zij zijn het in meerderheid niet eens met het afschot. Het 

“faunabeheerplan” wordt opgesteld door een groep personen waarin de jagers verre in de 

meerderheid zijn, de terreinbeheerders samen één zetel hebben en natuur- en 

dierenliefhebbers helemaal niet vertegenwoordigd zijn. 

Jacht 

Wildbeheer vindt sinds jaar en dag plaats op de Veluwe en wordt toegepast  in combinatie 

met andere maatregelen zoals  afrastering en bermmaatregelen.  Het wildbeheer gebeurt door 

gespecialiseerde jagers en volgens strikte wettelijke regels.  

Het “wildbeheer” op de Veluwe  is al sinds jaar en dag niets anders dan extensieve 

veehouderij. De jagers die er opereren zijn uitsluitend “gespecialiseerd” in het fokken van 

zoveel mogelijk wild, o.a. door bijvoeren en selectief afschot. De “wettelijke regels” voldoen, 

na de uitholling van de Flora- en faunawet, op geen enkele manier aan de oorspronkelijke 

doelstelling van die wet, namelijk de bescherming van de in het wild levende dieren. 


