
Provincie verduidelijkt regels voor verjagen zwanen

De provincie Zuid-Holland heeft een duidelijke set regels vastgesteld voor het
verjagen van zwanen, bijvoorbeeld in landbouwgebieden en rond vliegvelden. Zwanen
horen thuis in Zuid-Holland, maar soms veroorzaken ze overlast en is ingrijpen
noodzakelijk.

In Zuid-Holland leven ongeveer 13.000 knobbelzwanen. Daarvan is er een grote groep
knobbelzwanen die niet broedt en een klein aantal zwanen komt in het winterseizoen op
bezoek. In het winterhalfjaar vormen de knobbelzwanen grote groepen. Lokaal kan hierdoor
overlast en schade ontstaan. Het gaat hierbij vooral om vraatschade aan
landbouwgewassen. Ook kunnen zwanen voor gevaarlijke verkeerssituaties zorgen,
bijvoorbeeld als ze in de buurt van vliegvelden vliegen of een drukke weg oversteken.

Verjagen

Het beleid is om zwanen die overlast veroorzaken te verjagen. Pas als dat niet werkt is in
een uiterste situatie het verjagen door bejagen van zwanen op bepaalde percelen
toegestaan. Dat kan alleen in de periode 1 oktober – 31 mei. Boeren of terreinbeheerders
mogen dit niet zelf doen, maar moeten hiervoor een jager inschakelen die is aangesloten bij
een wildbeheereenheid. 

Voorkomen van dierenleed

In het nu vastgestelde beleid zijn aanvullende regels opgenomen om onnodig dierenleed
tegen te gaan. Dit sluit aan op landelijke wetgeving. Voorheen mocht een gewonde zwaan
alleen met een geweer uit zijn lijden verlost worden. Dit kan niet in alle omstandigheden,
bijvoorbeeld vanwege de veiligheid, en dan zou het dier onnodig lang lijden. Voor die
uitzonderlijke situaties worden nu onder voorwaarden andere mogelijkheden toegestaan.

Balans

De nieuwe regels voor het verjagen van zwanen gelden voor de periode 2018-2024 en
hebben als doel om een goede balans te houden tussen natuur en maatschappij . De
provincie zet zich in voor een gevarieerd landschap met ruimte voor mens, plant en dier.

Meer weten over het beheer van wilde diersoorten in Zuid-Holland? Lees verder op
www.zuid-holland.nl/faunabeheer.
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