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Op 29 maart verschenen de eerste berichten in de media omtrent de wilde zwijntjes op Landgoed 
Remmerstein.  RTV Utrecht liet bijvoorbeeld een verhaal zien met twee gezichten. Men wisselde 
beelden af van Ouwehands Dierenpark, waar de jonge zwijntjes voor het eerst naar buiten gingen, 
met Landgoed Remmerstein, waar de jonge zwijntjes op de ‘afschotlijst’ geplaatst zouden gaan 
worden. Tussen de twee locaties zit slechts een paar kilometer, maar er is een wereld van verschil… 
De Partij voor de Dieren wil graag gebruik maken van het vragenhalfuurtje om het lot van de 
Rhenense zwijntjes te bespreken. Het is niet de bedoeling dat wij hiermee de discussie omtrent 
hoefdieren weer willen openen. De Staten hebben op 30 januari in meerderheid besloten dat wilde 
zwijnen niet welkom zijn in de provincie Utrecht. Daar kun je over van mening verschillen, maar dat is 
een gegeven.  
Wij menen echter dat er in dit geval omstandigheden zijn die buitengewoon zijn, die bijzonder zijn, 
en die het daardoor rechtvaardigen om ruimte te zoeken voor een diervriendelijke oplossing. Het 
bijzondere karakter schuilt hem in het feit dat de wilde zwijntjes van Landgoed Remmerstein niet op 
een natuurlijke manier naar Utrecht zijn gekomen. De wilde zwijnen zijn niet uit vrije wil hier naartoe 
gekomen, maar alle signalen wijzen erop dat dit door menselijk handelen is gebeurd en dat ze daar 
zijn uitgezet. Tevens is het meer dan waarschijnlijk dat het moederdier illegaal is afgeschoten, buiten 
de ontheffing om en zonder de toestemming van de eigenaar van het landgoed, Barones Evelein-
Bentinck, die overigens laat weten dat de jonge zwijntjes niemand tot last zijn. Een ander 
buitengewoon gegeven is dat we hier zo ongeveer met handtamme zwijntjes te maken hebben. 
Volgens boswachter Hugo Spitzen van het Utrechts Landschap komen de diertjes aanrennen op het 
moment dat er met een emmer met maïs wordt gerammeld. Voorwaar geen normaal natuurlijk 
gedrag van een veronderstelt wild dier. 
 
Een en ander leidt tot het stellen van de volgende vraag: 
Bent u bereid, gezien de bijzondere omstandigheden, om mededogen te tonen voor de jonge wilde 
zwijntjes op Landgoed Remmerstein en om te trachten een diervriendelijke oplossing te vinden? 
 
De vraag is met zorg op deze manier geformuleerd, omdat wij beseffen dat GS waarschijnlijk 
medewerking van andere partijen nodig zal hebben en omdat wij GS niet op voorhand willen 
‘inkaderen’ wat betreft de te kiezen oplossing. 
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