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Hoe verder met de nota Jacht
en Wildbeheer 
-T.M.Kollc-

Enige tijd geleden heeft 
Staatssecretaris GaOOr de No
la Jacht- en Wildbeheer aan 
de tweede kamer gepresen
teerd. De uiteindelijke nota, 
dat zullen de meeste wel be
grepen hebben, kent (nog 
steeds) een aantal elementen 
dat voor een verantwoord 
wildbeheer in de toekomst 
in onze ogen zeer nadelig 
kan zijn. 

Alle bij het wildbeheer aan 
de jacht betrokken organisa
ties, met name de KNJV , 
hebben in de afgelopen ja
ren hard, intensief en goed 
gecoördineerd actie gc\'oerd 
tegen sommige uitgangspun
ten van de Nota. Enkele 
daarvan zijn dan ook in de 
voorfase geschrapt. Anderen 
zijn gebleven en daarop 
richt zich nu , mei hel oog 
op de aanslaande behande· 
ling in de Tweede Kamer, 
onze aandacht. 

Wie de Nota leest zal opval
len dal hel grofwildbeheer 
en ook de jacht op grofwild 
in grote lijnen door de 
overheid in ongewijzigde 
vonn l.al worden voortge
zeI. Dat is op zich zeer ver
heugend, doch er blijven 
wel verschillende zaken die 

onbevredigend zijn. U vindt 
hieronder de integrale tekst 
van de reactie op de 'Nota 
die het bestuur van de VR 
aan de leden van de Tweede 
Kamer heeft gestuurd. Deze 

spreekt voor zich. 
Een punl wil ik er cehter 
graag uitlichten , daar dil 
een SpcerpUIll van het lB 
voor de komende maanden 
zal zijn. Dal is de voorgeno-
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men afschaffing door de 
Staatssecretaris van de mer· 
kenregeling voor grofwild, 
en derhalve ook voor 
reewild. 
Let wel: alleen de merkenre
geling dreigt weg te vallen, 
niet het vergunningen
systeem! 

De Vereniging Het Reewild 
voer! op dit moment , alleen 
en samen met de Vereniging 
Wildbeheer Veluwe en ook 
de KNJV , actie om deze re
geling ook te behouden, in 
al dan niet gewijzigde vorm. 
/Iet overnemen. door priva
tisering of delegalîe, door de 
belanghebbende organisaties 
is daarbij uitdrukkelijk een 
alternatief. Ook is er zeer 
recentelijk, op ons initiatief, 
door de Jachtraad een af
zonderlijk advies aan de Mi
nister gezonden, met de 
strekking de regeling te be
houden. Dit advies wordt 
ook door de Natuurbescher
mingsorganisaties en de 
Landbouw onderschreven! 
Ook werden er initiatie\'en 
ondernomen om over di t 
onderwerp Kamervragen te 
stellen . 

U ziet, Uw Vereniging is 
ook op poli tiek en beleidsni
veau op dit moment bijzon
der actief. Het leek ons goed 
II daarvan , middels ons 
blad, eens uitvoeriger op de 
hoogte te stellen. z.odat ook 
u, op lokaal niveau, onze 
standpunten kent en kunt 
ui tdragen. 
, 

COMMENTAAR NOTA )ACHT- EN WII.DBEHEER 

[n aansluiting op het eerder 
door de Vereniging Het Ree
wild bij de Staatssecretaris 
J.NV rechtstreeks en via de 
Jachtraad geleverde commen
taar op het concept van de 
Nota Jacht- en Wildbeheer 
doen wij u onderstaand ons 
commentaar toekomen op 
de in januari 1993 uitge
brachte Nota . 

1. Algemeen 
commentaar 

Oe Vereniging Het Reewild 
is een natuurbeschennings
organisatie met als specifiek 
doel het behoud van het 
reewild als element van de 
Nederlandse fauna. Het com
mentaar van de Vereniging 
op de Nota Jacht- en Wild
beheer beperkt zich dan ook 
tot die onderdelen waarbij 
het rccwild een rol speelt , 
in de ruimste zin van het 
woord. 
De Nota stelt terecht dat het 
met het reewild en hel 
o\'erige grofwild goed gaat 
in Nederland en dat de 
stand in de huidige leerge
bieden in hel algemeen in 
overeenstemming is met de 
draagkracht van de ge· 
bieden. 

De Vereniging Het Reewild 
is van mening dal de zeer 
posi tieve ontwikkeling van 
het reewild in de afgelopen 
<i 5 jaar voor een zeer be
langrijk gedeelte te danken 
is aan de gezamenli jke in-

spanning van de reewildJ>e. 
heerders en-jagers, de 
terreinbeheerder , de Vereni
ging Hel Reewild, de KNJV 
en niet in de laatste plaats 
de overheid. 
Door deze groepen is een 
reewildbeleid ontwikkeld en 
in de praktijk toegepast , d..1t 
een bijzonder zorgvuldig en 
afgewogen reewildbeheer 
met zich heeft gebracht , tOl 
ieders tevredenheid. Het 
door de overheid (NBLF) ge
organiseerde en gecontro
leerde vergunningen- en 
merkenstelsel heeft mede 
bijgedragen aan een verdere 
ontwikkeling van een ge
zonde en verantwoorde ree
wildstand. 
In beginsel was er dan ook 
uit een oogpunt van goed 
rcewildbeheer geen aanlei
ding tot wijziging cn veran
dering van het vigerende 
systeem. Wel bracht de 
nieuwe organisatie van het 
jachtbedrijf in wildbehee
reenheden met zich dat het 
vergunningsysteem daarbij 
aan moest sluiten. De Ver
eniging Het Reewild steunt 
het streven om te komen 
tOl een dekkend net van 
wildbeheereenheden, omdat 
ook het reewildbeheer daar
mee gediend is . 

Zoals ook in de nota ge
noemd heeft het Ministerie 
LNV, in feite vooruitlopend 
op de Nota, een gewijzigd 
vergunningssysteem geïntro-
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duceerd, passend bij deze 
WBE structuur. Vergunnin
gen Voof rcewildafschol 
kunnen thans alleen nog 
worden aangevraagd door 
samenwerkingsverbanden 
(bijvoorbeeld WBE's) welke 
een kernleefgebied van ten
minste 5000 ha, vormen. 
Het nieuwe systeem wordt 
in principe door de Vereni· 
ging Het Recwild gesteund 
en de uitvoering in de prak
tijk lijkt ook met succes 
plaats te vinden. 
In de Nota wordt nu echter 
een nieuwe verandering 
aangekondigd, het afschaffen 
van de merkenregeling en 
wordt de zogenaamde 5000 
ha. regeling te stringent ge
formuleerd. 
Daannee kunnen wij ons 
niet verenigen, evenmin als 
met het uitgangspunt "nee, 
tenzij" voor de jacht in na
tuurgebieden. 

2. De merkenregeling. 
Zoals hierboven reeds uit
eengezet, heeft het lOt op 
heden gehanteerde systeem 
voor reewildbejaging, een 
dOOf NBLF te verstrekken 
afschotvergunning op basis 
van een wildbeheef- en re
gulatieplan, gekoppeld aan 
een wildmerk ter controle, 
voortreffelijk gefunctioneerd, 
tot ieders tevredenheid en 
tot voordeel van de wild
stand. Het is dan ook uil 
wildbeheeroogpunt volko
men onbegrijpelijk waarom 
de Staatssecretaris thans het 
wildmerk (loodje in de 
volksmond) wil afschaffen. 
Daar is geen enkel wild- , 
natuur- of beheerdoeI mee 
gediend. Integendeel. Door 
afschaffing van het wild
merk wordt immers de con
trole op het handhaven van 
de vergunningsvoorwaarden 
(aantal te bemachtigen die-

ren , geslacht, jachttijden, 
elc.) de facto onmogelijk. 
Deze controle vindt niet in 
de laatste plaats door de 
professionele jachtopzichters 
plaats, waardoor bij afschaf
fing wederom de positie van 
deze groep wordt bedreigd, 
meI alle ongewenste neve
neffecten voor het wild- en 
natuurbeheer vandien. 
Afschaffing van deze rege
ling is in stri jd met het stre
ven naar een planmatig 
wildbeheer en daarmee in 
strijd met het doel van de 
Nota. 

Het kennelijke motief voor 
de voorgestelde maatregel is 
het verhogen van de effi
ciency van het /llinisterie 
LNV. 
Nu door de gewijzigde ver
gunningsaanvraag jaarlijks 
niet meer dan ca. 3000 aan
vragen behandeld , vergun
ningen verstrekt en 
bijbehorende merken ver
zonden dienen Ie worden , 
doch slechts ca. 150 , is de 
efficiency operatie reeds 
geslaagd. Het verder terug
brengen van de regeling en 
daannee de controle op de 
naleving onmogelijk maken, 
zal echter een averechts ef
fect hebben. Essentieel is 
hel handhaven van de wild
merken in de regelgeving. 
Denkbaar is daarnaast wel 
dat de logistieke en fysieke 
uitvoering van de regeling 
wordt geprivatiseerd en 
wordt gedelegeerd aan de 
Vereniging Het Reewild, in 



samenwerking met de KN)V 
en de Vereniging Wildbeheer 
Veluwe (voor de rood- en 
zwartwildmerken). Zonder 
een wenelijke verplichting is 
het ech ter zinloos. Ter7,.1ke 
wordt overigens verwezen 
naar het commentaar v:In 
de KN)V op de Nota en met 
name naar het advies V.111 

de )achtraad inzake de Nota. 

3_ De 5000 ha. 
regeling 

Vereniging Het Reewild 
juicht de ontwikkeling van 
WBE 's toe en ondersteunt 
deze. OOk is zij van mening 
dal goed planmatig reewild
beheer zich dient uil te 
strekken tot zo mogelijk 
grote aaneensluitende leefge· 
bieden van reewild, zodat in 
veel gevallen ook samen
werkingsverbanden over de 
WBE grenzen heen zuUen 
onlsta.'ln indien hel reewild· 
beheer betreft. 

De Vereniging heeft er ver
der begrip \'oor dal in de 
Nota een op zich arbitraire 
grens van 5000 ha. wordl 
genoemd \'oor dergelijke sa
menwerkingsverbanden, 
daar men hel ontstaan van 
deze verbanden wil slimuIe
ren. Er dient echter voor 
gewaakt te wordcn dal deze 
5000 ha. grens geen eigcn 
le\'cn gaat leiden en te 
stringent wordt gehanteerd 
bij vergunningsaanvragen. 
Het gaat immers primair om 
hel begrip "leergebied". 
Daar waar leefgebieden van 

6 



reewild bestaan , kleiner 
dan 5000 ha., omdat deze 
door natuurlijke of onna
tuurlijke oorzaken begrensd 
zijn en er geen uitwisseling 
met gebieden mogelijk is. 
dient wel een vergunning 
verleend te worden indien 
de aanvraag aan de overige 
vereisten voldoet. Aan ons 
is bekend dat NBLF op dit 
moment deze 5000 ha. in
derdaad als indicatieve grens 
hanteert en meI deze nonn 
soepel omgaat , daar waar 
het inderdaad om aantoon
baar kleinere leefgebieden 
gaal. De huidige tekst van 
de Nota zou echter met zich 
mee kunnen brengen dal dit 
in de toeko!ll.st verandert cn 
dat is naar onze mening 
onjuist. 

4. Jacht in 
natuurgebicdcn 

Uitgangspunt van de Vereni
ging Het Reewild is dat re
gulatie (bejaging) van 
reewild noodzakelijk is voor 
een verantwoord beheer . Dit 
standpunt wordt in brede 
kring, ook door niet jagers 
binnen en buiten onze Ver· 
eniging, gedeeld en is we
tenschappelijk onderbouwd. 
Een reewildpopulatie in een 
gebied waar geen uitwisse
ling met andere gebieden 
mogelijk is, kan zich niet 
handhaven , althans niet op 
aanvaardbare wijze. Ziektes, 
stress , talrijke verkeersslach
toffers en andere onwense
lijke gevolgen treden op 
indien een zelfstandige po-

pulatie niet gereguleerd 
wordt. 
Zelfregu latie van rcewild is 
in Nederland een absolute 
fictie. 

Indien een niet bejaagde po
pulatie wel mogelijkheden 
tot uitwisseling heeft, lijkt 
zij zich op het oog beter te 
kunnen handhaven. De 
schijn bedriegt echter, om
dat ook dan eerst stress en 
ziektes optreden voordat een 
deel van de dieren wegtrekt. 
Bovendien neemt het aantal 
verkeersslachtoffers daar 
vaak dramatisch toe. Boven
dien worden de problemen 
dan naar de aangrenzende 
gebieden verlegd, met alle 
gevolgen vandien (wildscha
de). Op basis van het bo
venstaande wordt met klem 
gevraagd om het "nee ten
zij" principe voor reewild 
(en overig grofwild) in na
tuurgebieden te vervangen 
door de "ja milS" benade
ring. Hel "mits" wordt au
tomatisch ingevuld daar de 
overheid steeds de voor
waarden voor de vergun
ning vaststelt en zo een 
zorgvuldig en biologisch ver
antwoord beheer waarborgt. 
Geen regulatie van reewild 
in bepaalde gebieden is ech
ter in strijd met de uit
gangspunten van de Nota 
zelf (wild als natuu rwaarde 
en biologisch verantwoord 
wildbeheer). De jager als re
gulator wordt vervangen 
door ziektes , het verkeer en 
het water als regulator en 

dat kan niet de bedoeling 
zijn. 

5. Samenvatting. 
Het commentaar van de 
Vereniging Hel Reewild be
perkt zich tot specifieke ree
wildaangelegenheden. Er 
wordt op gewezen dat de 
Vereniging zich wel aansluit 
bij het algemene commen
taar van de KNJV terzake. 
De kritiek van Het Reewild 
betreft : 
- het voornemen de merken

regeling af te schaffen. Dit 
voornemen is in strijd met 
goed planmatig wildbeheer 
en zal controle op de na
leving van de vergunnings
voorwaarden de facto 
onmogelijk maken. Des
noods wordt privatisering 
voorgesteld, mits de rege
liug in de wet gehand
haafd blijft , 

- het te stringent toepassen 
van de 5000 ha. regeling. 
Uitgangspunt dient te zijn 
een leefgebied voor reewild 
en dat kan kleiner zijn 
door natuurlijke of onna
tuurlijke oorzaken, 

- het "nee tenzij" principe 
voor regulatie van reewild 
in natuurgebieden. Regula
tie van reewild is altijd 
noodzakelijk voor een bio
logisch verantwoord ree
wildbeheer . 

De Vereniging Het Reewild 
is vanzelfsprekend bereid 
haar commeIllaar desge
vraagd nader toe te lichten 
en te onderbouwen. 
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Zijn onze jachttijden op het 
reewild wel doelmatig? 
-J.J .A. Ploos van Amstel- aanpalende RAe. Daarbij is gaan, kan reeds een globale 

duidelijk geworden dat de in conclusie over de juistheid 
Oe heer Ploos fClIgtcrl hitrmCl' Nederland gebruikelijke slan van hel uitgangspunt WOT-
op hel artlkd ,'an de hffl" Kolle daard berekeningen en uit- den verbonden door een 
in " CaprcolllS" nr . I 

gangspunlcn om hel drietal scenario's consequent 
Gaarne ga ik in op de uit- regulatieplan vast te stellen voor enkele jaren dOOf Ie 
nodiging aan hel einde van een Ie grote simplificatie rekenen . Uitgangspunt: 
hel interessante artikel van van de werkelijkheid zi jn en voorjaarssland begînjaar is 
de heer Kolle over de doel- veelal tot tC hoge afschot- 25.000 stuks. 
matigheid van de jachttij- plannen zullen leiden. 
den. Mijn aandacht werd in Scenario I . 
het bijzonder getrokken In gevallen waar men een Stel dat het afschotplan 
door zijn uitgangspu nt dat goed zich t op de populatie· reëel is. 
de regulatieplannen juist dynamica heeft kunnen \'er- De nctto aanwas , zijndc de 
zouden zijn en dat daarvan antwoord conclusies worden kalveren die zonder afschol 
100 % zou moelen worden getrokken of 100 % moel uiteindelijk de winter overle-
gerealiseerd. Uit de publika- worden gerealiseerd. O\'er ven. is meer dan hel af· 
ties van Het Reewild heb ik genoemd onderzoek heb ik schotplan; er is immers 
berekend dat , met wat teeelllelijk een artikel gepu- valwild. Bij het doorsnee 
schommelingen van jaar 101 bliceerd in het Duitse Zeil- Nederlands afscholplan van 
jaar, ca . 6S % van hel af- schrift fiir jagdwissenschaft. 12.000 stuks betekent dit 
scholplan van bokken en Voor Nederland in zijn tOl:I- dal de nello aanwas in % 
geiten wordt g('realiseerd. [iteit heb ik nog niet een van de voorjaarsstand meer 

pubJik:lI ie gezien over de dan 48 % bedraagt. Aange-
MeI het genoemde uitgangs- populatiedynamica. Zolang zien gemiddeld slechts ca. 
punl ben ik het niet eens. die er niet is, kan er mijns 8.000 stuks worden afge· 
Ik ben er van overtuigd als inz.iens niet van worden uit schoten stijgt in het tweede 
ook die resterende 35 % gegaan dal het totale Neder- jaar hel voorjaarsbestand 
door de reewildjagers zou land regulalieplan voor mei 4.000 stuks tOl 29.000. 
worden gerealiseerd, het 100 % moel worden gereali- Met een netto a.mwas van 
bestand na verloop van wci- seerd. Mocht de Vereniging 48 % van hel voorjaars· 
nig jaren ver zal dalen. Mijn Het Reewild over voldoende bestand is in het tweede 
o\'ertuiging is gebaseerd op infonnatie beschikken, dan jaar de nelto aanwas 
een analyse over ca. 10 jaar ben ik gaarne bereid om 14.000. Met het doorsnee • 
van de reewild populatiedy· mei het djfem131eriaal een afschot van 8.000, stijgt na 
namica in RAC 15 ten zuid· zelfde analyse uit te voeren het Iweede jaar het voor-
en van Eindhoven , een voor Nederland enJof per jaarsbestand lot 35.000. Als 
reewildccvier van ruim pro\'Încie als in het artikel we zo doorgaan is na het 
10.000 ha. aangevuld met is beschreven voor RAC 15. vijfde jaar hel Nederlandse 
een globale analyse van hel Zonder diep in details te bestand gegroeid tOl meer 
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dan 100.000 stu ks. Volgens 
publikatics schommelt het 
bestand al vele jaren rond 
de 25.000 stuks. Dit scena
rio is du~ niet erg rea
listisch. Kennelijk zijn de 
afschotpJannen te hoog be
rekend dan wel is het val
wild, of migratie veel hoger 
dan in de plannen is meege
nomen en is het maar goed 
dat de niet realistisch af
schotplannen niel worden 
gerealiseerd. 

Scenario 2. 
Stel dat hel afschot van 
8.000 rceel is en dal toch 
een veel te hoog afschotplan 
van 12.000 wordt gereali· 
seerd. De netto aanwas is in 
dit geval ca. 32 % van de 
voorjaarsstand. Doordm 
4.000 stuks meer dan de 
netto aanwas wordt afge
schoten , daalt het voorjaars
bestand in het tweede jaar 
van 25.000 naar 21.000. De 
netto aanwas is hel tweede 

~.,. o.\UJ!lCHTTlJD€.' · Ol' liEr IEl_lIJ) ra IJOiUl.tT"/G' 

jaar 32% van 21 .000 naar 
7. 000 stuks. Wederom wor
den 12.000 stuks afgescho
ten in hel tweede jaar. De 
voorjaarsstand van het der
dc jaar is met 5.000 gedaald 
naar 16.000. Het vierde jaar 
is het bestand geheel vcr
dwenen. Ook dil li jkt geen 
realistisch scenario, want 
het bestand schommelt al 
vele jaren rond de 25 .000 
stuks. 

Scenario 3. 
Stel dat hel afschot van 
8.000 stuks wel reëel is. 
maar dat de regulalleplan
ncn van een te hoge nello 
aanwas en/of Ie laag valwild 
uitgaan. Maar dat de indivi
duele reewildjagers op basis 
van hun ervaring en kennis 
van het jachtveld zien wat 
hel bestand in hel betreffen
de gebied en de betreffende 
periode aan regulatie be
hoeft. Dan zou een oproep 
om ruim 50 % meer af Ie 
schieten dan men gebruike
lijk is, tot niet gewenste re· 
sultaten kunnen voeren. 

De belangrijkste oorzaak is 
mijns inziens gelegen in een 
te ruime berekening van de 
netto aanwas en een te lage 
schatting van het bekende 
en onbekende valwild. In dc 
buitenlandse li teratuur 
wordt voor de neno aanwas 
in % \'an de voorjaarsstand 
ca. 40 % genoemd. In RAe 
15 schommelt hel rond de 
38 % mei behoorlijke uit
schieters naar boven en beo 

neden. Het bekende nlwild 
is in RAC 15 gemiddeld 7 % 
terwijl blijkt dat er een zelf· 
de hoeveelheid aan reeën 
per jaar verdwijnt (migratie, 
stroperij etc.) Voor afschot 
blijft dan slochts 24 % van 
de voorjaarsstand te regule
ren . Dit soort cijfers zal ze
ker voor verschillende 
gebieden verschillend uitval
len. Een afschotplan voor 
heel Nederland van 12.000 
stuks, zijnde 48 % van de 
genoemde voorjaarsstand 
\'an 25.000 stuks, lijkt verre 
van juist vastgesteld te zijn. 
Een afschotplall van 8.000, 
zijnde 32 % van de voor· 
jaarsstand maakt een veel 
realistischer indruk . In het 
geheel is buiten beschou
wing gelaten dat nogal wat 
jagers een hoger afschot op
geven dan ze hebben gerea
liseerd. Daarbij speelt de 
vrees anders volgend jaar 
geen afschot te krijgen een 
nict onbelangrijke rol. Daar· 
door kan het gerealiseerde 
% van de regulatieplan nog 
lager zijn dan de officiële 
cijfers doen vennoeden. 
Bovenstaand is niet bedoeld 
als kritiek op de inhoud van 
bedoeld artikel van de heer 
Kolle. Mijn hartekreet moet 
worden gezien als een zorg 
dat onbedoeld een uitgangs
punt dal wordt gebruikt om 
de doelmatigheid van de 
jachnijden te evalueren er 
toe lijden dat de Vereniging 
Het Reewild ongewild bevor
dert het reewildbestand in 
Nederland snel te reduceren. , 
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REEWILDCONVENANT 

Inleiding 
In ~eder!and ziin cr twee organisaties lande
lijk actief op het gebied van reewildbeheer in 
de rUImste zin van hel woord: de Koninklij 
ke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJ\') en 
de Vereniging Hel Reewild (VR). 

Dil convenant is door deze organisaties op
gesteld en ondertekend om te komen tOt een 
nog doelmatiger en elkaar versterkende taak
verdeling met betrekking 101 dit beheer, de 
omwikkeling van hel reewild in Nederland, 
alsmede eensgezind optreden richting WBf.·s 
en derden, 

Dit convenant vervangl aBe terzake door de 
ondertekenaars eerder gemaakte afspraken en 
gesloten Q\'ereenkomsten. 

De betrokken organisaties 
!Je KNJV is de algemene vertegenwoordiger 
van hel jachtbedrijf en van de wildbchee
reenhcdcn in Nederland, waarbij de collectie
ve belangenbehartiging van alle jagers en 
andere bij de KNJV, VR , WBE's en soortgelij
ke organisaties aangesloten leden in Neder
land voorop staal. In dit kader vomwn 
coördinatie, ondersteuning en adl'isering van 
de WBE's op regionaal en nationaal niveau 
een kerntaak van de KNJV en bevordert de 
KNJV dat, daar waar nog geen \'(1BE 's be
staan , deze tOl stand komen. 

De VR is de organisatie waarin de gespeciali
seerde functionele kennis met betrekking tol 
het reewiJd samenkomt, Waarbij zij tevens 
functioneert als de specifieke be1:lIlgenbehar
tigeT van het reewild en de rcewildbeheer
ders in Nederland. 

De taakverdeling 
Oe KNJV is de eerst verantwoordelijke orga
nisatie voor de vertegenwoordiging van ja-

gers. wildbeheerders en beschermers van de 
wildbiolOOp, bij contacten met de ol'crheid 
en andere instanties, Zij bewaakt de kwaliteit 
van het jachtbedrijf en coördineert de com
municatie naar de WBE's die als hoeksteen 
van hel jachtbedrijf zullen worden gepro
fileerd. 

De \~reniging Het Reewild is eerst verant
woordelijk ten aanzien van alle 7.aken mei 
belrekking tot het reewild en hel recwild
beheer. 
In dit kader onderhoudt zij cOlllacten met 
overheidsillstmtties (bijvoorbeeld NBLF), geeft 
advies. voorlichting en ondersteuning aan 
WBE 's (bijl'oorbeeld bij hel opstellen van 
fl>ewildbeheerplannen, het aanvragen van af
schotvergunningen. het organiseren vall tel
Hngen, het registreren van afschotmeldingen 
en de verwerking van gegevens). Tevens is 
zij actief bij het opstellen \':ln (landelijke) be
heerrichtlijnen, ver7.0rgen van voorlichting. 
opleidingen en wetenschap, bij welke taken 
zij 7.onodig op basis v<ln nadere afspraken 
gebruik mag en zal maken van de door de 
KNJV beheerde WBE-dat.1bank, Zij zal bij het 
vervullen van deze taken fungeren als een· 
traal aanspreek- en coördinatiepunt. 

De KNJV en de VR zullen bij het vervullen 
van hun taken 7.ol'ccl mogelijk gebruik ma
ken van elkaars deskundigheid en diensten 
Zij stre\'en ernaar de WBE's in staat te stel· 
len binnen het in dit convenant beschreven 
kader r.elfstaudig verantwoord (reewild)bc
heer uit te vocren. 

Gezien het cruciale belang van een eenduidi
ge communicatie van KNJV en YR richting 
hun leden en vooral ook richting de WBE's, 
zal het structureel en/of collectief benaderen 
van WBE's en jachthouders door de \IR 
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steeds in O\'erleg met de KNJV geschieden en 
zal de K~1V terzake van reewild·zaken geen 
mitl3tieo.'en buiten de VR om ontwikkelen 

Algemene afspraken 

De KNJV en de VR komen in samenhang 
met het bovenstaande verder overeen: 

ebt lij elkaar bij de uitvoering en \'oorbe
reiding \'3n de toebedeelde taken onvoor
waardelijk zullen steunen, 

- dat Zij regelmatig en structureel met elkalr 
o\'erleg zullen voeren, in ieder gc\'al voor
af indien hel om overlappende teken en 
beleidsbeslissingen van principièle aard 
1\<13t, ook op regionaal niveau, 

. dat zij derden, installl ies of individuele 
personcn, naar elkaar zullen vcrwijzcn in 
dien zij gecoufromeerd worden met vragen 
of l'er7.0eken op het werkterrein van de 
andere organisatie, 

Aldus overeengekomen op 2S mei 1993 

\'ERENIGING HET REE"'ILO : 

Mr T. M. Kolle- voorziller 
Mr M.A. Aberson· secretaris 

- dal zij over rontaden met de politiek en 
de pers steeds vooraf overleg zullen ple
gen, tenzij dat feltelilk onmogelijk is. 

. dal zij de inhoud en strekking \·3n deze 
overeenkomst 7.Qveel mogelijk ter kennis 
\'3n de eigen organisatie en leden , alsmede 
de betrokken (overheids)insI.11lIies, zullen 
brengen en zich sterk zullen maken voor 
de concrete uitvocring van deze o\'ereen
komst op alle niveaus van hun organisatie, 
dat zij interpretatieverschillen op lokaal ni
\'eau, het landelijk Bestuur \'an de KNJ\
en het DageliJks Bestuur van de VR bemid· 
delend zullen optreden. 

KONINKI.IJKF. NEDERLANDSE JAGERS 
VERENIGII\'"G : 

Mr Drs C.l.M, de Quay - voorzi tter 
G. H.M. Alfcrink - secretaris 



Het ligt aan het territorium: 
bokhQtd of iaa.rl i n g~h ~ rberg de strijd gestreden: weHs- territorialiserend gedrag vcr-

I 
waar blijven de jongerejaars tonen , en daardoor een 

-Stefan Kollc- in de buurt van de stand- soort "woonrecht" krijgen , 
plaats, en proberen regelma- zijn in een normaal bezet 

Of een veld aan het begin tig de " woonruimte" van de veld dan ook een absolute 
van de bokkenjacht beschikt oudere bokken binnen te uitzondering. In overbezette 
over en aantal oudere gewei- dringen. Keer op keer wor- velden , waar amper moge-
dragers, is niet alleen een den ze echter verdreven , tot lijkhedcn tot migratie be-
kwestie van bejagingsfre- over de grenzen van het ter- staan, (eilanden, rasters) is 
quentie en selectie. Met na- ritorium van de oudere bok dil verschijnsel echter regel-
me hangt dit af van de Onder territorium verstaan matig waargenomen. Ellen-
mate waarin de structuur wij hier dat gebied, dat door berg noemde zulke bokken 
van het veld ecn noemens- geur- en visuele merken pacifisten , omdat 'lI.'. generlei 
waardige "bokdichtheid" wordt bepaald, en dat vanaf agressief gedrag jegens hun 
toelaat. De belangrijkste fac- het vegen tot na de bronst soortgenoten toonden. In 
tor hierin zijn de verschil- tegen alle bokken wOrdl ver- gebieden waar de laatste 20 
lende territoria . dedigd. Met andere woor- jaar een daling van hel 

den, territoriale bokken bestand is opgetreden is het 
1(~rritorialc bokken dulden op hun terrein geen daarom ook nict mogelijk 
Hel is een regelmatig terug- andere bok, die eveneens gebleken binnen bepaalde 
kerend beeld in de win- territoriaal gedrag vertoont. velden de bokdichlheid weer 
terslandplaalsen van de Ovcr het algemccn betreft op te vocren. Het ontzien 
meeste velden: de oudere het hierbij tweejarigen, maar van oopaalde bokken bleek 
bokken handhaven hun ter- ook sterke jaarlingen, die er- slechts lot gevolg Ie hebben, 
rHorium, terwijl de jongere- naar streven een eigen terri- dal de territoriale bokken 
jaars een goed heenkomen [orium te veroveren. Als zij ouder worden, terwijl de 
moeten zoeken. Eind april is dit niet proberen worden zij jongerejaars verdwenen. Zo-

in voorkomende gevallen lang er dus een daling van 
zelfs geduld door de oudere het bestand is, migreren de 
bok. Echter niet overal, en jongerejaars naar dc onbe-
al zeker niet door elke terri- zette tcrritoria. Dit betekenl 

I toriale bok. De agressiehou- geenszins dat alle in de 
ding verschilt namelijk van vlucht geslagen bokken ook 
bok tot bok. Zo zijn er bok- meteen migreren. Een ge-
ken die zelfs de zwakste deehe blijft tot in hel sei-
knopbok in de vlucht slaan zoen in de buurt van dc 
zodra ze hem zien of wind winterstandplaatsen of in be-
van hem krijgen. Andere la- paalde stu kken, die welis-
ten zich in het geheel niet waar dekking bieden , maar 
dOOf zwakkere soortgenoten niet geschikt zijn als eigen 
uitdagen. Oudere bokken die territorium. DC"te bokken 
in "be-tette gebieden" niet- wachten hier af tot een an-
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dere territorium door dood 
of ziekte van een bok on
verdedigd achterblijft. Sterke 
jaarlingen die zo een ge<lul
de positie verkeren horen 
over het algemeen tot de fa
milie van de territoriale bok. 
Er is dus een duidelijke sa
menhang tussen de bekend
heid en de dulding van een 
bok. 

Lavei-gebieden 
Een bokterritorium bestaat 
altijd uit zowel dekkings- en 
lavei- gebie<len. De kwaliteit 
daarvan bepaalt vrijwel ze
ker de afmetingen van het 
territorium. Bij de kleinste 
territoria blijkt de dekking 
door zeer goede lavei~ 

gebieden omgeven te zijn. Dit 
blijkt met name in kleine, in 
hel open veld geïmegreerde 
bosjes met goed kreupelhout 
en aangrenzende weilanden 
hel geval. De absolute on
dergrens lijkt bij rond de vijf 
hectare te liggen. Zelfs in 
proefvelden met de hoogste 
witddichtheid en doorlopen
de voering blijkt , zo Ellen
berg, deze oppervlakte het 
minimum. Doordat er geen 
migratie kan plaatsvinden, 
steeg slechts het aantal niet
territoriale bokken. In het 
aantal territoria bleek geen 
verandering op te treden. In 
het vrije veld zullen territo
ria van deze afmetingen 
slechts onder de aller
gunstigste omstandigheden 
aangetroffen kunnen wor
den. De maximale grootte 
blijkt minder vast te liggen . 

" 

Al naar gelang de omgeving 
en de wilddichtheid varieert 
deze van 10 tot 100 ha. Ook 
al is er voldoende lavei aan
wezig, is namelijk niet ieder 
hout als kern voor een ter
ritorium geschikt. Als er 
niet voldoende dekking aan
wezig is voldoet het niet 
voor een ouderjaarsbok, en 
zal het hooguit door een 
jaarling als onderkomen 
worden gebruikt. 

Zeer vasthoudend 
Keer op keer wordt er be
weerd, dat de ranghoogste 
(oude) bokken elk jaar op· 
nieuw de hiërarchie bevech
ten , en dat daardoor vanzelf 
een verschu iving binnen de 
vcrschi11ende territoria op~ 

treedt. Franz Riegers inten
sieve langlopende studies op 
gemarkeerde bokken, als 
ook de eigen waarneming 
van de auteur laten echter 
hel tegenovergestelde zien: 
bokken zijn gebonden aan 
een bepaald territorium. De
ze verbondenheid eindigt 
\'oor het grootste gedeelte 
pas met het overlijden van 
de territoriale bok. De bok
ken blijken dus zeer vast
houdend in het verde<ligen 
van een veroverd territori
um. Dil geldt zelfs, wanneer 
de bok van het naburige ter
ritorium overlijdt, of als er 
een veel hoogwaardiger ter
ritorium in de omgeving ter 
beschikking staat. De 
standplaaLS"gevechten vinden 
dus niet zozeer tussen de 
territoriale bokken onderling 

plaats. Deze kennen elkaars 
grenzen , en respecteren de 
gemarkeerde gebieden, hoe 
sterk of zwak hun buur ook 
moge zijn. Dit houdt weder
om in, dat de afmetingen 
en vorm van de diverse ter
rhoria vrijwel niet aan ver
andering onderhevig is. Wel 
kunnen ingrijpende bos
bouw, zoals kaalslag, uitdun
ning of rastering, dan wel 
voortdurende verontrusting 
(bijvoorbeeld door wande
laars met loslopende hOI1-
den) de opgave van een 
territorium bewerkstelligen. 



Net zo kunnen jonge aan
plant of omrastering tot de 
oprichting van nIeuwe terri
toria leiden . De leeftijd van 
de territoriale bokken ligt 
.oor de hand: het betreft 
hier met name twee- of 
meerjarige bokken, waarbij 
hel aandeel van de tweejari
ge in direct verband staat 
met de verliezen onder de 
mecrjarigcn in het veld. Als 
er in het vorige jaar vele 
daarvan gevallen zijn , door 
kogel, ziekte of \'erkeer, 
neemt het aantal tweejarige 
leI"ritoriale bokken in hel 

jaar daarop toe. Dit betekent, 
dat in hel territorium, waar 
wij het jaar daarvoor een 
oude bok hebben geschoten, 
cr niet weer een oude bok 
te \'erwachten valt. Eerder 
zal zijn opvolger, hoe vol
wassen hij ook moge lijken , 
een tweejarige bok zijn, 
misschien zclfs een jaarling. 
Dit wil niet bctekenen, dal 
hel niet mogeli jk zou zijn, 
vanaf één hoogzil verschil
lende oude bokken te schie
ten. Indien de hoogzit in de 
buurt van verschillende ter
ritoriale grenzen staal is dit 

zonder meer mogelijk. Als 
echter eenmaal deze leeftijds
categorie is afgerond, zal het 
hoe dan ook enkele jaren 
duren , ah'orens de opvolgers 
met recht oude bokken ge
noemd kunnen worden. 

Concurrenten 
Het zijn dus ook met name 
de tweedejaars waannee de 
ouderejaars hel elk jaar te 
stellen heeft. Deze zijn de 
voornaamste concurrenten 
in de slri jd om het territori
um , en zullen , als ze ver
jaagd worden, het weer op 
een ander territorium probe
ren. Dit nel zo lang, tot ze 
een ouderejaars kunnen ver
jagen, of een vrijgevallen 
territorium kunnen bezeiten. 
Als er wilde gevechten meI 
achtervolgingen op elkaars 
gebieden tussen twee terrilO 
riale bokken zijn waar te 
nemen , t21 het hier twee 
evenoude bokken betreffen, 
die voor het eerst een eigen 
territorium hebben , en de 
krachten van hun buunnan 
nog niet kennen. Dat het 
veroveren van een eigen ter
ritorium een gunstige in
vloed op de 
gewei-ontwikkeling zou heb
ben, onder andere door de 
toename van het groeihor
moon somatropinc kon , on
danks het steeds weer 
beweerd wordt, in de mar
keringsonderzocken niet 
vastgesteld worden, Als dit 
hel geval was, zou namelijk 
hoe dan ook het gewei van 
de driejarige bok sterker 
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moeten zijn dan een jaaT tc- overheerst de tweejarige, daarin aanwezige territoria 
VOTen. Dit treft voor vele aangezien zijn terretorium- goed kennen , zonder terug 
bokken echter niet toe, en drift eerder begint, en hij te moeten vallen op mar kc-
wijst erop, dal andere facto- daardoor eerder migreert als ringen. Mocht er sterke Iwij-
ren , zoals bronslverJoop, cr geen geschikt territorium fel bestaan , of een 
stress, voedselaanbod, rust, in de buurt is. nieuwkomer een sterke jaar-
klimaat etc. J een grotere rol ling of een niet zo sterke 
spelen. Daarnaast kennen Herbezetting tweedejaars iS,kan hel daar-
wc echter ook de belangrijke Aan het begin van het sei- opvolgende voorjaar duide-
groeistuip tussen het eerste zoen vindt de herbezetting lijkheid scheppen: als er een 
en hel tweede jaar. Hier be- van een territorium dan bin- duidelijke groeistoot heeft 
wijzen de proeven, dat bij- nen enkele dagen plaats, in- plaatsgevonden, is er dus nu 
zonder sterke tweedejaars dien de jonge bokken sprake van een tweedejaars. 
met name voortkomen uit inderdaad nog in de buurt Zoals gebleken , is het aantal 
sterke eerstejaars die het zijn. Aangezien bokken lîj- volwassen bokken binnen 
willlervoedsel niet met een dens de territoriale fase de een veld niet onbeperkt te 
ouderejaars hoefde te delen. grenzen van hun gebied verhogen . Het haalbare 
Hoe staat het echter met ter- voortdurend controleren en hangt af van het aantal ter-
ritoria waar de plaats-bok markeren , constateren zoe- ritoria, en dit hangt weder-
geschOlen is? Hel jachtsei- kende bokken al snel het om af van de structuur van 
zoen wordt tenslotte ge- ontbreken van verse geur- het veld. 100 ha. bos, pcr-
opcnd op een lijd~tip, dat de merken in een onbezet terri- ceelsgewijs verdeeld tussen 
territoriale bokken alleen toriurn. Het tijdstip van weilanden kan de basis vor-
nog maar de bczitsverhou- afschot van de territoriale men van JO tOl 20 territo-
dingen in stand hoeven Ie bok speelt mede hierdoor ria , terwijl een evengroot 
houden. [n het vrije veld een rol voor de leefti jd van aaneengesloten slUk bos 
hebben de markeringsonder- de opvolger. Als het afschot slechts een fractie daarvan 
meken bevestigd, wat Ellen- vroeg in het seizoen (mei , zal hebben. Verder kan een 
berg al in het 150 ha. raster begin juni) plaatsvindt, is de scheefgetrokken lceftijdsver-
had vastgesteld:"Territoria kans groot , dat de opvolger houding binnen het bokken-
die vrij komen te vallen een tweejarige bok is. Later bestand niet gecorrigeerd 
door afschot van de vorige in het seizoen stijgt de kans worden door migratie, doch 
eigenaar, worden uitsluitend op een jaarling, aangezien slechts door het over een 
door een jonge, voor het de jaarlingen, met name tij- lange periode ontzien van 
eerst territorialiserende bok dens de bronst , grote afstan- de territoriale bokken. Tot 
overgenomen". Oe opvolgers den gaan afleggen. Zo slot blijft het afschot van 
waren in alle proefvelden kunnen we dus vaststel- een oudere bok in een dek-
met name tweejarigen, maar len ,dat het tijdstip van af- kingsann weidegebied, een 
ook sterke jaarlingen. Er is schot van ouderejaars echt jaarlingsonderkomen , 
echter geen geval bekend, bokken een duidelijke in· een wensdroom, behalve als 
waar een territoriale bok vloed op het bokbestand er sprake is van een popula-
overgewisseld is. Of deze op- heeft. De kennis van de tie van veldreeën. 
volger eerste- of tweedejaars sterke territorialiteit van de 
is, lijkt met name af te han- bokken vergemakkelijkt ook Bewerking van een artikel 
gen van de naburigheid van de ouderdomsbepaling voor van Wolfram OS8)'a11, Wild 
het nieuwe territorium. Hier jagers die hun veld en de tmd Htmd 10/93 
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Jaarvergadering vereniging 
Het Reewild 

in te 
r v'''''''[ de jaarvergadering 
r.eho"de'Ll .. Bijzondere gast 

deze druk bezochte vcr
was de schrijver 

hij hield 
lezing over het reewild, 
tot een interessante dis

leidde. 

Jubileum 
Mevrouw j.E. \"an Herp
Bruynius- werd door hel 
bestuur gehuldigd in vcr
band mei het feil dat zij al 
gedurende JO jaar hel 
bestuur en de leden bijstaat 
meI administratieve en an
dere werkzaamheden. Voor 
velen is Joke een zeer vcr
trouwd persoon, wam zij 
weel voor elk probleem een 
snelle oplossing. 

Dagelijks bestuur 
liet dagelijks bestuur , be
sta.1nde uil voorzincr, secre
taris en penningmeester is 
uitgebreid meI een nieuw 
lid, de heer R. van Neder
pelt. De uitbreiding is nodig 
om de groeiende activiteiten 
van Hel Reewild tc bege
leiden. 

[[espeler maakl kol'lE menen mei wijd ,"erbrehle '"OOroonlelefl" illusies en :mden: Ol17jn OIl.'r rrev,"ild en ziln beheer, 0fI 
jW'"ergarlering It.'''''''';;:::. ___ ... _ .... _ 
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Reewildbeheertentoonstellingen 
in ontwikkeling 
Rccwildtrofccënshow 
en de waarde van de 
beoordeling 

-H.j,H, \'ieberink
Jachtopzichter WBE 
Gendringen 

Heeft u hierover een 
mening? 
Wat heeft het grote publiek 
aan het aanschouwen van 
ccn veelvoud aan geweien 
en wcct niets van hel dier 
op zich? VeebIJ hoorl men: 
"Goh, ik wist niet dat er 
zo\'eel beesten in het bos 
zillen" . Aan de werkelijke 
waarde van de show mag je 
dan gerust twijfelen en je
zelf afvragen of er geen 
meer zinvolle activiteit te 
bedenken is. 

Tentoonstelling 
Een tentoonstelling (is dit 
een beter geschikt woord) 
op lokaal niveau met uit
sluitend belangstellenden uit 
het desbetreffende gebied. Er 
kan dan een zinvolle discus· 
sie ontslaan lussen de plaat
selijke reewildjagers over het 
reewildbehecr en de prakti
sche jachtuiloefening. Hoe
veel meerwaarde heeft dil 
dan voor het reewild? Kan 
het zo zijn dat er dan een 
grotere sociale controle ont· 
slaat waar de recwildstand 

• 

baat bij heeft en een meer 
gelijk gericht beheer bevor
derd wordt? Als er maar 
een klein kansje is dat er 
meer samenhang groeil, zou 
een dergelijke gedachte over
wogen moeten worden! 

Verbeterde maatregelen 
Sedert enkele jaren worden 
er op de meeste plaatsen in 
Nederland WBE's opgeze!. In 
Gelderland is het zelfs al zo
\'er dat er bijna geen "wit
te" vlekken meer zijn .. een 
enkele jachthouder werkt 
nog solitair. Deze situatie 
heeft met zich meegebracht 
dat er in de meeste WBE's 
een reewildcommissie is 
aangesteld, die zich penna· 
nent mei het beheer en al
les wat meI recwild 

samenhangt, bezig houdt 
Op lokaal niveau heeft dat 
veel verbetering gebracht 
voor het reewild. Op een 
aantal plaatsen wordt zelfs 
al "grensoverschrijdend" ge
werkt. Dat komt er in de 
praktijk op neer dat er langs 
de landsgrenzen met de (in 
dit ge\'al) B.R .D.-jagers 
nauw overleg wordt ge
pleegd met betrekking tot 
tellingen , beheervormen en 
afschot Zaken zoals leef
tijdsopbouw, kwaliteitsbeoor 
deling, aanwas, va!wild, 
ziekten , verbeterde maatre
gelen , jachttoezichl en hel 
selectieve afschot worden 
met eikaar besproken. Het 
horizontale overleg wordt 
slructureel aangepakt opdat 
uiteindelijk een situatie kan 
worden bereikt waar een ie
der vrede mee kan hebben 
en waarbij hel wild , gebaat 
is. 
Juist in deze omslandighe
den is samenwerking de 
beste oplossing want argwa
nend naar elkaar loeren en 
vaststellen dat er weer een 
kapitaal stuk is gevallen (dat 
door de andere partij juist 
gespaard had willen wor
den), heeft in het verleden 
lOl veel ongenoegen geleid. 
In het werkgebied van de 
WBE Gendringen e.o. en de 
Hegering lsselburg hoort dit 



gelukkig lot het verleden , 
De jaarlijkse gelegenheid 
waarbij de trofeeën getoond 
worden levert telkenmale 
bij7.0nder interessante dis
cussies op. 

~a enkele jaren op deze wij
ze met elkaar gewerkt Ie 
hebben lijkt hel er op dal 
deze samenwerking lOt suc
ces leidt. Het eindelijke oor
deel hieromtrent is aan de 
objectieve beoordelaar! 

Discussie 
Het beoordelen van de ge
weien en de bijbehorende 
onderkaken, dOOf deskundi
gen op de regionale tro
feeënshow , levert (achteraf) 
veel discussie op. Ook is er 
nogal wat ongenoegen hoor
baar als de mening op de 
achterzijde van het plankje , 
vernomen is. In hoc\'erre 
heeft de individuele reewild
jager gelijk als hij (in ge\'al 
van een waardering: onjuist 

afschot) een aantal kritische 
vragen neerlegt? Een vraag 
zou kunnen zijn: Wat weet 
deze beoordelaar van mi jn 
veld en hel aanwezige ree
wild? In deze vraag ligt veel 
verborgen! Het is immers 
niet mogelijk iets over de 
plaatselijke situatie te zeg
gen , door degene die hel ge
wei in handen neemt en 
nadien stelt dat deze bok te 
\'roeg gevallen is. Stel dat 
de vraagsteller goed geïn
ventariseerd heefl en tot de 
conclusie komt dat er belof
tevolle een- en tweejarige 
bokken lopen die hij abso
luut wil sparen en zijn af
schot bepaald op een 
driejarige, minder goed, op
gezeIIe zesser en een oogst 
bok. Wie durft dan te 
stellen dal deze vraagsteller 
geen goed beleid voert en 
de driejarige dus een ver
keerd afschot was! Het zal 
niet meevallen om degenen 
die op deze wijze geconfron-

ICerd worden met waarde
ringen inzake hun gevoerde 
beleid, enthousiast te hou
den als het er om gaat 
100% van het mannelijk 
afschot , tentoongesteld te 
krijgen. 

Voor degenen die hun ken
nis willen halen uit boek
werken wordt er een 
veelvoud aan (deskundige) 
meningen beschikbaar 
gesteld! Echter hoe groot is 
de desillusie als atle vergaar
de kennis op een ri jtje 
wordt gezel. 

Of er nu Duitse· of Neder
landse boeken gelezen wor
den er blijft veelal de 
conclusie over dal de ene 
mening haaks op de andere 
staal. En da.1nnee is een 
grote doolhof open gesteld! 
Wordt hel niet hoog tijd om 
relativerende gegeven te ver
schaffen, de lezing van de 
Du itse wildschut BrJJ!1o 
Hespeler, heeft veel emoties 
los gemaakt. Hierin ligt mo
gelijk een grote (toekomst
taak) verdienste van de 
vereniging Het Reewild. 

Indien het braakliggende ter
rein (50 % van de reewildja
gers is lid van de 
vereniging) vruchtbaar ge
maakt dient te worden, is 
hel noodzaak dat men zich 
thuis voelt bij een organisa
tie. Dit kan op dil moment 
helaas niet gezegd worden 
over de actuele situatie, in 
meest brede zin des woords. 

" 



OPROEP VOOR ZWEETHONDEN 

-Zescnder-

Bij iedere kleinwildjacht zijn 
bijna ahijd een of meerdere 
honden aanwcyûg, waaf\'an 
tegenwoordig velen gebrevet
teerd en terecht , want jagen 
zonder hond vind ik in feite 
misdadig. Nu worden er in 
ons land per jaar zo'n 8.000 
reeën geschoten, waarvan 
velen neem ik aan " in hel 
vuur" liggen. Maar al schie
ten we nog zo perfect meI 
goed ingeschoten wapens en 
halen daarbij nimmer " hu
zarenstukjes" uit , zoals vrij
handig schieten , dan nog 
zien we loch vaak dat het 
wild afspringt ná het schot. 
Dan komen we vervolgens 
op het chapiter "zwee
thond"Wic bellen we op? 's 
,\vonds nog ccn afspraak ge
maakt met een bevriend 
reeënjager uil de direkte om-

geving, die de beschikking 
heeft over een Duitse jacht
terriër. Een in dertig meter 
dichte dekking van bramen 
en sparren, lag goed ver
scholen het bewuste reekalf 
onder een fijnspar met een 
keurig bladschot en met een 
normaal uitschot en waar
van op de aanschotplaats 
niets Ie vinden was. Je 
vraagt je af, hoe zoiets mo
gelijk is mei een 7 x 64 cn 
perfecte munitie. 

Bovendien is het zo, dat in 
geval van nazoek , het van 
het grootste belang is zo 
snel mogelijk over een goe
de hond te kunnen beschik
ken en niet daarvoor stad 
en land te moeten afrijden. 
Vandaar, dat ik een dringen
de oproep doe aan al diege 
nen , die o\'er eell hond 
beschikken , die voor dit 

UIT HET NIEUWSBLAD VAN HET NOORDEN 

\'ijflicntal wildtrappen 
langs oevers van 
Eemskanaal 

WOLTERSUM- Over de gehele 
lengte van de noordoever 
en enkele plaatsen langs de 
zuidoever van het Eemska
naaI zijn de afgelopen week 
een vijtiental wildtrappen 
aangelegd. Deze trappen zijn 
een hulpmiddel voor over
zwemmende reeën om ge-
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makkelijker op de kant te 
komen. De Groninger 
rijkspolitie te water vond de 
laatste tijd steeds vaker dode 
reeën in het water: De die
ren konden door de te steile 
walkant niet op de oever 
komen. De overtocht van 
reeën baarde de Groninger 
bioloog P.D. Cnorsen al ja
ren zorgen. Hij drong er 
dan ook bij de provincie op 
aan om deze constructie te 

werk geschikt is en waarvan 
de eigenaar bereid is om in 
noodge\'allen assistentie te 
willen verlenen , om zich 
schriftelijk te willen aanmel
den, mei vennelding van 
naam, adres en telefoon
nummer van eigenaar en 
gegevens over de hond, bij 
het secretariaat: Vereniging 
Het Reewild, Herengracht 
141 , 1015 BH Amsterdam. 
En tot slot gaarne infomlatic 
wie, waar en wanneer een 
zweethonden cursus gegeven 
wordt. Wie geeft hals? Bij 
voorbaat alvast bedankt voor 
de medewerking. 

De zweethondenlijst die u 
aantreft in de Almanak \'oor 
het Jachtbedrijf is helaas 
niet correct. Door een mis 
verstand is dezc oude lijst 
pcr abuis afgedrukt , waar
voor onze excuses. 

bouwen. "De financiering 
was echter een probleem. 
Maar nu er in het kader 
van de bodem daling subsidie 
is verstrekt, kunnen ook de 
wildtrappen gefinancierd 
worden", zegt hoofd van 
het bureau Kanaalbcheer G. 
Schild. lIij meldt dat de 
bouw van deze constructie 
wat prijs betreft tamelijk 
uniek is. "Per trap heeft de 
provincie maar liefst 30.000 



gulden neergelegd". De 
conslructie bestaat uit een 
houten wand die tot zestig 
centimeter onder de water· 
lijn in een plateau overgaat. 
"Het biedt de reeën een 
houvast onder water en 
maakt de klim tegen de hel· 
ling een stuk makkelijker", 
aldus Schild. 

Vindingrijke oplossing 

l\lENS I ~GEWEER· Uit nood 
geboren. Dat is de meest 
treffende uitdrukking om het 
ontstaan van de levensred· 
dende vinding van D, Olden· 
huis ui t Winsum te 
beschrijven. mj woont te· 
genover hel hertenkamp aan 
de Tammingasingel. Op een 
zekere dag zag hi j dat een 
jong damhert in de vijver 
was terechtgekomen en er 
met geen mogelijkheid meer 
uitkwam. " Bet kon niet Ie· 
gen de beschoeiing opker 
men , zijn pootjes kregen 
geen grip op de kant", ver· 
telt Oldenhuis. Eerst probeer
de hij het kalfje te redden 
met een hark, maar dat had 
een averechts effect. IIel dier 
zwom alleen maar .... erder 
van de kant af. Uiteindelijk 
kwam Oldenhuis in alle 
consternatie op een lumi· 
neus idee"lk liep naar het 
kippenhok en rukte het ga
zen deu rtje uit de scharnie
ren. Met het deurtje liep ik 
naar het water en daar ge
beurde iets wonderli jks. Ik 
had hel deurtje nog maar 
amper in het water gedrukt 

of het hertje klom zomaar 
de kant op". Na de7.c ge
beurtenis ging bij Oldenhuis 
een lichtje op. Op zijn vele 
tochten door de velden , om 
reeën te observeren en te 
tellen , had hij bij het 
Abelstokbosje al vaker een 
jong hertje zien verdrinken , 
dal tevergeefs probeerde om 
op de wal te komen. "Het 
gaat ;e aan het hart als je 
zoiets ziet. Dat hulpeloos ge
krabbel met die kleine poot
jes tot het motortje leeg is 
en het hert verdrinkt. 

Oldenhuis maakte een ver
eenvoudigde versie van het 
kippehokdeurtje: een stukje 
volière-gaas met een kleine 
maaswijdte (13 millimeter) 
en een latje. Meer niet. Ver
ankerd op de beschoeiing 
van vaart of vijver bleek de 
eenvoudige en goedkope 
constructie wonderwel te 
werken. Hij klopte bij de ge-

mecnte De Marne aan met 
hel verzoek om zijn vinding 
toe te passen op de be
schoeiing van de Kromme 
Raken, hel kleine riviertje 
tussen Schouwerzijl en 
Abelstok. Oldenhuis is nu 
druk be'lig om samen met 
ccn medewerker van de ge
meente maar lierst 250 wild
trappen aan te leggen in de 
Kromme Raken. De stukjes 
gaas worden om de vijftig 
meter geplaatst. Eigenlijk 
zijn de meeste overbodig, 
want Oldenhuis weet dat de 
herten uiteindelijk toch een 
miniem aantal \'aste door
waadplaatsen kiezen_ Maar 
we weten niet van te voren 
waar ze langs gaan en bo
vendien bieden de niet ge
bruikte wi!dtrappcn altijd 
nog uitkomst voor de ha
zen , die nu ook bij bosjes 
verdrinken . De vindingrijke 
Winsumer natuurliefhebber . 
heeft met zijn vinding een 



[ 

CMl/lOUlS J 

goedkope oplossing bedacht 
voor de herten. Het ga.1S 
weet hij voor in koopsprijs 
op de kop te tikken en de 
balkjes heeft hij voor een 
prikkie opgescharreld bij een 
kozijnenfabriek, die het hout 
als afval op zolder had Iig
gen Voor één wildtrap ben ik 
nog geen vijf gulden kwijt ", 
zegt Oldenhuis. Hij was dan 
ook erg verbaasd toen ande
re mensen hem attent maak
ten op een artikel dat vorige 
week in deze krant stond 
over de bouw van 15 wild
trapjes langs het Eemska
naaI. De provincie heeft 
hiervoor het lieve sommetje 
van 30.000 gulden per wild
trap op tafel gelegd. Qlden-

huis kan een glimlach maar 
nauwelijks onderdrukken als 
hij het verhaal verteld. " Ik 
weel natuurlijk niet of je de 
situatie bij het Eemskanaa! 
kum vergelijken met deze 
maren en tochten , maar ik 
heb wel sterk de indruk dat 
de provincie de portemon
nee iets te wijd heeft 
openstaan". 

De Winsum er is inmiddels 
zelf al met de provincie 
overeengekomen dat hij ook 
wildtrappen mag plaatsen in 
het Mensingeweersterloop
diep tussen Mensingeweer 
en MaaThuizen. De kosten 
moet Oldenhuis vooralsnog 
uit eigen zak betalen. "Dat 

is wel een beetje vreemd na
tuurlijk, als je bedenkt wat 
er uitgegeven wordt voor de 
wildtrappen in het Eemska
naaI ", lacht Oldenhuis. De 
Winsumer is ook nog in 
overleg met de waterschap
pen Hunsingo en Ommelan
derzeedijk over het 
aanbrengen van wildtrappen 
in de Snaphaanstocht, een 
aftakking van het Mensinge
weerterloopdiep. Hel zijn 
vooral de verdronken hazen 
die voor de waterschappen 
hinderlijk zijn, omdat ze in 
de gemalen terechtkomen. 
De waterschappen hebben de 
vinding van Oldenhuis in
middels al geadopteerd als 
proefproject . 

Uit de tijdschriften 
Na een studie van bijna 
twee jaar is Natuurmonu
mentcn tot de conclusie ge
komen dat het niet 
verstandig is om Lynxen uit 
te zetten op de Veluwe. We
tenschappers menen dat de
w dieren , natuurlijke 
belagers van edelherten, 
reeën en wilde zwijnen, al
leen zouden moeten worden 
uitgezet in gcbieden waar er 
tenm inste honderd kunnen 
leven. Zo'n aantal heeft een 
leefgebied van 10.000 kmI 
nodig. Een paartje Lynxen 
bezet meestal een territorium 
van ongeveer 250 km!, 
waaruit andere Lynxen ge
weerd worden. De hele Velu-
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DE LYNX (NOG) NIET 
TERUG IN NEDERLAND 
(geleun in Natuurbehoud. kwa r
taalblad van Natuurmonumenten) 

we beslaat ongeveer 920 
kmI. Naast het ruimte ge-

brek, vormen de drukke ver
keerswegen een grote 
belemmering voor introduc
tie, wordt geconstateerd, 
want zij zullen veel ver
keersslachtoffers eisen . 

Voor geïnteresseerden is een 
rapport van Natuunnonu
memen over de (her)intro
ductie van de Lynx in 
Nederland op te vragen. 

Stuur een briefkaartje naar 
Natuurmonumenten, afdeling 
Voorlichting, Noordereinde 
60, 1243 JJ 's-Graveland. U 
krijgt het met een acceptgiro 
thuis gestuurd. 
Kosten r 10,--



Nieuws van onze ledenservice 
-).E. van lIerp-8ruynius-

Ledenwerfactie succes. 
De actie om nieuwe leden te 
werven voor de Vereniging 
is een grool succes. Sinds de 
start op de Algemene Leden
vergadering \'an 17 april j.L 
zijn reeds 106 leden ~tange· 
meld. Naar schaning is 
50 % van de 4.000 reewild· 
jagers nog geen lid van liet 
Reewild. Op de Game Fair 
heeft de Vereniging wccr ve
le nieuwe leden welkom 
gehelen. 
Totaal aantal leden bedraagt 
op dit moment 1789. 
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• De:- I'l"hwillibschuss" door E. lI«kmn;'"n 

ArtikelenlijsI. 
Naar aanleiding van de ge
publiceerde artikclcnlijsl in 
hel Ie nummer van "Capre
olus" hebben di\'crse leden 
emhousiast gereageerd, in 
verband hiennce treft u 
hieronder nogmaals onze ar
tikelenlijsi aan , 

HOE KUNT U 
BESTELLEN? 
U stuurt een briefkaartje of 
u belt 033- 942032. 
Verzending van artikelen ge
schiedt na ontvangst van 
uw betaling met de door de 

· ~r motUgrmrnl >n<I .till.inJ(· door R. ~ 
• Rehwi!d Ilwle" door 8. ~ 
· bdlllUIITllI: gt>fll' door [) ""ld!chul 
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'lIeh"'ikf door eh. Slubbe 
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Vereniging Het ReewiJd u 
toegezonden 
acceptgirokaart. 
Alle prijzen zijn exclusief 
verzendkosten. 

Heeft u nog vragen dan 
kunt u contact opnemen 
mei Mw. JE. van Herp
Bruynius, Landjonker 19 , 
3834 CL Leusden. tel: 
033-942032. 
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