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Afscheid

Opzaterdag 14 april houdt de KNJV haar Algemene
Ledenvergadering. Daarin zal ik het voorzitterschap van

de KNJV overdragen aan mijn opvolger, Roelf H. de Boer.
U kent hem nog als minister van Verkeer en Waterstaat en
vicepremier in het eerste kabinet-Balkenende. Momenteel is
hij voorzitter van de RAI en de Nederlandse vereniging van
ziekenhuizen. In de afgelopen tijd heeft Roelf kennis
gemaakt met het Landelijk Bestuur en zich stevig ingewerkt
in de situatie waarin de KNJV zich momenteel bevindt.
Het Landelijk Bestuur en ik persoonlijk hebben er alle
vertrouwen in dat hij zijn weg zal vinden en we prijzen ons
gelukkig dat we een bekwaam bestuurder als voorzitter van
onze vereniging hebben.
De KNJV heeft de afgelopen jaren met succes haar eigen plaats
verworven in het bestuurlijke palet van het groene netwerk.
Hoewel de Flora- en faunawet nog maar pas in 2002 van
kracht werd, zal deze nu vervangen worden door de Wet
Natuurbescherming. Wij hebben u via De Nederlandse Jager,
digitale nieuwsbrieven en voorlichtingsavonden op de hoogte
gehouden van de grote energie die de KNJV heeft gestoken in
een goede regeling voor jacht, beheer en schadebestrijding in

deze nieuwe natuurwet. Daarbij hebben we steeds de insteek
gehad dat de wet in de pas zou moeten lopen met de Europese
regelgeving, ook al willen sommige parlementariërs daar nog
niet aan. Tevens hebben we ons door intensieve lobby en
overleg ingespannen om met verwante organisaties op één lijn
te komen.
Het wetsvoorstel ligt momenteel voor advies bij de Raad van
State, maar dat betekent niet dat we stilzitten. Achter de
schermen zijn we met anderen voortdurend bezig om onze
boodschap steeds opnieuw uit te dragen en af te stemmen op
de toehoorder. Vergelijkt u het maar met de bokkenjacht:
voordat u daadwerkelijk kunt gaan aanzitten, hebt u ervoor
gezorgd dat uw uitrusting in orde is.
Roelf H. de Boer zal, als de nieuwe ‘jagermeester van de
KNJV’, mijn taak overnemen. Ik wens hem daarbij veel succes
en ben ervan overtuigd dat alle leden en het bureau van de
KNJV hem daarbij net zo enthousiast zullen steunen als ze mij
gedaan hebben.

Cor G. Baan
Voorzitter KNJV

Oostenrijkse wetenschappers hebben onlangs aangetoond dat de verlaag-
de stofwisseling bij roodwild in de winter niet afhankelijk is van het

voedselaanbod. Alle grote zoogdieren uit een gematigd klimaat hebben
tijdens de winter regelmatig moeite met het vinden van voedsel. Kleinere
zoogdieren omzeilen dit probleem met een winterslaap, waarbij zij
nauwelijks energie verbruiken. Daarentegen blijven de meeste grote zoog-
dieren, zoals edelherten, in de winter actief. Deze dieren hebben ’s winters
een verlaagde stofwisseling, waardoor ook zij minder energie nodig hebben.
Tot voorheen was het niet duidelijk of deze verlaagde stofwisseling een
speciaal mechanisme was van de dieren om energie te besparen, of simpel-
weg een direct gevolg van een tekort aan eten.
Onderzoekers van het Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie in
Wenen hebben deze vraag nu beantwoord. Zij volgden daartoe anderhalf jaar
lang 15 hindes in een winterraster. De dieren werden zoveel mogelijk onder
natuurlijke omstandigheden gehouden, maar de hoeveelheid en kwaliteit van
het voedsel werd door de onderzoekers bepaald. Gegevens zoals de hartslag
en lichaamstemperatuur werd gemeten via een kleine zender in de netmaag
van de dieren. Uit deze gegevens blijkt dat het roodwild zijn hartslag omlaag
brengt van 65-70 slagen/minuut in mei tot slechts 40 slagen/minuut in de
winter. Een verlaagde hartslag werd ook gezien bij de hindes die wel met
voldoende eiwitrijk voedsel werden gevoerd. Deze studie laat daarmee zien
dat voedselaanbod geen grote invloed heeft op de stofwisseling van roodwild.
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