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De invloed van de 
vos op het jachtveld 

gevolgen daarvan 
jaclittoezicht 

havik ende 
ende 

voor het 

In de Jachtraad zal binnenkort de 
havik ter sprake komen. In verband 
hiermede lijkt het mij nuttig u in 
kennis te stellen van de grote be
zorgdheid van onze leden vanwe
gede grote havikstand . 
Gezien het feit, dat de vos naarde 
mening van onze leden eveneens 
dooreen tegrotestand ook de 

::htvelden overmatig bedreigt, 
.~ordt deze tevens in dit artikel be
trokken. 

Algemeen 
In het boek "Jägerpractica" ge
schreven door Heinrich Wil helm 
Döbel in 1746 (dat is bijna250 jaar 
geleden), zegt de schrijver dat de 
fazant o .a. een van de vogels is 
welke zeer kwetsbaar zijn in de 
natuuren makkelijk ten prooi val
len aan roofwild . Dit is nu nog zo. 
Zowel de jager als de jachtopzich-

Drenthe, Groningen en Limburg 
onze leden grote zorgen baart , om
dat: 
1 e deze statistiek aangeeft, dat er 
nogal wat bejaag bare- en niet be
jaag bare diersoorten worden ge
slagen; 
2e deze statistiek slechts een frac
tie aangeeft van wat werkelijk ge
slagen wordt om de eenvoudige 
reden, dat lang niet alles wordt 
waargenomen door hetjachttoe
zicht; 
3e in deze jachtvelden de klein
wildstand schrikbarend achter
uitgaat, met name fazanten en pa
trijzen . 
(Mij is bekend, dat in een jachtveld 
van ± 2.000 ha in één jaar tijd 
± 550 fazanten en ± 
150 patrij-

ter hebben altijd een redelijke roof- _ 
wildstand geaccepteerd en vast
gesteld zou mogen worden dat 
voordat de havik beschermd werd, 
deze niet doordejachtdruk in de 
moeilijkheden is gekomen . De pro
blemen melde roofvogels zijn ont
staan door het gebruik van gevaar
lijke chemische middelen in de 
landbouw bij de bestrijding van 
onkruid en als zaaizaad-ontsmet-

zen zijn geslagen door de havik.) 
Om de extra nadelige invloed van 
een groot havikenbestand in het 
jachtveld duidelijk te maken, is het 
nodig de overige reeds grote pro
blemen voor hetjachttoezicht uit
een Ie zetten. 

De problemen van het jachtveld 
De huidige methode van landbouw 
maakt de handhaving en de op
bouw van een natuurlijkewild
stand voor wat betreft patrijzen , 
fazanten en hazen praktisch on
mogelijk. 

,gsmiddeL 
,uen de roofvogelpopulatie hier
doorgedecimeerd dreigde te wor
den , heetto.a. de Koninklijke Ne
derlandseJagersvereniging in sa
menwerking met de Vereniging 
voor Vogelbescherming in 1972 
haar medewerking verleend om 
aan deze achteruitgang een halt 
loete roepen. Premies werden uit
geloofd daarwaar positieve broed
resultatenvastgesteld konden 
worden . Deze premies zijn ook in 
een laterstadium door beide orga
nisatiesbekostigd, toen van amb
telijke zijde deze steun gestopt 
werd. 
Aan deze succesvolle reddings
operatie hebben de jachtopzich
ters in grote mate bijgedragen . Uit 
ditvoorbeeld moge blijken waartoe 
goedesamenwerking in staat is. 

Oe huidige havikenstand 
Door medewerking van een gering 
aantal van onze leden , welke er toe 
geleid heeft informatie in statistie
ken vast te leggen , is ons gebleken 
dat de huidige stand van de havik 
in de provincies Utrecht, Gelder
land, Noord-Brabant, Overijssel, 
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Het verbouwen van graansoorten , 
knollen, bieten en aardappelen is 
in vele gedeelten van ons land to
taal verdwenen . Daarvoor in de 
plaats zijn weilanden en maïsvel
den gekomen als produktiegron
den voor de vee teelt, waarbij het 
aantal koeien in loopstallen het 
vroegereveebestand met vele tien
tallen per bedrijf overtreft. 
De geproduceerde mest wordt met 
vaste regelmaat op de wei- en 
bouwlanden gebracht, hetgeen tot 
veel verstoring en een voor het wi ld 
on leefbaar klimaat leidt. 
De weilanden worden vroegtijdig 
en veelvuldig met snelle cyc lo
maaiers gemaaid, waardoor de 
jongen van de bodem broeders en 
ookvan de hazen vrijwel geen kans 
hebben groot te worden. De kale 
bouwlanden wachtend op het in
zaaien van de maïs bieden ook 
geen broedgelegenheid. 
De ruilverkaveling heeft in het ver-

leden veel heggen en houtwallen 
doen verwijnen, terwijl de waterlo
pen door de moderne wijze van 
schonen ook geen dekking meer 
bieden voor hetwHd . 
De bossen worden door de toege
nomen recreatiedruk steeds meer 
verontrusl, helgeen een zeer na
delige invloed heeft op de fauna. 
De laatste tientallen jaren zijn veel 
landgoederen en terreinen over
gegaan in handen van Natuurm o
numenten, Landschapsstichtin
gen , Waterwingebieden , enz. Op 
ve le van deze vroeger bejaagde 
gronden is een jachtverbod uitge
vaardigd en is hetjachttoezicht 
verd wenen . Het laatste geldtook 
voor de vele terreinen, welke zjch 
nog in particuliere handen bevin
den , maarwaar hetom econo
mische redenen niet meer mogelijk 
is hetjachttoezicht te handhaven . 
AI deze niet meer bewaakte terrei
nen zorgen voor een overvloed van 
roofwild , dat uitzwermt naar de 
naastbij gelegen wel bewaakte 
jachtvelden. 
Alle bovengenoemde feiten maken 
heljachttoezicht heden ten dage 
bijzonder zwaar. 

Jagers en jachtopzichters trachten 
door maatregelen de natuurlijke 
stand te handhaven . Voerakkers 
worden aangelegd , jong hout i ng e~ 

plan t voor dekking; ook heggen 
worden wederom ingeplant; water
voorzieningen aangelegd ; erwordt 
bijgevoerd indien nodig, enz. Dit 

alles gaatten koste van veel geld 
(van jagerszijde) en van veel zorg 
door de jachtopzichters. 
Tevens laat de Jachtwet het uitzet
ten van fazanten toe met vergun
ning. Ook dit is een kostbare zaak 
en vereist grote zorg . 

Het grote havikenbestand is er de 
laatste jaren in vee l jachtvelden de 
oorzaak van, dat bovengenoemde 
pogingen van jagers enjachtop
zichters tot mislukking gedoemd 
zijn . 
Hierdoor kan men niet voldoen aan 
artikel 19 van de Jachtwet waarin 
staat, dat de jachthoudergehou
den is zijn veld op zodanige wijze Ie 
bejagen of te doen bejagen, dat 
een redelijke wi ldstand in dat veld 
gehandhaafd blijffof bij het ontbre
ken daarvan bereikt wordt. Vooral 
dit laatste is door een te grote roof
wildstand ondoenlijk. 
Mij is een jachtveld bekend ter 
grootte van 500 ha eigendomster
rein , waar de eigenaren de jacht 
hebben opgegeven, de jachtop
zichter hebben ontslagen en zelf 
zijn toegetreden to t andere jacht
combinaties, alleen omdatde ha
vik alle pogingen tot het in stand 
houden van een redelijke wild
stand onmogelijk maakte . 

Oöbel schreef in 1746- zoals ik 
reeds vermeldde - dat de fazant 
zeer kwetsbaar is voor roofwild. Te 
veel roofwild roeit de fazant uit en 
niet alleen de fazant. 




