Het jachtstandpunt van Natuumonumenten: wordt 'Nee, tenzij een 'Ja, mits ?

...'

...'

Het antwoord op die vraag zal nog we1
lang op zich laten wachten. Gelukkig is
Natuumonumenten (verder in het artikel
NM genoemd) zich in ieder geval bewust
geworden van een veranderende publieke opinie, van veranderingen in de natuurlijke omgeving. Een verandering die
zij mogelijk voor een deel zelf in gang
hebben gezet door het houden van een
grootschalige enqugte in 2014

00k de resultaten van het faunabeheerbeleid van de afgelopen decennia
worden steeds zichtbaarder. Van al die
veranderingen kun je van alles vinden,
maar het is zoals het is. Bijvoorbeeld
een uitslag van de enquste: het publiek
wil meer ruimte voor het wild (door vergrating en verbinding van natuurgebieden). Voor NM in ieder geval een mode
aanleiding om zich eens te bezinnen op
de uitgangspunten van hun faunabekid.

Niet het standpunt 'Nee, tenzij...' herijken, maar kijken naar wat er gebeurt. En
daar dan het beleid op aanpassen. Want
NM heeft verstand van faunabeheer. Dat
laten ze uiteraard niet over aan hun leden die voornamelijk in verstedelijkte
gebieden wonen en een ree nog niet van
een hert kunnen onderscheiden. In hun
faunabeleid moet NM zelf bepalend zijn
en niet de oren laten hangen naar de natuurconsumenten.

Prominente sprekers
OP 26 januari jl. organiseerde NM een
wildpraatsessie in hag-Soeren tnet belangrijke opinieleiders op het gebied
van afschot van wilde dieren en jacht.
Uitgenodigd waren 0.a. Roelof Hemmen
O'ournalist/jager), Dirk-Jan Polak (wildverko~er/jager), Pauline de Bok (schrijfster/
h e r ) , Ellen ~ 0 0 k h o e k(wiIdplukster/jager), Geert Groot Bruinderink (ecoloog/jager) en Reinier Broeks O'~urnaliSt/jager).
Robbert Hijdra van NM was de gastheer

en discussieleider. Van NM waren 0.a. Jan
Gorter (regiodirecteur), Michiel van der
Weide (ecoloog), Dirk Rota (medewerker
NMIjager) en Jan Potkamp (beheerder)
aanwezig. De middag en avond bestond
uit een presentatie door de huisecoloog
van NM Michiel van der Weide en een
excursie naar observatiepost De Elsberg
onder leiding van Jan Potkamp met een
aanschouwelijke verduidelijking van het
faunabeheerbeleid van NM. Een prachtig open heidelandschap toonde ons
edelherten in al hun gratie. Aansluitend
volgde een uitgebreide discussie, en ter
afsluiting een diner waarbij veel ruimte
was om de wederzijdse standpunten en
visies te verduidelijken en toe te lichten,
NM voorziet dat er inde toekomst
licht meer akchot zal plaatsvinden. Meer
wilde dieren betekenen immers
meer overlast, schade en aanrijdingen.
NM streeft ernaar de maatschappelijke
acceptatie van akchot zeker te stellen.
Meer
betekent meer mankracht.
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NM heeft nu a1 een aantal faunabeheerders in dienst, maar dat zal op termijn
zeker niet voldoende zijn. Er is dus hulp
nodig. Hulp van jagers. Daarom stond tijdens de dfscussie de vraag centraal: wat
voor jager past er bij NM? Nu is het best
mogelijk om met een aantal bereidwillige mensen in een uur een profiel vast
te stellen van de ideale NM-jager. Alleen
leende deze groep zich daar niet voor.
De meesten waren druk bezig hun eigen
stokpaardjes te berijden o f zichzelf en
hun producten te promoten. Wat ze niet
zagen (een uitzondering daargelaten), is
dat een van de grootste verenigingen
van ons land in beweging aan het komen is. En daarbij hulp nodig heeft 6n
vraagt. NM stelt zich kwetsbaar op door
deze sessie te organiseren. Voorwaar een
prestatie!
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Faunabeheer integraal ondeel
M n natuurbeheer
Misschien was het beter geweest wanneer NM de vragen had gesteld: hoe
vertellen we onze leden dat faunabeheer
een integraal onderdeel is geworden van
ons natuurbeheer? Hoe maken we onze
leden duidelijk dat wij voor ons faunabeheer gebruikmaken van goed opgeleide gepassioneerde jagers, al dan nlet
in dienst bij NM? Hoe communiceren we
dat we natuurvolgend faunabeheer gaan
toepassen? Dat we de leefgebiedbenadering volgen en er voor wlllen zorgen
dat dieren weer hun natuurlijke gedrag
gaan vertonen? Wanneer antwoorden
gevonden zijn op deze vragen, kan er
een profiel worden opgesteld van de
ideale jager voor NM. Dat zal gaan over
zijn vakbekwaamheid en ervaring, maar
vooral over zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Gelukkig hoeft NM zich
geen zorgen te maken over het animo.
Want wat NM ook bedenkt, de jagers
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te trappelen om de helpende hand
te bieden!
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