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e reewildjachtvoork6mt aanrijdingen met reeen, schade aan
bosbouw en landbouwgewassen en zorgt ervoor dat het aantal
reeen in balans is met de ecologische draagkracht, ter
bevorderingvan hun welzijn en gezondheid. Natuurlijk levert de
reewildjacht ook een heerlijk stukje super-scharrelvleesop. De
laatste tijd zingen er twee nieuwe termen in de reewildjacht rond: 'hotspot' en
'leefgebieden'. De zogenaamde hotspot-methodehoudt in dat je alleen reeen zou
mogen schieten op die plekken waar de meeste aanrijdingenplaatsvinden.
Echter, het is niet aangetoond dat dit beter werkt dan de huidige methode van
vlakdekkend populatiebeheer. Er is we1aangetoond dat hogere wilddichtheden
meer aanrijdingenopleveren, en lagere dichtheden minder. Vlakdekkend
populatiebeheerzorgt voor lagere wilddichtheden. In opdracht van de
provincies wordt de komende twee jaar onderzocht wat nut en noodzaakvan de
hotspotmethode is. Ook de 'leefgebieden' zijn een niet-onderbouwdetheorie.
Het is raar dat deze theorie door sommigen als het fundament voor de
reewildjachtwordt gepropageerd,terwijl men nog bezig is om te testen of de op
papier bedachte leefgebiedenin de praktijk ook echt bestaan! Ook de
toegevoegdewaarde van coordinatie op leefgebiedniveauis niet aangetoond. De
reewildjachtwordt planmatig uitgevoerd: op basis van trendtellingen, schadecijfers, meldingen van aanrijdingen en draagkrachtberekeningen wordt door de
provincie, op advies van de Faunabeheereenheid, bepaald hoeveel reeen er in
elke WBE geschoten moeten worden. De provincie stuurt op hoofdlijnen, de FBE
adviseert en coordineert en de WBE zorgt voor het lokale maatwerk en regisseert
de uitvoering. De huidige systematiekvanonthellingen en machtigingen zorgt
we1voor veel administratieve rompslomp. Bovendien spannen anti-jachtactivisten stelselmatigbezwaarprocedures aan. Daarom pleit de
Jagersverenigingvoor aansluiting bij Europa, waarmee het ree op de Nationale
Wildlijst komt te staan. Bejaging moet dan nog steeds planmatig gebeuren, maar
de onderbouwingis veel eenvoudiger en de administratieve rompslomp veel
minder. De jager moet streven naar eenredelijkewildstand en mag oogsteaals er
meer dan genoeg reeen zijn. Die verantwoordelijkheidkan de jager - in
samenspraak met provincie, boeren, grondbezitters en TBO's - heel goed aan.
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