
Uit de grafieken blijkt duidelijk dat in enkele Limburgse WBE’s
maart de meeste effectieve maand is voor zover de afschot-
periode loopt tot 1 april. Ook in Utrecht levert de maand maart
volgens de FBE het beste afschotresultaat op.

Effectieve afschotperioden
In het najaar kunnen de smalreeën en kalveren worden
bejaagd en eventueel de geiten met hun kalveren, indien er
sprake is van ziekten, ongevallen of andere ongewenste
situaties. Het is dan mogelijk het afschotplan te volbrengen in
het voorjaar: de volwassen geiten hebben dan de gelegenheid
gehad om hun kalveren voor te bereiden op een zelfstandig
leven. En het afschot kan veel effectiever worden uitgevoerd,
aangezien de activiteit van het reewild vanaf half februari
duidelijk toeneemt. Wat de bokken betreft: men kan natuurlijk
het gehele jaar bokken reguleren, maar om in de wintermaan-
den volwassen bokken te schieten, die niet of net hebben
afgeworpen of een beginnend geweitje in de bast vertonen, is
niet erg aantrekkelijk voor de meeste reewildjagers. Houd de
periode dus maar op 15 april tot 1 oktober. Het resterende
afschot kan worden gerealiseerd door bokkalveren te schieten
in de wintermaanden.�
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In zijn artikel over andere afschotperioden voor vrouwelijkreewild stelt Jan Smit het volgende voor:

• Afschot reekalveren, ongeacht het geslacht,
in de periode van 1 oktober t/m 31 januari;
• Afschot smalreeën en geiten
van 1 december t/m 31 januari.

Hier kunnen ons inziens vraagtekens bij worden gezet.
Uitgerekend december en januari zijn wat betreft afschot-
resultaten de minst productieve maanden in de meeste
(in ieder geval onze Limburgse) WBE’s. Het reewild zet in
deze wintermaanden alles op een laag pitje en komt alleen
op de lopers als het strikt noodzakelijk is.

Verstoring
Door teveel verstoring in deze periode krijgt het reewild later
de rekening gepresenteerd. Een geit schieten in deze tijd is
fnuikend voor de jonge kalveren, die vervolgens het grootste
deel van de winter alleen moeten overleven met alle gevolgen
van dien (daarom geldt als stelregel: eerst de kalveren schieten
alvorens de bijbehorende geit, red.).

Smalreeën
In Europa komen alleen de Schotse afschotperioden groten-
deels overeen met de Nederlandse. In Duitsland kan men de
hele zomer smalreeën schieten: dat gaat in een moeite door als
men toch al op de bok aanzit. Hieraan is echter altijd het risico

verbonden van foutief aanspreken, bijvoorbeeld de verwisse-
ling met een jonge geit die nog niet heeft gezet of die de
pasgeboren kalveren ergens heeft afgelegd. In de praktijk blijkt
dat de laatste helft van februari en de maand maart de meest
effectieve periode is voor de regulatie van geiten en kalveren.
Maart heeft als voordeel dat geiten en kalveren goed kunnen
worden aangesproken en dat de geit de tijd heeft gehad haar
kalveren door de winter te loodsen.

Embryo’s
De grote embryo’s die de geiten in deze periode hebben,
schrikken veel jagers af. Een sentimenteel argument dat niets
met beheer te maken heeft. Want het is natuurlijk zo dat geiten
gedurende de gehele periode na de bronsttijd in het bezit zijn
van embryo’s. Alleen zijn ze tot rond de jaarwisseling, als de
groei start, nog nauwelijks te vinden.
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Afschotperiode
vrouwelijk reewild
Wat is er tegen de maand maart?
Een jaar geleden werd in dit blad aandacht besteed aan de huidige
(provinciaal deels verschillende) afschotperioden voor vrouwelijk reewild en
de eventuele wenselijkheid om die te veranderen (De Nederlandse Jager nr.
1/2012). In dit artikel geven Guus Rutten en Hubert van Loo hun visie op dit
onderwerp.

De laatste helft van februari en de maand

maart is de meest effectieve periode voor

de regulatie van reegeiten en -kalveren

Afschotperioden voor reewild

FBE Bok Geit
Utrecht 1 april t/m 31 augustus 1 december t/m 31 maart
Gelderland 1 mei t/m 15 september 1 december t/m 15 maart
Veluwe 1 mei t/m 15 oktober 1 oktober t/m 15 maart
Noord-Nederland 15 april t/m 15 september 1 januari t/m 15 maart
Zeeland hele jaar 1 september t/m 31 maart
Overijssel - Flevoland 1 april t/m 15 september 1 december t/m 31 maart
Limburg hele jaar 1 oktober t/m 31 maart
Brabant 1 mei t/m 15 september 1 januari t/m 15 maart

In het concept van de wet Natuurbescherming
worden de provincies genoemd als de instanties
die de afschottijden voor wildsoorten vaststellen.
De vrees lijkt gerechtvaardigd dat dit opnieuw
leidt tot een grote variatie in de regelgeving.
Het zou veel beter zijn indien voor geheel
Nederland een eensluidende afschotperiode
wordt vastgesteld. Men zou dan kunnen
overwegen om de periode voor het geiten- en
kalverenafschot vast te leggen van 1 oktober
t/m 31 maart.

Tekst: Guus Rutten (WBE Land van Horne en WBE Roerstreek) en
Hubert van Loo (WBE Grensland)
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In de winter spaart het reewild energie en zet de
stofwisseling een paar knopjes lager (foto: Erik de Jonge)
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