zen. Afschot is jagen en dat willen ze niet . Ook al is het in het
belang van de dieren . Jagen nee. Met alle kwalijke gevolgen

Samenwerking

van dien. Dat noemen we onze verantwoordelijkheid nemen?

In heel veel gevallen is 'samenwerken' het toverwoord,

We hebben er de mond van vol. Maar als puntje bij paaltje

Ten aanzien van beheer van reeën en damherten zijn

komt is even niemand thuis . Deze houding moet gestopt wor-

een paar beherende TBO's in de Kennemer regio het wel

den . Gelukkig is er een kentering. Goede voorlichting en de

met elkaar eens. Maar binnen de WBE en het leefgebied

onderkenning van het maatschappelijke probleem, mede door

van de dieren ligt ook de AWD. Amsterdam die het daar

het agenderen door Verenigingen als de onze en het Edelhert

voor het zeggen heeft, wil niet dat er op haar grond

worden er stappen gemaakt. Goede stappen .

gejaagd wordt. Komt er geen integrale samenwerking
op gang dan gaat het niet lukken. Dan zal de uitvoering

Het gaat nooit snel genoeg

van het beheer altijd gefrustreerd blijven. Een oplossing

Je wilt dat het nu opgelost wordt. Het moet nu geregeld

zou kunnen zijn om het beheer van bepaalde diersoor-

worden. Sjoerd Joustra zou niets liever willen. Hij is op het

ten (damhert, reel weer in handen te geven van het Rijk.

ogenblik bijna full time als vrijwilliger bezig de ellende van

Dat zal in ieder geval een uniform beleid stimuleren en

ons maatschappelijk onvermogen weg te werken . Bijna in zijn

dus een eenduidige uitvoering.

eentje heeft hij die 60 reeën van de straat gehaald . Soms drie

Hier is beheer op leefgebiedniveau een voorwaarde.

op een dag . Nazoeken, afschieten, dier wegbrengen. Maar

Hier ligt de taak voor een reewildcoördinator samen

eerst nog geweer en zijn hond Purdey, een korthals griffon,

met de verantwoordelijke voor het faunabeheer

ophalen . De aanhanger op de gemeentewerf, die moet ook
mee. Hulp vragen van blauwe politie . Praten met omstanders
en uiteindelijk als het nodig is het gewonde dier afschieten.
Vaak na een intensieve nazoek met Purdey, die gelukkig tot

Wat moet er nu gebeuren volgens jullie?

nu toe op een 100% score staat. Dan is er nog de adminis-

In koor zeggen Sjoerd en Peter bijna . Laten alle verantwoor-

tratie . Groot respect hoort hij te krijgen . Hij heeft voor eigen

delijke terreineigenaren en instanties eens adequaat gaan

rekening zich bekwaamd in de materie. De opleiding Grofwild

beheren. Begin er gewoon mee . Ga praten met elkaar. Stel

theorie en praktijk gevolgd . BOA geworden en net heeft hij

doelen en kom tot overeenstemming om die doelen na te

zijn aanstelling gekregen . Is nu alles geregeld zoals het zou

streven . Breng de stand van de damherten naar acceptabele

moeten zijn? Is er nu adequaat in te springen en effectief

proporties. Laat geen oren hangen naar maatschappelijke

te werken? ·· Nee, noch steeds niet. Een aanwijzing van de

minderheden . Pas misschien een intensief bejaging toe bij

provinci e zou ons werk een stuk makkelijker maken . We lopen

de hotspots. Idat zijn er drie Vogelezangseweg, Zeeweg en de

rond met een stapel grondgebruikersverklaringen, dat wil je

Brouwerskolkweg in OverveenJ. Zo zie je meteen hoe dicht de

niet weten . Ligt een zwaar gewond ree op een stukje terrein

ellende bij de bebouwing komt.

waarvoor ik geen grondgebruikersverklaring heb,
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