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Aktivitei tenkalender 
R ~gio Oosl-Braba nl 
O~1Seef1 op 10 en 11 maan 1995 haar l&!Irlo)kse Regionale Ree»·,ldbeheenen· 
toorIsrelJmg in ua! " Prlnsenhor ' Ie Best. 
Regio A(hlcrhock 
organi$eel1 op 18 en 19 maart 1995 h:L3r 26s1i' Ilegionale Reewi1dbe~r«'mOOl\Slel· 
ling in de f.xelse Molen 
Rrgio \lest· en Middrn·Bl'2bani 
organaseen op 25 en 26 maan 1995 haar Regionale Retwildbe~rlffilOQnslelling in 
1I0It! "Belle>'uf" re Chaam . onder het lbema " RfeoI,'ildbeheer O'"eI" de grenztrl 
hel'ri ', mei medewtriung ''m de BelgISChe. reewildlagetS uil de :wlgrenW\de Kem
pen. Verder zullen er dh-me silinds aan,,-ez;g tijrl op tlt.'I gebied ,1.1\ kleding, \11:1. 

perIS. anI/ek leduur en de~ijK 
Aart"ang w. 25 maan om 20.00 uur mei jachlhoombl.uJ.>r.s. zon. 26 maan \':I,n 
12,00 1700 uur. 
Jaan-ergadering \ 'erf ni &l ng Hf l Reno' lld 
In legensli'Jling 101 eerdere publikalif:$ It,'Ortll de Ja:lf'"trg:ulering v:rn de Vereniging 
liet Reewild ~lIoude!l op 6 mei 1995 In Hotel Sakker \I' Vorden. 
\"creniging Nedulandst' Landg~deren 

lIei besluur ' .. n de Vereniging Nederlandse Landgoederen oq;aniseen op lali'rtlag 
22 ~pril en 30 september 1995 h:ur !edenWfpdering. 
Oe St id rling Game fai r Nederland 
organiseen op ~njdag 16, zalenbg 17 el! zolldag 18 lum 19')5 in her: prachllge park 
" Berg en Bos" \I' ApeldQom haar ({Ie Came fair (2e Luslrum). E,·ertluele nadere 
informalies volgl m htt komende nummer 
Stichting WIldbcheer \'elu"'e 
organaseen op 24, 25 en 26 mun 1995 haar jaarlijkse grofwildbeheenemoonSlel· 
ling Vln de Velu",'e in nel AardhuIs re noog SOCren De keuring ,indl plaalS op 20 
maart 1995, 

INHOUD: 
- Raiachoneel 3 
· Slijtage of slijpplaatje. Dr. !I.RJI. lIullm 3 
· Benoeming ambtelilk secretaris, 4 
· Van de voorzlller, VI. KfJIIe 4 
· Uil l'en tijdschrift . dbr. R. Cmljms 8 
· Regio Veluwt-Betuwe op voorlichung.spoel. Jin: L Ku:ak 9 
· Rce\o.·ildsch:ade, nog veel onbekeoo!. de /]ern, /l.I/.M Ptll:w en 

H.WRC. Berger 11 
- Discus5i(> mei \'eierilUir Sludemell . dln: H.II. Slig/t>r 18 
- :i"azoet en nog .... 11. P. Scb,,6der 20 

Nieuws ''1In hel secrewi:J.21 en de ledensnvice 
mil! } F.. I"lW lI"p·Bru;nil/S 22 

"Caprco!us" is hel onafhankelijke orgaan van de Vereniging 
lIel Reewild. De weergegeven meningen komen niel noodza
kelijkerwijs overeen meI die van hel besluur. De redactie be
houdt zich het recht voor, elke reactie te korlen of Ie 
redigeren. 
CopY \'OOf de volgende "Capreolus" vóór I mei 1995 
zenden aan hel secretariaat: Vereniging Ilel Reewild, 
Antwoordnummer 3268, 3800 ZA Leusden. 
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Redactioneel 

-s. Kolle-

Geachte lezers, 
Tot onze grote spijl bereikt 
deze Capreolus u geruime 
tijd na de geplande dmum. 
Na een eerste vertraging 
welke ik geheel voor mijn 
rekening moet nemen , werd 
de planning verder verstoord 
door een evacu3lîe. Hierdoor 
is ook de Rcgiobeslurendag 
buiten het bereik van deze 
uitgave gevallen. 

De nu opgelopen vertraging 
laat eens Ic meer het klas
sieke probleem van vrijwilli
gersorganisatie zien; als om 
bepaalde redenen de centraal 
geachte persoon i.c. de 
hoofdredacteur moct verza
ken, kunnen cr onaccept.1be-
Ie vertragingen ontstaan. FQiQ: joIte H...,ldriJu 

IWICT1Olo1.Et 

Mocht u suggesties hebben, Slijtage of slijpplaatje? 
hoe deze situatie is het ver-
volg voorkomen kan worden 
verneem ik dil graag. Tot 
sIal moel ik nogmaals hel 
boetekleed aantrekken. 

Zoals ook uit de brief van 
Or A. Ruiten blijkt, is er 
een meer dan storende fout 
in een dOOf ons geplaatste 
vertaling geslopen. Hiervoor 
excuses, wel moet ik de re
dactieraad in deze vrijwaren. 
Dit artikel is nooit voorge
legd ter beoordeling. 

-Dr A.P.M. Rullen-

Het is erg jammer dat bij de 
vertaling van het overigens 
uitstekende artikel van Wol· 
fram Osygan in Capreo!us 
nummer 6, oktober 1994 
"Zahnabschliff· is vert.:tald 
in slijpplaatje. Er had na
tuurli jk moeten staan: 
slijtage. 

Nu is het artikel voor de ge
middelde lezer onzinnig en 

verwarrend. Laten we hopen 
dat de reewildjagers genoeg 
verstand van zaken hebben 
om reeds bij de eerste (dik· 
gedrukte) alinea te begrijpen 
dat bij de " leef tijdsbepaling 
aan de hand van de trofee" 
natuurlijk niet het slijpplaat
je is bedoeld als de oudste, 
gemakkelijkste en trefze
kerste methode. Het is te
leurstellend dat redactie en 
redactieraad deze stommiteit 
hebben laten passeren. 
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Benoeming mevrouw B.H. Strating-Mei •• ner 
tot ambtelijk . ecretaris 

Om tegemoet Ie komen aan de wens 
van vele leden om de bereikbaarheid 
van de vereniging Ie verbeteren, en 
om toegenomen werkzaamheden bin
nen de vereniging tc coördineren ) 
heefl hel beSluur besloten mevrouw 
8.11. Strating-Mcissner Ie benoemen tot 

ambtelijk secretaris. 
Vanaf heden luiden de gegevens van 
de Vereniging Het Reewild: 

Secretariaat: Waaldijk 11 , 
4171 CA Herwijnen . 
lel/Fa" 04188-2365 

Van de voorzitter 
-T.M. Kolle-

In de laatste maanden is 
ook de jacht op reewild on· 
der publicitair vuur komen 
te liggen . Dat is enerzijds 
spijtig, maar stelt ons ander
zijds ook in de gelegenheid 
en dwingt ons zelfs ons 
standpunt, onze visie op 
reewildbeheer ook in de me
dia versterkt uil te dragen. 
Wij staan vol overtuiging 
voor een goede zaak en de 
ti jd is gekomen om uil de 
verdediging te komen en de 
media en het publiek actief 
te benaderen, 

Op dit moment werkt uw 
bestuur intensicI aan een 
communicalieslf3ICgiè en 
een PR-plan, dat vcelom\'at
lend zal zijn. De uitwerking 
\'an dil plan zal niet een
\'oudig zijn en ook de fi 
nanciering vereist een 
degelijke studie. Op de aan
staande Jaarvergadering van 

• 

de Vereniging, op 6 mei in 
][otel Bakker in Vorden, zul
len wij onze plannen ont
vouwen en uw steun 
daarvoor \'ragen. Maar ook 
in de tussentijd zitten wij 
niet stil , ook al is het soms 
wat rustiger aan het be
stuurlijke fronL Achter de 
schennen wordt echter door 
vele \'rijwilligc bestuu rders 
intensief gewerkt op allerlei 
niveaus. Het politieke en be
leidsmatige traject, het over
leg met andere organisaties, 
hel begeleiden van WBE's en 
vele andere zaken hebben 
onze aandacht Veel is cr 
bereikt in de afgelopen ja
ren, nog veel meer moet er 
gedaan worden. lIel zelf uit
voeren van de merkenrege
!ing, het voorstellen van 
gewijzigde jachttijden , \'eel
vuldig overleg over de ver
gunningaanvragen , de 
driejaarlijkse vergunning, 
coördinatie met KNJV en Mi
nisterie, het \'ooroereiden 

van een PR-actie, het sa
menSICIJen en produceren 
van ccn nieuwe stand voor 
de Vereniging, de voorberei
dingen voor de Game Fair 
zijn slechts een paar van de 
zaken die in de afgelopen 
maanden hun beslag hebben 
gekregen. 

Om onze leden een indruk 
te geven van onze huidige 
PR activiteiten , plaatsen wij 
hierna het persbericht dat de 
Vereniging 7.eer kort na de 
publikaties over het reewild
afschot in Flevoland in de 
landelijke pers heeft laten 
verspreiden. De reacties wa
ren 7.eer positief, maar niet 
toereikend. Daarom kiel.en 
wij voor een nieuwe PR 
stmtegie. Met uw steun. 

Persbericht 
De Vereniging Het Reewild . 
(VR) is een natuurbescher-

f(,/Q pag. 5 Tb.J. u/jens 





mingsorganisatie met als 
doel het behoud en verbete
ring van de reewildstand in 
Nederland. Zij ziet daarbij de 
bejaging van recwildpopula
ties als noodzakelijk middel 
van goed natuurbeheer. 

Naar aanleiding van hel 
door de Stichting Kritisch 
Faunabeheer gelanceerde 
plan om dui7.end reeën uil 
de Flevopolder te vangen en 
na.'u hel buitenland over Ie 
brengen, dit om het afschot 
van de7.e reeën Ie voorko
men , meent de VR dat dit 
een absoluut niet adequaat, 
zeer onjuist en volstrekt on
uitvoerbaar plan is. In de 
eerste plaats constateert de 
VR dat de Stichting Kritisch 
Faunabchccr kennelijk ook 
van mening is, evenals de 
VR en andere belanghebben
de organisaties, dat het in
grijpen in rceënpopulaties 
door mensen noodzakelijk is 
om te zorgen voor een ge
wnde en stabiele populatie. 
De reden voor het ingrijpen 
in de7.e populaties, onder 
meer door middel van beja
ging, is overigens niet 
slechts de schade aan jonge 
gewassen, doch met name 
het voorkomen van overpo
pulatie en de negatieve ge
volgen daarvan zoals 
ondervoe<ling, ziektes, ver· 
keersslachtoffers, stress etc. 

Het is naar de mening van 
de VR wetenschappelijk en 
in de praktijk voldoende 
aangetoond dat gebieden 
6 

waar reeën voorkomen een 
beperkte draagkracht hebben 
en dat derhalve overpopula
tie de bovenomschreven ne
gatieve gevolgen heeft. De 
aanwas van reeën is groot , 
circa 50 % van de aanwezi
ge populatie per jaar, wdat 
ingrijpen noodzakelijk is. liet 
vangen van reeën is daartoe 
echter absoluut ongeschikt. 

De gevolgen daarvan zijn 
niet anders te omschrijven 
dan als dierenmishandeling. 
Reeën zijn immers niet zo 
dicht te benaderen dat zij 
verdoofd kunnen worden , 
zodat andere vangstrnethodes 
gebruikt 7..Ouden moeten 
worden, 7..Oals bijvoorbeeld 
netten. Dit zou enorme 
angst en stress bij deze die
ren veroorzaken waardoor 
hel denkbaar is dat een 
groot gedeelte van de ge
vangen dieren deze actie 
niet zou overleven . Boven
dien wordt dan a-selectier 
ingegrepen in de populaties 
waardoor sociale structuren 
verstoord worden . De jacht 
in Nederland vindt selectief 
plaats, met zo min mogelijk 
verstoring, op deskundige 
wijze en 7.odanig dat de so
ciale structuren van de die
ren intact worden gelaten_ 
Stress, angst en verstoring 
treden daarbij dan ook nau
welijks op. 

Verder is het plan om de 
dieren over te brengen naar 

andere Europese landen , ge
noemd werden Duitsland en 
Luxemburg, onuitvoerbaar. 
In Duitsland komen al zeer 
veel reeën voor, en met na
me de boseigenaren pleiten 
al jaren voor een sterke ver
hOging van afschot , om 
daardoor schade aan de bos
gewassen te voorkomen. 
Reeën worden daardoor veel 
intensiever bejaagd dan in 
Nederland. Ook in Luxem
burg zullen dezelfde proble
men een rol spelen. 
Bovendien worden in alle 
Europese landen reeën op 
bijna dezelfde wijze beheerd 
en bejaagd als in Nederland. 
De gebruikte methodes van 
beheer en bejaging zijn im
mers wetenschappelijk en uit 
natuurbeheers-oogpunt on· 
derbouwd en zeer ver
antwoord. 
Tot SIOI hel, uitsluitend 

..... jij' -



emotionele en niet door fei ~ 
ten gest.1afde, argument van 
Stichting Kritisch Faunabe
heer en Dierenbescherming 
dal hel hier om drachtige 
dieren zou gaan en hel 
daarom verwerpelijk is deze 
te bejagen. Bij reeën is er 
sprake van zogenaamde uil
gestelde implantatie. Dat be
tekent dat na de bevruchting 
(in juli/augustus) de be
vruchte eicel zich enkele 
malen deelt, waarna het 
groeiproces stopt. De vrucht 
komt pas in de baannoeder 
nadat daar voldoende hor
moon prolactine aanwezig 
is. Dat tijds tip ligt rond eind 
december. Pas vanaf dal mo
ment tot eind april groeien 
de vruchten ui l lOl baringrij
pe embryo's. ])e jacht op 
vrouwelijk reewild in Neder
land eindigt op 15 maart. 
Derhalve op een moment 

dat de vrucht pas goed in 
ontwikkeling komt. Drachtig 
zijn de reeën echter feitelijk 
al vanaf de bevruchting in 
juli/augustuS, echter alleen 
niet zichtbaar. Indien men 
uitgaat van hel principe dat 
reeën beheerd en dus gere
guleerd moelen worden , 
maakt het derhalve geen en
kel verschil , op grond van 
dit argument , of dit in 
augustuS of in januari 
plaalsvindl. 
Het moment waarop de 
jacht gesloten wordt , is zo 
gekozen omdat voorkomen 
moel worden dat vrouwelij
ke reeën bij hun kalveren 
weggenomen worden. Dat 
speel! zich af in de periode 
mei tot juli . Bovendien moet 
de7.c wijze van reguleren 
voorkomen dat sociale stmc
turen vernietigd worden , 
hetgeen door a-selectief 

I---~---_-
,. 
I -- -~ 
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vangen wel zou gebeuren. 
De VR pleit overigens voor 
een \'ervroeging van de 
jachttijd op vrouwelijk ree~ 
wild, te beginnen in septem
ber, om daarmee een nog 
betere selectie en nog min
der verstoring te bereiken. 
De door de Stichting Kritisch 
Faunabeheer en de Oierenbe
schenlling voorgestelde 
maatregel schiet haar doel 
echter volkomen voorbij en 
bereikt slechts een averechts 
effect. Een effect dat in ieder 
geval niet de wens van de 
Dierenbescherming kan zijn. 

Voor nadere informatîe kunt 
u zich wenden tot de amb
telijk secretaris van de Vere
niging Het Reewild, 
mevrouw 8./1. Straling
Meissner. 

Amsterdam , 18 januari 1995. 
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Uit een tijdschrift 

-R . Guit jens-

Bron BB Publiek Domein, 
september 1991 

Door paaltjes langs de weg met een 
sterk ruikende stof in te smeren , stc
ken op die plaatsen minder reeën over 
en doen zich minder aanrijdingen 
voor. Dat is de kern van een experi
ment in het Lauwersmeergebied. Hon
derden bennpaalljes langs de 
Marneweg zijn daar ingesmeerd met 

een sOOrt stinkend piepschuim. Het 
concept werd mei succes beproefd in 
Duitsland , Op de Bundesstrassen waar 
de stinkstof werd toegepast , daalde het 
aant.tl aangereden reeën met 50 tot 70 
procent. 

Ook langs de Marneweg loopt het aan
tal slachtoffers nu terug. Vorig jaar 
vonden nog slechts 23 overstekende 
reeën de dood. De kosten van de pre
ventie-operatie langs de Marneweg zijn 
relatief gering: J 600,-- op jaarbasis. 
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Regio Veluwe-Betuwe op 
voorlichtingspoel 
-L. Kwak-

Terreininventarisatie 
In samenwerking met de 
Stichting Reeënbeheer Neder
land organiseerde het 
bestuur van de Regio 
Vcluwe-Betuwe een vicrtal 
cursusdagen "Terreininventa
risatic". Op 6, 7, 11 en 12 
juli 1994 werden onder idea
le weersomstandigheden in 
Ugchelen-IIoenderlo, Eispeet
Nunspeet, Rheden
Middachten en Leerdam de 
cursusdagen gegeven. Voor
afgaande aan de realisatie 
van de cursusdagen werden 
leden en de WBE-bcsturen 
in de regio aangeschreven. 
Ge\'raagd werd of er belang
stelling bestond voor de cur
sus en w ja, die leden die 
betrokken zijn bij het opstel
len van de reewildbeheer
plannen a:m te melden. Er 
was meer belangstelling dan 
gedacht en er moest gesleu
teld worden om de aanmel
dingen op de goede dagen 
cn plaatsen te krijgen. Uit 
de reacties bleek alras dat 
het bestuur een goede keus 
had gemaakt met het onder
werp terreininventarisatie. 
Het doel van de cursus was 
de verantwoordelijke mensen 
in het regio-reewildbeleid 
wat extra bagage mee te ge
ven bij hel opstellen van de 
beheerplannen. Afgesproken 

was nu eens niet te kijken 
naar al die facetten van het 
reewildbeheer waarbij de 
jachttechnische zaken bepa
lend zijn. Bewust is getracht 
de cursisten naar het reebio
toop te laten kijken "met 
reeënogen" 

Brede discussie 
De cursusdagen kenden een 
theoretisch gedeelte dat ge
volgd werd door een rond
gang in een door de 
regio-leden aangedragen ter
rein. Er werden be'lOCken af
gelegd aan de terreinen van 
Staatsbosbeheer te Ugchelen-

, 

lloenderlo, SBB te Nunspeet 
en aan privé-terreinen te 
Middachten en 
Vijfherenlanden·Zuid. [n 
overleg met de Stichting 
Reeënbeheer Nederland werd 
een programma uitgewerkt 
dat op de vier cursusdagen 
door de heer Ir J.Poutsma 
werd gepresenteerd. Terugkij
kend moet de regio met ge· 
noegen constateren dat de 
heer Poutsma een uitstekend 
en levendig verteller is, zo
wel voor de klas als tussen 
de struiken. [n een zo nu 
en dan prikkelende woord
keus werden de cursisten 
wegwijs gemaakt in het ge-

fQlo: Joile flendn·ks 
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gedrag van hel ree en de 
daaraan gekoppelde biotoop
keuze. Meerdere keren werd 
de vraag gesteld: "Hoe vcr
zamelt een ree zijn voedsel 
en wanneer?". Een snel te 
stellen vraag die echter niet 
zomaar te beantwoorden is. 
Dat de discussie in een on
gedwongen en prcnige sfeer 
\'crliep spreekt voor zich . De 
tijdslimieten moesten meer
dere keren onder de aan
dacht gebracht worden. Als 
handige leidraad in de brede 
discussie was aan elke CUf

sist een stencil uitgereikt 
met als lilel: " lIet opstellen 
\'all een reewildbeheerplan 
binnen een wildbeheer
eenheid". 

/0 

Positieve bijdrage 
Na de theorie werden de 
cursisten meegenomen naar 
de praktijk. Getracht werd 
de cursisten een 7..0 groot 
mogelijk aantal verschillende 
biotopen vooi" te schotelen 
in de te bezoeken terreinen. 
Duidelijk kwam hierbij naar 
voren dat het ene terrein 
kennelijk om andere uitleg 
vraagt dan het andere. Op 
het ene terrein vindt hel ree 
een ideaal voedselaanbod en 
op het andere lijkt het volle
dig aan voedselaanbod te 
ontbreken. We zien dal de 
reeën zich in veel situaties 
handhaven. Menig reeënman 
werd met het eenvoudige 
maar 0 zo doeltreffende 

'waarom ' tot nadenken 
gestemd. Het 'omdat het al
tijd al zo is ' of 'zo is nu 
eenmaal de praktijk' kon 
door een aantal praktische 
aanwijzingen en verklaring
en opgehelderd worden . 

Kortom; de regio heert met 
deze vier cursusdagen een 
positieve bijdrage kunnen Ic
veren aan het inzicht in de 
terreininventarisatie. Een van 
de deelnemers fommleerde 
het erg doeltreffend: 'lk loop 
al jaren in dit veld. Ik ken 
elke boom en elke struik en 
toch is het net alsof ik in 
een ander bos loop. Zo heb 
ik er nog nooit tegenaan 
gekeken! ' 

Foto." At!101l H"ilemf/ 
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Reewildschade: 
nog veel onbekend! 
-R.H.M. PeJtzer-
-H.w.r.G. Berger-

Inleiding 
In de duitstalige bosbouwli
teratuur wordt regelmatig 
melding gemaakt van vaak 
aanzienlijke schade, vooral 
aan bosplantsoen , aange
bracht door reewild. De 
schade wordt grotendeels 
veroorzaakt door vegen en 
vreten en daarnaast in min
dere male door schillen. De 
schade kan bestaan uit lich
te tot zware beschadigingen 
van jonge boompjes, waar
door de groei belemmerd 
kan worden en zelfs sterfte 
op kan treden. De oorzaak 
is in de meeste gevallen een 
te hoge reewildstand in het 
terrein. In bosbouwvakbla
den wordt dan ook regelma
tig gepleit voor een 
aanzienlijke verlaging van de 
reewildstand. En dan komt 
de reewîldbeheerder in zicht! 
In Nerlerland verkeren we in 
de situatie dat de ree
wildstand hoger schijnt te 
zijn dan steeds werd aange
nomen, nl. ca. 56.000 stuks 
tegen ca. 25,000 stuks. Dat 
zou betekenen dat de ree
wildstand in ons land aan 
de hoge kant is. Wanneer 
Wildschut (1980) al stelt dat 
in ons land geen ruim te en 
voedsel is voor méér dan 
25.000 reeën, dan zou de 

stand dus véél te hoog zijn. 
Oesondanks wordt cr in ons 
land weinig melding ge
maakt van reewildschade 
Maar komt dat omdat cr 
geen schade is of omdat we 
de schade niet zien? 

Het probleem 
Reewildschade li jkt lot voor 
kort in de Nerlerlandse bos
bouw als bijna vanzelfspre
kend te worden gevonden , 
het hoon er bij. Slechts in 
een enkel artikel werd aan 
del,e schade aandacht 
besteed. Verkoren en Sis
singh (1976) legden een dui
delijk verband tussen 
omloopfasen van het bos en 
de (on)aamrekkelijkheid 
daarvan voor hel (ree)wild. 
Volgens hen was er in 1976 
al sprake van een te hoge 

- - ---------
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recwilddichtheid en zij be
pleitten dan ook een lagere 
dichtheid. Vrij recent slon
den de kranten vol met arti
kelen over de te hoge 
reewildstand in Flevoland en 
leek het alsof alle reeell 
daar moesten worden afge
schoten. Hel ging echter om 
een probleem dat zich voor
doet in oostelijk Flevoland , 
al komt ook elders in Flevo
land recwildschadc voor. 
Zeer recent stond over dat 
afschot in de krant het be
richt "Zwangere reeën prooi 
van jagers"! Nu kan men 
twisten over de inhoud van 
een dergelijk kranlebcrichl 
en twijfels hebben over de 
deskundigheid van de be
trokken journalist. Dat 
neemt niet weg dat er wel 
degelijk sprake is van een te 
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hoge reewîldstand met beo 
trekking tot de noodzakelijk 
gewenste bos\·e~onging. Te 
veel reeën zorgen er voor 
dat van bosverjonging niets 
terecht komt , wanneer niet 
allerlei dure maatregelen 
worden genomen. 

Wanneer schade? 
Doude van Troostwijk (1988) 
geeft aan dat cr sprake is 
van schade wanneer er een 
zekere drempelwaarde wordt 
overschreden , dusdanig dat 
daardoor het proces van 
bosomwikkeling strijdig is 
mei de doelstelling van dat 
bos. Dil betekent (L1t in het 
geval van bosbouw hel ver· 
lies aan jong plantsoen een 
bepaald percentage niet mag 
overschrijden. Door droogte, 
vorst en niet aanslaan 7.a1 
altijd een bepaald deel van 

het plantsoen afsterven. 
Vreet en veegschade kan dat 
aandeel vergroten waardoor 
een drempelwaarde wordt 
overschreden en economisch 
gezien schade wordt ver
oorzaakt. 
jauch (l99I) stelt dat de aan· 
gebrachte schade de tOl
standkoming van een 
bepaald type bos niet mag 
belemmeren. Verjonging van 
hoofdboomsoorten moet 
zonder beschermingsmaatre
gelen tot stand kunnen ko-

" 

men. Zo niet, dan is er 
sprake van economische 
schade Naast economische 
schade kan ook ecologische 
schade worden onderschei
den , bijv. wanneer een ken
merkende natuurlijke 
vegetatie zich niet kan ont
wikkelen c,q. verjongen 
Oauch, 1991; Guthörl, 1991). 

Hoeveel schade? 
In de inleiding wordt al 
aangcgc\'cn dat er weinig 
bekend is omtrent de schade 

die het reewild aan het Ne
derlandse bos toebrengt. Dal 
de schade aanzienlijk kan 
zijn blijkt ook wel uit de 
berichten over oostelijk Fle
voland, maar hoe groot die 
schade exact is wordt nict 
duidelijk. 

In de Boswachterij Austerlitz 
van het Staatsbosbeheer op 
de Utreçhtse Heuvelrug, met 
een reewilddichtheid van ca. 
10 stuks per 100 ha. , werd 
al enige jaren geleden ver-
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moed dat er sprake was van 
soms aanzienlijke reewild
schade. Bij een eerste ver
kenning bleek bijvoorbeeld 
in een perceel met Zomereik 
dat het oorspronkelijk inge
plante plantsoen bijna geheel 
verdwenen en vervangen 
was door natuurlijke opslag 
van O.a. Grove Den. Juist 
omdat er sprake was van 
"ven'angende" opslag werd 
de werkelijke schade verdoe-
7.eld en niet direct opge
merkt. In principe was hier 

sprake van een situatie 
waarbij de spontane ontwik
keling niet overeenkwam 
met de doelstelling van het 
bos, dus van schade. 

Halen 
Om enig inzicht te krijgen 
in de mate van schade is 
vervolgens in enkele perce
len mei verschillende boom
soorten én een perceel met 
natuurlijke opslag een voor
onderzoekje gedaan. Voor al
le percelen geldt een 

vergelijkbare reewilddruk. 
l-lierbij is gekeken naar het 
percentage overgebleven bo
men, en de mate van aange
brachte veeg- en vreetschade. 
Bij beide vormen van schade 
is uitgegaan van lichte, mati
ge en zware schade. Lichte 
schade houdt in een bescha
diging waardoor de groei 
wordt vertraagd, maar her
stel mogelijk is zonder dat 
er sprake is van waardever
mindering, matige schade 
houdt in dat de boom hel 
wel overleeft, maar dal er 
een waardevermindering op
treedt en zware schade bele
kelll een ernstige 
belemmering in de groei , 
waardoor de boom geen 
waarde meer heeft, tot het 
afsten'en van de boom. 
Als resultaat kwam naar vo
ren dal van alle geïnventari
seerde bomen slechts 16 % 
géén schade had opgelopen. 
[n totaal had ruim 11 % 
vecgschade opgelopen, inclu
Sief 8 % zware schade en 
ruim 41 % vreetschade, in
clusief 38 % zware schade. 
17% van het ingeplante ma
teriaal was dood en 29 % 
ontbrak. Cijfers die aangeven 
dal er best wel wat aan de 
hand is, 

Verschillen in schade 
Tussen de verschillende bo
men treden behoorlijke ver
schillen op afhankelijk van 
de voorkeuren van het ree
wild. Bij de Zomereik had 
elke boom schade, meest 
zware schade, opgelopen en 
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was 50 % dood en ontbrak 
37 % van hel aangeplante 
plantsoen. 
De Beuk komt er beter van
af hoewel ook bij deze 
boomsoort veel van het in
geplante materiaal ontbreekt 
(28 tot 48 %) en het aan
deel zware vrcetschade op 
kan lopen lot 50 %. Veeg
schade (4 tot 20 %) ligt wat 
hoger dan bij Zomereik (5 
tot 12 %). 
Bij Douglas treedt bij 35 % 
veegschade op, inclusief zo'n 
26 % zware \'eegschade. 
Zware vreetschade is bij 
19 % geconstateerd, 28 % 

van de aanplant was dood 
en 17 % ontbrak. 

De gevoeligheid voor veeg
schade ligt in Austerlitz hel 
hoogst \'oor Douglas, ge
volgd dOOf Lijsterbes, Beuk, 
Zûmereik en Grove Den. De 
gevoeligheid voor vreetscha
de ligt het hoogst voor 
Lijsterbes, gevolgd door Zo
mereik , Beuk, Douglas en 
Grove Den. 
Der.€ gevoeligheid kan per 
terrein anders liggen. Uit 
onderzoek in Duitsland en 
Oostenrijk blijkt dat elk ter
rein weer een iets andere 

volgorde binnen de voor
keursli jst oplevert (Bernhan, 
1987; Petrak , 1990; Guthörl , 
1991). Een en ander is na
tuurlijk ook afhankelijk van 
de boomsoorten binnen het 
onderzoeksgebied. 
Opvallend was dat het vak 
met natuurlijke opslag, 
waaronder Zomereik , Beuk 
en Lijsterbes, veel minder 
schade tiet zien dan de vak
ken met ingeplant materiaal. 
Hier had 60 % géén schade 
opgelopen en bestond de ge
constateerde schade vooral 
ui t zware vreetschade 
(38 %), voornamelijk bij de 
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aanwezige 7.omereik en 
Lijsterbes. 

Ook uit andere gebieden 
(o.a. Boswachterij Staphorst) 
zijn signalen \'ernomen dat 
ingeplant materiaal veel 
meer schade oploopt d;m 
natuurlijke opslag. Naast hel 
feit dat gekweekt planLSoen 
smakelijker schijnt Ie zijn 
speelt ook de plantafstand 
een belangrijke rol. Uit on
derzoek door Roeder en Jä
ger (1989) blijkt dat de 
beplantingsdichtheid bepa
lend is voor de vraatbe
lasting, des te hoger de 
beplantingsdichtheid des te 
lager de vraatbelasting. 

Rol reewildbeheerder 
Waarom komt het zover dal 
er zelfs krantenberichten 
verschijnen over de schade 
die reeën aanbrengen, waar
door "drachtige" reegeiten 
moelen worden afgeschoten? 
En dan nog wel berichten 
over de Flcvopolder die juist 
jarenlang als hél \'oorbeeld 
gold waar jaarlijks hel af
schotkwantum \'oor bijna 
IDa % werd gerealiseerd! 
Terwijl dat elders in den 
lande rond de 6S % 
schommelt. 
Jaren geleden is door ons in 
een artikel in liet Reewild al 
aangegeven dat het halen 
van het afschOlkwantum 
dOOf de Flevopolder hele
maal niets zegt over het 
aantal reeën in het veld. Er 
kunnen er al te veel zijn en 
wanneer hel afschotkwan-

turn onvoldoende rekening 
houdt met een te hoge 
stand, ook al wordt dat 
kwantum gehaald, dan zal 
die stand steeds toenemen. 

Hllf!!11 1I/J1 bel al.'lbol 
1.:/11/111//111 :eW /1/('/, (iler 

(/(/1/1111 1('('('1/ 111 hd I ('tri 

Tot een niveau waarop de 
bosbouwer gaat klagen. Ge
constateerd moet worden dat 
de praktijk ons gelijk geeft. 
En waarom die discrepantie 
tussen aantallen en noodza
kelijk afschot? Omdat we nu 
eenmaal niet in staat zijn 

'J1>/tmmg: Ha/U Bulder 

het aantal reeën in ons veld 
exact arUl te geven. Omdat 
er in de meeste gevallen 
sprake is van een onder
schatting van het aantal , 
waardoor het afschot te la3g 
blijft. 
Is hel (bn de schuld van de 
reewildbeheerder dat de 
schade uit de hand loopt? 
We weten allemaal dat de ja
ger volgens de jachtwet de 
verplichting heeft om schade 
aan gewassen , waartoe ook 
bomen behoren , te voorko
men. Maar het zou te mak
kelijk zijn om hel zo te 
stellen. Reewild is moeilijk 
Ie inventariseren en hel 
vraagt bijzonder veel tijd en 
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moeite om bij benadering tc 
weten hoeveel rceen in het 
veld aanwezig zijn. Veel ree· 
wildbehcerders hebben die 
tijd niet en omdat ook het 
jachnoezicht vaak pan-time 
moel worden verricht of 
vaak geheel ontbreekt, blijft 
een nauwkeurig overzicht 
van hel reewildbestand \'eel· 
al een vrome wens. 

Oplossingen van een 
jager 
Van een jager die bos in 
zijn jachtveld heeft mag na
tuurlijk wel verwacht wor
den dat hij schade door 
reewild enigszins kan her
kennen . Maar de meeste ja
gers zijn geen bosbouwers 
van origine en ze zijn vaak 
ook niet volledig op de 
hoogte van de bosbouw
doelstellingen. Hel is op de 
eerste plaats aan de bosbou
wer om de jachtgerechtigde 
opmerkzaam te maken op 
eventuele schade en hem te 
vragen om wal aan de te 
hoge reewildstand Ie doen . 
Echter het ontbreekt in veel 
jachtvelden aan een goede 
communicatie, waardoor de 
reewildbeheerder niet weet 
wat de bosbouwer wil en de 
bosbouwer niet weel wat de 
rccwildbeheerder wil. 
Daarom het advies om eens 
te p["J.ten met de bosbouwer, 
ga met hem het bos in en 
bekijk percelen waar jonge 
aanplant staat, ga na of c'r 
schade optreedt en of die 
schade de doelstellingen van 

FcIo: j{Jft Helldriks het bos in de weg staan, en 



leer schadebeelden te her
kennen. En stel een wildbe
heerplan op in samen
werking met de bosbouwer. 

Eigenlijk zou men al wande
lend in een bos direct moe
ten kunnen waarnemen of 
er sprake is van een lage of 
een (te) hoge reewildstand. 
En dat is te leren! 

Jn Duitsland wordt momen
teel al gesteld dat men net 
zo lang met afschot door 
moel gaan dat er géén scha
de meer optreedt. Dan pas 
heeft men de reewildstand 
voldoende gereduceerd. Of 
we dat voorbeeld in Neder
land moeten volgen is de 
vraag, maar dat de SlaJld in 
veel bossen omlaag moet 

daar zijn wij van overtuigd . 
Niet alleen vanuit bosbouw
belangen, ook in het belang 
van hel recwild zelf. Rccwild 
gedijt pas goed bij een lage 
stand, dat hebben de Noord
Oost Polder en de F1evopol
ders ons reewildbeheerders 
in het verleden wel laten 
zien. We hebben cr alleen te 
weinig \'an geleerd. Maar wc 
zijn nooit te oud om het 
nog te leren!! 

Oe beide auteurs zijn gaarne 
bereid om meer informatie 
Ie verstrekken of om u met 
raad en daad bij te staan: 

R. H.M. Peltzer, 
tel. 08380-17124 
HWP.G. Berger, 
tel. 03439-1426 

RIDJUJSOWJE NOC rttL a'·BtU'·/")' 
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Discussie met veterinair 
studenten 
·H. Stigter· 

Op dinsdag 4 oktober 1994, 
hield ik op uitnodiging van 
het gezelschap "Archeolus" 
als derde spreker een inlei
ding namens de Vereniging 
Het Reewild. De lezing was 
gelileld: "Reewildbeheer en 
de veterinaire aspecten cr
\':1n ". "Archeoius" is een 
werkgroep opgericht door 
veterinaire studenten en in 
eerste instantie gericht op 
bijzondere dieren en vogels. 
Dit interessegebied wil men 
uitbreiden. Voor deze avond 
waren de overige twee spre
kers de heer Achterbcrg, blo-

" 

loog, en de heer Cnoop 
Koopmans namens Kritisch 
Faunabeheer. Na een aardige 
inleiding door de heer Ach
terberg over de afstamming 
en biologie van het rcewild 
volgde de voordracht van de 
heer Cnoop Koopmans. De 
laatste toonde eerst een vi
deo van de dierenbescher
ming waarin bepaalde 
beelden van de jacht werden 
getoond. De voordracht van 
de heer Cnoop Koopmans 
was getiteld "Waarom de 
jacht op het reewild gestopt 
(en verboden) moet wor
den", Hij probeerde de jacht 
en het wildbeheer als geheel 

in diskrediet te brengen en 
bracht daarbij tevens een 
aantal zaken naar voren die 
niets met het reewildbeheer 
te maken hadden. Mijn in
leiding had , mede door bo
venstaande, de volgende 
inhoud: 
- een spreker van het K.F.B. 
maakt misbruik van de 
spreektijd door zaken naar 
voren te brengen die niets 
of slechts gedeeltelijk met 
het onderwerp te maken 
hebben en versterkt dit nog 
eens mei een video-opname 
die een totaal verkeerd beeld 
van jacht- en wildbeheer 
geert. 



- crop wijzen dat de dieren
beschenning en ook het 
K.EB. vaak de plank 
misslaan. 
- vaslStellen dat een aantal 
zaken zoals de heer Choop 
Koopmans deze naar voren 
bracht , aantoonbaar onjuist 
zijn. 
- het eigenlijke thema dat 
alleen een kritisch reewild
beheer mei ver:uuwoorde 
uitvoering van het afschot 
dOOf een terzake kundige 
wildbeheer/jacht organisatie 
kan voorkomen dal het ree
wild onnodig te Jijden krijgt. 
Dil thema werd door mij 
toegelicht met sheets en 
dia's welke het een en an
der lieten zien over aanspre
ken van het reewild, 
ontweiding en over aandoe
ningen van parasitaire en 
bacteriële virus berkomst. 
Mijns inziens zijn daarbij ve
terinaire aspecten: 
1- bij veldwaarneming 
afwijkend-ziek reewild sig
naleren, 
2- .bij ontweiding letten op 
besmetting en andere afwij
kingen, 
3- eventueel besmetting be
oordelen op gevaar voor 
mens en dier, 
4- lintwonncycli doorbreken 
lèrwijl men hel K.ER
verhaal teveel op geYOelsar
gumenten vond berusten 
kon hel (veterinaire) gehoor 
mi jn verhaal klaarblijkelijk 
wel waarderen . Verder bleek 
d:J.t de materie voor velen 
inderdaad nieuw was en 
had men veel vragen hier-

over. Het biologische verhaal 
bleek voor hel gehoor dui
delijk. Dit was tenminste de 
indruk die ik van de panel
discussie kreeg. Dit panel 
bestond uit de heer Achter
berg, de heer Cnoop Koop
mans en ondergetekende. Na 

FoIo: a ud. Hoorn 

afloop van de lezing vroeg 
men overigens of ik bereid 
was om bij gelegenheid op 
basis van concrete argumen
ten nog eens deel Ie nemen 
aan een discussie over het
zelfde thema. Mijn antwoord 
hierop was: "Ja". 
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Nazoek en nog wat. 

Obr P. Sdmrider reagelTl bienTiee QP 
bel tlrlikel 'Nm:oeft · /'On diJr. T. Filber 
/ti Caprrolus flummer 6: 

Ondanks hel feil dat ik hel 
kogelschieten, al zeg ik het 
van mezeU, vrij goed be
heers, heb ik af en toe toch 
een hond nodig voor de na
zoek, terwijl achteraf blijkt 
dat de schoten in de regel 9 
van de JO keer perfeçt ge
plaatst zijn. Maar ik haal 
dan ook nooit huzarenstuk
jes uil en houd me boven
dien strikt aan de volgende 
vuistregels, want ik ben van 
mening en gelukkig velen 
\'30 ons groene gilde met 
mij , dat wild géén schiet
schijf is. 

- Ga 2 x per jaar naar de 
]{) 

schietbaan voor 'n 
proefschot 

. Schiet nimmer vrijhandig 
- Zorg er voor, dat het stuk 

dwars staal en liefst bin
nen de 100 meter. 

. Gebruik een kaliber dat 
zweet veroorzaakt 

- Prent de aanscholpIaats in 
uw gedachten en ga daar 
altijd eerst kijken ook al 
ligt het stuk zichtbaar een 
eind verderop 

tIet is voor velen van ons, 
die niet iedere dag in het 
veld zitten een moeilijkheid 
om de juiste afstand te 
schatten en om de aanschot
plaats te markeren en terug 
te vinden. En met hetgeen u 
op de aanscholpiaats vindt 
doet u ervaring op en is 
een training voor u welke 
een volgende keer van pas 

kan komen . Bedenk dal het 
niet een wet van Meden & 
Perzen is, dat cr altijd schot
tekens op de aanschotplaats 
Ie vinden zijn ook bij per
fect zittende schoten. De 
grootste foul die de reejager 
kan maken in de praktijk is, 
door onvoldoende of hele
maal niet na te zoeken , om
dat hij het wild niet heeft 
zien tekenen op het schot 
en op de aanschotplaats 
niets gevonden heeft en ver
volgens denkt mis geschOlen 
tc hebben. Haal er altijd een 
hond bij, ook in twijfel ge
vallen 

Men schiet namelijk niet zo 
gauw echt mis aangestreken 
met een goed ingeschotcn 
buks! Bovendien hebben we 
in veel jachtterreinen te ma-



ken met dichte dekking en 
lang niet iedereen bejaagd 
zijn reewild in een open of 
vlak terrein, waar men het 
wild na het schot nog lang 
kan volgen . Dan hebben we 
bij de avondaanzit nog de 
handicap met het snel afne
men van goed zicht. Het is 
dan ook aanbevelenswaardig 
om niet zelf door de dek
king te gaan liggen struinen 
en zeker niet met een oner
varen hond. U belemmert 
daarmee de nazoek met de 
getrainde hond, gemakshah'e 
genoemd "zweethond" al
hoewel men daar zeker in 
het buitenland eigenlijk iets 
anders onder verstaan. 

Het door mij genoemde per
centage van 45 % van het 
afschot , dat in aanmerking 

komt voor de nazoek, is een 
Duits percentage hetgeen ik 
ook in de uiteenzetting heb 
vermeld, evenals door de 
heer WJ Huygen , redacteur 
KNJV, genoemd in zijn com
mentaar. U dient daarbij nog 
te bedenken , dat in Duits
land op grofwild ook gedre
ven mag worden beja.1gd, 
hetgeen het nazoek percenta
ge alleen maar verhoogd. 
Dat neemt allemaal overi
gens niet weg dat de Vereni
ging lIet Reewild met het 
uitgeven van een lijst met 
honden die geschikt zijn 
voor de nazoek op reewild, 
dit keer roos geschoten 
heeft, gezien de vele gunsti
ge reacties die we tot op he
den hebben mogen ont\'an
gen. Ik wil dan tevens van 
de gelegenheid gebruik ma-

ken om iedereen , die zich 
heeft opgegeven met z'n 
hond, nadat onze "zweet
handenlijst" gereed was, na
tuurlijk a.11l de beurt komt 
voor vermelding bi) de vol
gende uitgave, zodra deze 
verschijnt, hetgeen we ech
ter op dil moment nog niet 
exact kunnen zeggen . 

Hopende hiermee de door 
de heer Faber gestelde vraag 
in ons vorige nummer naar 
genoegen te hebben 
beantwoord. 

P.S. Dit jaar heb ik zes stuks 
reewild mogen schieten en 
toch had ik bij 2 stuks een 
hond nodig ondanks 6 blad
schoten. De heer Sterks van 
onze lijst uit Schijndel weet 
hiervan! 
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Nieuws van ons secretariaat en 

-J .E. van lIerp-Bruynius-

Ruim 2100 leden! 
Mede als gevolg van de fusie 
van de Vereniging Reewild
kring Oost-Brabant met de 
Vereniging Het Reewild is 
het ledenaantal vall de Vere
niging fors gestegen tot 
meer dan 2100 leden. Alle 
nieuwe leden werden als ge
bruikelijk in het bezit gesteld 
van een fraai kennisma
kingspakket. Het 2oo0e lid 
de heer A. Spoorenberg te 
Bergeyk 7.al door de regio 

secretaris van Oost-Brabant 
worden gehuldigd. 

Relributi e 
De adminiSiratie heeft in
middels aan alle regio's een 
overzicht doen toekomen 
naar aanleiding \'an de retri
butie, die zij dil jaar mogen 
verwachten van de vereni· 
ging. De regio's ontvangen 
elk jaar een bijdrage van de 
Vereniging Het Reewild naar 
rato van het aantal betalen
de leden in een regio. He
laas zijn er nogal wat leden 

die over het afgelopen jaar 
1994 hun contributie niet 
hebben volcL'lan. De regio's 
hebben uw financiele steun 
nodig om activiteiten e.d. tc 
organiseren. De leden die 
achterstand hebben in hun 
betaling, hehben onlangs 
een nieuwe acceptgirokaart 
ontvangen. Een oproep aan 
deze leden , heeft u achter
stand in uw betaling contri
butie? De Vereniging heeft 
uw steun nodig, maak het 
verschuldige bedrag, via de 
acceptgirokaart , spoedig over. 

"klre"illg: Hans Bu/dtr 



ledenservice 

Corro de reebok Stichting Het Drentse Boek der vermelding van hel aan-

I' 
in boekvorm bereid gevonden " Corro de tal boeken en de titel "Cor-

Reebok " in boekvorm uil te ro de Reebok". Hel boek 
-H.A. Moorlag- geven. Leden van de Vereni- wordt dan begin mei loege-

r 
ging liet Reewild kunnen zonden. Na 1 april kost het 

In de Nederlandse Jager van het met folO's en tekeningen J 25 ,--. Corro de Reebok is 
1991 en 1992 verscheen het geTliustreerde boek (22.5 x een all-round verhaal over 
waargebeurde verhaal "Cor- 16, honderd pagina's) in be- hel mooiste wild in Ne-
ro de Reebok" in veertig af- zit krijgen dOOf vóór I derland. 
leveringen. Auteur H.A. april a.s. J 22 ,50 over te De fOl0'S in di! boek werden 
Moor[ag uil Hoogeveen be- maken op giro 486305 Ln.\'. mei medewerking van Joke 
schrijft hierin het leven van Stichting Het Drentse Boek Hcndriks uit Ellecom ge· 
een Drentse reebok van te Zuidwolde (Drenthe), on- leven!. 
diens geboorte tot zijn dood. 
In het verhaal ontdekt Corro 
als jonge rcehok de gevaren Tentoonstelling ten van 2000 reeën in de 
van het bos en leert op " Reeën en Reewild- Flevopolder. 
speelse wijze andere dieren beheer in Nederland" De tentoonstelling zal be-
kennen. Hij verliest zijn staan uit de expositic dic 
moeder dOOf een verkeers- -Bob Canjels- door het Natuurhistorisch 
ongeluk, ontwikkelt zich Museum te Leiden in sa-
daarna van gaffelbok tOt ka- Vanaf zaterdag I april tlrn menwerking met de heer J. 
pitale zesender met een maandag 17 april 1995 zal POtllsma en de Vereniging 
eigen territori um en vindt in Kasteel Groeveveld te Het Reewi!d is ontwikkeld, 
een vriendin, Cora. Samen Baarn een tentoonstelling te foto's van Joke Hendriks, 
trekken 7.e op en zorgen zien zijn met als onderwerp schilderwerken van Hans 
voor nageslacht. Aan hel 'Reeën en Reewildbeheer in Bulder en een expositie van 
einde van zijn leven is Cor- Nederland '. Deze tentoonstel- de WBE Noorderpark. 
ro moordenaar met twee ling wordt georganiseerd 
ven'aarlijk dolken op zijn door de Regio Utrecht, Openingslijden: 
kop. Een jager moet hem Noord- en Zuid-Holland, om dinsdag t/m vrijdag 
wegnemen. bij de met dit onderwerp van 10.00- 17.00 uu r 
(orro droeg zijn erfelijke wal minder bekende natuur- 7.aterdag en zondag , eigenschappen over op zijn liefhebber meer begrip te van 12.00- 17.00 uur 
nakomelingen die nog steeds kweken voor het reewild en 's-maandags gesloten, 
in de bossen aan de Pcsser- de wijze waarop het reewild maar op 2e Paasdag geopend. 
dijk, onder de rook van wordt beheerd. 
Hoogeveen, leven. Corro de Dit naar aanleidi ng \'an de 
Reebok is een realistisch negatieve publici teit die de Belangstellenden worden van 
verhaal over reeén in Oren- laatste maanden is gegeven harte uitgenodigd deze ten-
the. De auteur heeft de aan het \'ermeende afschie- lOOnstelling te bezoeken. 
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