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Het Reewild
verkeersaders bemoeilijkt de uitwisseling
tussen ce reewildpopulaties. Dit kan mogelijk
tot vnlics van gencn binnen de populaties
leiden, met alle risico's van dien. Oe komende Flora- en Faurlawel die .ondanks herhaaldelijk aandringen. het nitedum "beheer"
voor ingrijpen Ifl de reeënpopulaties niet
erkend. Het wegvallen van een belangrijk
deel toezicht in het buitengebied door h~t
verdwijnen van particulierr jachtopzichters.
tevens bijzondere opsporingsambtenaren. De
opvattingen van sommigen die ter wille van
de spontaniteit van natuurlijke processen
bereid zijn om catastrofes binnen populaties.
en daardoor grootschalig dierenleed, te
;:jc('eplt"ren. AI deze zaken kunnen etn breuk
in de tot nu toc zo succesvolle geschiedcnls
van het rr(wild in Nederland betekenen.

50 Jaren steeds planmatiger reewildbeheer

liggen achter ons. Beheer vall een diersoort
dlc zich in dc loop dcr jaren gcweldig heeft
weten aal'l te passen aan alle veranderende
omstandigheden. Die enorm in <l3ntallen is
toegenomen.
Or vooruitliende blik van de initiatiefnemers
van weleer die de Vereniging Rt'rwild ht'hhrn
opgericht heeft daar zeker toe bijgedragen.
Maar ook het meedenken van de wetgever
via de jachtwet van 1954 en volgende invlliJingen van deze wet. Wetenschappelijk
onderzoek en de toename van de kenni~
omtrent de ecologie van drzr diersoort.
Opleiding van reewildjagers/brheerders.
ErectiCVl.' stropcrijbest-:jding. AI deze ontwikkrlingen hebben er toe bijgedragen dat
deze enorme toename lil aantallen plaats
heeft kunnen vinden zonder dat dit lol grote
problemen aanleiding heeft gegeven.
Integendeel. heel veel mensen verwelkomen
de toename van deze aantrekkelijke dieren in
natllur- en cultllurgebieden. Het ree heeft
een grote betekenis voor de recreatie. maar
de re("fe~tie ook voor de reeën. Over veel van
de7r bovengenoemde aspecten vindt u bij
dragen in dit nllmmcr.
De toekomst baart ons echter zorgen. De
verstedelijking van Nederland gaat maar
door. lintbebouwing langs de belangrijke

Het is daarom hel voornemen tijdens onze
officiële jubileumviering op 21 april 2001
dOOI middei van een symposium uitgebreid
aandacht aan de ontwikkelingen voor de
toekomslle besteden. Want ook de komende
tijd is het de uitdrtlkkelijke bedoeling van de
Vereniging om. rekening houdende met
moderne inlichten en toegeromrn kennis.
op de bres Ie blijven staan voor de belangt"l'
van de reeen. zoals is vastgelegd in het În
2000 tot s.tand gekomen "miSSIon statement",
Ik bes(uÎt dan ook met de wens dat het
goede werk van de Vereniging Rerwild nog
vete jaren kar worden voortgezet ten bate
van de reeën.

P. Schen~
voorzitter
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Voor u ligt het eerste nummer van Capreolus
in 2001, het Tijdschrift voor Reewildbeheer,
waarin het historische feil wordt herdacht dal
de Vereniging Het Reewi ld op 21 apr il 1951
werd opgericht. He t bereiken van die mijlpaal
Îs e~n welgemeende felicitatie waard,
In de eerste 33 jaar na de oprichting is er
geen blad verschenen. Er Wil ren eenvoudig te
weinig Ifden.
De voorloper van bovfngenoemd blad verscheen onder redactie van de heren H.
Eikelboom, G.w. Boele en P.H. Schneider in
maart 1984 onder de naam: Hef Reewild, met
als ondertitel: Mededelingen van de Vereniging
Het Reewi/d. Het was een kwartaalblad en
bleef dat tot juli 1990. Daarna zette P.H.
Schneider het contact met de leden voort in
drie Nieuwsbrieven, te wften in febwari 1991,
september 1991 en feb ruari 1992.
He t efrstvolgende nummer kwam in maart
1993 uit, kreeg de titel Caprea/us. tijdschrift
voor rccwildbchcC'r en was zwart-wit gedrukt
op A5 formaat. Tot en met december 1998
verschenen er 20 nummers. De redact ie
bestond uit M. Aberson, T. Kolle, J. van
Haaften, mevrouw J. van Herp- Bruynius. P.
Schneider en mevrouw M. Spaargaren.

Begin maart 1999 verscheen darl het eerste
blad in de huidige vorm op A4--formaat in
kleur als nummer 21. De defini tieve titel
lu idde opnieuw : Copreo/us. tijdschrift voor
reewildbeheer.
In de turbulente vijft ig jaren die achter ons
liggen, is er een eno rme opbloei geweest in
de aandacht en de kennis betreffende het
reewIld, een 500ft gewetensbezinning die
haar gelijke niet kent in de waardering van
enige andere diersoort.
Vanouds heeft het ree, de Waldrandschliipfer
zoals von Ratsfelti hem noem t, immers een
wein ig spec taculair bestaan ge leid, behalve
voor de ware dieren- en natuurliefhebber.
Het kreeg van de jagers nauwe lijks aandacht,
omda t rood- of zwartwild, en kleinwild, eeuwen lang op de ee~te plaats waren gekomen. Erger nog: he t ree was eigenlijk maar
ern lastpost die landbouwschade vrroorzaakte, de bers op groot wild op cruciale momenten vrrstoorde en door zijn onberekenbaarheid niet gesch id was voor de aan parforcejachten verslaafde bovenlaag.
Tekenend is dat het În Engeland tot in onze
tijd nog geb ruik was het ree aan te duiden

als ongrdierte (vermin) of dl: poor mens stag,
waarop de gangbare schadC'lijkwildbestrijding
van toepassing was. In ons land mocht het
nog tot aan de vijfde Jachtwet van 3 november 1954 met hagel worden geschoten.
In Frankrijk is het ree eveneens lange tijd in
jagerSkringen niet hoog aangeslagC'n geweest.
De definitieve omslag naar aandacht en eerbied voor het ree werd in de eerste helft van
de twint igste C'euw ingezet door enkele wijze
mannen, van wie Mr. J.O. Tha te een bestuu rlijke en literaire sleutC'lrol heeft gespeeld. In
di t verband mag niet onvermeld blijven dat
de eerste redacteur van de Nederland5che
Jager. Moustache, in dit blad er reeds in de
jaren twintig op aandrong meer zorg aan he t
rerwild te besteden.
That~ heeft tezamen met W.H. bets van
Amerongen en CJ. Coldewey op 21 april
1951 de Vereniging Het Reew ild opgericht,
waarna de bovengenoemde vijfde Jachtwet 3
_ jaar later mede door hun toedoen van
kracht werd. Deze wet verenigde eindelijk de
belangen van de jacht, bosbouw, landbouw
en natuurbescherming in zich, hoewel het
landbouwbelang bleef prevaleren. Hel was

5 -----------------------

voortaan verboden het reewHd door middel
van drijf- of drukjachten tt bejagtn, voor hrt
(ee mocht alleen nog sneldeformerende kogel mun itie met een minimale E WO-waarde van
980 Joule worden gebruikt om ~en snelle
dood te bewerkstelligen (een Joule is een
energie-eenheid, uitgedacht door de Engelse
bie rbrouwer, James Pres<:ott Joule (18181889), later natuurku ndige) en er kwam een
merken regeling, l'Iaarover later meer.
De eerste voorzitter van de Vereniging Het
Reew ild was genoemde Tacts van
Amcro ngen. Na hem hecft Thate meer dan
vijftien jaar het voorzitte rschap bekleed. Zijn
opvolgers waren achtereenvolgens HJA van
Beuningen (eerste insteller van een reewildwisselprijs), M. Vos, Th. Enklaar, M. de
Savornin lohman, T. Kolle en thans P. Schenk.
CJ. Coldewey fungeerde gedurende een glOoi
aantal jaren als onvermoeibare secretarispenningmeester. Hij kreeg samen met 1. van
limburg 5tirum in 1954 de opdracht de
belangrijkste Nederlandse ree-. rood- en
zwarlwildtrofeeën mei die van het
Konink lij ke Jachtappartement van het loo,
naar de internationale tentoonstelling in
Düsseldorf te brengen. Zij bleven daar een

week, niet alleen om het Nederlandse paviljoen in te richten, maar ook om van de
Dl/Ïlse Fors/meister 5arlorÎus het keuren van
reewildgewe ien Ie leren. Zij hebben later aan
de hand daarvan cursussen aan de leden van
Het Reewild kunnen geven. Nog later resulteerde dil in het aanstellen van officie!e
keurmeesters. Van limburg Stirum ontwierp
een instrumenl om de waterverplaatsing
(volumemeting) van het gewei te meten.
Tevens adviseerde laatstgenoemde de toenmalige minister over de kalibers van de
kogelgeweren, die voor reewild verplicht
waren gesteld.
De ve reniging heeft altijd kunnen beschikken
over de medewerking van enthousiaste reewildliefhebbers, als Oestuurslid, als reewilddeskundige of anderszins. Om er enkele te
noemen: A. ten Cate, J. Schol ten (experimentele kwalit eitsverbetering van reewild in
eigen raster). Tecrink (administrateur) en
anderen.
Speciale vermelding verdienen de he ren J.
Maliepaard en WJ. Schuitemaker. l ij waren
de politie~e zwaargewichten die op aandringen van het jonge reewildbestuur de invoe-

ring van de merkenregeling {de (I'ewildloodjes) definitief tegen een niet geringe weerstand gestalte hebben gegeven, ee n instelli ng
die weliswaar een vrij grote adm in istratieve
belasting beteKende, maar van grote waarde
voor het beheer en de on twikkeling van de
reewi ldstand is gebleken. Daarbij mag niet
worden vergeten dat Scnuitemaker vanuit
Den Haag gaarne gebruik waakte va n de
diensten van secretaris Coldewey om locOlal
vast te stellen op hoeveel loodjes deze en
gene reewildjager recht had, een opdracht
die neerkwam op een wisseling van 1500
brieven pe r jaar.
Vandaag de dag sp reken we niet meer over
de reewildjacht. maar, bij gebrek aan predator!!n, over reeënbchce', omdat die laatste
term beter uitdru kt waa r het om gaat: hel
beheren van een gezonde reeëns tand, mct
inachtneming van de belarg!!n van aUe groeperingen die een raakv lak met het ree hebben. Dit beheer hield in he t verleden en
houdt thans nog het bestaan van enkele
onvoorwaardelij ke beg·nsclen in:
• een aantalsregu lering op basis van draagkrachtmodellen, vooral te realiseren in de
jaarl ingenklasse. met inachtneming van
een verstandige geslach tsverhouding tussen mannelijk en vrouwelijk reewild en een
gerich te piramidevormige opbouw van de
populat ie:
• he l weg nemen van oude, zie ke en invalide
exemplaren, dan wel het toepassen van
dielVriendelijke ziekte- en overbevo)kingsmaa tregelen;
• het verbetere n of doen verbeteren van de
zogenaamde veldgrenzen. waaronder wordt
vers taan de zo breed mogelijk!! g'ens tussen laveigebied en dekking:
• het ex tra aandacht besteden aan reewild
da t zich door dominante, hiërarchisch
hoger staarde reeën naar voed.elarme
gebieden heeft laten verjagen (J. Poutsmal.
ook als het gaat om normale migratieverschijnselen.
Om op basis van dele principes een reewildbestand te op timaliseren is he t geweer
onontbeerlijk. In de Duitssp rekefldc landen
sp reekt men in di t ve rband terecht ovcr
Hege mil der Büchse.
De steeds weer de kop opst ekende pleidooien om het (eewild geheel aan zichzelf over
te laten, zonder ingrijpen van de mens, staan
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hinderen. Blijkbaar is hel schuwe ree geruisloos een cultuurvolger geworden, met
behoud van zijn wilde eigenschappen, waaronder mag worden verstaan dat ondanks
vaste leefpatronen het zich niet laat cultiveren, temmen en dom~eeren. Hel blijft een
mYSlerieU5, eigenzinnig, onberekenbaar
wezen, dat bijna altijd wonderlijk goed weet
waar gevaar dreigt.. Hier staat legenov~f dat
het zich -in de ons omringende landen
beduidend meer dan in Ned~rfand- volkomen
vertrouwd overdag laat zien, maar st~eds
zonder risico te nemen.

garant 'Ioor een hoe'leelheid dierenleed in de
'Iorm 'Ian ziekte, lijden en lange doodsstrijd.
die on'lergclijkbailr groter is dan de snelle
dood door een deskundig geplaatste kogel.
Als tussenoplossing valt dan te beluisteren
dat het afschot door beroepspersoneel dient
te worden verricht. Afgezien 'Ian een vedvoud aan gemee nschapskosten is dit een
schijnoplossing. Niet dat beroepspersoneel
zieh minder goed van zijn taak lOU kwijten
dan de goed geoefende reewildbehee rder,
maar er is geen reden om aan te nemen dat
de eerstgenoemde categorie het bêter doet.
Oe kennis en kunde die vanuit de Vere nig ing
He t Reewild (en de KNJV) naar hun leden
worden uitgedragen, dekken bO'lendicn alle
facetter! van hel beheer optimaal er! gaar!
via wetenschappelijke r!ascholi ngsc ursussen
eJfectief met hun lijd mee. Aan de basis 'Ian
actief reewildbeheer staan de o'lerluiging en
de wil om die taakstelling naar eer en geweten te vervullcn. Behalve dat is de zelfstandige ree wild beheerder van hoog tot laag een
sterk gemoti'leerd, om niet te zeggen gepassioneerd mrns, waar het zijn reewild betreft.
En als we dan in Van Dale kijken zien we dat

Aangezien de Nederlandse jagers, in welk
'Ierband dan ook, gedurende de hele 20e
eeu w het recwildbeheer hebben uitgeoefend,
stellen wij vast dat het reewird daar niet
sltcht bij is gevaren. De serieuze aanpak van
schietvaardigheid, reewijdkennis, weidelijkheid, dierenliefde, wetenschappelijke onderzoeksmethoden en bovenal zelfbeheersing,
hteft binnen en builen de grenzen aan de
wieg gestaan van een leidende positie van
Duitse, Oostenrijkse, Tsjechische en
Nederlandse reewilddcskundigen. Om er,
afgezien van de eerder in dit artikel gtnoemde namen, ecn paar te noemen: F. von
Raesfeld, Bubenik. Grondel, 1. van Haaf ten, J
Poutsma, D. Wildschut, 1. Voute, 5, 5iebenga.
Groot BrulOderink, Goosen, Greydanus en
vele anderen, terwijl pas veel later wctenschappelijke geluiden uit Groot-Brittannië
overkwamen (R. Prior, 1. Aleock).
Zij allen hebben hun steentje, of vaak een
flinke steen, bijgedragen tot het doorgrond
en van het in wezen ondoorgrondelijke
reewild. Het is wegens plaatsgebrc:k nict
mogtlijk om hier diep op hun wetenschappelijke prestaties in te gaan.

het woord passie bctekcnt: harrsfOchtrlijke
liefde. Die twee woorden kl inke n misschien
wat hoogdra'lend, maar ze zijn er niet minder waar om.
Of de wonderlijke 'Iermenigvuldiging van het
reewild tussen het jaa r 1900 (2500 stu ks) en
het jaar 2000 (60.000 stuks of meer) alleen
aan menselijk beheer Îs Ie danken mag dan
wat de kwantiteit betreft ter discussie staan.
maar zeer zeker niet wat de kwaliteit
betreft.
Kwalitat ief kunnen georganiseerde en ongeorga niseerde reewildbeheerders op een indi'Iiduele gezondheidstoestand van het
Nederlandse recwild wijzen die er wezen
mag. In Tsjechië, Zweden en Polen mogeo er
hogere lichaams- en geweigewichten geconstateerd worden, voor ooze maatstaven hebben wij over de he I' linie sterk recwild in
huis. Overigens blijft het een interessant
raadsel waarom cc gigantische bevolkingsgroei, de nieuwbouw, de uitbrt"idi ng 'Ian het
wegen- 1'1"1 spoorwegenr\rt, de industriële
revolutie:, de enorme recreatiedruk en de
versnippering van leefgebieden deze toename van hel reewild niet hebben kunnen ver-

Wij zijn thans allen doordrongen 'Ian het feit
dat het beheren van reewHd de morele plicht
met zich meebrengt om zich een grondige
kenn is van het reewild eigen te maken. We
moeten de ins and outs van de leef tijdsschatting beheersen. ongeacht het feit dat
we allemaal toch nog voor verrassingen
komen te staan en wij moeten de gewei-.
gedrags- en lichaamsbeoordeling onder de
knie hebben. Ieder dient over recente wetenschap te beschikken inlake ziektebestrijding,
en de rijkdom of de armoede van de biotoop
consequent in het afschotplan te betrekken.
Dal is l'en optelsom van na te streven
en deels reeds b~reikte zaken, waarvoor
de komend e gene raties ons dankbaar
zullen zijn.
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Predatie en concurrentie
DOOf Or. J.L van Haafttfl

Binnen alle levensgemeenschappen

Voedselpyramide
In de natuur komen plantl!'neters en vkC!:s-

Retatie predator I prooid ier
Het afnemen van het aantal predatoren leid-

kunnen dieren elkaar het leven hecl

eters naast elkaar voor. De laak van de plan-

de in Alaska en in Yukon lot een slerk ve rhoogde elandenstand met als gevolg ove rbegra7.in9. Hierdoo r werd de eo nd itir van de
elanden zo slecht dat een hoge frequcntie
van botbreuken voork wam, zelfs bij jongc
d'eren (Y\!ehus, 1999).
Dit zelfde hebben wij zo'n 40 jaar geleden in
ons eigen land meegemaakt, waar een te
grote dichtheid van edelherten evenerns
resulteerde in cen slechte cand' tie en het

erg zuur of zelfs onmogelijk maken.
Dit gebeurt door predatie en door

concurrentie.

teneters is onder meer de uitbreiding van
bepaalde vegeta ties tege n te houden, zoda t
er een grote diversiteit aan plantensoorten
blijft bestaan. Wanneer deze planteneters.
mede door het goede votdsd. in een 9(':zoo
de cond:tie zijn, lulkn zij zich voortplanten.

Door toename van deze populaties zal ver·
Roven en plunderen
P,,:deren bett!:tnl lette rlijk roven of plunderen, eigenlijk een vreemde oeschrijving voor
iets wat in de natuu r een hele normale gang
van zaken, ja zelfs een noodlakelijke activiteit is. Wij mensen hebbrn dit reguleref' van
de ene diersoort door een andere die rsoort

hoogde schade aan de vegetatie optu=den,
zoals wij dat onder ande re in Nieuw Zeeland
zien waar een te grole populatie aan edel-

als een soort plunderen of roven 9ei"nterp~e
teerd omdat wij de preoatoren als on7e roncurrentcn bc~chouwen.
Wat houd t nu in werkelijkheid dit roven in
en wie doen d;)t of moeten het dotn?

natuurlijke bosverjonging niet van de grond
komen,
Op den duur zullen de bossen dus verdwijnr'1 tenzij men op tijd maatrt'grlen Irdt
(Magnusson, 1993).

herten veel schade aan de vegetatit tQ(:
brengt. In Schot:3nd veroorzaakt een zeer
hoge hertenstand al meer dan 200 Jaaf grolt
schade aan de bosbouw. Hierdoor kan een

ontstaan van beenbreuken.
Sterke populatiegroei kunnen tot zulke hoge
aantallen witstaartherten leiden dat daar
door de vegetatie dr bt'g razing niet meer kan
verdragen, waardoor een crash (een plotselinge sterke achterui tgang van de populatie
door <;tress, ziektes en ondervoeding ,red.)
ontstaat (Davidson, 1997).
Op het tiland St. Matthcw groeide een rendierpopulatie van 29 tot over de 6000 stub

Foto: J. Hendriks
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Effecten overpopulatie
A.Vermindering van de algemene conditie
van de reeën, waardoor zij vatbaarder worden voor allerlei ziektes. Vooral parasieten
(a ls long- en maagdarmwormen) krijgen
dan de kans slaehtofrers te maken. Na een
afschuwelijke lijdensweg treedt er een verhoogde sterfte onder de reeën op. Hierdoor
kan het voortbestaan van de populatie in
gevaar komen.
B. Verschillende ziektes (zowel parasitaire- als
baeteriële- en virusziektes) kunnen indirect
via 'tussen-gastheren' worden overge-

Foto: J. Hendriks

ir! 19 jaar tijd! Daama kwam de crosh en
olever! er nog 50 dieren over. die zich niet
rne~r konden handhaven. Er waren namelijk
geen mannelijke dieren meer over, waardoor
tie populatie uitstierf (Jefferies, 19!141.
De aantallen planteneters moeten dus op
hun beurt kort worden gehouden, want wat
is het gevolg wanneer de populat1cuitbrf:'iding van planlenetf:'rs, zoals het ree, ongebreideld kan doorgaan::>
Op zichzelf is het prachtig dat cr jaarlijks
aanwas is om opengevallen plaatsen weer op
te vu Urn. Wanneer echter de aanwas groter
is dat het aantal opengevallen plaatsen moeten er diefen kunnen emigreren naar andere
terreinen, waar nog geen of slechts weinig
reewild aanwezig is. In ons land Îs deze
periode allang verleden tijd. Het ree heeft
zicr. over praktisch ons hele land, waar voedsel, dekking en rust voldoende aanwezig is,
verspreid.
Wat :s het gevolg van de overbevolking die
dan optreedt?
Gevolgen overbevol king
1. Meer dieren moeten ook meer eten, het~
geen betekent dat cr meer en meer schade
ontstaat aan landbouw-, tuinbouw- en
bosbouwgewassen. Naast deze vraatschade
is er tevens een verhoogde veegschade
waar te n~men, die vooral tijdens het
afbakenen van de territoria van bokken
toeneemt. Hoc groter de bokkendic:htheid,
hoe kleiner de territoria, hoc meer er wordt
geveegd, met alle gevolgen van dien.
2. Door het 'vol' raken van een bepaald
gebied moet het overtollige reewild wel
migreren om een nieuw leefgebied te vin-

den. Door deze trekbewegingen zien wij
een verhoging van het aantal aanrijdingen
met reeën, vooral in een land als het onze
met z'n zeer uitgebreid wegennet en hog~
autodichtheid. Behalve een toename van
het aantal aaw ijdingen hebben wij in ons
waterrijke land ook te maken met migre-

bracht op mensen en dieren (inclUSief het
vee en andere huisdierenl. zoals de ziekte
van Lyme,

C. Door he-t reeds genoemde minera!entekort
wordt de ontwikkeling van het gewei verstoord. Hierdoor ontstaan, voora l bij jonge
bokken (waarbij de opbouw van het skelet
ook het nodige calcium en fosfor vraagt)
s!eeht ontl'likkelde geweitjes. Bij jaarlingen
zien wij dan het verschijnen van zoge-

rende reeën die te water raken en verdrinken, wanneer de beschoeiingen van de
waterlaoen te ste' l zijn om uit het water te
kunnen komen. In Duitsland verdronk{'n in
10 jaar tijd ('S8-'981 in NordrheinWestfa len zeker t59 reeën, waarvan 20,8%
in april, 39,0% in mei en in Juni nog
t 3,2qt. Gedurende de overige maanden lag
dit beduidend lager (Hartwig, 2000). Oe

naamde knopbakjes. Ee-n duidelijk teken
dus van overpopulatie in dat bepaalde
gebied.
O.Vanl'lege het territoriumgedrag van bokken
is een gebied sn!'ller vol met bokken dan
met geiten, die veel toleranter zjjn ten
opziChte van andere geiten en smalreeën.
Door het wegtrekken van de niet-terr toriale: bokken zien wij een scheve geslachtsverhouding ontstaan. Normaal is deze
ongeveer 1:1. Bij een verhoud ing van 1 bok
op 2 geiten (1 :2) kr ijge n wij tweemaal
zoveel kalveren als normaal het geval zou
zijn. Dit teveel aan geiten vergroot natuurlijk de reeds bestaande problemen!
E. Als gevolg van een grote hokkendichtheid
hebben wij gezien dat de territoria kleiner
worden, hetgeen een toename van grens-

meeste verdrinkingen vonden dus plaats in
de tijd dat de bokken hun terri torium gaan
innemen en afbakenen. Jonge bokken worden dan uit het terrein verjaagd, wanneer
dit vol is en gaan dus zwerven, op zoek
naar een eigen leefgebied,
3, Vanwege het grote aantal reeën wordt de
voeciselkeuze cieperkter. Een ree is een
'snoeper' en graast niet, zoals ons vee,
maar neemt die planten uit de vegetatie
die hem het meest trekken door hun geur
en smaak. O't zij n plamen of plantendelen
met een hoog gehalte aan mineralen, die
de Jonge 1:!'eren nodig hebben om een goed
ske 1f:'t te vormen. Op oudere leeftijd zijn
deze mineralen nodig tijdens het opletten
van het gewei van de bokken, tijdens het
ver~leuren rn voor de groei van de embryo's bij de geiten. Wordt de keule minder,

stwbbelingen met zich meebrengt.
Hierdoor kan stress ontstaan, die van
invloed is op het qedrag en de conditie van
de dieren.
Het regu leren van planteneters is dus t~n
noodzaak en wordt in eerste instantie door
roofdieren, zowel zoogdieren, (roof)vissen als
(roof)vogels uitgevoerd. In tweede instantie

omdat de spoeli ng dunner wo'dt vanwege
de overpopulafe, dan heeft dit de volgen de resul taten:
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Deze manier van regulatie had dus nie~ met
popula tiebchecr te maken. Dit is nu gelukkig
allcmaal veranderd. Het is onze taak te zorgen
dat prooidi~rpopulaties als ree, hert, damhert,
moeflon en wild zwijn gehandhaafd blijven en.
wat héél belangrijk is, dat deze populaties
gezond zijn. Dit kunnen wij alleen maar bereiken wanneer wij uit de te reguleren populaties
die dieren selecteren die de predatoren ook
zouden selecteren. Er zijn mensen die de
natuur z'n gang willen laten gaan en beweren
dat, nu wij geen grote predatoren meer hebben in ons land, de parasieten de rol van predatoren hebben overgenomen. Niets is minder
waar.

zijn er ook nog alleseters die meedoen aan dit
proces van regulatie van plantenetcrs. Dit zijn
onder andere het wildc zwijn en de mens. rlie
van oorsprong ooit onderdeel van de natuur is.
al zijn velen van ons dit vergeten!
Hoe selecteert ue predator?
Op welke wijze gaan predatoren te werk bij
het selectercn van hun prooi? Nemen wij de
wolf als voorbeeld dan weten wij (mede door
mijn onderzoek in Portugal, Kroatië en
Roemenië). dat de wolf prooidieren grijpt die
hij het gemakkelijkst te pakken kan krijgen. Dit
zijn dus de minst snelle dieren en deze vinden
wij vooral onder de zee r jonge en zeer oude
exemplaren, maar ook onder de dieren die in
slechte conditie zijn (vermagerde, zieke en verminkte dieren). De rol van de predator is dus
meer dan alleen maar de populatie 'ko rt' te
houden, want door de wijze van selectie wordt
de prooidierpopulatie ook nog gezond gehouden. Ilierdoor heeft deze populatie een betere
overlevingskans en bUjf! het voortbestaan van
een voedselbron voor de predatoren gewaarborgd.
Naast deze werkeiijke rol van predatie heeft
het achtervolgen van prooidieren ook nog een
ander niet onbelangrijk effect. Blijven de hoefdieren in gebieden zonder grote predatore n
over het algemeen in t'en zelfde leefgebied,
daar waar nog wel predatoren zijn worden de

prooidieren van hot naar her gejaagd, waardoor flus een groter tcrreingebruik wordt v~r
kregen en de ~chade aan d~ v~getatle \leel
minder is.
Dok treedt soms t'en soort aanpassing aan predatie op. Zowel elanden (Edwards, 1983) als
ben,schapen (8leich, 1997} kozen met
hul' kalveren en lammeren terreingedeelten
uil met kwa li tatief minder goed voedsel
om de wolven zo vee l mogelijk te. ontwijken.
Predatoren kunnen dus de plant-he/bivoor
interacties beinvloeden!
SeleclÎe door de primitieve mens
De primitieve mens, uitgerust met zeer eenvoud:ge wapens als pijl en ooog, selecteerde
op een praktisc1 gelijke manier zijn PlOOi. Hier
waren het ook de minst snelle dieren die hij Ie
pakken kreeg. Men keek niet naar de
gewciontwikkeling of het geslacht. Het voornaamste was om vlees voor consumptie binnen
te krijgen. Pas later hebben wij, door de onlwik<e l"ng van buks ~n kijker, een andere
mening over regulatie gekregen. De in het wild
levende populaties !e\lerden behalve vlees en
I>uiden ook nog trofeeën op. Dit laatste werd
zo belangrijk dat wij alleen maar keken naar
dat, wat wij uil de populaties konden halen en
nict naar dat. wat wij lieten leven. Er was
abs:Jluut geen aandacht voo r de opbouwen
overlevingskansen van de 'restpopu lat ie:

---------------------------- 10

Wanneer in een nog wel complete levensgemeenschap parasieten een gastlleer verzwakken zal dit dier door de wolf (of lynx)
opgeruimd worden, zodat verdere infectie
nirt of nauwelijks heeft kunnen plaats vinden. Dat wi l zeggen, de populatie blijft
geLOnd!
2. Parasietcn zijn g~en directe killers zoals predatoren, maar zij laten hun gastheer zo la ng
mogelijk lijden om op die wijze zoveel
mogelijk eieren of larven te kunnen produceren, waardoor verdere infectie plaats
vindt. Hierdoor ontstaat geen gezonde restpopulatie (zoals bij werke lij ke predatie wel
het geval is) maar een krakkemikkig bestand
met alle mogelijke gevolgen. Dit is ni~t de
situatie die de natuur (in normale gcvalfen)
nastreeft en da<lrom moe t dit zoveel mogelijk worden voorkomen.
Concurrentie
Naast predatie beïnvloeden sommige diersoorten elkaar door concurrentie. Bepaalde die rsoorten kunnen hierdoo r bijvoorbeeld niet
meer aan voldoende goed voedsel in hun leefgebied komen zodat zij moeten emigreren.
Concurrentie kan betrekking hebben op het
aanbod van voedsel, maar ook op ruimtefijk
gebied, waarbij de sterkere of de minst ru stige
diersoort de zwakkere en de rustminnende dieren uit zijn leefgebied verjaagt. Bij het ree
kennen wij als concurrenten de edelherten, het
damwiJd cn de wilde zwijnen, maa r ook andere
grazers en het vee, wanneer die in delen van
het leefgebied van reeen hun voedsel moete n
zoeken. Een ree is erg op rust geste ld en mijdt
daarom gebieden waar andere dieren of mensen voor verontrusting zorgen. Tegenwoordig
hebben wij naast de genoemde hoefdieren ook
nog de muntjak als opkomende concurrent.
Deze, in ons land de kleinste van de hertachtigen, is op tal van plaatsen reeds gesignaleerd

en vormt in Engeland al een plaag. Door het
onrustige gedrag en de praktisch gelijke voedselkeus kan deze muntjak. een geduchte concurrent van hel ree wordtn, Willtn wij ons
reewild behouden dan zal de muntjak zoveel
moge lijk binnen de pNken moeten worden
gehouden.
New Forest
In New Forest (Engeland) leven onder andere
de Nel'l Forest pony's die 40 keer zoveel eten
als het ree. Daar de pony's, evenals het ree,
graag braamblad eten is vanaf 1970 veel
braamstruweel uit dit gebied verdwenen. Het
percentage braamblad in het menu van reeën
liep terug van 40% tot 5%! Hierdoo r ging de
reeënpopulatie achte ru it van rond de 600
stu ks naar ongeveer 250 (Faweett, 1997).
In de Duitse literatuur wordt in vele gevallen
gesproken van het verdringen van reeën door
damwild_ In de eerste plaats doordat dammen
in roedels opereren en daardoor onrust veroorzaken waar het ree absoluut niet tegen
kan, vooral niet in de dekking. Daarnaast is er
ook voedselcompetilie. Natuurlijk zijn er verschillen te constateren afhankelijk van de
dichtheid van de dammenpopulaties en de
samenstelling van de biotoop.

rol. In Duitsland maakt men hiel gebruik van
door verse SChapenwo! in netjes op te hangen
waar men reeën uit tu inen en jonge aanplanten wil houden. En dal werkt uitstekend!
Wilde zwijnen en honden
In gebieden met vcel wilde zwijnen lijdt het
ree aan een combinatie van verontrusting en
predatie (met name kalverenpredatie).
Daardoor zicn wij in dergel ijke terreinen maar
weinig reewi!d.
los!operdc honden kunnen een verschrikking
voor reeën betekcnen. In de eerste plaats
natuurlijk door de veroorzaakte verontrusting,
waardoor de tijd nod ig om te herkauwen plotseling wordt afgebroken, hetgeen in geval van
herhaling natuu rl ijk invloed heeft op de conditie van het ree wi!d. Door het opjagen van
reeën door honden maa r ook door mensen
beslaat de mogelijkheid dat de reeen plotseling een weg oversteken, in een kanaa!

predatie &,

terechtkomen of zich dood lopen tegen een
raster. Daarnaast zijn cr onder onze huishonden ook predatoren die, wanneer zij de kans
krijgen, een ree aanvallen, verwonden en zelfs
doden. In arme landen zien wij dat herdershonden zo nu en dan de kuddes verlaten om in
de natuur aan voedsel tc komen, omdat zij dal
op ge.en andere manier krijgen aangeboden.
H'ervoor worden vaak wolven als schuldigen
aangewezen!
Ten sloUe kan de mens door bijvoorbeeld overbejaging en stroperij een te grote predatiedruk
aan de dag leggen. waardoor het reewild in
aantal achteru it gaat en soms zelfs verdwijnt!
Kortom beheren en beschermen blijft in onze
gecultiveerde natuur dus noodzakelijk!

{Bij de redactie kan een iteratuuroverzicht
worden opgevraagd. red _l

Oostvaarderplassen en Deelerwoud
In ons eigen land hebben we twee voorbtelcitn van concurrentie waarbij het ree ter
olaaTsr in aantal en verspreiding sterk is achteru itgegaan, Een hiervan is het recwild in het
OostvaardersplaS!:.engebit'd, waar het van
nature voorkwam. Door de introductie van
Konicks, Heekrunderen en edelherten werden
de reeën verdrongen en gestrest, waardoor zij
-n een slechte conditie kwamen en parasitai re
besmetting optrad met als gevolg een hoge
~te rfte.

In het Deelerwoud is de laatste jaren de
' eeënstand sterk achteruitgegaan door een
toename van het aantal edel-en damherten.
Grote grazers
Het laten begrazen van natuurterreinen, inclusief bosgebkden, door Hooglanders en pony's
heeft eveneens een negatief effect op de aanwezigheid van reeën. Afhankelijk natuurlijk
van de dich theid waarin de grote gralers voorkomen en de kwaliteit van de biotoop.
Waar schapen grazen komen geen reeën. Dit is
hed uuid~lijk waa r te nemen in landen waar
de kuddes overdag de bossrn intrrkken om
aan voedsel te komen, zoals in Portugal en
Spanje. Behalve de onrust en de voedselconcurrentie speelt ook nog de schapengeur t;!en
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Inleiding

Oe bl'l;'Ingstclling voor de effecten van recre-

atie op het natuurlijk miFeu is de laatste
jaren tanende geweest, niet alleen binnen
kringen van hrt wetenschappelijk Qrldrrzoek,

maar ook bij de be1eidsm3'tcrs. Er is zelfs een

sterke te'ldens om steeds meer natllurgcb:e
otn voor -(creatie open te steUen, on:lanks
net ~t dat het recre:aiieprooleem niet is
opgelost Met name bereercers var bos- en
natulIfyebit'df'n (woren de rec'calir nog

sleed.. als een Cllon van verstenng en als eel'
oorzaak "<lil he: verdWIjnen van oepaaldt"
plant- rn o:ersoorten.

Onderzoek

Onderzoek naar oe invloed van reclt';;rie op
zoogdieren is in Nederlano relatief wtiniq
uitgevocrd. in ieder gt>Val veel minde. dan
orderloek naar de in'l!O!:d op brOe<lv0gels
In het buitenland is In Deremarkcn underlock gl!daan natlf ree en edellJert en in de
Vl!renigde Staten naar d j~ersf' diersoorten
LOal~

wapitihert. witstöarthert. bl'rgschaap
f"n berggeit. maar de resultaten zijn nie:
altijd van toepassing op Nedcrlarosl! situalles..
B~kend I~ wel dat er elk jaar leef veel slacht-

•

•

Foto: Th. J. Litjen s

offers vallen onder jo'lge vogels e"l zoogdic!ren door a erlei ff'f:nselijke activ'teiten.
Cvc:lomaaier.. Maken el< \'oorjaar ....eer talloze
s acl1toffers.. Het ver~e<:r veroorzaakl een
ware slachting Of"cer oe o'erer'l: elk jaa' nJim
4.000 reet'n en laten wc (Iet FT,aar 'liet
hebben o\'er de grote aantallen egels, konïnel', hazen, das~n, marters, bJn2mg~ e.d,
En bij dat alles is er ook nog sprake van
negatieve effert!;'n van rttreatÎeacti'liteiten
in bo~ en ",cid,
Rt"crcatic: waar hebbt:n we het over?
Recreeren kU"In!;'''I we op ver~ch:liel'ld('
man;eren. Oe ",rije tijd uie builen ir dc open
lu('ht wordt doorgebrtleht is voor reeën '1an
belang. Volgens oodenoel(, wordl per week
onq~veer 1,1 uur aangewend VOOf recreatie
Luiten, naast bijvoOlbeeld 3,2 uren cic wordell besteed aan plante" dieren en doe het

recreatie

zelf, 6,7 uren aan hobby's, sport en sp!'1 t'n
5,4 uren aan uitgaaf!. Kortom, recreatie builen neemt ccn bescheiden plaats in binnen

onze totale tijdsbesteding en binnen dat zeer
ruime begrip 'recreatie buiten' valt ook het

bezoek aan bos- en natuurgebirdrn.
Volgens schattingen gaat het jaarlijks om
180 tot 230 miljoen btzoeken aan het bos.
Wanneer we dat vergelijken met de ruim 130

miljoen bezoeken aan dagrecreatiepro)ceten
en de ruim 50 miljoen bezoeken aan vakan-

tit:Ctntra en -gelegenheden dan blijkt het
dus om zeer behoorlijke aantallen te gaan.
Op een !]emidde1de werkdag worden ca.
385.000 bosbeweken afgelegd, op een zaterdag circa 576.000 en op el'n zondag
915.000. Dat laatste cijFer houdt in dat

ongeveer 7% van alle Nederlanders op een
gemiddelde wndag in de bossen van ons
land is terug te vinden,
Voor- en najaar lijn periodrn waarin het
be~oek, onder voorwaarde van redelijk goed
weer, het hoogst kan zijn. De zomerperiode
la~t vaak ecn lager bezoek lien en vooral op
lomerse dagen, wanneer een groot deel van
de Nederlanders op of aan het water is te
vinden, kan het zeer rtlstig zijn in onze bossen, De winterperiode is normaliter het seizoen waarin het bezoek haar laagste nivrau
brreikt. Het beeld kan echter per gebied sterk
verschillen. Uit verkeerstdlingrn in verschillende bossen in dczclfde regio, blijken tussen
die bo~<;rn grote verschillen op te tn:den in
topdagen.
Traditionele activiteiten
De traditionele activiteiten in bos- en

natuurgebieden be~ta<ln uit wandelen, fit'lsen, zitten, luieren en zonner"J, sport en spd,
natuurstudie, toeren met de auto rn paardrijden. Momenteell'lordt er stteds meer
geappelleerd aan de ontdekkingsdranç, het
yevoel voor avontuur en de sportivitrit van
de recreant. Er zijn nieuwe recreatievormf'n
omstaan, loals langeafstandswandelen, trekking, oriëntatielopen met kaart en kOlnp!l~,
terreinfietsen, sunivaractivitciten met een·
traal het overleven in de natuur met 9~bruik
rnaking van die natuur, om maar niet te
~flrrken van of( tlJc rood rijden met motor en
tt'rreinauto. Activiteiten dÎe een skerJs intensiever gebruik van het terrein en van de
natuur inhouden.
Honden l'n met name loslopende honden
worden in vet'1 gebieden steeds meer als een
probleem ervaren, Niet alleen met betrekking
tot verstoring van dl' natuur. maar ook in
wrband met overlast voor andere baotkers,
Zelfs in gebieden met et'fl aanlijngebod blijkt
nog een groot d~el (42 tot 77%) van de honden los te lopen.
Effecten van recreatie
Negatieve effe<:ten van recreatie kunnen in
velerlei vormtn optreden, Door belreding kan
een vermindering of het verdwjnen van een
aantal soorten planten worden veroorzaakt,
waardoor minder voedsel bes<:hikbaal komt
voor de reeën, Verstoring door de aanwezig
heiu v<ln de mens of van voertuigt'n kan het
verdwijnen van reeën tot grvolg hebben.
Geillidshindcr door gemotoriseerde voertui!Jen, vervuifing en verontreiniging door het
achterlaten van afval, fecaliën, olieresten e.d.

kunnen het leefgebied inperken.
Mei bezoekers komrn honden mee, honden
die merendeels loslopen. Naast het opjagen
van wild, zijn er ook gevallen bekenu uat uieren door honden zijn doodgebeten. Kortom,
er i~ sprake van een grote verscheidenhrid
aan negatieve effecten veroorzaakt door een
scala aan recreatieactiviteiten.
Gevolgen voor de reeën
Het ree is een '!rij solitair levend dier dM,
vanaf eind april tot lJeyin van de herfst, een
eigen territorium heeft, waarvall de grootte
in het algemeen varil'l'rt tussen de 3 en de
12 ha, Een bok duldt dan geen andere bokken in lijn buurt, maar probeert wel een
aantaf reegeiten in zijn buurt te houden. De
geiten hebben ook een eigen territorium,
maar zijn daarbij veel toleranter ten opzichte
van andt're geiten. Dit betekent dat langdurige of frequente verstoring, in de [}friade dat
ue bokken een territorium hebben, tot gevolg
kan hebben dat een bok zij'! trrritoriuPl (tijdelijk) moet verlaten. Dat veroorzaakt weer
een geweldige onrust onder de andere bokken, want de verstoorde bok komt terecht in
reeds bezette territoria. Zelfs het tijdelijk verfaten van een territorium kan daarom al een
flin~e portie onrust brengen in het veld.
Onrtlst bl'tt'kt'nt in het minst e(gl' gev!!1
energieverlies en onvoldoende tijd voor voedselopname en VOOI herkauwen, in het ergste
geval het verdwijnen van dieren.
Dat reeën ook werkelijk verdwijnen uit Ir
drukke bos9~deelten is middels onderzoek
aanqetoond. Reeên hebben een bepaalde
oppervlakte nodig om een verstoring te kun-

ncn ontlopen. In het b~ is de maximale
v:uehtafstand 500 meter, daarbuiten

Volledig uitgeput, de tong Uil de bek, toLaa!
geen oog meer hebbend voor df' omgeving en
daarom juist in deze tijd erg kwetsbaar voor
verstoring. Bekend zijn gevallen dat bokkrrl
door een heftige schrikreactie dood ble'-lcn.

ontvlucht het ree dat gebied.
Na afloop van dc vcrstoriny keert het vaak
wel weer tewg, meestal in de srhemrring na
lo'n 3 tot 5 uur. Voortdurende verstor ing kan
eehter lci~cn tot een definitief vertrek uit
et'n bosgedeelte. 70 is bl'kend dat in diverse
bossen, met een hoge constante recreatiedruk of wa(lr veel honden loslopen, de reeën
niet meer voorkomen.

tevens het einde van onqeboren, maar ook
van al geboren kalveren hetrkenen, want
zonder de geit kOMen ook deze kalveren Londer meer om.
De eerste dagen worden de kalveren door de
reegei t afgelegd op een goed verscholen en
rustig pkkje en worden de diertjes (en paar
keer per dag gezoogd en verzorgd. Dl' geit
blijft in de bUlJrt en houdt een waakzaam
oogje in hct zei!. Het langdurig recreatÎef
verbJijvel1 vlakbij zo'n plek waar kalveren liggen hOlldt in dat de kalveren niet gezoogd en
v~rzorgd kUnrlf'n worden, met eventuele. consequenties voo' de conditie ('n de geLondheid

Kalverperiode
In mei ot jllni, de tijd dat het busbelOek
meestal het hoogst ~, zoekt de reegeit voor
net letten van de k~lvertn een rustig. ongestoord piekje uiL Een plek mei voldoende
votdsel en met voldoende dekking, zodat ze
lO min mogelijk energie hoeft te gebruiken.
Ver::.toring betekent in de meeste gevallen

van het kalf. Dit is ook de tijd dat bij veel
boswnehters door verontruste bosbezoekers
een leekalf wordt gebracht met de mededeling dat dit diertje 'geheel verlaten door de
moeder' is aangetroffen. En het blijft moeilijk
om de mensen uit te leggen dal dit nu juist
de manier is waarop reekalveren worden
grootgebrac1t. In die tijd de hond aan de lijn

door, zelfs bij een volle pel/S, kan verhongeren.
Hoewel dit in de winter de grootste consequenties kan hebben, geldt (iit in principe
voor het grhe:e jaar.

vluchten en een verspilling van energie,
energie die juist hard nodig is voor het zetten en zogen van de kalveren. Alleerl al de
aal1wezigheid van de mens betekent in die
periodr voor de geit een verstonng en het is
rog erger wnnnecr juist op dat uitgezochte
p!rkjc door recreanten een langdurige ~top
wordt gemaakt, want dat betekent dat het
hoogdrachtige dier ern nieuwe plek moel
zoeken.
Reeën kunnen volledig de kop verliezen Qij
een onverwachtr storing en kunnen pardoes

houden kan al veel problemen voorkomen.

worden de kalveren min of meer alleen qelafen door de geit. Een scheiding van ka lveren
en ge t door verstorin!] kan ernstrge conse
quenties hebben, daar de kalveren in dele
lijd nog niet voor 7it:hlelf kunnen zorgen.
Oe bronst is vooral voor dr hok een zeer

Sprongen
In de herfst verdwijnt de territoriumdrift bij
het rec en vanaf november kl.lflnen de reeën
in sprongen liij elkaar worden ge7ien. Vaak
uit noodzaak omdat dt dieren in de wintert:jd de plaatsen mrt het meeste voedselaanbod opzoeken. spreekt men dan ook wel van
noodsprongen, door anderen familiesproTlgen
genoemd. Juist in de winter moeten de reeën
LO zuinig mogelijk omspringen met hun energiehuishouding. tn de winter is schraalhans
keukenmeester en zeker bij S!l('rulV eTl vorst,
w,mneer het voedsel nog moeilijker te vinden
is, betekent elke onnodige extra beweging,
bijvoorbeeld door verstori'!g, een aanslag op

tegen rasters en bomen oplopen of ecn drukke weg oversteken met grote kans op verwondingen of een fatale botsing. Fn dat kan

in~pannende tijd. Op hel eind van deze
perioce kim een buk na het beslaan van cen
geit ter plekke 9aan liggen om uit te rusten.

dl' ~ondilie van het dier. Gerl) wonder ook
datjuisl in rI~ wintertijd de territoriumdrift
bij de reeën afwezig is en de dieren elkaar

bedraagt deze ruim een kilometer. Daarnaast
heeft het ree tlekking nodig om li,h trrug te
kunnen trekkrn. Ontbreken beide laken diln

Bronst
In de paartijd van de reeén, van half juli tot
half ai.l9'lStus, zoekt de bok de geiten een
vonr eer op om ze te brslaan. In deze tijd
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Herkauwen
Het ree is een herkauwer. Da\ betekent dat
le in een korte tijd de pens vullen om daarna
op een rustige en veilige plaats hel voedsel
nog eens te h~rkauwen, waardoor een betere
vertering van het voedsel kan plaatsvinden.
Veelvuldige verstorirlg kan inhouden dat hel
dier niet toekomt aan het nrrkcJ(lwell el! door-

recreatie

to!(n~r(o. Oo~ dal dient immers om verspilling van l'nl'rgil' te voorir;omen.

Consequl'ntics
HI'~ zal duirit"litk 71jn riat recreatiractivileilcn
het çehele jaar doot consequentiö kunnen
heObl."'n voor het lee. liet is een fl'iW3uing
dat door verstoring!'n he! wild minder Khuw
zou worden. omdat ze eraan zouden wennen_
h"(gendeel, omdat de meeste vl'rstoringl'n
onVQor;pelbaar lijn wordl hN ree illieen
fJl,lilr schuwer. Niet voor niets is het ree in
Nederland een nilchldia in plaats van een
dagdief gewordell_ luist de onvoorspelbaar-

onderzoek als belei" niel aan bij het feilelijk
gedrag. Verder verdi('pt mrn 7ich te weillig in
ue sLUurbaarheid vall het gedrag mei be\lrkk'"9 tol illnchtings- en beheel~lIIdatreqckn.
Border, waarop wordt aang!";pt"'(lIti 7uinig tc
lijn met de natuur of waarop informatie over
de natuut wordt gegeven, hehben vaak m n
der l'ffect dan verwacht l'inrril_ Uil ondl'lloe~ is gebleken dat slechts een klein deel
van h('1 brznek dae borden leest en \'lil.' ze
leest onthoudt rr vervolgen!. weinig van.
Over hel algemeen blijkt men dan ook een
vaag omschreven beeld te hebben van dl'
natuur. Associaties worden vooral gelegd met

Ibeter gezegd: werdl'nl rustgebieden <lange·
welen_ Is het niet tcger,s:rijdI9 dat brOl'dg('bieden nog steeds afgeslo,en worden. leIWijl
rustgebieden voor "r! grotv/'d steeds meer
worden opgC'heven? Oole de aaaer wordt nog
wc eens ee'! r!:'SeIVaat toeqewelen.
Van de territoriaal gtbO'lden die.er>, zGills
hel lee, profitelen van d·' soort maat.ege'e"
alll:el1 die individuen die toevallig ;'1 een
rustqrbi('ri hun terrLlOriJm 'lebben of "Haarvar de territoria binnen een :lroedvogelrerrein vallen.
Recreatievoorzieningen, ontshliting en
beheers maatregelen zullen veel meer afgestemd moeten worden op de leefwijze en
het sociaal gl'drag van het ree en Ol) het
seizOf'n waarin dit hel MCest kwetsbaal is.
Tenslotte
Is recreatie in het totaal niet een randverSChiJnsel? Is de recreatie, gez;er de grott'
sterfte veroorlaakt door la1dboJw. verï<-eer,
:aellt en de natul.r lelf door middel van ziekten en pledatie, wel zo'n grote boo~doe'lt'r!
Is dt hijdrage ri;e de rec~eatie levert aan verstoring, het verdwiJnt'/l van snor;:en, l1el misluHen van broedsels, '1ct sterven var riit'rl'll
eigerl' niet mirimaal en wellicht lel"; te
verwaarlnlen, uitgaand!: va~ het doodgaan
door andere oorzaken, de ra:uurlijke 5terfte?
Recreatie kar> een neg<ltie~e :nvloed ~,~bbrn
op recen, Da! blijkt lnrot'f meer tI:t orót:rloek. Dichtheden van reeër zijn lager in druk
br70{'hte gebieden dan in lUstige gebieden
of dalrn l('lf~ tot nUi! Hoewel recreatie toch
slc.:hts ecn onderdee, van het totaal is, va~t
niet te ontkenne" dal het bclaf'lgrijk is om
met de j""loed hie'\'all rekening te houoen
en om die zovet"1 mogelij~ tc minimaliseren.
Warlt recleatie ~an '."Ir! eens de dwppel 2ijn
d;e d(' emmer doe: overlope", zodat ret 'er
I in ~eil elders probeert te \Oinden.

Foto: J. Hendriks
ht'id van de menselijke activiteiten vormt het
grote probleem. Reeër krijgen de "ans niet
liet") op het menselijk gedrllg in Ie stellen en
reageren dan op de enige voor hun effectieve
manier: vluchten
Hoe verstoring te voorkomen?
Om verstoring loveel mogelijk te voorkomen
is door de meeste terreinbeheerders een aantal maatregelen (jenonen en zijn ~oegangs
regels opgöteld. Oi(' maatreg('len en (('gels
voldoen echter in de praktijk. lang niet altijd.
Het gedrag van de recreant laat lich blijk.baar moe::;:k bcïnv!Gt'dcn. Moeter we daarvan opkijke,,? Nee, eigenlijk niet. Uit diverse
onderloeken i~ r'~iJf vuren qckomen dat tussen fritelij< gedrag in het terrein en het door
de bel1ecrtler (Jcwenste gedrag nogal Cf'ns
verschillen plegen op te lreden.
Het beheer gaat te weinig uit V3J1 achterligqcndc houdingen t'n motieven van gedrag en
van de wijle hoc dat gedrag tot ~tand i~
gekomen. Volger"ls deskundigen slUiten lowel

aangenaam. mooi, bevrijdend, levendig en
afwisselend. maar niet melleldlaamhcidswaarde, beschermen, behouden of iels dergelijks. Ook blijkt de kennis vall de natuur
erg tegen Ie vallen. Zo bleek Uil een onder~
zoek dat stadsbewoners 50 tot 7Cf van
bepaalde dieren ui: hun omgeving nog nooit
hebben gezi('n rn blrek de helft tot twt'rdcrde de afgebeelde dieren niet bij naam te
kennen. Zo kan men zich afvraqen wat de zin
is van bepaalde maatrC"qrlen IN beschermino
van diersoorten, wannerr een groot dl'el van
de bezoekers niet eens de dieren kenlof u
nooit ziel En hetzelfde geldt in prineipt' ook
voor plantensoorten.

IZoals altijd moeten we dit pro!:rleem genuilncee.d be"aderr"'. Er moet ruim:e zijn voor
mens en dier. Indie ... recreafe a:fjd 'IJne~t
zou zijn, zou de reeenstand zich niel zo
exploslcf hebben uilgebreid_ Pe. terrein moel
een bepaalde recreatiedruk mogelijk blijven,
we moetert daar til ons ~rbevo!k!e lard
rrkrning mee houden. Kortom we dienI'''' te
lOe<en /1aar cc ... voor reeën en recreantrn
goede loneriug. red.)

Bij het nemen van brheer<;maatregelen
wordt meestal uitgegaan van de be70eker. fr
weinig wordt uitgegaan van dr n:~htmilti(IC
bewoners, dat wil zrggrn viln vogd~ en dir·
ren. Alleen ten ailnzien van brot'dvogel~ wor
den we! !erreonen in de brocdtijd afgeslo!tn
en voor hct edelhert en wild zwijn '.'larven
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Reewild en
bestandontwikkeling
Door A.P.M. Rutten

Specialisatie leid t tot uitsterven!
Bij opgravingen van prehistorische nederzettingen rond 3000 jaar VOOf Chlistu~ werden behalve resten van hert en zwijn ook in
toenemende mate botrestanlen van reeWIld

Foto:

voorgangers gaat miljoenen jaren terug. Hel
is zonder twijfel onLe oudste herlensoo'\.

hogt" gelegen subarctischE' toendra,
gt'5chikt voor rendiert'n, maar 7ektr Riet
vo:"!r recwild. Onze voorvaderen uit het
Magda lenitn Haren dan ook rendierjagers.
Wildschut gelooft nict dat het recwlld lan-

Een fossiele afwerpslang \'Jordt door

Schafer op 220.000 jaar geschat en

Raesfeld' toont een afbee:ding van een gaffdgewei uil hN Mioceen, gevonden in
Attica.
Er zijn slechts weinig prehistorische afbeeldingen bekend. Blijkbaar speelde hel ree

slechts een ondergeschikte rol in de voed selvoorziening van de Ilstijdmens. Andl!le

als oeros, mammoet en reuzenhert

waren talrijker er kverden meer voedsel.
BovendÎ1:n kunnen wij gevoeglijk aannemen
dat de bio toop en het klimaat destijds in

Centraal-Europa niet zo qunstig waren vocr
htt ree als bcwom:r van dt' bosrand.
Ook zu llen dt' lalrijkt' prt'datoren dt' popu la-

-

-

Rendriks

tics klein gehouden ht'bben.
Na de laatste Ijstijd bestorld het gebied dat
wij rlU kennen als Nederland, voornamelijk
uit een delta mf't smeltwaterrivieren en de

De oudheid
De geschiedenis van het re('wild en zijn

~oorlen

J.

16

gevonden, waaruit blijkt dat het ree een
belangrijker aandeel krceg in de prehistorische supermarkt!
De Romeinen vermelden het ree niet en ook
uit de Middeleeuwen z jjn berichten schaars.
De soort lal zonder twijfel zeldzaam zijn
geweest en bovendien leidde hel reewild
een ve rbOlgen, bescheiden beslaan en veroorzaakte weinig schade aan de middeleeuwse landbouw, in tegenstelling tot het
wilde zWIJn en het roodwild.
De 1ge cn 20e eeu w
In 1838 worden alle bejaagba re soorten in
Nederland beschreven dOOf VerSier van
Wul verhors t maar het edelhert en reewild

ger dan zo'n 10.000 jaar In onze streken
voorkomt: pas als het klimaat beter wordt
co net gemengde toofoos ontstaat worden
de omstandig 'leden voor cajlreolus (lunsti .
gi'r Ook toen kwamen van tijd tot tijd overstromingcn voor die di' lagelandE'ndelta
onder water leur. Ht"t wild was ddn 1.0 verstandig Ie verlHli~cn naar een vriendelijker

worden niet genoemd.
AI~ htt al werd waargenomen was dat uit sluitend In de oostelijke provineic~. De
grootvader van CJ.Coldewey' dif in het seizoen om de dag jaagde van Teugc tot de
Holterbrrg, schoot zijn eerste stuk reeWIld
in 1894. Het dagboe k ve rmrldt zelfs twee

omgeving.
Nm dit aanpas,singsvermogen heeft het ree
zijn ovel levingsvaard:gheid te danke'l.

gcschoten reeC:Il in 1900.
In het begin van de twintigste eeuw is het
niet veel beter, het ree komt sporadisch

voo r In dl' provlflcie Drenthe, Overijssel en
Gelderland. Toch is cr dan een langzame
toename te constateren. De vader van
Coldewey ~choot in totaal 17 reeën in de
periode 1892~ 1927, dat is êt~n !oluk per
twee jaar en dat lag niet aan ten te lage
jachtfrequentie. Maar in de periode 1928~
1941 werden door deze'fde jagers in deulf
de jachtvelden 23 stuks reewild bemachtigd
en dat is ongrveer twee pn jaaf. Wr kunren spreken van een aanzienlijke toename!
Jan van Haaften' schat het aantal reeën dat
in Hl30 in Nederland voorkomt op 3-4000.
IJVildsdlUt noemt ecn getal van hooguit
1800 stuk> in 1940, het is echter nict dui~
delijk waarop deze getallen zijn gebaseerd.
De moderne tijd
Dan gaat het veranderen en kort na de oorlog spreekt men reeds van 5000 exemplaren. D<'I<'Irbij moet worden opgemerkt dat de
Tweede Wereldoorlog en zeker de laatsle
jaren daarvan een dieptepunt in de popula(e bettkenden. Het laatste jaar varl de oorlog werd het reewIld In ons land gedeCIMeerd, niet zozeer door de bezetter:., maar
wel door hongerige autochtonen! In de

naoorlogse jaren geschiedde hetzelfde in dl'
latert Blindesrepublik tot het punt waarop
het ree nog m.;ar s poradisch voorkwam.
Land
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Schattingen populaties reewild (Stubbe")
En zie wat er gebeurde: de soort maakte een
spectaculaire eome-back en dat ging tot in
de negentiger jaren door. Het pleit voor hel
aanpa~in9svermogen en de overlevingskunst
van het recwild dal het kans zag zich zo snel
uil hei dal omhoog te werken.
Wat wij vooral waarnemen in ons land is ten
uithrriding var hel <lreaal waar het reewild
voorkomt
De vraag is dan waarom heT recwild lieh verspreidt, hoe rs die uitbreiding te verklaren?
De ba~isoorzaak is toename van de populatie. Volgens deskunliigen treedt migratie op

31~ er meer dan tien stuks gebruik maken
va n dl'7elfde 100 ha dekking. Een aantal
factoren speelden mee in de toename van
de populatie zoals de rela ti r f zachtr winters, het uitgebreide voedselaanbod door de
landbouwmethoden, ontwatering van veel
gebieden, de vriendelijke biotoop mei veel
bos-veldgrenzen en het ontbreken van
levende predatoren <'lIs wolf en Iynx{ons
troetelkind, de automobiel heeft echter een
belargrijk dcel van deze predatie overgel'lOmen).
Wat ook een rol heeft gespeeld is een lekere weerzin om vnlle geiteIl te bejagen. Velen
vinden het onweideHjk om vrouwelijk reewild te schieten. 'Ze lijn in gezegende
sl1lat', 'met ~en geit sehiel Je er drie dood'!
Ook werd het niet als weidelijk beschouwd,
om andere bokken dan zesenders te schieten. De regulat ie van geiten is nog steeds
niet populair. zeker niet bij de oudere jagers
en grondeigenaren en dat verklaart ten dek
de getalsmatige onevenredigheid in de
9~·~!;lchtsverhouding van het reewild in
Nederland en Duitslillld.
De verspreiding in Nede:rland zette zich
voori op sommige Waddeneilanden en 111 de
duinstreek.
Ook hie!drn de jagers de groei nirt bij. met
llitlondering vall de Flevopolders wordt nergens het vergunde aantal gereguleerd Uit
9~9r.vt'n~ van Faunabelleer blijkt dat in de
jarrn 1975·1978 niet meer dan 60% van
het aantal rJierefl, ~enoemd irl de vergunningtn, werd gerealiseerd. Irl 1999 was dat
al niet v('el beter: 66010 van de bokken en
60010 van de geiten!
Daarbij dient mcn in ovcrweging tI' nemen
dat de afgegeven vergunningen gebaseerd
zijn op inventarisaties die a tijd te laag lijn,
zeker als die eenmaal per jaar worden
gehouden zoals in grote delen van ons land
gebruikrlijk is.

De stand in 2000
In de jaren l.eventig werd de stand in
Nederland door de Directie Faunabeheer
geraamd op ongeveer 25.000 stuks. Toen
reeds werd dit gela! te hoog geacht VOi)r de
draagkracht van ons drukbevoJkte landie.
Wildschut: 'Is het aantal economisch dr1l8gbaar'? 'Is er wel voldoende natuurgebied in
Nederland om 25,000 rcern naar bthoren te
laten leven(welzijn van het diN]?
Pout~ma l : '25.000 dieren is erg veel voor
lo'n volgebouwd land als het onze'.
Het getal van 25.000 werd Jaren lang
gehandhaafd en vermeld in relevante litera-
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tuur. lc:rwiJI iedereen loch waarnam dat net

sc:erd is,

veer 7rnb vafl dl' werkelijke populatie

goed ging met hN fecwi ld. Er werd meer

Helaas is het op dit moment nirl mogelijk

bedraagt, krijgen we dl' vo:gende bereke·

om een samenvattmg te verkrijgen van de

ning:

invenlar7satiegegevens in dell lande,

Vergunning 1999: 7338 bokkeniA) en B421

Diverse regio's zijn niet in <;taat drl(' cijfers

vrouwelijkl' exeffiplarefl(BJ

boven water te krijgen. E:en voorbeeld uit

Populatie bok<l'n: 2 x A = 20.965

~

Urrburg laat zien dat de populatie aldaar

Populatie geiten: 2 x B

hI"..,ta, hI.t1. , .. wild
,~Io

=

24.060

---o:r-

llrnb IK'

Oe gegevens van Noord-Holland zijn hiel
I\MI$

1000

100]

1009

niel bij inbegrepen,

Figuur 1 Afschot Nederland

a'H .....

(met uitzondering van Noord- Holland en

. ,. .1

En missehien

geinventariseerd en er werd meer gereguleerd. Dal kon toch niets anders betekenen

een zekere stabiliteit lijkt te hebben verkre-

dan dét de landelijke populatie nog steeds

gen.

toenam.

Het aangeVlaagde afschot heeft een directt

Uit Fig.! kan men zien dat het geregistreerde afschot ook in 1999 weer hoqer iS dan in

dl' formule:

1993. Hc:laas ontbrcken voldoende cijftr<J
van Noord-Holland en Flevoland en deze
lijn dus nil'! meegeteld in de <lndere jaren.
In de meeste regio's wordt hrl hoogste
geregÎstlt~rrd

van

een totaal

ongeveer 46.000 stllks

ree~

wild in Nerlerlard.

Flevoland)

ahchct

Stellen wij die op 1000, dan komen we tot

in het midden van de

relatie tot het getelde aantal reeën volgens
Afschot,.. inventarÎ'>3lir I

dat wel wat veel

·5

voor ons

drukbevolkte landje!
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Nu volgt een cijfermatigt rxtrcitie bij

treedt Wl'er een dalinq op, suggererend dat

gebrek aan recente inventarisatiegegevens

we over de top van tI!: populatie toename

van het gehell' land. In de

hccfl zouden lijn.

atie bedraagt de vergunning voor het

Blijft dl' Vlaag hoeveel reeën er nu eigrnlijk
zijn in Ntderfand. Btgin ntgentiger jaren

afsehotfvan lowl'1 bokken als geiten) ongeveer 50% van het getelde aantal. Als we

werd een gtl al van 50.000 qelloemd, waar-

aa'lnemen dat dit ook voor de rest van het

va n ook niet duidelijk is waarop het geba

lafld geldt en dat hel getelde aantal onge-
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reacties

In het \lorigt nummtr van Capreolu~, okto
ber 2000, is bijgaande- tekening van dt:'
ge-slachtsoryant:'n van de reegeit, hehore-nde
b:j bovengenoemd artikel niet opgenomen.

tussen september en december het gev<ll s,
te/leinoe- tot het midden van de winter het
lT'artcrwijfje ir eer optimalt> fooditi!: te
houden.

Om inhoude-lijk op het artikl::l zclf terug te
komen: in net riiNenriJk vertonen ook de
marterachtigen crn vrrtraagde implantatie
van de jeugdige embryo's. Wanlle~r deze
precies valt is mij niet bekend, maal het lijkt
aannemelijk dat dit ~ve-nals bij de reegeit

Beren hebben geen vertraagde implantatie-,
maar de evolutie heeft er voor q{'zorgd dat
de intra~uteriene (binnenbaarmoederlijke)
groei van hun embryo's niet Ie veel energie
van het moederdier opeist en wel via de
afmefngen van hun foetussen bij de
gtboorte. De OWlnt beer (Ursus arctos)heeft
een draag'.:i;d van 6-9 maande~, afhankelijk
van oe dekdatuIT', maar dC' jonge-n (vrijwel
altijd drie) worden steeds geboren tussen
eind december en midden janlOari. Bij de
geboorte zijn ze niet 9'01er dan Noorse rat·
ten en wegen maximaal 500 gram pC'r stu~
Als lT'C'n dan mens en heer vergelijkt,
schenkt een vrouw van 70 kg het leven aan
een baby van CIrca 3,5 kg, waartegen de
oorei:ngC'n va'! een berm van eirca 250 kg
Jx 0,5 kg 1,5 (g l"It"gen.
Is dit toeval of bewJste zuinigne;d van de
natuur? Na oe geboorte blijven de jongen
nog maandenlang in het hol, aangezien hun
moeder gecn echte win l t"r~laap houdt mfl~r
toch in fen halfslaap verkeert. Le zoogt hnar
bideren normaal en ze is in staa t bij gevHar
ht't hol te verlaten en de vijand te lijf tc
gaan.
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Bij de ijsbeer {Ursus marrtimus) is tr ttn
ieht verschil. Het wijfje baart twee jongC'n,
die bij de geboortC' gemidneld 650 gram per
stU( wegen, re:atie' dus ook al weinig, te
meer daar de ijsbeer C'!'n gewicht heeft van
tus~en de no til 1000 kg (NoordSibr rir).
De ijsberin neemt de hele winter lang geen
vocdsel tot zich. Ook haar jongen worden
geboren in hct midden van de winter.
Omdat hun moeder veel dîepN en langer
slaapt dan de bluine berin, zoeken ze zelf
naar tepels op. Pas in maart verlaat het
drietal hun ijsgrot.

Eetbaar
vervolg
Door H. Stigter

In het vorig!' nLmmer van Capreolus op blz
15 werd gcadvÎseerd het vlees van de
betreftende bok goed te doorbraden en hier
bij (IC aanvulling dit ni<-! rose te doen. Oit in
verband gezondheidsrisico's die het rosê verhitten meI zich mee brCn9t. De verhitting is
dan onvoldoende om alle bacteriën tc kun·
nen doden.
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50 Jaren reewild en stroperij
Na de Tweede Wereldoorlog begon mell in ons land niet alleen aan de

Door

Re. Ta-nminga

wederopbouw van de maatschappij. maar ook aan de wederopbouw van de
jachtvelden. Door een goed beheer en toezicht bloeide de

wild~tand

op. Ook

het reewild profiteerde daarvan en we. zÎen vanaf die lijd eel) duideHjk loe-

name van aantallen reewild met steeds meer territoria. Ook de kwaliteit van
her ree in het algemeell ging duideüjk vooruit. Een goed« impuls hirrbij was
onze Jachtwet van 1954. We kregen jachtvelden van minimaal 40 hectare
aaneengesloten. De jacht en het wild prolheerden daar bijzonder van.

Nu is het door dc eeuwen heen altijd zo gewecsl, dal wild werd bejaagd en
belaagd. Mei dat laatste bedoel ik dal er altijd lieden zijn geweest die dit
wild vingen of doodden en wel op cen illegale manier.
Wij noemen dat stropers.

Re:ewildstroperij
In de: afgelopen 50 Jaar is er natuurlijk ook op
reewild gestroopt. Dat kan op heel verschil~
knde manieren. Als jc echter de archieven cr
op na slaat lie jp dal het meest gebruikt!!
middel toch de strik is geweest. Of dat komt
omdat het gebruiken van strikken door ieder
te bedenken pn te doen is of omdat lieden
met vuurwapens moeilijker te pakken zijn, ik
weet het niet. Waarschijnlijk is voor belde
argumenten wel iets te zeggen.
laat ik proberen om een aantal (pr<lktijk)situ~
aties van reewildstraperij de revue te: laten
passeren.
Stroper met jachtakte
70 waren er in het midden van ons land in
een houtsingel in de buurt van een spoorlijn
een aantal reewijdstrikken opgesteld. In ecn
er van was een hond gelopen. Hierdoor liep
de zaak voor hel toezicht 'stuk'. Toch werd
deze omgeving regelmatig in de gaten gehou~
den en we zijn dan al een paar Jaaf laler als
er ineens in die7("lrde omgevin!l weer reewildstrikken worden aangetroffen.
De situatie wordt nauwlettend bekeken en er
wordt actie ondernomen. Bij onderzoek blijkt
dat ten strik omver gelopen en iets verzakt is,
want deze staat niet goed.
Het is vroeg in de morgen als dr mannen van
de veldbrigade gocd verdekt opgesteld gaan
posten. Regelmatig komrn er treinen langs,
du~ elke keer v~roOr2aakt dat lawaai en rij-
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wind die wi<;St'lende temperaturen achterlaten. Na t':nige uren, het is al middag, komt cr
een persoon aangewandeld. Hij loopt voor de
strikken langs. Hij kijkt bij iedere wissel waar
een Slrik op staat aandachtig, maar raakt
geen enkele strik aan. Als hij bij de laatste
wissel is gekomen kijkt hij weef aandachtig
naar deze strik en draait zich om en loopt
terug londer verdere aandacht voor dl' omge~
ving. Voor de postenoe politiemensen is het
duidelijk dat deze persoon de strikken controleerde, maar wal is nu wijsheid? Je kunt over~
wegen om de volgende dag af te wachten en
te kijken of hij dan ook weer komt en op
dezelfde wijze optreedt. Dat levert mog~lijk
een nog betere bewijsvoering op. Het risico
bestaat dat alsje langer wacht JC ontdekt
wordt af dat sporen verloren gaan. Daarnaast
loop je het risko dat er zich een zaak aandient die nog belangrijker is. En wat doe Je
als je de langs \~andelende man ook nog eens
herkent als een lid van het plaatselijke Jagers~
gilde en die zoals later bleek cen fretteerver~
gunning van de Nederlandse Spoorwegen
had? Ja, dan rbl niets anders dan optreden!
Hij wordt als verdachte staande- gehouden.
Natuurlijk wist de man van niets en kwam hij
van nergens. Hij kreeg een prent aan zijn
broek.
Justitie wilde in eerste Înst<lntle niet tot vervolging overgaan, moge-lijk veroorzaakt door
gebrek aan kennis? Toeh werd er na overleg
met de verbalisanten vervolgd en toen de

Laak voorkwam vef'i('heen de verdachte en
voerde dele lijn eigen verweer. Volgens zijn
verhaal liep hij in de omgeving van die spoor
lijn 0111 z.ijn fret te z.oeken die hij al ongeveer
14 dagen geleden daar was kwijtgeraakt. Hij
grng er van uit dat de fret zijn voctstappen
mogelijk zou herkennen en dan tevoorschijn
zou komen. Waarlijk een mnoi verhaal, maar
of dat ook klopt met de om de haver~lap
langs denderende treinen?
Verdachte werd veroordeeld tot een geldboete
van f 750.- voor het controleren van de
reeénstrikken. Opvallend detail is dat net
hoofd van plaatselijke politie toentertijd de
jachtakte van deze persoon niet in wilde trekken omdat het stropen niet met een middel
tot jagen was gedaan [!j.
We zullen maar aannemen dat het kennisni~
veau vandaag de dag binnen de betrokken
organisaties is toegenomen.
De man met de flobert
Dan was cr de zaak van de reewitdstroper. die
maar niet gepakt kon worden. In de omgeving
van de Usselvatlei werden in cen bepaald
g~bied stee.ds minder reeën gezien, terwijl dat
niet door de jacht kon komen. Uiteindelijk
leidde een gezamenlijk onderzoek van jachtopzichters en politie naar é.ên persoon.
Toevallig kwam er in die tijd ook nog een tip
over hem binnen omtrent een vuurwapen.
Navraag we.es uit dat deze man geen ;e9aal
wapen kon hebben. Besloten werd een onèer-

)

,

loà in de woning In te stellen op grond van
d~

toenmalige Vuurwapenwet. Er werd ijverig
en langdurig gezocht en dit alles werd
beloond. Er werd een bijzondere ba$<:ulerende:
flobert gevo nden. Was daarmee de: angel ver~
wijderd? Nee dus.

ol'afhankelijke rechtspraak hebben was deze
ldspraak voor alle betrokken verbalisanten
een domper. Zoveel inspanning en dan zo'n
straf.

terug de wissel af. Dan wordt hij aangehou-

Toch zou dit muisje nog een staartje krijgen.
In een overleg lussen justiti. . en politie v('rldl
de chef van een van de verbalisanten aan de
o ffici~' van jus titie wat de gevoelens van zijn
pe'Soneel bij deze veroordeling wa'en
geweest e'1 hij vroeg zich af of ieder die bij
justitie met deze zaken te maken had wel
'. . . ist \'laar het over ging. Hij bood aan om
zonodig over wildstroperij een instructiebijeenkomst te organiserel"l. Aldus geschiedde el"l
tijdens zo·n instructie gaf de kantonrechter
toe het vonnis geveld te hebben zonder precies t .... weten hoe het stropen me.t een strik
werkte.

den. Natuurlijk wist deze man ook !liet waar
het over ging. 0 ja, hij had een ree gevonden
en was juist onderweg om de politie te waarschuwen. Deze smoes werkte niet en besloten
werd om ook even bij hem thuis te kijken.
Daar werden twee illegaal geprepareen!e
bes("hNmde vog('ls a<lngetroffen. Deze werden samen met het ree !!n d!! strik in beslag
genomen. Toen de Laak voorkwam bij de ~an
tonrechter leidde dit uiteindelijk wel tot een
veroordeli ng, maar de straf was wel erg laag.
Namelijk f 50,- boete en verbeurdverklaring
van alles wat in beslag genomen was.
Ondanks het feit dat we in Nederland een

Ve rvolg 2
U begrijpt wet dat het jachllo~zicht in die
omgeving scherp was op iedere vorm van
stroperij en ook werd geprobeerd om 'onze
man' in dt: qa ten Ie houden. En dat was niet
voor niets, want e~en la ter werden twee rt:~
wHdstrikken aangetroffen, die boven een
tweetal wissels stonden opgesteld.
Onm iddellijk werd bij belde strikken gepost
door jachtopzichtt:fS en (veld)politle. Terwijl
het 's: morgens nO!; donker was werden de
posten al ingenomen. Het waaidt: stevig en
ook de afgelopen nacht had het flink

Vervolg 1
We zijn twee Jaar verder als in die omgeving
een reeënstrik wordt gevonden, waarin zich
een reegeit heeftverhangen. Onm"ddel1ijk
wordt hierbij gepost door jachttoezicht. polilie en ve ldpoli tie. Na bijna een dag wachten
zien twee vcrbalisantcfl een man naderen, die
ze herkennen als 'de man van de flober\'. Even
latrr t ien ze dat hij uit lijn zak CCll tangetje
pakt en daarmee de strik doorknipt. Hij

zwaait de reegeit over zijn schouder en loopt

gewaaid. Toen heIlicht was 9t:worden Lag
één van de politiemensen dat er een dennenlakjr tegen een strik was gewaaid. Na uren
posten ~efScheen onze klant. Gezien werd dat
hij de t:~rste strik eontroleerdt: ~n vt:rvotg~n~
in de richting van de tweede strik liep. Via de
portoroon werd dit !.Ioorg~!Jtv~n aan de postende collegae bij de tweede strik. Deze
zagen even later de man aankomen en de
strik cuntro!ererr, hel dennentakje weg pakken en vervolgens de strik weer goed stellen.
Dat was genoeg. De man werd gepakt en
kreeg een bekeuring. Enige tijd later kwam de
zaak voor en de man ging zelfverzekerd de
rechtszaal in en trof daar dezelfde kantonrechter als in de vorige zaak. Hij glimlachte al
bij voorbaat. Toch zou dit anders lopen, want
deze rechter wist nu precies van de hoed en
de rand. Gevolg: een geldboete van f 250,- en
daarbij 2 weken gevangenisstraf voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar! ZOlr de man
het nu opgeven?
Ve rvolg 3
Ongeveer een jaar later. Het is mei en we
hetJben een prachtig voorjaar. Op Londagmiddag is het heel rustig in het veld. Een vrldpolitieman is alleen 'op dienst' en besluit in de
omgeving wat rond te neuzen. Tijdens zijn
voettocht door het veld ziet hij onze bekende
klant en houdt hem in het oog. Hij moet wel
onopvallemJ áen te volgt!n, want wat wil ue
man nu? Waarom loopt hij dat perceel
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gemengd bos in? Het is toch al half mei? Op
een gegeven moment ziet hij de man eer1
reeë.nwissel oplopen en even later een draad
Uit zijn lak halen en ter plekke ecr1 reeënsrrik
stellen. Op heterdaad grijpt hij de man en
houdt hem aan. Daarna volgt een voorgeleIding aan de hulpofficier van justitie.
OnderzOt.k in de woning levert niets op
behalve draad. die met de strik overeenkomt.
Er wordt een procesverbaal opgemaakt. maar
de man krijgt geen straf meer. Hij had loch
nog een voorwaardelijke veroordeling lopen?
Ja dat weL maar voordat de zaak kor dienen
werd onze hardnekkige klant gehaald door Oe
Grote Jager.

geen haas was, wisten ze toch nergens van.
Een van de mannen verklaarde dat hij onmogelijk kon stropen en toonde tocn onge·
vraagd -nadat hij zijn viezt' hemd had opgetild- enige plekken met gordelroos. De politIemensen moeten volgens de overlevering
wel een heel onsmakefijk geziCht grlrokken
hebben. De andere broer stond er ook zeer
bedremmeld bij te kijken. Misschien was hij
ook overdonderd door dit spontane stukje
striptease van zijn broer. !-leef fijntjes werd
door de politie opgemerkt dat bij deze stroper toch een sirik achter een krroop van zijn
kiel was blijveo haken. ~!i erop Irok deze een
gezicht da t misschien wel iets geleken heeft
op het gezicht dat de politiemensen eerder
hadden getrokken.
Het is al we~r een tijd later {een van deze
broers is inmiodels overleoen), als de andere
weer wordt gepakt tijdens het stropen met
wildstrikken, maar dit ke~r waren het geen
reeën- maar fazantenstrikken. Ook dit keer
zei hij dal hij niet kon stropen omdat... en
meteen begon hij aan zijn hemd te plukken.
Deze poging werd door de politiemensen
meteen verhinderd, want zij zaten niet te
wachten op nll9 eens zo'n vcrtoning.
Waarschijnlijk zou niet alleen het hemd er
vies uit gezien hebbeo

Autojager
Dan was er nog een melding van het schieten
van een ree door een jager. Op zichzelf niets
bijzonders, maar wel als dat schieten gebeurt
vanuit de auto en het ree zich bevindt in het
veld van de buren. Na de melding wordt een
onderloek inge'iteid en dC' me:ding blijkt te
kloppen. Oe aanschotplaats wordt gevonden
en de aangetroffen sporen komcn duidelij~
overeen met de melding. Besloten wordt om
onmiddellijk deze jager te bezoeken. Hij
wordt thuis aangetroffen terwijl hrj bezig is
het ree te slachten.
Het is natuurlijk jammer dat oit wort zaken
gebeuren Op deze manier tref je niet ;ezelf
maar juist alle go~dwil1cnde medejagers.
luidt het gezegde niet: één rotte appel in de
mand maakt alle ooft te <;chand?

De melkboer
En dan wa~ cr nog het verhaal van de ml':lkbuer. In het verleden ""as het de gewoonste
zaak van de wereld. dat een ba kker, kruide
nier of melkboer zijn koopwaar bij zijn klanten l>ezorgde. Zo'n neringdoende venttl': de
hele dag en dat nil':t alleen In de bebouwde
kom maar vaalt ook in het buitengebied. Zo
kon het gebeuren dat een jachtopzichter van
een groot jachtveld tijdeos zijo dienst in een
doorgegroeid perceel eikenhakhout op een
reewissel een goed gestelde strik aantrof.
Nadat hij en'g onderzoek had gedaan kwam
hij cr achter dat de: vermoedeJijke steller van
de strik zijn melkooer was. Deze melkboer
kwam op lijn route eerst oog bij de jachtopzlchter aao de deur en ging daarna verder
hel buitengebied in. Daarbij kon hij tijdens
het fielsen met lijn Iransportfiels vanaf de
weg onopvallend in de richting van zijn strik
kiJken om deze te controleren. Daar kwam bij
dat de melkboer oo~ wist of de jachtopzichter thuis was en als diens fiets er niet stood
had je alle kans dal hij in het veld zou zijn
en dan was het voor hem ·de mclkooeropll':tten geblazen. Wat deed nu de jaehtopz'ehter? Wel, hij waarschuwde de mannen
van de Vliegende Brigade en lt'9de zijn

Jong geleerd is oud gedaan. Er zijn jonge reewildstropers gepa~t, maar ook oude. En met
oude stropers is hel meestal net al5 met een
vos ... , hoe ouder hoe sluwer.
Oe twee broers
Het is al enige pren geleden dat er in het
Twentse twee oude broers zo'n vijfentwintig
reeë nstrikken dicht bij elkaar hadden opgesteld in een klein bosje bij hun boerderij. Drl
bosje was nogal dicht begroeid. Toen deze
stroperij ontdekt werd moest daar ook gepost
worden. Oe politiemensen zagen tijdens dit
posten dat de beide broers d~ strikken op
kwamen halen. Ieder voor 7ieh liep zijn eigen
route af en maakte stuk voor stuk de strikken
los. rolden deze op en schoven deze om de
arm. Toen de beide mannen vlak biJ de politiemensen waren, kwamen deze tevoorschijn.
Oe beide mannen schrokken kennelijk erg t'n
gooiden in een reflex de strikken van zich af.
Natuurlijk waren ook deze mannen zich van
geen kwaad bewust en alhoewel hun naam
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bevindingen voor. Daarop wl':rd door del<:'
mt':nsen postgevat bij de strik. De jachtopzichter bleef thuis en was in lijn rnoeslllin
aan het werk toen de me!khoer zijn waren
bezorgde. De melkhoer ventte rustig verder
en tijdens Jijn route zette hij de fil':ts in de
omgeviog van de strik tegen een boom eo
liet deze voor wat die was, daarna deed hij
een plas en liep vervolgens naar de Slrik die
hij controleerde en hierbij deze nog even
extra stelde. Eo toen was het gebeurd met de
stroperS8ctiviteiten van onle melkboer. Hij
werd ter plaatse bij de strik gepakt. Het is de
melkboer nooit helemaal duidelijk geworden
hoe dat nou kon, want de jaChtopzichter was
thuis en was door de 'vliegende' buiten d~
actie gehouden!
50 jaar Vereniging Het Reewild
Inmiddels bestaat de Verenigiog Het Recwild
50 jaren. Het gaat goed met de vereniging
en het gaat ook. goed met ons reewild. Toch
zal reewild bejaagd maar ook zeker belaagd
blijven worden. In plaats van jagen kunnen
we tegenwoordig beter pralen over beheren.
Bij belagen is er in ieder geval sprake van
een invloed van builen af, waardoor het
beheer wordt benadeelrl. Laten we niet vergt'len, dat een enkele strik, die zo nu en dan
wordt geplaatst op een goed b('lop~n wissel
toch geleidelijk de stand nadelig bc'rnvloedt.
En wat te denken van d~ stroperij, waarbij
gebruik wordt gemaakt van een (illegaal)
vuurwapen al dan niet in combinatie met
het gebruik van kunsUieht, Ook andere
variaties op het thema 'stropen' zijn denkbaar. Ik kan ze niet allemaal de revue laten
passeren, maar de sporen die door onze
jachtopzichters, (veld)politicmensen en
andere belanghebbenden zijn aangetroffen
in de loop der jaren en in de diverse velden
zeggen 1'109 genoeg. Te denken hierbij valt
aan de strikken die gevonden zijn, waarbij
het niet tot een resul!aat kwam, de meldingen van schieteR in het veld, het Vinden van
het geweide, soms samen met huid en
lopers. omdat het wild ter plekke is geslacht.
Zo zijn er lIog verschillende dingen te noemen. Natuurlijk is het wel eens leuk om zo'n
verhaal van stroperij te lezen, maar we
beseffen ook meteen dat we ze~r alen moeI~n blijven. Wat zou het leuk zijn voor de
vereniging en het reewild als onze nalaten
ov~r 50 jaar weer een gloedvol artikel tOUden kunnen schrijven over het recwild, maar
het lijkt me eerr utopie om daarbij Ie denken
dal de stroperij op dat mooie wild dan voorbij 10U zijn.

Om een wel goed te begrijpen , is
hel wenselij k enigszÎns bekend te
zijn met de geschiedenis va n de
betreffe nde materie. Het hi er in
vogelvlu cht geschi edkundige
resumé, behandelt de voornaams te
wettelijke bepalingen op het gebied
van de jacht op grofw ild vanaf
1814.
Jag t en Visscherij van 11-7- 1814 no. 29.
AI~ voorloper van de: regelingen op het
gebied van de jacht, was de wet houdende
bepalingen op het stuk der Jagl en Visscherij
( 11 -7-1814 no. 29).
Het jagen op grofwild (herten, reeën en hinden) is zonder eerl speciale permissie verboden. Verbodsbepalingen zoals het jagen op
zon- en feestdagen en gedurende de periode
tussen zonsondergang en zonsopgang waren
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toen ook al van kracht. Het operlen van de
jacht zal 'door den Opperhoutvester, in overleg met de provinciale staten worden geregeld: De secretarissen van Staat voor de
Binnenlandse Zaken en voor Financiën werden belast met de uitvoering van de wet. U
ziet, ten aanzien van de inhoud is er in de
nieuwe Flor.l- en Faunawet niet veel veranderd, met uitzondering van het fei t dat in de
Jachtwet van 1814 voor een gescholen wolf
nog a ltijd f 25, - en voor een wolvin f JO,werd betaald.
Jagtwet van 6 maart 1852 no, 47
De. Jagtwe t van 6 maart 1852 no. 47 bevat
wat nadere uitwerkirlgen van de wet van
1814 en gaat ook wat verder met soortenbeschrijving. Gedeputeerde Staten dienen jaarlijks de openings- en sluitingstijden te bepalen, De Commissaris der Koningin in de pro vincie doet daarvan aankondiging, ten minste
ach t dagen voor de opening en sluiting,
Tevens werd bepaald 'naar mate de wildstand
of plaatselijke omstandigheden zulks vereisen, of de jacht op enige wildsoort niet geopend dan 1'11::1 beperkt moet worden' en hoe-

veel stuks grofwild van het mannefijk of
vrouwelijk geslacht en hoeveel hazen op één
dag, door éên jager en bij drijfjachten door
alle jagers tezamen mogen wo rden geschOten. De wolven worden niet meer vermeld
maar voor een geschoten moervos werd f
1,50 betaald. Ideaa l was dat de Minister van
Binnenlandse Zaken de bevoegdheid werd
gegeven om 1agl en visscher ij-opzieners' aan
te stellen en te ontslaan. Dit gold oo~ om in
het belang van de grondeigenaren onbezoldigde opzieners aan te stellen en te ontslaan,
Va n alte opgelegde ~oete n kwam tweederde
in 's Rijks schatkist te recht en eenderde aan
het fonds 'tot onderstand van bejaarde en
gebrekkige Jagt- en Vissche rij-opzieners, hun
weduwen en wezen'. Aan de jachtopzichters
kan een premie wo rden toegekend voor elke
bekeuring, door een veroordeling gevolgd.
{8ijna analoog aan de huidige vtrkeerswet
overtredingen. fioe meer Ns des te groter
de promotiekanslJ
De Jagtwet dd. 13 juni 1857 no. 87
Is een herziening ~an de ~oofgaande wet
l'Iaarbij vooral de strafmilatregelen tege n

overtredingen nader zijn uitgewer kt, alsmede
een verbod ' lot hel houden van klopjachten
op grofwilo'.
Daarna volgen een reeks wetswijzigingen en
-aanvullingen. Zo werd bijvoorbeeld bij wet
van 14 juli 1904 no. 148 het gebrtlik van
kunstlicht verboden.
Sij wet van 6 oktober 1908 no. 311 wordt 'de
jagt en de visscherij' gescheiden.
Vijf Koninklijke Hoogheden hebben - na
gemeenschappelijk overleg met de Staten
Gene raa l, var'! jagtwet tot Flora- en
Faunawet - al deze wetten goedgevor'!den en
verstaan, te weten: Willem, Emma,
Wilhelmina, Juliana en Seatrix.
De Jachtwet dd, 2 juli 1923 stb, 38 1
Hier werden wettelijke bepalingen in het
bela ng van de landbouw vooropgesteld, ter
voo rkoming van wildschade. De heerlijke
jachtrechten kwamen te vervallen. Oe provinc iale wildschadecommissies deden hun
intrede.
Oe Jachtwet van 1954 dd, 3 november
1954 stb. 523
Het doel van deze wet was om nieuwe bepalingen vast te stellen inzake de jacht en
rege li ngen te treffen met betrekkinytot
sc hade door wild en het behoud van de wildstand. Opening en sluiting van de jacht worden - gehoord de jachtraad - centraal geregeld. Tevens volgt de instelling van een
jachtfonds.
Zo, di t was de inleiding. Ik hoop dat u nog
niet in slaap bent gesukkeld.
Planmatig en gecoö rdineerd beheer
Het belangrijkste voor de lezers van dit blad
is wel het beheer van de grofwildstand. Na
het inwerkingtreden van de Jachtwet per 15
juni 1955 werden in overleg met een aantal
vooraanstaande grofwildjagers maatregelen
get ro ffen, die een goed functionerend beheer
van onder andere de reewildstand beoogden.
Zowel de bepalingen van het gebruik van
wapens en munitie (21-6-1955) als he l
zogenaamde wildmerkensysteem (12-11956) werden ingevoerd.
Vóór hel inwerkingtreden van de jachlwet
1954 (15-6-1955) was het bepaalde in de
jachtwet 1923, de laatste beschikking met
be trekking tot de opening en sluiting van de
jacht nog van kracht. Daarin was bepaald dat
de jacht op reebokken werd geopend vanaf
25 juli 1955 tol 11 augustus 1955. Daarna
werd de jacht op reewild - in overleg met de
jachtraad - niet meer geopend en werd in

1956 overgegaan tot een vergtmningstelsel
en het daarb ij horende merkensysleem.
Vanuit de toenmalige direct ie Faunabeheer
werd besloien, dat ervan moest worden uitgegaan dat het ve rantwoorde beheer van
(eewild slechts kon plaa tsvi nden door een
planmatige en gecoördineerde aanpak.
Van trofeeë njacht' naar popula tiebeheer
De jager, die zich in de loop der jaren had
ontw i~ keld tot een trofeei: njager, had er
blijkbaar geen notie van dat hij niet op de
goede weg was. De in de loop der jaren ontwikkelde act iviteit en van vele deskundige
leden van de Verenig ing Het Reewild, in
samenwerking met de overheid, leidden er
toe dat men van de toenmalige opvatting om
op de eerste plaats het marlOe iijk wild te
oogsten (grote geweien) af raakte.
Een aantal jaren na het inwerkingtreden ~an
he t vergunn ingensysteem bleek dat het
afschot van reegeiten en kalveren behoortijk
achterbleef bij hel afschot van de mannelijke
stukken. Het gevolg daarvan was dat de reewildpopu la tie jaarlijks meer dan normaal
toenam en er veel te hoge dichtheden Orltstonden. Het tekort aan de noodzakelijke rust
en aan hoogwaardig voedsel leidde ertoe dat
er populaties waren, die een lage weerstand
tegen ziektes ontwikkelden en een hoge
sterfte vertoonden, vooral onder de kalverell.
Er werden voorstellen gedaan om de jacht op
reegeiten en kalveren eerder dan 1 januari te
laten beginnen. Door de uitbre iding van de
stand, waardoo r er meer en meer jagers met
reewild În hun jachtveld werden geconfrontee rd, was he t hen niet geheel kwatijk te
nemen dat zij niet voldoende biologische
kennis ~an het reew ild hadden. Daar lag weer
een schone taak voor he t bestuur en leden
van de Vereniging Het Reewild, die dan ook
met beide handen werd aangeg repen.

Voorlichting
Talloze boekjes en folders van de Vereniging
werden in samenwerking met de directie
raunabeheer uitgegeven.
Voorl ichtingsavonden werden door het gehele land gehouden. Keurmeesters werden
opgeleid, reewi ldshows werden door enkele
enthousiaste groepen gehouden. Deze laa tste
vermelde tendens werd door het bestuur van
de Vereniging Het Reewild overgenomen en
zo ontstond de situatie dat reewildshows in
geheel Nederland werden georganiseerd.
De educatieve waarden van deze shows en
de lezingen mogell niet worden onderschat.
ook heden ten dage niet. al Zijn de tentoonstellingen uiteraa rd aan de huidige tijdsomstand igheden aangepast.
Jachttijden
Over de jachttijden waar in op reebokken en
geiten de jacht mocht worden uitgeoefend is
het nodige te doen geweest. Heel wat
besprekingen en soms felle discussies lagen
aan de nu nog bestaande jachttijden ten
grondslag.
De overheid en het bestuur van de Vereniging
Het Reewild stonden op het standpunt dat
het doel van het fcewildbeheer was om de
regula tie van het bestand zo effici~nt en
effectief moçelijk te maken in de voor het
reewild sociologisch en biologisch beste tijd,
met de minste verstoring,
In hct oog moest worden gehouden het
bepaalde in artike l 20, 2e lid van de
Jachtwet. Daarin wordt gesteld dat de jacht
op ander dan de in artikel 8 genoemde wildsoorten niet wordt geopend gedurende het
tijdperk van t 6 februari tot IS juli, tenzij de
belangen van de landbouw zulks vereisen. De
wettelijke neerslag van dit wetsa rtikel is
gebaseerd op de gedachte - ook interna tionaa l - dat in het werp- en broedseizoen rust
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in het v~Jd mo~t heersen,
Reebokken (daar was men zuinig op) mochten van 1956t/m 1958 worden bejaagd
gedurende de periode 1 juni tlm 31 augustus,
Vanaf 1959 tlm 1964, toen hel resultaat van
het gevoelde beleid merk.baar werd (de reewildstand nam toel, van 1 juni tlm 15 september, Van 1965 tlm heden van 1 mei tlm
15 september,
Voor reegeiten was het een ander verhaal. De
dISCussie spitste zich voornamelijk toe op de
vraag wanneer het verantwoord was om reeger~en te schieten,
De: ~rste draagtijd (vertraagde implantatie)
van de reegeit bedraagt 5 maanden, van
a:;çustus tlm december, Natuurlijk zijn er
~ te n die zich niet aan deze tijd houden,
, Zl);J haast zeggen 'niets menselijk is de
~w: vreemd: De sterkste ontwikkeling van
~ er-bryo g~schiedt in de vroege lente, (Zie
\Ica U gelezen' , red.). Ook in dit opzicht
Gr - iI!I1 slechts bewondering hebben voor
oe r-..: .. ûr, die door de langzame ontwikke"Ç .'3'"' het embryo (augustus tlm half
~-Oefl voorkomt dat in de voor het reel1li lel vaac: mO(ilijke wintermaanden (voedsel)
<.e ~ cise:n aan het moederlichaam worCIIe'" 9'5f.~d door de groeiendt vrucht. De in
'-e ;ttlOftn kalfjes kunnen in de herfst to t
:xg- ft '1ter de leiding van de moeder nog
... ~ m~. Het schieten van reegeiten mag
!kma!ooe tilSSt' n september en januari zeker
'- <': plaatsvinden. Hel schieten van een reege"- ... ik hui dige periode Uanuari - maart)
~ .. t ethisch oogpunt op het eerste
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gezich t verwerpelijk, doch dit is al tijd minder
erg dan dat men het levende kalf of de ka lveren de hongerdood laa t sterven. Daarnaast
bestaat het feit dat in september de groei
begint van het eerste geweitje van hel bokkalf, dat in december weer wordt afgeworpen.
Bokken zonder gewei
Eveneens diende er re kening mee te worden
gehouden, dat de oudere bokken hun gewei
hadden afgeworpen, waardoo r vergissingen
bij het afschot (onjuist aanspreken) eerder
regel dan uitzondering zou worden. Het
beoogde doel, het evenwich t in de geslachtve rhouding, lOU dan ni et word en bere ikt. De
levenservaring van het moederdier is essentieel voor het ka lf. Naar we lke laveiplaatsen
en dekkingen het kalf wordt gebraCht, hoe
het wordt verdedigd en hoe gevaren ontweken moeten worden. Naast haar eigen genetische aanleg is daarom vrouwelijk wild door
de rechtstred(s~ invloed van haar constitutie
en l ~vensbekwaamheÎd van z~~ r grote betekenis voor de gezondheid van haar nakomelingen. Niet verg <: tcn moet worde n dat deze
jonge generatie de basis legt voor de kwaliteit van d<: toekomst ige stand.
Jaehttijden in buurlanden
Verwezen werd naar de jachttijden op vrouwelijk recwild in Duitsland, een dee l van
Oostenrijk, Oost-Europa en Scandinavië. Dit
nu was nu niel een bepaald gelukkige zaak,
daar in de genoemde landen hetzelfde euvel

zich voordeed (en nog voordoet) als in ons
land, namelijk onderbejaging. Dat di e openingstijden in die landen zo afwijkend (en
vroeger) zijn van di~ in ons land houdt voornam<:lijk v<:rband met de in d i ~ landen (in de
p<: riode januari - maart) heersende klimatologische omstand igheden: meer sneeuwen
vorst dan in ons land met zijn zC'~klimaat. Oe
in Nederland voorgestane periode voor het
geitenafschot lij kt voora lsnog de minst
kwade.
Wapens en mun itie
Bij de eerste besch ikking (Stct. 1955, 1181
omtrent het gebruik van wapens en munitie
bij het afschot van reewild, werden voorschriften gegeven waaraa n het geweer en de
mun itie moesten voldo ~ n om een tot j ag~n
geoorloofd middC'1 t~ worden. Het kogelgeweer en kogelpatronen werden verplicht
gestC'ld. Het reewild mocht namelijk voor
bovenvermelde datum oo k worden geschoten
met patronen die ui t e~n hagelloop afgevuurd konden worden. Dit waren pat ronen
met loden proppen, die de hagellading vervingen, de zogenaamde Brennekepatronen. In
specia le gevallen (grienden etc.) werd van de
verplichting tot het gebru ik van een geweer
met ten minste een qetrokken loop, voor
zove r daarin kogelpatronen worden gebruikt
met een trefenergie van ten minste 100 kgm
op 100 meter af~télnd van de loopmond, ontheffing verleend. Tot 31 maart 1964 bleef de
mogelijkheid (als overgangsmaatregel) tol
het verkrijgen van ecn ontheffing voor het

gebruik van de Brennekes bestaan.
Inventa risaties
In de periode van rond 1965 werd binnen
een bepaald gebied gebtperimenteerd met
het gezamenlijk tellen van het reewild om zo
tot een inventari~ring te komen. Begonnen
werd met een samenwerkingsverband van
een aantal jachtho~ders met aaneengesloten
jachtvelden in de omgeving van Ommen
(ongeveer 4000 ha) en in Noord-Limb~rg . Oe
~iteindelijke opzet was te komen tot zogenaamde reewildringen die in de verre toekomst door de vorming van wildbehee reenheden verder gest<llte zouden krijgen. V<ln de
jachthouders in de betreffende gebieden
werd veel medewerking verkregen. In NoordUmburg kwam er samenwerking met de
Duitse buurjagers tot stand. Er ontstond een
gezamenlijk gebied van circa 15.000 ha aan
weerszijden van de Nederrands - Duit~ grens.
Natuurlijk was van tevoren bekend dat het
niel mogelijk was om hct juistc aantal stuks
rttwild - gezien de levenswijze van dit wild
- Ie tellen, doch we l dat men door een a<lntal jaren achte reen te tellen een indruk verkreeg van de talale stand. Een ander voordeel van hel toegepaste telsysteem was dat
de jachthoudcrs cikaar niet meer als concurrent zagen.
Zeker mag ook niet vergeten worden de niet
aflatende strijd tegen de stroperij, door het
jachttoeûcht ron de helaas niet meer
besta<lnde 'ieldpolilie.
Jachtexamen
Bij de wet van 8 juni 1977 Stb. 387 werd het
jachtexamen inge'ioerd en bij Kon inklijk
Besluit van 8 maart 1978 werden de eisen
waaraan het jachtexamen moest voldoen,
gepubliceerd. Door hel 'iOlgen van de eursus

jachlopleiding werd de kandidaat voor hel
examen hct nodige bijgebracht, zodat dc
beginnende jagers al redelijke kennis over het
reewild kregen. Oe geslaagde kandidaat zal
echter ontdekken dal de jagersloopbaan een
'ioortdurend proces van leren is.
Ook worden door ervaren reewildjagers cursussen gegeven die de kennis ov~ r het r~e 
wi ld bevorderen met betrdking tot het
schatten 'ian de leeftijd van het ree, de vormen (vorming) van het g('wei, het voorkomen, de biotoop, het gedrag. de leefwijze,
het voedsel en vooral niet te vergete n de
voortplanting. Om wat meer over he t ree te
le ren is het uitermate raadzaam om de daa rtoe ingestelde cursussen te volgen.
Prevent ieve maatregelen
In de loop der jaren werd overgegaan 101
plaatsing van wildwerende rast~rs langs de
rijks-, provinciale- en gemeen tewegen ter
voorkom ing 'ian aanrijdingen met reew ild.
laten we vooral de wildspiegets nÎel verge
ten, di~ bij goed onderhoud hun nut bewijzen
en menige aanrijding hebben voorkomen.
Wel is mij de laatsle jarcn opgevallen dat de
betreffende wegbeheerder niet altijd in de
gaten heeft dal de dekking waaruit het (eewild treedt În de toop der jaren is gewijzigd
zodat sommige wildspiegels elders langs d~
weg meer hun nut kunnen bewijzen. Ook hier
lig t een taak voor de wildbehcereenhcdcn.
De Flora- en faunilwet van 25-5- 1998
(Ub. 1998, 402)
Deze we t treedt in de plaats van de Jachtwet
1954, de Vogelwet 1936, de We t Bedreigde
Uitheemse Dier- en Plantensoorten en hoofdstuk 5 van de Naluurbeschermingswet (resterende plant- en diersoorten), De flora - en
Faunawet bevat eigenlijk een samenhangend

st~lsel

van regels 'ioof de bescherming van
en uitheem~ dier- en plantsoor-

i nheem~

ten.
Deze wet is een zogenaamde raamwe t Dit
betekent dat een aantal zaken nog moeten
worden geregeld bij Algemeen Maatregel van
Bestuur (AMvB) en door Ministerii"le
Beschikkingen (M.B:s). De kern van de Floraen Faunawet bestaat uit een stel~1 van 'ierbodsbepalingen.
Deze bepalingen zijn erop ge richt om te
voorkomen dat handelingen plaatsvinden die
sommige dier- en plan tensoorten zouden
kunnen bedreigen. In de wet worden grootheden genoemd als intrinsieke waarde, meer
soorten onder bescherming, geen uitoefening
van de Jacht in bepaalde nat uurgebieden en
decentralisatie van b('voegdheden. Op de
meeste onderwerpen kan nog flie ! worden
ingegaan, daar de daarvoor bestemde AMvB's
en MB's nog niet alle voltooid zij n enfof
gepubliceerd in de Staatscourant
Hoe hel er bij het honderdja rig beslaan van
de Vereniging H~t Reewild voor zal Slaan,
weet ik uÎteraard niel. maar indien de huidige reewildbeheerders a l hun kennis en
wetenschap over het ree overdragen aan de
jeugd, dan ben ik ervan overtuigd dat de vereniging niet alleen veel meer leden zal telten,
doch ook blijft grotien en bloeien.
In iede r geval van harte gefeliciteerd met het
Sa-jarig jubileum.

(Oe heer Uythoven was hoofdambtenaar van
de toenmalÎge Directie Faurabeheer van het
Ministerie van l;indbouw. Na tuur en Visserij ,
red.)

Foto : J. Hendr iks.
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Reeën en de F&F-wet
Door Mr p, van Schooten
Elders in dit blad treft u een overûcht aan
van de wijze waarop het ree: in de jachtl'lft-

geving is bejegend var! de hand van de heer
I. Uythoven. De heer Uythoven besluit lijn

inte'essante overzicht met een korte uiteenzetting over de Flora- en Faunawet. Zeer
terecht maakt hij daarbij de opmerking dat
deze raamwet nader moet worden ingevuld

aan de hand van algemene maatregelen van
bestuur (AMvB'sJ die op dat moment nog

niet waren gepubliceerd.
Hoewel de publicatie nog niet heeft plaats-

gevonden op hel moment dat ik dit schrijf,
heb ik wel inzage gekregen in de concepten.
70als die inmiddels dOOf de Raad van State
grotendeels zijn goedgekeurd.
Veranderende regelgeving
Het zal de lezer van dit blad interesseren wat

de veranderende regelgeving voor het beheer
van reeën nu feitelijk zal gaan betekenen.
Om dat voor de lezer inzichtelijk te maken
moet ik toch nog even korl ingaan op de
bestaande regelgeving in het kader van de
Jachtwet, dit om de wijziging van de status
van het ree en de gevolgen daarvan te ver~
duidelijken. Voor de goede orde wijs ik er op

voorhand op dat dit stuk een persoonlijke
interpretatie van de schrijver is.
Oe Jachtwet
Onder de Jachtwet wordt het ree gerekend
tot het grofwild {artikel 2, eerste lid onder a)
en htl grofwild wordt tot het wild gerekend
[artikel 2, eerste lid onder e). Gelet op de
wettelijke definitie van jagen, namciijk het
opsporen, bemachtigen en doden van wild en
het doen van pogingen daartoe, is het reewildafschoI thans nog jagen. Met betrekking
tot dieren die tot 1et wild worden gerekend
geldt dat de jachthouder de verplichting
heeft om een redelijke stand te laten bestaan
of, als die ontbreekt, te bereiken (artikel W,
eerste lid).
Er mag gejaagd \/lorden met geoorloofde
jachtmiddelen [artikel 22} en onder bepaalde
omstandigheden is het verboden te jagen
[artikel 26}.
U weet dat de jaeht op reeën niet wordt
geopend op basis van artikel 20, waarin de
reguliere opening en sluiting van de jaCht
wordt geregeld door de minister, maar door
middel van vergunningverlening op basis van
de artikelen 27 en 53.
Foto : S. de Vries
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In beide artikelen worden de belangen
genoemd die kunnen leiden tOl verlening van
de vergunning.
Belangrijke wijziging
Een heel belangrijke wijziging ten opzichte
van de huidige Jachtwet is dat het ree niet
meer tot het wild wordt gereKend. maar
gerekend wordt tot de beschermde inheemse
diersoorten.
Aangezien het uitgangspunt van de wet is
dat de intrinsieke waarde van het dier voorop
staat {het zogenaamde 'nee, tenzij['-beleid
wordt hiermee tot uitdruk(ing gebracht) geiden een aantal aspecten die tot dusverre
vanzelfsprekend aan de status van wild
gekoppeld waren, niet meer voor het ree.
Volledige bescherming
Vanaf het moment van inwerkingtreding van
de Flora en Faunawet is het ree volledig
beschermd op grond van artÎkel 4 van de
Flora- en Faunawet. Regulatie van de reeënstand is uitsluitend mogelijk op grond van
een ontheffing op basis van artikel 68 van de
Flora- en faunawet.
Anders dan tot nu toc gebruikciijk was met
de vergunning ex arti kel 27 en 53 van de
Jachtwet. wordt de ontheffïng niet meer
centraal, maar decentraal verltend door de
gedeputeerde staten aan erkende fauna beheereenheden op basis van een door dezelfde
gedeputeerde staten goedgekeurd faunabeheerplan. Aan de goedkeuring van het faunabeheerplan worden eisen gesteld die zijn
neergelegd in het zogenaamde faunabesluit
op basis van artikel 30 Flora- en Faunawe!.
Onder deze vereisten wordt specifiek voor
het fec genoemd: 'het plan bevat een
beschrijving van het voedselaanbod, de relatie tussen dit voedselaanbod en de grootte
van de populatie van de betrokken dieren,
alsmede de mogelijkheden vaf! uitwisseling
met aangrenzende terreinen'. Het vervaardigen vaf! een plan dat voor goedkeuring in
aanmerking komt. is dus geen sinecure.
Bov(!ndjen zjjn er een groot aantal procedurele asp('cten ingebouwd, waar de beheerder
rekening mee moet houden, alvorens to t de
uitvoering in de praktijk t(' kunnen komen.
Hel plan moet worden ingediend door ('ell
faunabeheereenheid, welke eerst moet wor~

den erkend als zodanig door gedeputcerde
staten.
Ervan uitgaande dat d~ desbetreffende launabeheercenheid de erkenning van GS heeft,
wordt het faunabeheerplan op ba~is waar\'an
tot re.eënafschot wordt geconcludeerd. bij
gedeputeerde staten ingediend. GS is verplicht om het ingediende plan voor een ieder
ter inzage IC leggen op het provincie'1uis en
om van deze ter inzage legging me lding te
maken in huis-aan- huisbladen of kranten.
Vervolgens wordt bezwaar en beroep mogelijk gemaakt voor een ieder die iets over dat
plan wil opme rken. Doel van deze procedu re
is om een grote re maatschappelijke betrokkenheid bij het afschot van reeën te verkrijgen. Om èên en ander juridisch-technisch
wate rdicht te krijgen gelden voor he l beheer
van reeën en de schadebestrijding de artikelen 15, 65, 68, 72 en 75 van de Flora- en
Faunawet.
De art ikele n
Op basis van d~ze artikelen gelden '1ieuwe
bepalingen flls bijvoorbee ld dat geweren voor
hel doden van dieren niet gebruikt mogen
worden voor zonsopgang en na zonsondergang (met uitzondering van wilde eE'nden) en
dat reeën slechts mogen worden gedood op
grondcn, waarvoor een faunabeheerp l.jfl
gddt en slechts met geweren met getrokken
loop, geschikt voor koge lpatronen met minimaal 980 Joules op 100 mete r.
Kernvraag is natuurlijk wan'1cer regulatie van
de. (eeènpopulatie mogelijk is.
Hiervoor biedt arti kel 68 van de Flora- en
Faunawet de mogelijkheid.
In de eerste plaats moet duidelijk zij n da t er
geen andere bevrcdigende oplossing bestaat.
Vervolgens mag er geen afbreuk worden
gedaan aan de gunstige staat van ins tandhouding van de soort en ver\'olge'1s, maar
dat zal u ongetwijfeld bekend in de oren
klinke n, gelden punten als de vol ksgezondheid en openba re veiligheid, de veiligheid van
het luchtverkeer, ter voorkoming van belangrijke schade en ter voorkom ing van schade
aan flora en fauna plus andere bij algemene
maatregelen aan te wijzen belangen.
Met betrekking tot dit laa tste aspect doet
zich nog iets bij70nders voor. Bij de behandeling van de Flora- en Faunawet in de Tweede
Kamer is door de Ministcr toegezegd da t in
de nader bij algemene maatregel aan te wijzen belangen ook het belang van populatiebeheer zou worden opgenomen.
De huidige Staatssecretaris is echter van
mening dat populatiebeheer gt'en zelfstand ig

belang is, maar tt' scharen valt onder het
voorkomen van schade aan de fauna met als
motivering dat populailebeheer geen doel op
zich is, maar ee n middel om to t een doel te
komen. namelijk geen schade aan de populatie te laten ontstaan.
Op dil punt h·nkt de we t duidelijk op twee
gedaeh:en.
Dit blijkt alleen at uit het feit dat paragraaf 3
van TI tel 3 van dt' wet is genaamd: 'Beheer
en bestrijding van schade:
Als u de wetsart ikelen let's t, di"ln zit't u dal
het uitsluitend over schadebestrijding gaat
en niet ove' beheer. Dit gekoppeld aan de
toezt'gging van de Minister om populatiebeheer i'1 een algemere maatregel van bestuur
op te ncmen en di t dan ver\'o!gens na te.
laten, ·s een teken aan de w<!'1d.
Wat betekent dit alles nu?
Er zijn noga wat hobbels te nemen voor de
voortzet!" ng van het reeënbeheer in ons land.
Alleret'rs: moeten er faunabehcerecn heden
worden gevormd en die faunabeheereenheden moeten door gedeputeerde staten van de
desbetreffende provincie. worden erkend. Ook
moet ce erkende 'aunabeheereenheid een
faunauehec'p lan maken. De vereisten, waaraan een dergelijk faunabeheerp lan moet voldoen, zij'1 zwaa r te noemen. Ver\'olgens moet
hel plan tn inzage worden gelegd 'lOOf een
'eder, waarna men vervolgens bezwaar en
beroep kan indienen tegen het plan en tegen
he t voornemerl om een ontheffing vafl hel
verbod om reeën te doden te ve rl enen.
Nade lig is dat de in de wet genoemde ve reiste n veel meer aanknopingspunten voor het
instellen va n oezwaar en beroep bieden, dan
de gronden c·e in het kader van de Jachtwet
golden.

Bezwaar en beroe p
Tenslotte is nog een aspect dat de mogelijkheid van bel waar en beroep voor iedereen
openstaat, dus ook voor hen die gecn eigen
rechtstreeks persoonlijk belang bij hel aanvech ten van de ontheffing hebberl. Deze
laatste keuze wordt gemotiveerd mer de
hierboven al genoemde opmerking dat de
maatschappelijke inbreng moet worden vergroot. Te vrezen valt dat het verstandig populatiebehee r op een gro tere schaal dan in he t
verleden gefrustreerd kan worden. Ook moet
er rekening mee worden gehouderl dat de
animo van de jagers voor het behee.r van
rceën belangrijk zal afnemen, want wie gaat
het onderzoek naar dc gevraagde informatie
voor het faunabeheerplan verrichten? Wie is
er zo gek om het vele papierwerk voor zijn
rekening te nemen en wÎe gaat al die extra
inspanningc'1 betalen?
Het ziel cr naar uit da l de Flora- en
Faunawet een belaflg rijke streep door de
reke ning haalt van he t huidige systeem van
du urzaam beheer van reeën. Het eigenaardige is dat juist het duurlaam beheer eén van
de doelstellingen van de Flora- en Faunawet
is. Een ander nog o'1voldoende belicht aspect
is dat de gezondheid en het welzijn van het
ree hierdoor gevaar gaat lopen. Passief
beheer dat afbreuk dON aan de instandhouding van de soort, lijkt strijdig met de wet!
Kennelijk sturen we aan op l'en regulatie van
de nationale reeënpopulatie door parasieten,
ziekte, aula'S en infrastructuur. Hypocriet
genoeg importeren we de reerug wel uit het
buitenland.
Wa t een eigenaardige moraal houden wij er
in dit land toch op na.
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Jubileum-Symposium
ReewHd en Ruimtelij ke Ordening
Ter gelegenheid van het 5O-jarig jubileum van
onze Vereniging zal op zaterdag 21 april 2001,
in ailns[uiting op de Algemene
Ledenvergadering, een symposium voor leden
en gcnodlgden worden georganiseerd rond
het thema "Reewild en ruimtelijke ordening':
Teneinde aan de verwachte opkomst op passende wijze te kunnen voldoen is aecommo-
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datie gevonden in de aula van het KrolierMuller Museum te Hoenderloo. Wij prij7ffi
ons gelukkig VOOf dit symposium mevrouw
Prof. Or H.M.H. van Brunswijk. bioloqe en de
heer J.W.E.M. Roermaal, landelill:. bestuurslid
van lTO, bereid te hebben gevonden inleidin
gen te houden. In vervolg daarop vindt een
forumdiscussie plaats. Ter afsluiting van dil
deel van het programma zal de nieuwe reeefldokumeflt~ire, dir inmiddels voor ollS in pro-

duktie b genomen, worden vertoond. De dag
wordt besloten me.! een gezellige borrel.
Houdt zaterdag 21 april 2001 dus s.v.p. nu al
in gt!daehten '
Oe Jubileumcommissie.

PS. via de aanmeldingskaart in dit fl~mmCf
van Capriolus kunt u zich voor bovengcnoemd symposium aanmelden.

,

activiteiten

Beheertentoonstellingen
Regio Overijssel- Flevoland
Deze Regio organiseert op 10 en 11 februa ri
2001 haar jaarlijkse Beheertentoonslclling in
"De Haverkamp", Stationsstraat 28 te Markelo.
Open op zaterdag 10 februari van 10:00 tot
18:00 uur en op zondag 11 februari van 10;00
tot 17:00 llUr.
Van de 37 WBE's tlil Overijssel zullen de geweien, per WBE worden tentoongesteld. Tevens
algemene informatie uit de Regio ten aanzien
van het reeënbeheer. Een zevental standhouders

zal het geheel completeren. De Regio hOudt haar
jaarvergadering ook in "De Haverkamp' op
zaterdag 10 februari, aanvang 14:00 uur.

Regio Achterhoek
Op zaterdag en zondag 24 en 25 maart 2001.

Organisct'rt deze Regio in bel haar ret:wildbtheertentoonstelling over hel afgelopen seizoen.

Regio Veluwe Betuwe
Gezilmenlijk met het Veluws Hert en de
Ve.reniging Wild beheer Veluwe wordt de jaarlijkse Grofwildbelleertentoonslelling georganiseerd
in het weekeinde van 31 maart en 1 april.
Geo~nd vanaf 10:00 uur.

...<U

Regio Utrecht. Noord Holland en Zuid Holland
Houdt op 6 april 's a~'Onds haar ledenvergadering, die start om 20:00 uur met hierna de opening van de beheertentoonstelling. Dele is oo~
te bezoe~en op zaterdag van 7 april van 10:00
tot 16:00 uu, 'n de Mauritshoeve te
Maartensdijk.
Regio West-en Midden Brabant
Basis Cursus Reewild.
Op 7 apri l 2001 organiseert de vereniging "Het
Reewild" West en Midden Brabant een b<Jsiscursus reewild. De cursus dUllrt een hele dag en zal
worden gegeven door de heer Cees van Geel,
jachtopzichter van het landgoed 'De Utrecht:
Plaats van de cursus: Hotel 8ellevue te Chaam.
Cursisten kunnen zich aanmelden bij het seeretanaatvan de ve renig:ng.
Kosten vafl de cursU!> inclusief cursusboek en
koffie/lunch voor leden FI.1l0,- voor niet-leden

s::

A. l60,-.

Regio limburg
Zij organiseert haar beheertentoof1stelling op
vrijdag 6 april 2001 ifl De Moishoof te Kelpen en
is geopend vanaf 19:00 ullr.
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8eheertentoonstelling
De Regio West en Midden Brabant organiseert
op 24 en 25 maart 2001 een
Reewildbeheertentoonstelling in Hotel 8ellevue
te Chaam. De beheertentoonstelling zal opgelllisterd worden met een aantal andere activiteiten rondom de jacht. Het bestuur van de vt:reniging is op dit moment druk in de weer om de
show in 2001 nog grootser te maken dan die
van di t jaar.
Noteer alvast de datum in uw agenda.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij het secretariaat van de Regio (zie boven).

Het maximale aantal cuJ'!,isten is 30, dus meldt
u snel aan.
Sehriftelijk aanmelden bij:
Secretariaat 'Het Reewild' Wcst en Midden
Brabant

<U

lil

tel 013 5081775

Regio Oost Brabant
Oost Brabant houdt haar beheertentoonstelling
op vrijdag 6 en zaterdag 7 april in zaal
Prinsenhof aan de Hoofdstraat in Best

~F.lFfM~·

~

Bijsters 7
5131 NW Alphen

• v"okoop va n afrasteringsmateriaa l en wild reflectoren

Aannemingsbedrijf Arfman b.v.
Keizersweg 72
745 1 PG Holten
Tel
Fax

0548 - 36 29 48
0548 - 36 50 42

Internet

www.arfman.nl

Doelstelling Vereniging
Het Reewild
Doelstelling
De Ve.rel'liging Het Reewild streeft naar het
behoud van duurzame populaties re-eën
(Capreolus capreolus L) en de bevordering
van het welzijn van reeën in Nederland.
Uitvoering
Om de doelstelling te r!':alise-ren dient deskundig en actie-f beheer op basis van door de
overheid goedgekeurde beheerplannen te
worden uitgevoerd. In de plannen, op ie stellen doo r de Faunabeheereenheden (FBE's)
wo rden populatiegegevens gerelateerd aan
belangrijke factoren zoals voedsel, rust,
ruimte, schade aan zowel flora als fauna en
veiligheid.
Het beheer zal worden uitgrvoerd in overleg
en in samenwerking met beheerders van cultuur- en natuurgebieden en meI de daarbij
betrokken overheden. Beheermaatregelen hebben zowel op terreinen waarin reeën leven als
op de omvang van de populatirs betrekking.
De lIltvoering van Geheermaalregelen wordt in
handen gegeven van deskundigen. Voor zov!'r
het actief ingrijpen in de populatie betreft,
acht de Vereniging afschot een juiste en ve'lige methode. Conform de bedoelingen van dr
wetgever zullen adequaat opgeleide jagerssamenwerkend binnl':n Wildbeheereenheden
{WBE's) - deze taak verrichten.

De vereniging draagt kennis uit en geeft
voorlichting en adviezen. Tevens bevordert zij
wetenschappelijk onderzoek.
Gl'dragsregels en Controle
Leden van de Vereniging dienen de reeën
tegen onnodig lijden te beschermen. Bij de
aantalregulatie zijn de uitvoerenden gehouden zich te gedragen zoals een goed jager
betaamt Schending van deze verplichtingen
kan worden aangebracht bij de Stichting
Tuchtrechtspraak Jacht-en Wildbeheer,
geve~tigd te Utrecht.
leneinde control~ op en registratie van het
afschot mogelijk te maken, worden geschoten reeën voorzien van een uniek nummer.
Toelichting
DI' doelstelling komt voort uit het feit dat
het aantal reeën in ons land zich in de voorgaande derennia heeft vertienvoudigd.
Gevolg hiervan is dat reeën inmiddels Vl':rspreid over vrijwel het gehl':!e land voorkomen, Hiertl':genovef staat dat het
Nederlarldse buitengebied intensief door de
mens wordt gebruikt en ingericht waardoor
er onder meer gl':cn plaats meer Îs voo, grote
predatoren. De mens bepaalt dus direct en
indirect de leefomstandigheden van reeën.
Dit legt l'en morele en wettelijke zorgplicht

op de m~ns om de gezonàh~id en het welzijn
van het ree zoveel mogelijk veilig te stellen.
Niet ingrijpen leidt namelijk tot overbevolking c.q. ruimtegebrek, waardoor voedselschaarste en stress optreden. Dit lijn
omstandigheden waarin abnormale vatbaarheid voor ziekien ontstaat en ernstige
gedrags-afwijkingen voorkomen. Parasieten
krijgen voorts gro te invloed als gevolg van
de verminderde weerstand, wat onherroepelijk leidt tot omvangrijke sterfte onder de
ree~n. Dit proces gaat naar het oordeel van
de Vereniging gepaard met onaanvaardbaar
veel dierenleed en de Vereniging vindt dit
onethisch. De Vcreniging is daarom van oordet! da t een consequent en actief beheer
van de sterk gegroeide populaties reeën
noodzakelijk is. Zij pleit voor aantallen die in
evenwicht zijn met de leefomgeving en de
daar geldende functies.
De gezondheids- en welzijnstoestand van
een ree kan volgens vettrinaire inzichten
worden l>epaald aan de hand van het al dan
niet aanwezig zijn van ziektcn, parasieten,
gedragsafwijkingen I'n verstoorde fysiologische processen
Aantalsrcgulatie kan eveneens noodzakelijk
zijn in verband met de belangen van bos-,
land- en tuinbouw, verkeersveiligheid en
volksgezondheid.

Verdeling taken
De laatste jaren zijn er een aantal zaken
organisatorisch veranderd. Uit de vorige
perioden hadden we te maken met een
betaalde ambtelijke secretaris (Bernadine
Strating-Meissner !': n Gerrit Jan Spek), daarnaast had de Vereniging Joke van Herp8ruynius in die nst voor de lI':denserviee en
Administratie.
Mei de komst van Gerrit Jan Spek werden
al een aantal taken niet meer doorgescho _
ven richting Joke van Herp. Haar werk voor
Capreolus verminderde sterk doordat de
layout volledig door de nieuwe drukke r
werd verzorgd en kopy in toenemend!': mate

1---------------------- 32

in digitale vorm werd aangeleverd,
Dit voorjaar is zoals u weet het DB uitgebreid met de heren Jaap van de r Waerdt
(secretaris) en Rudolf van Heek (lid DB).
Jaap doet nu alle secretariaats werkzaamheden die voo rheen door de ambtelijke
secretaris Ikosten)werden ui tgevoerd. Gerrit
Jan Spek is ambtelijk secretaris af en doet
alleen nog maar reewildtechnisch zaken
welke in een nieuwe overeenkomst met ~e
Vereniging lijn vastgelegd. Het DB en tB
was van mening dat ook: de ledenadminis_
tratie kerntaak is van het DB en griet dl'
huidige au tomatiseringsprogramma's oo~
zonder arbcid~kosten binnen het DB uilge-

voerd kan wo rden. Aanspreekpunt in dtze
is onze secretaris, de mutalies worden
door Rudolf van Heek in de administratie
vt'rwerkt.
We vragen u nogmaals zoals eerder aangegeven in het voorgaande nummer. Het
secretariaatsadres in uw administratie te
veranderen in:
Secretariaat Vereniging Het Reewild
KamtJlelaan 11
3925 RG SCHERPENZEEL
TEl/FAX 033-469 1797

Ir
Ij ~~laTlIl2 2 Î I

Door Joke van Herp Bruynius

Aan aUes komt een einde
Liever had ik iedereen persoonlijk benaderd. ik
do:nk ('cht~r dat dit niet mogelijk is, daarom
heb ik gel:.07rn om ViA Caflr(Óolu~ dit bfricht)('
te plaalStn.
Helaas moet ik IJ mededelen, dat ik grnoodzaakl btn Of" functie van leden~rvice ft
AdmimWatie bij de Vcrt:niqinq Hc·. Rttwild.
na Cl'n ~riodl' van Ir. jallr n('l'1 Ir le9gen.
Met heel veel genoegen kijk ik terug naar de
Jarf'n dat ik mei lóvt'rl pll'7if'r hij dl'
Vereniging Het Reewild heb gewerKt. Met dl'
(hvef'Sl:! besturen had i~ ècn bijZonder goede
ver,tandhoudilly_ Zowel j'l de I'.erk- al~ in de
privé-sfeer heb ik lijnt' herinneringen. Graag
Wil ik echt iedero:en lJt:dalikw voor dele pk7ierigo: tijd t'1I dl' fiJnt' <;amt'nwrrking. voor
sommigen onder u zelfs vanaf het begin.
Het begin
Op 2 juni 19B4 werd mijn intereS5e gewekt
door ecn arlverlrntif' in dl' AmNsfoortsr

I:j "9 U .. t Rte: ... c ~pt al~ }Cugdigen tussen 12 en Ta,aar gen emse
voor het ree hebbt1l te reag('rrn

Oe Verer

Het is dus eeht de bedoeling dat je: uil op
dt!e oproerl reagf'erl.
Dit kun je doen door rrn hridjc met je
Naam. Adles. Plaats en Postcode en niet Ie
vergeten Je leeltiJd {grboortedatum) op Ie
sturen ndaf
Vereniging Hu Recwild
Kilmillela<in 11
392!.i RG SCHERPEN7FF.L

Courant en mijn cer~lr eontart met Theo
SerrarÎ5 en de Vereniging Het Ret'wild wt'rd
hierbij eer\ feit In 19B4 bestond de Vrrefllging
Uit ongeveer 1200 leden. Het huidige aantal is

de Vries. Plezierig was ook de wijze waarop de
jaarvergaderinge'l werden voorbereid, Het
walen stuk voor :,tuk bijzondere ervaringen.

nu bijna 2500 stuks. Het tijdptrk van de typemachine werd langzaam maar zekt'f opgt'-

De maand juni scheen lJ~lOndel Ie zijn. want
in juni 1997 werd mij rioor het böWlJr van de
VereniqlOq Hel Reewild medegedeeld tiat ik
na 1J jaar op ~·rijl'lillige basis werkend. uitsft'kend had voldaan. Het bestuur besloot dan
ook om mij dat jaar ill va~le dienst te nemen.
Bo~('ndiell was de admrnistrat'e een str..k
umvangnjker geworden_ De Vereniging was
intussen behoorlijk gegroeid.

volgd door de automatisering en er ontstond
cen \~chte' 'Ledenserviee 8 Administratie van
df' Vf'feniging_ Jo; geloof dal dt' ht'ff Eikf'lboom
dl'zr lilel nog herf! tx:daeht In oe loop der
jaren heb I): echt van alles IJOO~ de Vereniging
Het Ret'wild rnogefl doen. htt wa,,> ni .. l "U.. t'n
hel bijhOUden van de l('denadmini5tratie en
het verzenden van de acceptgirokaarten e.d
mJal ook ervaring CJP.t:IOt:n i" de redactie ~an
Crrpreolus. De eerste nummers werden Inct de
hemd yela'f-out. In s.1menwtfkinq met de heer
Van H,laften werd rie tweedt' órul.. van het
boekje 'Rcewlld en Reewildbehcc( vervaar·
digd er cr wen! e~ll ni/:'uwt Lt'ft~lIwerf-rohJer
ontworpen, deze in samenwerklflg met Wijlen
R'en Poortvliet. De fraaie folder 'Eetooar'
kwam van de hand van Han~ Stigter en Wim

_kLnI

TfI./FAX' 033-4691197
'-MAlI.:

Bi voldoencIt- ~ fGdÎfS stuurt de
'krtntl}lng lUI ie een aarrnaatJ voor het
,eugdlidmaatsdtap. De Vtftnig ng 111 aan
dit lidmaatschap lflhoud gtven door vier
maal per par Capriollr$ etn pradttig blad
over reetn toe te lendtn en verder !\et
organiSt"ren van b.v. jaarhjls ern e)ltuf'SlC:
of ree en speurtocht. luchtbuksschIeten enz,
/:'nL.

Bedankt ....
Met zeer veel genoegen en overgave heb ik
alti;!! mijn fUIl("tie vervuld. Helaa~ heb 1< mijn
taak bij de Vcrcniging het Reewild officieel
pcr 1 novembtr 2000 moeten beeindîgen. Ik
dank Iedereen van harte. voor de lijne jaren en
de prettige samenwerking en Ik hoop dat het
LI allen goed gaal.

Dus reagee.r snel op dit prachtige aanbod
voor 1 maart 2001.
PS. Aan allr Capreolus [('lers. geef deze
opt'oep door aan familie. vrienden en k~n
"OS«..

Het jeugdlidmaatwhap gaat f 25, - per
Jaa, kosten.

voor u gelezen

Voor u gelezen
Door JM. Smit

Deer, oktober 2000

Variatie in de lengte van
de dracht viln het fCC
De dracht duu rt over het algemeen 10
maanden en het hoogtepunt van het zetten
ligt op 1 juni. De eerste vijf maanden
bevindt de vrucht zich buiten de baarmoeder, daarna vindt implan tatie plaats en
duurt de groei tot voldragen vruch t wede r-

om vijf maanden. Een vast gegeven is, da t
deze beide periodes nagenoeg exact vijf
maanden duren. Bevruch ting vindt ook

alt ijd plaats lussen eind juli en bcg in

augustus. Toch zien we dat het zettCIl
gebeurt van begin mei tot eind juni.

Vanwaar dan die periode van -t 20 en - 20
dagen vanaf 1 juni?
Volge:ns Roger lambert hang t dilt samen

met de leeftijd en de voed ingstoestand (van
een gezonde geit) vij f maanden na het
beslaan.
Een oudert' gt'it heeft de eerste vijf maanden van de dracht de zorg van de kalveren,
waarbij de melkproductie veel l': ne rgie kost.
Smalreeën hebben dat nict, ze hebbcn 'nog
niet gezet en kunnen het gehele jaar van
hun volwassen bestaan aal'l hun conditie
werken . Na de eerste keer beslaan hebben
ze ook nog geen ka lve ren die hun aandacht
vragen.
De enige periode, waarin de dracht verlengd
zou kunnen worden is de periode van de
'groeisprong' (actieve groeifase) van he t
foetus buiten de baarmoeder tot de implanta tie in de baarmoeder. Deze groeisprong
vindt plaats vanaf begin januari. Deze snelle
groei duurt meestal drie tot vier weken en
hoe beter de voedingstoestand van de geit,
hoe sneller deze implantatie voor elkaar is.
Bij een smalree gaat dat dus veel vlugger
(bijvoorbeeld in 10 dagen) dan bij een oudere geit. Het is juist deze periode, die de vrij
lange gem iddelde zetperiode veroorzaakt.
De 'baarmoedertijd' blijft altijd gelijk, dus
het zetten zal wel weer vijf maanden na de
implantatie plaats vinden.
En de kwaliteit van de kalveren? Ind ien de
geit in een beduidend mindere conditie is,
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zal ook de melkproductie minder zijn en de
overlevingskansen en de groei van meer kalveren zal daa rdoor beïnvloed worden. (Dit is
vooral te verwachten bij een te grote populatiediehtheid, let dus altijd op he t conditieproduct - jmsl
Stephen Ellwood legt uit, welke methodiek
bru ikbaar is en welke waarde er toegekend
kan worden om de populat ied ichtheid van
onder andere hel ree te bepalen door op
will e~eurig vas tgelegde vierkanten van 100
m2 het aantal plekken met boonsel van
meer dan 5 keutels te tellen. Oe methode
lOU goed voldoen, maa r vergt nogal wat
voorbereidend we rk, omdat eerst de vierkan teil volledig boonselvrij gemaakt moeten
worde n. Dok kall het zijn, dat sommige vierkanten toevallig in ruig terrein vallen en
dan is het niet eenvoud ig om het boonsel
op te sporen, Voor jachthouders die een vrij
regelma tig terrein hebben met een redelijk
vaste popu latie zou het toch te overwegen
zijn.
Wild und Hu nd, 23/2000
Voor degenen. die ·exotische' geweien zoeken: in de buurt van Essen is een bok met
vier stangen geschoten, drie no rmaa l en een
in de bast beschad igde stang die langs de

zijkant van de kop groeide. Gewicht ontwe i ~
de bok was 20 kilo, zwaar dus.
Misschien ook wel leuk om te vermelden is
de vondst van twee met he t gewei verstrengelde bokken, waarvan een nog net leefde.
Een geweistang van een jonge bok zat klem
tussen de pareling net boven de rozen van
een oudere bok. Deze had nogal wat wonden opgelopen aan flan ken en rug zodat de
jage r besloot tot een vangschot.
In België denkt men erover, de pijl en boog
als jachtwapen toe te laten. Hoewel een en
ander daar natuurlijk nog wel een wettel ijke
basis mod krijgen, Îs di t fenometn in de
Verenigde Staten al lang ingeburgerd. Het
vergt heel wat ervaring om de dieren binnen de 30 - 40 meter te kunn en laten
komen, al of niet met hoogzit!
Onze oosterburen zijn gecharmeerd van de
overhandiging van een ·breuk' na het schot.
Een reportage over een jachthouder die
vaak gasten voor de jacht uitnodigt. ~I ij
overhandigt (met het daa rbij behorende
ceremonieel] alleen een breuk, indien voldaan is aan de afspraken die voo r de jacht
zijn gemaakt. Schiet iemand tegen de
afspraak een geit in plaats van een ka lf, dan
blijft de breuk achterwege en kan de jager
zich gaan schamen.

Afgezien van hC'1 fC'il , of die breuk nou altijd
even zinvol is, lij kt dit eC'n goede stap om jC'
daarover nadC'r te beraden.
Wolfram Osgyan pakt weer eens een ballistisch thema bij de kop. Hoe komt hC't toch,
dat wannC'e'r hC't wild binne'n dC' 25 meter
staal, zo vaak krakkemikkig geschoten
wordt?
Dal hC'C'ft C'nkC'iC' oorzakC'n.
• Omdat variabele kijkers vaak een grool
Objectief hebben. mo!."ten ze hoog worden
gemonteerd. waardoor de richtlijn en de
loopl ijn wel 7 cm boven elkaar kunnen
liggen. Staat het wild op 10 meter (dus
onder de hoogzit!. dan vliegt de kogel nog
ongeveer 6 cm onder de richtlijn!
• Vanwege de korte afstand en omdat vaak
vanuit de hoogzit geschoten wordt, moet
men heel bewust rekening houden met de
anatomie van het dier. Het kan er dan op
neerkomen, dat jC' voor een bladschot vlak
naast dC' wervC'lkolom moet richten.
• Vele jagers gebruiken een richlkij ker, die
ingesteld staat op 8 x of meer. Het gevolg
is dan, dat doelen erg dichtbij onscherp
gezien worden, waardoor nauwkeurig
richten moeilijk wordt.
• De jager kan zich, vanwege het re:latid

grote: halsoppervlak, gemakkelijk laten
verleiden om een ne:kschot te: gC'vC'n. Weet
je: dan niet precÎe:s waar dC' w!."rve:lkolom
loopt e:n houd je: gC'e:fl rC'kC'ning met het
laagschot. dan schie:t je de slokdarm of
luchtpijp kapot. ·En toch kwam ik goed
af...', is dan de verzuchting!
Hoe dichterbij je' schiet, hoe lager of de
kogel zit. Je moet dan dezelfde correctie
toepassen als bijvoorbeeld op 250 meter
(indien goed ingeschoten). Het zijn maar
kleine afstanden waar we over pra len. AI na
25 - 30 melN zit de kogel voor de eC'rste
keer op het richtpunt, om daar omstreeks de
215 meter weC'r op ui t te komen. Schiet je'
dus meer in de buurt van de 25 mC'tC'r, dan
is de 'afwijking' gering geworden, terwijl
het schot vanaf de hoogzil dan ook al veel
meer lot horizontaal genaderd is.
Voor opfrissing zie 'Alle kogels vliegen
ISBN 90-70886-40-5.

omgeven wordt door een vrij dikke laag
koolstof. De eigenschappen zijn dan, dat de
loop niet heC't wordt, zel fs niet na hel afvuren van t ientallen patronen achter elkaar.
dat het gewicht van de loop we met 80%
af kan nemen (daardoor zal ook het totaalgC'wieht van dC' buks lagC'r wordC'n). de loop
dC'sondank$ vC'l C' malen sterke'r is dan rceslvrij staal en dat de slijtagC' van dC' trekkC'n
en velden bC'duidC'nd geringer wordt omdat
de tC'mpC'ratuur zo laag blijf:. Het is ideaal
voor wedstrijdschutters en bij het afgC'ven
van veel schoten achtC'rC'en zoals in de
Verenigde Staten op prairie'dogs, eC'n als
schadC'lijk ervaren zoogdiertje. DC' nauwkeurigheid is ook uitstekC'nd, maar de terugslag
za l bij bepaaldC' ~alibers hinderlijk kunnen
zijn , omdat het buksgC'wieht zo laag is.
(Het lig t in dC' bedoC'ling binnenkort e:en
artikeltje te maken over de elektronische:
ontsteking (Remingion) en deze kunstsloflopen. Helaas in Nederland nog niet uit te
proberen! - j ms.l

American Rifleman aug/2000
Het is nu mC'C'r dan waarschijnlij k, dat he't
fenomeen van de koolsTofvezellopen doorzet. Dit is een nieuw procédé, waarbij een
he:el dunne roestvrijstalen binnenmal"ltel

Opmerkingen?
fax:
0562 44 39 59
C.- mail: janl.smit@wxs.nl

Capréolus capréolus
Die naam heb ik gekregen zoals iedereen een
naam kreeg. EC'nvoudige Nederlandse namen
als Jan of Marie zijn gemakkelijk en foutloos
uil Ie spreken. Maar langere. vooral bu itenlandse namen zijn moeilijker juist en met de
klemtoon op de goede: plaats uit Ie sprC'ken.
Mijn naam bijvoorbeeld Caprcolus wordt
maar al te' vaak verkeerd beklemtoond uitgesproke:n. En ik wee t zeker dat u net als ik hel
ook geweldig irritant vindt wanneer men uw
naam niet op de juiste manier uitspreekt.
O'lS Tijdschrift heC'ft mijn naam gekregen,
prachtig, maar in 9 van de 10 gevallen legt
men de klemtoon op de Ó en dat is onjuist.
DC' klemtoon moet namelijk op de c liggen.
Het is dus Capréolus en niet Capreólus. Dus
zegt u nu nooit meer Capreólus maar wél
Capréolus!
Het is even OC'fC'nC'n maar dan gaat het nooit
meer fout.
Dank u wel !
Namens alle Caprëoli op deze aardbol.
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