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Het ree in de 21 e eeuw 
Oe 20c eeuw was een 'successtory' 

voor Caprt.'o lus caprcolus. 

Maar hoe zal het in de 21c e('uw 

verlopen meI het ree in Nederland? 

Door Bas Worm 

T~rugblikktn op deze halv~ tl"UW stond cen

lraal in de vorige jubileumaflevering viln 

CapfC'olus, mililr misschien wc:! even belang

rijk is om vooruit te blikken: hoe zal hel rnC't 

het ((l" trvoot' staan over nog c:ens een 
~riodr van 50 jaar? Twee belangrijke rijb
nota's geven hj('r wat handreikingen lloor: de' 

Nota 'Natuur, Bos en Land\Chap in de 211: 
ee:uw' {NBL211 en de 'Vijfde Nota Ruimtelijke: 
Ordening' (ROS!. Ook al is ccn verhandding 

over btleid~ota's vaak nitt de me~t inu:
r~nte kost, in het lich t van de toekomst 

van Nederland en dat van heot ree wordt in 
dit artikel ingegaan op de hoofdlijnen van 
bejd~ nota's. lot slot nog wat persoonlijke 
kanuekeningen en oyerv.·egingen. 

Nog even de 20e eeuw in kort bestek ... 
In de 20e eeuw. en dan m~t name in de 
tweede: helft ervan. is het het ree voor de: 
wind ge:gaan. Zowel in kwantiteit als in kwa~ 
litei! ging de reewildstand met spronge:n 
vooruit. Door wetenschapp~lijk onderzoek en 
de vertaling daarvan naar beheermaatregele:n 
is een gezonde reewildstand ontstaan. Ook 
de Jachtw~t .... an 1954 heeft geleid tot een 
sterke toename .... an het lee: de 40-ha rege
ling werd ingestdd en drijfjachten op he:t re:e: 
we:rd ~rboden. evenals het jagen met hagel. 
Ook we:rd de: m~rk~nregetin9 ingesteld. Van 
ee:n IIOOrlcomen bep1:rkt tot het oostelijk en 
zuidelijk dee:l van ons land in het begin van 
de 20e eeuw heeft het ree lich feil~lijk in 
geheel Nederland een plaatsjt weten te Yer
overen. tot en met ecn aantal Waddeneilanden 
toe (7ie fig. 1). Van pleistoceen tot holoceen 
Nederland. van kleinschalige cultu urland
schappen tot de uitgestrekte kleigebieden 
in Groningen, van hoogvenen in Twente en 
Drenthe tot laagyenen in Noord- en Zuid
Holland. van de rijke beekdalen tot de schrale 

duinen: overal komen we het ree tegenwoord ig 
wel tegen. We kunnen dus wel stellen dat 
wat gC'zondheid. aantallen C'n verspreidings
gC'bied betreft het met onze rC'C'é::n nog nooit 
zo goC'd gegaan is als momenteC'1. 

OmmC'zwaai in de successtory? 
Toch zijn in die 2e helft van de 20e eeuw ook 
ontwikkelingen ingezC't die. zekC'r als ze in 
hetzelfde tempo doorzetten. 10 de 21e eeuw 
een ommezwaai in de hierboven geschetstC' 
successtory kunnen gaan betekenC'n. 
Nederland slibt in een rap tC'mpo dicht met 
wegen. trcinyerbindingen. yliegbanen. indus
triegebieden en stedelijke bebouwing. Om dit 
te illustreren: in de period~ 1960 - 1990 
heeft zich in Twente, waar schrijver dez('s 
wC'rkzaam is, ongeveer een verdubbeling in 
de oPPl!rYlakte .... an de bebouwde kefrlC'n 
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voorgedaan (figuur 2). MomentC'el is onge
YeC'r 1()qb van het TwC'ntse: grondgebied 'yC'r
hard: En .. ... de bevolking groeit nog steeds! 
SChattingen geven aan dat wC' rond 2050 
met 18 miljoen menscn in Nederland wonC'n. 
Naast het netto dirC'cte verlies in 'groene' 
ruimte door bebouwing is hC't wer1celijke .... er
lies mogC'lijk groter. omdat ook ttn stetds 
ruimC'r gebied om de bebouwde gebieden als 
uitloopgebied door steeds meer bewoners 
gebruikt wordt. Het toekomstbttld lijkt dus 
somber: de open ruimte raakt versnipperd en 
de noodzaak om nieuwe en bredere wegen 
aan te leggen neemt toe. Als we niet oppas
scn zullen gebieden eentonig en lelijk wor
den en dichtslibben. De huidige oppervlakte 
actueelleefgebied van het fee zal afflemen. 
In hoeverre het ree als cultllUlVolger in staat 
is om de laatste paar nog nie t geoccupeerdC' 



ruimtelijke ordening 

Figuur 1; 
Verspreiding van reeën in Nederland rond 1990 

(Van Haaften EI: Peltzers, 1992) 

Figuur 2; 
Toename stedelij k gebied in periode 1960 (rood) - 1990 (roze) in 

Twente, een bijna verdubbeling! 

•• -.C---"--."_'~' 
WA't".....,HA .. ""GG" <i ... e'N KO:I. c.,.,,_ ........ ' 

-;.-

. 

-- " .~_ .. __ .... 
_ --.-"' ---.., 

buitengebieden te gaan bevolken of om zich 
in die stedelijke uitloopgebieden te gaan 
handhaven (b,v. door aanpassen vluchtaf
stand) is nog maar de vraag. 

Intensieve samenwerking 

Het hieNoor geschetste toekomstbeeld is 
hopelijk te zwart-wit: duidelijk aanwezig is 

het besef dat de groei van economie en 

bevolking, gecombineerd met de toenemende 

wensen en actÎvi teiten van de Nederlanders 

de samenkvÎng en de poli tiek voor een moei

lijke maar niet onmogelijke opgave stellen. 
Via intensieve samenwerking tussen alle sec
toren van de samenleving en het toepassen 

van oplossingen die vaak grote investeringen 

met zich meebrengen kan worden voorkomen 

dat grote delen van Nederland veel te vol 

worden en dat natuur en landschap worden 

bedreigd. 

Ruimtebehoefte 

Ui t studies is gebleken dat veel van de ruim

tefuncties en activiteiten, zoals natuur en 

recreatie of landbouw en water, kunnen 

worden gecombineerd. Hoe dan ook, uit stu

dies blijkt dat voor a lle toekomstige activi
teiten en behoeften een oppeNlakte nod ig is 

van rond de 300.000 ha. Voor de beeldvor

ming: di t is een gebied zo groot als de pro

vincie Zuid- Holland en de oppeNlakte van 

Nederland is 4.200.000 ha, inclusief de grote 
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wateroppervlakten. Zonder combinatie van 
grondgebruikfunctk s is die fuimtcbchoefte 

nog veel groter. Voor wonen loopt de 
behoefte op tot 75.000 ha in 2030, Voor 

bedrijvigheid is in c:lk geval tot 2020 behoef
te aan 60.000 ha. Een globale schatting voor 

het djkswegennet laa t een mogelijke groei 

zien van 60.000 ha. Ook is veel ruimte, zo'n 

140.000 ha, nodig voor recreatie en sport 

vafl de Nederlanders. Voor water bestaat een 

ruimtebehoefte vafl bijfla 390.000 ha. Hierbij 

zij n echter goede combinaties mogel ijk met 

landbouw en natu ur. 

Voor natuur is een behoefte aafl ruin 

330.000 ha vastgesteld, die echter ook weer 

voor een groot deel met andere functies kan 

worden gecombineerd. Er zijn slechts twee 

sectoren die met minder ruimte toe kunnen: 
dat zijn de landbouw (- 170.0001 en defensie 

(- 5.000 ha oefeflterrein). 

Zijn dc ruimteclaims erg? 

De vraag is of deze geschetste ruimteclaims 

erg zijn. We hebben nu in Neeeriand naar 
schatting bijna 50.000 reeën (lASER, 2000). 

Bedreigd is he t daarmee allerminst. Dat we in 

de toekomst misschien te(LIg moelen naar een 



wallage:re: tOlOlaistand is ... oor het r~ als 
soort ge:e:n probl~m , Wal we:I be:langrijk 
wordt zijn de: moge:lijkhc:de:n die het ree: geoo
dt':n wordt om zich in grote: de:Jc:n van 
Nt':dt':rland te handha ... t':n. Dit 7al I>c:paald wor
dt':n door hoe Ne:de:rland e:r in de toekomst Uit 
lal gaan zicn. Dan komcn we: op he:t ge:bifil 

;1 van de: Ruimte:l ij kt': Ordt':ning. Oe: Nota ROS zal 
(':(':1"\ be:langrijke: stt':mpe:1 drukkt':n op het toe
komstige: Ne:de:rland: waar worden woonwij
ke:n, bedrij ... igh e:id en grootschalige infrastruc
tuurproje:cten ontwikkt':ld? Ook wordt in deze 
nota inge:gaan op de toc:komst ... an he:t lande
lijk gebied en de groenstructuren die stad en 
land ... erbinden. De 'groene:' belange:n in de: 
Nota ROS ... indtn hun oorsprong in e:tn sc:c
torale I>c:le:idsnota : de Nota NB121. In het vol
gende passc:rtn beide nota's de revue. zodat 
Wt ons te:n bc:ter toekomstbc:eld kunntn vor
men .... 

De Vijfde Nota Ruimtelijk Orde:ning ... 
Otle nota hetft een twteledige probleem
stdling : enerzijds is c:r ... raag naar ru imte 
... oor wone:n, we:rken, recre~ren. natuur, 
water en landbouw. Andtnijds is er bc:hod
Ie om ten einde te maken aan dc ... trsnip 
pering en verrommt': ling ... an het landschap 
cn om te bestrijdtn dat Ntde:rland langzaam 
dichtslibt. De ke:rn van het belc:id ligt in htl 
loc:passtn van dfici~nt ruimtc:gebruik doo' 
het inttnsivcrcn van ruimtegebruik (bv. 
boven en onder weg~n). het combineren van 
grondgebruiksfuncties (b .... van waterber
ging, natuur en reereatid en het 'transfor
me:ren' ... an de ruÎmte (bv. herbestemming 
... an oude be:drijfsgebouwen). 

Rode: e:n groe:nt': con touren 
Uiterlijk in 2005 moe:ten de pro ... incies 
natuurgebieden t':n gebieden me:t een hoge 
cultuurhistorische waarde op de streekplan
kaart I>c:grenzen met e:en groene contour. In 
dt':ze gebic:den mag de bc:bouwing niet toe
nemen en mogen geen nieuwe: wegen of 
spoorlijnen worden aangt':!egd. Intensie:ve 
vormen van landbouw en rt':erc:atie zijn daar 
uitgesloten. Om aUe Sleden en dorpe:n moet 
bovendien e:en rode contour gezet zijn: he:t 
gebie:d dat in dt': toe:komst bebouwd zou 
kunne:n wordcn. 

De gebiede:n buiten de rode of groene con
toure:n, mec:r dan de helft ... an Nedc:rland, 
worden balansgebiede:n genoemd. Hier 
wordt stee:ds gelOeht naar een e ... e:nwicht 
tusscn bchoud van landschappdijke kwali
teit en ruimte: ... oor nieuwe: ontwikkelingen. 

Nationale landschappen 
Nationale en pro ... inciale: landschappen zijn 
ge:bi~de:n waar dc: cultuurhistorische en 
landschappelijke waarde:n ee:n extra impuls 
krijgen. Als nationaal landschap wordt bij
voorbeeld het Groene Har! aangewe:lcn. Ook 
het Limburgse heu ... elland e:n delen ... an het 
ri ... i~rengebied komen in aanmcrking. 

Stedelijke netw!!rkc.n 
Wanne:er geme:enten e:e:n ste:de:lijk netwe:rk 
vormen, makt':n zij met elkaar afspraken 
over dC' localit': ... an grolt nieuwt': woonwij
ke:", bt':drij ... ente:rrc:inen tn recreatiegebie
dt':n. De ruimtebehoeftt': van de: ene 

gt':meente in het stedelijk netwerk kan 
worden opgt': ... angen in een andere:. Betere 
bt':nutting ... an bestaand be:bouwd ge:ble:d 
genic:t dc: ... oorkeur bo ... en uitbreidingen. 
Eventuele uitbre:idingen komen bij voorkeur 
vlak bij ce:ntra die gOt':d zijn aangesloten op 
knooppunten ... an opt':nbaar ... ervoer en 
wegen. Gcbiedcn waar bebouwing de 
waterhuishouding ernstig zou vcrstoren zijn 
uitgesloten. 

Een ... oorbeeld is het stedelijk netwe:rk 
Twe:nte, ge ... ormd door de steden Ensche:de, 
Hengelo en Alme:lo, inclusief de inte:rnatio
nale afstemming met Gronall, Osnabrtick en 
Münster. 
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l':uimtelijke ordening 

De Nota Natuur, Bos en Landschap in de 
21e: eeuw {NBl21) ... 

Deze: nota he:e:ft als ondertitel: 'Natuur ... oor 
mensen, mcnsen voor natuur'. Dit geeft direct 
aan dat de nota zich baseert op een (e:ntrale 
rol ... an dc mcns in 'groen' Nederland. Met 
'natuur ... oor mensen' wordt bedoeld dat 
natuur moet aansluiten bij de wensen van 
mensen en goed bcre:ikba3r, toegankc:lijk en 
bruikbaar moet zijn. 'Mensen voor natuur' 
betekent dat natuur door mensc:n be:sche:rmd, 
bc:hc:c:rd, bt':wc:rkt t':n ontwikkeld wordt. Hoe 
grillig e:n 'vrij' de: natuur is: de natuur kan 
niet zonder de: zorg van de: me:nsen. 

De: nota bc:schrijft dC' aanpak voor het 
natuurb(leid tot 2010. met ~n doorkijk naar 
2020. Oelt': integralt': nota ... ervangt het 
Natuurbelc:idsplan, de Nota Landschap, het 
Bosbdeidsplan en he:t Strategisch Plan van 
Aanpa~ Biodi ... ersiteit t':n is bouwstet':n voor 
Nota ROS (in wording). 
In de nota worden eerst de succt:ssen. pro
blemen en kansen ... an het in de afgelopen 
jarcn gc ... oerde natuurbeleid geanalyse:erd. 

Succc:ssen 
Als successen worden onder andere: he:t con
ct':pt ... an de EHS, het geïntegreerd bosbeheer, 
de bosaanleg in stedelijk gebied yenoemd en 
het gege: ... e:n dat een 60.000 ha landbouwge:-



bieden onder beheersovereenkomsten 
gebracht is. De conclusie die hier aan ver
bonden wordt is dat de betrokkenheid van 
de Nederlandse samenleving bij natuurbe
heer vergroot is. 

Problemen 
De problemen zijn tthter ook niet van de 
lucht: de realisatie van de EHS vmraagt 
sterk, optredende vervlakking en verromme
ling van landschappen door verstedelij king. 
toename van infrastructuur en schaalvergro
ting in de landbouw. Dit heeft tot gevolg dat 
de soortenrijkdom nan planten en dieren 

nog steeds achteruitgaat. Een ingewikkeld 
beleidsstelsel wordt hier mede schuldig aan 
geacht. 

Kansen 
Wat zijn dan die 'kansen' volgens de nota 

NBl21? Allereerst wordt gepleit voor een 
beleidsaanpak waarin economiKhe groei 
gecombineerd wordt met versterlc.ing van de 
na luur en het milieu. Daarnaast zullen als 
gtvOlg van sociaal-culturele ontlVik~elingen 
(o.a. vergrijzing) andere eisen ontstaan ten 
aanzicn van de leefomgeving. De behoefte 
aan natuur voor recreatie nttml toe, even

als het ervaren van rust en stilte. Ook de 
behoefte aan extra natuur als C02 -vastleg
ger in de klimaatveranderingdiscussk wordt 
aangrvorrd als kans. Vervolgens zijn nog als 
kansen genoemd: de duurzame landbouw 
(landbouw en natuur in één hand). dc inte
gratie van milieu- en landbouwbeleid en de 
diversiteit aan claims op het buitengebied. 

Reactie op beide nota's 
De nota NB121 stelt zichzelf voor als een 
uitnodiging naar de samenleving om haar 
medeverantwoordelijkheid waar te maken 
voor versterking en vernieuwing van het 
naluurbeleid. Je kunt Je hierbij afvragen of 

Re~gei t in bos op arme zandgrond: 
de Kouwerik, Imb05ch 
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het natuurbefeid wel zonodig vernieuwd 
moet worden, Uggen hier misschien niet 
teveel mode-gevoelige overwC9ingen aan 
ten grondslag? Ik noem maar de soms 
gewoon massale omvormingsmaatrege1cn In 
bossen, exotenbestrijding, veranderingen in 
het getalsmatig (rood)wildbtherr in bepaal

de terreinen op de Veluwe, de vlucht die 
begrazingsbeheer genomen heeft. Ik wil 
daarmee niet zeggen dat d~rgelijke maatre
gelen onjuist zouden zijn, maar een door
dachte afweging vooraf lijkt me een vereis

te. Het natuurbeheer moet geen modege 
voelige tak van sport worden, dan is het met 
duurzame instandhouding en ontwikkeling 
van natuurgebieden op de langere termijn 
gedaan. 

(k subtitel 
De subtitel van de nota NBl21 (natuur voor 
mensen, mensen voor natuur) r()(pt bij mij 
ook vragen op. Bij het 'natuur voor mensen' 
hoop ik dat we niet door zullen slaan: niet 
alle natuurtypen staan te springen om 
inlen5i(Ve menselijke betreding, denk bij
voorbeeld aan de laatste restanten orchi
deeënrijke blauwgraslanden en natte duin
valleien waar de Parnassia nog voorkomt, Bij 
het 2e deel. 'mensen voor natuur' stelt de 
nota NB121 dat de natuur niet kan zonder 
de zorg van mensen. Dan rijst bij mij de 
vraag hoe zich dit nu verhoudt tot de 'nage
noeg natuurlijke' en 'begdeid natuurlijke' 
naluurdoeltypen 10als die ook door de rijks

overheid nagestreefd worden? Hier geeft d~ 
nota NB121 geen duidelijk antwoord op. 

De ecologische hoofdstructuur (EHS) 
De EHS blijkt niet op tijd te realiseren te 
zijn. Aangegeven wordt in de nota's dat 
stringenter beleid geformuleerd moet wor

den. Sprekend uit eigen ~rvaring ligt het 
juist niet aan het ontbreken van beleid, 
maar veeleer aan praktische instrumenten 
om gronden te kunnen verwerven en behe
ren. In Ned~rland moeten de aankopen ten 
behoeve van de realisatie van de EHS op 
vrijwillige basis plaatsvinden. Hier zit hem 
de crux! Ik laat mij inspireren door sllgges
ties in een artikC'1 van Eilard Jacobs in H2D: 
als wc nou eens een soort 'groenruimte
heffing' in zouden stellen op ruimtelijke 
investeringen en daarmeC' eldC'rs maatrC'ge
len of aanko~n financieren. HC'tzelfde 
principe is gehanteerd bij de Wet 
Verontreiniging Oppervlaktewater ('de 
vervuiler belaald'). en dit is onomwonden 

succesvol gebleken. Groen en blauw als 
synoniemen voor natuur en watC'r blijken 
keer op keer het onderspit te moeten delven 

tegenover tCOnomiKh belangrijke activitei
ten. Als 'money w ies' steeds weer op blijkt 
te gaan, laten we cr dan voor zorgtn dat 
we 'grotn' en 'blauw' een zwaardere econo

mische functie meegtven, Goed idee ... ? 

Behoefte aan natuur voor recrC'a l ie 
In beide nota's wordt gesteld dat de 
behoefte aan natuur voor recreatie toe 
neC'mt, evenals het ervaren van rust en stil
te. De beschikbaarheid en bereikbaarheid 
van natuur moet volgens NBl21 vergroot 
worden. De vraag is natuurlijk maar of de 

• 



huidige bereikbaarheid werkelijk wel een 
probleem is. Doordat niet alles even g~d 
be:re:ikbaar is bc:waar je juist 'natuurlijke' 

rustgebieden waar die rust en stilte te 

ervaren is (als je er wat extra moeite voor 

wilt doen). 

Combineren van natuur met andere 

functie:s 

Dan nog e:ven over het combinere:n van 

natuur met andere grondgebruikfuncties. 

Maatregelen in het licht van watNoverlast 

(retentiegebieden) kunnen maar tot op 

beperkte hoogte sa mengaan mtt het verbe

teren van de kwa liteit van natuur en land

schap. Dit is maar voor een beperkt scala 

aan natuurtypen mogc:lijk. Hetzelfde geldt 

voor de mogelijkheden van te ontwikkelen 

natuurdoeltypen in het kader van 'duurza
me landbouw: 

Positieve gevolgen 

0(' nota NBL21 ('n de nota ROS hebbt'n 

toch ook een aanta l duidelijke positieve 

gevolgen voor de natuur e::n cultuurland

schappen in Nederland en de plaats van he::t 
ree hierin: 

• Uitbreiding van het areaal bos van 

341.000 naar 400.000 ha in 2020, 

inclusid 10.000 ha extra groe::n om de:: 
steden. 

• In minimaal 700!1J v~n het bosareaal 
moet duurzame houtexploitatie mogelijk 

zijn. In mijn woorden betdent dat dus 

geen natuurarme monocultures (mais
akkers van fijnsparren). 

• Extra kenmerkende natte natuur ( lO.OOO 
ha). Het beeld wat mij hierbij voor ogen 

staat is: wilgenvl~dbos, broekbos, natte 

bc:ddalen, levende rivieren, misschien 

zc:lfs weer laag- en hoogveenontwikke
ling. Ree~n hebbe:n bewezen zich in at 

dit soort te:rreinen wel thuis te voelen, 

met name: de kleinschalige beekdalen en 
broe::kbossen. 

• Reati~tk van ren EEHS (Europese eco
logische hoofdstructuur). Een dergelijk 

netwerk is voor bepaalde soortengfoe

pen toe te juichen. maar op welke SOOf

tengroepen men dan mikt is onduidelijk. 

Moeten wc wel door middel van de EHS 

en EEHS allerlei gebieden met elkaar 
verbinden? Het met elkaar verbinden 

behoort geen doel op zich te zijn. 

• De Veluwe en Utrechtse Heuvelrug lij

ken wel over grote stukken aaneengr

sloten natuurgebied Ie beschikken, 
maar zijn in werkelijkheid sterk verSllIp

perd door snelwegen, lokale wegen, 

spoor lijnrn, rasters en bebouwing. De 

migratiemogelijkheden tussen beide 

gebieden zullen hers te ld worden. De 

Veluwe en Utrechtse Heuve::.rug zullen 

als een ct'ntraal geheel ontwikkeld gaan 

worden, met name voor edelherten en 

wilde zwijne::n (en dus ook voor reeen). 

ook richting de uiterwaarden van Rijn, 

Kromml! Rijn en IJssd 

• In 2020 zal een aaneengesloten net
werk van kwalitatief hoogwaardige 

natuurgebieden bestaan. DI! edelherten 

migrl!ren dan van Oostvaardersplassen 

naar de Veluwe. Ik vraag me dan nog 

wel af hoe de tussenliggende polderge. 

bieden en randmeren dan 'migreerbaar' 

gemaakt worden. 

• Nationale Parken worden visitekaartjt s: 
in 2004 zijn er 17 Nationale Parken en 
1 gre::nsoverschrijdend park 

[Waddenzee). 

Kansen genoeg 

Kansen lijken er in ieder geval g~noeg . We 
mOl!ten cr dan wel vanuit gaan dat beide 

nota's in hoge mate nagtletfd lullen worden 

zodat de geschetste perspectieven en maat

regelen ook werkelijkheid worden. Helaas 

zullen w~ daar, gezien de geschiedenis, niet 

volledig op kunnen vertrouw~n. Bovendien is 

het totaal aan ruimteclaims nog zo groot. 
dat er hoe dan ook in gesneden moet wor-
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den. Onduidelijk is dan waar dan gehakt zal 

worden. Verlal zijn dat de economisch z .... ak

ke sectoren [Iec:s: het gr~ne buitengebied). 

H~ dan ook, de ne tto-btschi~bare opper

vlakte voor rrttn wordt kleiner in de t~

komst. Maar als het inderdaad lukt om de 

geschetste bosuitbreiding, de reali~lie van 

Nationale Parken en grootschalige [natte) 

natuurontwikkelingsprojecten, in combinatie 

met het tegengaan van kwal iteitsverlies van 

het buitengebied te realiseren worden ook 

we!!r nie::uwe kansen voor reeen geboden. Het 

onder beheerovcrccnkomsten brengen van 

landbouwgebieden (in b.v. beekdalen) maakt 

ook dat huidige landbouwgebieden extensie

ver gaan worden beheerd. Deze gl!bieden 

worden daarmee interess.ant~r voor rel!ën als 

led- en fourageergebitd. Aandachtspunt is 

natuurlijk wel wtlk beleid I!n beheer in deze 

gebieden gevoerd zal gaan worden, en dan 

denk ik met name aan de Nationale Parken. 

Als bijvoorbc:eld een beleid als in de 

Oosrvaardersplassen gevoerd gaat worden, 

gericht op [onnatuurlijk) hoge dichthedtn 

aan hoefdieren, dan zullen reeën in deze 

naltonale parken weinig levensruimte krijgen. 

Laten we bovendien vooral nie l vergeten dat 

het ree het grootste in het wild voorkomende 

zoogdier buiten de EHS is. de moeitl! van het 
behouden waard! 

Met dank aan Bart Boers en Gerrit Jan Spek 

voor hun suggesties ter verbetering Viln di t 

artike l. 

Noot redOletie: De Se Nota Ruimtelijke 
Ordening is inmiddels verschenen. 

Knopbokje in "ruig~ grasland in kleinschalig 

cultuurlandschap: Haagse Bos, Twentl! 



versnippering 

Versnippering in 
stedelijk gebied 
De Amsterdamse Waterleiding Duinen, een case study 

Versnippc'ing is evenals de andere 'ver"
woorden in de negentiger jaren van de vorige 
eeuw tot onderderl geworden van het jargon 
van de natLwrbchccrdCI en "groene" beleids
maker. AI naar gelang we iets als niet 

gewenst ervaren hebben we het over ver

snippering, verstruiking, verdroging, vcr
struwehnCJ. vergrassing, verzuring. verbossing 
en alle andere mogelijke woordcombinaties 
d:c reeds lijn gevonden of nog Lullen worden 
gevonden. 

Het verschijnsel vcrsnipp(ring 
Mrl versnippering wordt hel verschijnsel 
aangeduid waarbij popu l ati~ van organis
men door wat voor redcn(cn) dan ook geheel 
or gec'edtelijk afgclonderd raken van dc oor
spronkelijke populatie. In het meest extreme 
geval worden populaties totaal geisoleerd en 
komen dus in het 9~heel niet meer in con
tact met de oorspronkelijke populatie. 
Gehele of gedeeltelijke isolatie is in teqen
stelling tot datgene wat velen onder on~ 
drnken, n;et ('('n versrhijnscl dal exclusief 
dOOf de mer1S wordt veroorlaakl. Ook onder 
natuurlijke om~tandighedcn kan gehele of 
gedeeltelijke isolat;e plaatsvinden. 
Voorbeelden van een dergelijke natuurlijke 
isolatie zijn de vele eilandsituatics die in het 
heden en verleden zijn ontstaan doordat 
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delen van het vaste land door leespiegel
rijzing verwerden tot eilandrn in 7ee. 

Wel of niet funest? 
Is versnippering dan wel een lO funest 
verschijnsel als menigeen beweert? 
Hierop is in het algemeen geen eenduidig 
antwoord te geven omdat isolatie enerzi;ds 
soortsvorming kan hevorderen een verschijn
sel dat ook wel met de term 'speciatie' 
wordt aangeduid: soorten raken gedurende 
langere tijd van clkaar qcïsoiccrd. ontwik
kelen ander gl'drag I'n lof uiterlijke ken
merken, waardoor de eens zo homogene 
club van dieren elkaar niet mter herkent en 
beiden e:l'n I'igl'n e:volulionaire weg in slaan, 
maar anderzijds isolatie ook inteeltsituaties 
en genctischc drift kan veroorzaken doordat 
de populatie qua grootte beneden een 
zekere kritisehe ondergrens koml Ie liggen. 
Dit laatste kan dan zelfs de ondergang van 
de geïSOleerde populatie betekenen. Dit is de 
vt'rktarinq Wilarom cr in dierentuinen of 
natuurparken mt't zt!ldzame dieren als het 
Mesopotamisch Damhert (Dama mesopota· 
mica) met een doordacht en op genetischt' 
grondslag gestoeld fokprogramma moet 
worden gewerkt teneinde de genetische 
teloorgang bij deze soorten zo gering 
mogelijk Ie houden. 

Door Rik Scl"toon 

Oe grootte van de groep 
Daarnaast speelt bij isolatie ook de grootte 
van dc geïsoleerde groep orga1!Smen een rol, 
omdat omstandigheden die louter door het 
toeval worden bepaald - met een moo:e term 
ook "stochastische" invloeden genO<!md op 

ern k einer wordende: populatie een steeds 
grotere invloed zullen uitoefenen. Een een
voudig voorbcC'ld tC'r itlustrat"e: 
Als een popu afe van d'ersoort X u;t 10.000 
diC'ren bestaat ef' door extreme weersom
standighedC'n SQ%; van eeze popuiatiC' wordt 
ge'tlimineerd, dan bipen er altijd nog 2000 
diere:n over, bestaande Uit een fiks aanta i 
mannetje!> en een fiks aarta vrouwtl~ van 
de betrdfende soort. Gebeurt datzelfde 
eehte:r bij een oiterst kleine populafe van 10 
dieren, dan houden we 10g maar 2 dieren 
over; en als dat reste:re:nde koppel dat daar

van overblijft van hetzelfde gl'slaeht is, is het 
al gauw gedaan met deze groep dieren door
dal voortplanting niet anger mogelijk is. 
Een ander voorbeeld van invloed van sto
eha~tiKhe invloeden op een kleine popu latie 
dieren, is de recente olieramp bij de 
Galapagos eila!1den waar delen van de 
unieke fauna nu door ee1 domme menselijke 
fout in nun bestaan wordC'n hedre:gd, omdat 
ze alleen op die eilanden en in ~ele k'eine 
aantal!en voorkomen. 

Versnippering door menselijk handelen 
Als \'Ic het in onze NederlandsC' situatic 
hC'lIbC'f' over vC'fs'lippC'fing, dan sprC'i:.C'n wC' 
eigenlijk onzC' vrel'S uil dal een grool aantal 
organisme!1 ook indC'rdaad in geïSOleerde 
situatiC's terechtkomt, mC'! alle gel1etische en 
andere risico's van dien. De versn;ppering 
van 0115 Nederlandse areaal is en wordt de 
la3lstC' (euwe'l geheel en al v('oorzaakt door 
menselijk handelen. Voorheelden die iot 
verdere versnippering van ons land hebt>cn 
geleid zijn intensivering en schaalvergroting 
in de landbouwst'ctor, de explOSieve groei 
van stcden en do'oen, de toename van :nfra
stwctuur, maar ook de toename van 
maatschappelijke verschîjnselefl als recreatie, 

, 



Fig. 1 
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hogere verkeersintensiteiten door t'en 

grotere mobiliteit, of zaken ajs hchtvervuil· 

II'Ig. 
Kortom, het ruimteb61ag dat wij als mens 
direct t'n indir!'ct <;teeds meer op de daad

wertelijk beschikbare ruimt!' leggen gaat in 

vcel, cn zo nict allc. gevallen ten koste van 

de biotoopruimtc van populaties van afga 

nisml'n. Daarnaast is de snelheid van deze 
versnippering zo hoog, dat, zo er al speciatie 

np 70U treden, dele ht:l verdwijnen van 

soorten door de 'vorming' 'Jan nit'uwe 

soorlen ruet meer bij kan houden. Dc n<ltuur 

is mede hierdoor in rap tempo wereldwijd 

aan het verschralen. 

Stceds meer zeldzame maar ook all~daa9se 

soorten zullen meer en meer van het toneel 
verdwijnen dat Nederland heet. 

U bent cr nog? Mooi. 

Dan volgt nu vlug de overstap naar het 

reewild. Plaah van toedracht is de 

Amsterdam!>e Waterleidingduinen AWO; 

fig. 1) waar sinds 1997 op last van de toen

malige bestuurders van Amsterdam de Jacht 

voor een experimentele ~riode van 5 jaar 

op het reewitd is geslaakt. En de krokant 

droge inleiding over versnippering die u 

heeft moeten lelen is daar voor ecn goed 

begrip onontbel'flijk voor, 

Nadat hel uotuUl van Amsterdam in 1997 

besloot om de b~h~ersjacht voor de duur van 

5 jaren op experimentele basis l~ stakrn, IS 

door de behe~rder sterk aangedrongcn op 

hel wrtenschappelijk volgen van dele popu

latie en hrl in brrld brengen van d~ gevol-

gen die voort wuden kunnen vloeien uit 
~rder genoemd besluit. 

Onderzoek naar de genelische 

samenstelling 

Naasl veel ander ortder.toek, is en wordt 

bekeken hoe de genetbche samen~tellin9 

van de poplIlatie (rewild is, daar er gevreesd 

wcrd voor inteelt OMdat de bestaande popu

latie afstamt van slechts et!! twaalftal 

dieren dat in de vijf~iger jaren in de AWO is 

uitgezet. 

Uit een tweetal onderzoeken bleek inder

daad dal de populatie door inteelt maximaal 

14% was ingeteerd op de oorspronkelijke 
hoeveelheid genetische informatie. 

Op zieh .... as dit gegeven nodig om met het 

computerprogramma VORTEX uit te rekenen 

hoe groot de uitsterfKans was van de 

reewildpopulatie bij een gegeve'l grootte en 

gcnetiscl'le samenStelling. Een populatie 
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wordt namelijk als duurzame populatie 

geela~i ficecrd ab de uitsterfkans :n een 

tijdspanne van 100 jaar kleiner is dan 5%, 

ondanb aHeriei voors~lbare en toevallige 

grbfounenissen. 

Bepaling genetische variabliteit 
Ot: informatie over de aanwczige gcnetische 

variabiliteit wordt bepaald aan de hand van 

wccf!;clmonsters in dit gcval cen stukje milt 
van gr<;rhntt'n of dnod gevonden dieren. 

Doordat wc echter ook van de beheerders uil 

de Kenncrnerduinen ten noorden van on~ 

9<,bied (fig.' ) weefselmonsters van 

geschoten reewild kregen, we zilten 

tenslotte in dezelfde beheereenhcid en 
samenwerking ;5 een groot goed. ;5 ook daar 

de genetische variabiliteit van bepaald 

Hrt bleek dat hier evenals in de AWD sprake 

was van een verlies aan genetische vari

abilitd, maar e'l dat was op het eerste 



gelicht raar, dat de beide populaties oflder~ 
ling sterk vêln elkaar bleken te verschillen! 
Met andere woorden, alleen al op basis van 
een weefselmonster was te bepalrn of het 
belrc'Jfende dier uit de AWD kwam, of dat 
het ging om een dief uil de Kennemerdllinen. 
En hier, geacht lezt'rspublick, bleek ineens 
een mogelijkheid om te bepalen in hoeverre 
ons reewild nog op een effectieve manier kon 
uitwisselen tussen beide gebieden, en of er in 
de praktijk dus sprake was van ê:én grOte 
samenhangende populatie. 

Wisseling tussen beide gebieden? 
Op basis van zichtwaarnemingen en valwild 
op de Zandvoortselaan, de enige weg die 
beide gebieden scheidt, wisten we dat er door 
het reewild in ieder geval pogingen werden 
ondernomen om uit te wisselen lussen beide 
gebieden. Wat wc nu konrJen doen was om 
aan de hand van de aanwezige genetische 
kennis van beide populaties uit Ir rekrnen in 
horverre die migraticpogingen ook daacl~ 
werkelijk effectief waren. Een uitwisseling is 
namelijk pas geslaagd als het gemigreerde 
dier ook daadwerkelijk tot vuortplanting komt 
en la zorg draagt voor de verspreiding van 
zijn genetische materiaal. 
Het daarbij doO/gegeven erfelijk materiaal 
laat dan als het ware een soort vingerafdruk 
achter waardoor te bewijzen valt dat el 
inderdaad voortplanting heeft plaatsgl'Von~ 
den. Simpel gezegd kan dl' hoeveelheid 
gezamenlijk erfelijk materiaal uit beide 
ve(';chillende pûpulatics dan gebruikt worden 
als een maat voor succesvolle uitwisseling 
tussen twee populaties. 

Eén populatie of twee subpopulaties? 
Na wat rekenwerk kon worden bepaald dat 
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tussen het reewild ten noorden van dt! AWD 
en het reewild uit de AWD zelf, per generatie 
slechts een enkele geslaagde uitwisselings~ 
poging plaatsvond. Dit was in tegenstelling 
tot de bij ons tot dusverre heersende mening 
dat we van doen hadden met een populatie 
waarin uitwisseling als vanzelfSprekend zou 
zijn. 

Ineefls bleek dal de populatie bestond uil een 
tweetal kleinere subpopulaties die niet veel 
mei elkaar van doen hadden. Er was dus 
sprake van versflippering en gedeeltelijke iso~ 
latie, en nu eens niet aangetoond aan de hand 
van arbitraire waarnemingen. maar aange 
toond aan de hand van aanwezig gem:tiseh 
mattriaal Uil beide populaties. 

Oe schuldige de Zandvoortselaan 
Hel mooie van dit toch wel wrange feil was 
dat er maar eén schuldige kon worden 
aangewezen: de al eerder genoemde 
Zandvoortselaan die de AWO scheidt van hel 
Nationaal Park Zuid-Kennemerland I fig, 3). 
Oelt! bieek uit het onderloek naar dl' geneti~ 
sche variabiliteit in de praktijk dus een 
effectieve barrière te zijn als het gaat om 
uitwisseling van het reewiJd en ongetwijfeld 
dus ook voor andere organismen. En dil was 
en is in zoverre mooi dat als die ene barnere 
zou kunnen worden gesleCht, er in ieder geval 
op lijn minst VOOf !)et reewild als aanwezige 
soort glmstlgere omstandigheden zouden 
ontstaan. De verwachting was en is dat ook 
andere dieren zullen profiteren van het ophef~ 
fen van deze blokkade. Ontsnipperen bleek 
ineens een aandachtspunt bij het beheer van 
de duingebieden in Zujd~Kennemer!and. 

Meerdere barrières 
Uit een inventarisa:ie van de stichting 
Duinbehoud dat in opdracht van de prOVincie 
Noord~Holland is verrieht naar de aard en 
aantal 'Jan de barrieres ten nocrdrn van de 
AWO blijkt dal het realist ren van een veilige 
corridor over de Zandvoortselaan alleen niet 
voldoende is om een volledig contact tussen 
beide reeWIldpopulaties te herstel len. Het 
gebied ten noorden van de AWD is doorsne~ 
den met rasters die in het [recente) verleden 
om een aantal redenen zijn geplaatst. Oe 

belangrijkste redenen zijn het weren van hon~ 
den en i)ezoekers uit de verschillende beheers~ 
gebieden, het binnenhouden van ingeschaard 
vee, het weren van wild uit verschillende 
gebieden tcr voorkoming van schade, en het 
aangeven van de administratieve eigendoms~ 
grenzen tussen twee of meerdere eigenaren. 
Daarnaast vormt de spoorlijn op het spoortra~ 
ject Haarlem - Zandvoort een levenS9root en 
op vee! plaatsen onneembare barriere. Een 
barriere van een heel andere orde vormen de 
voor het pubfiek met aangelijnde honden toe~ 
gankelijke paden. Zoals een ieder van ons 
weet reageert het ree zeer geagiteerd op hon
den, en werkt een nagenoeg continue geur~ 
spoor van een :lOtentië!e predator ats een 
onzichtbaar, doen effectieve barriere. 

Technische oplossingen 
Op zich is de barriêrewerking van een wf9 als 
de Zandvoor~e laan op verschillende manieren 
op te heffen; van simpel. goedkoop en weinig 
effectief als het plaatsen van waarschuwings· 
borden, tOl technisch gecompliceerd, extreem 
duur maar uiterst effectief als het realiseren 
van een eCQducl. Om echter te zorgen dat het 
recwild na pas~ge van de weg niet alsnog 
figuurlijk een doodlopende \"leg is ingeslag~n, 
zal ook het achterland ontsloten motten wor~ 
den. Het meest eenvoudige lijk t om in ee~te 
instantie allerlei grensraste/S op te ruimen die 
er simpel en alleen maar staan om aan te 
geven dat de ene kant van het hek in eigendom 



is bij een andere eigenaar dan aan de andere 
kant. Daarnaast lullen wild en menswelende 
rasters moeten worden vtrlaagd en worden 
ontdaan van het zo vermaledijde puntdraad 
waaraan lich ieder jaar heel wat wild 
verwond. In zoverre zijn in het achterland op 
relatief eenvoudige manier nog heel wat goede 
r~ul taten te bl:reiken. Anders wordt het echter 
met het raster dat het aanwezige baanvak van 
de NS wij moet houden van mens en dier. De 
NS is echter een zeer 
willige pa rtn~r gebleken ~n denkt constructief 
mee om ook hier een oplossing voor te 
vin d ~n. 

Probleem ui t onverwachte hoek 
Alles lijkt in zoverre koek en ei, maar nee, er 
is wel degelijk een probleem gerezen. 
Het probleem van de ontsnippering schuilt 
niet in infrastructurele werken, maar in de 
aanwezigheid van een neefje van het ree: hel 
damhert. 

Aantallen 
•• • reeen In 

Nederland 
Inmiddels zij n vi:1 LASER de reegcge

yellS ovcr het j aar 2000 ontva ngen. 

Oe vOOl:ja<lrs!.tancl 2000 IJcdroeg hÜtt a 

50.000 stub en hl'! gt:rcalbcerdt-

afschot bUna 12.000 stuks. Helaas 

kan geen inzicht worden gegeven 

over aanwas en de hiermCt: !oamen-

hangende zomer'\tand. Gegeven<; va n 

de voorj'lar'is tanden CII het afschot 

zijn in de onderstaa nd!.' gra fkk p!.'r 

provincie weergegeven. 

De in de AWD aanwezige en IJroeiende popu
fatie damherten zal ongetwijfeld ook gebruik 
gaan maken van de verbeterde passage
mogelijkhrden over de Zandvoortstlaan_ (n 
dat wordt. ondanks oe luider wordende 
maatschappelijk roep om meer natuur en 
minder menselijk ingrijpen, door diezelfde 
maatschappij niet geaccepteerd. 
De effecten van het damhert op schade
gevoelige gewassen, de verkeersveiligheid en 
invloed op de vegetatie in de natuurte rreinen, 
zijn inderdaad van een heel andere orde dan 
die van het ree en dat lijkt de maatschappij 
ondanks haar immer geuit~ en lu ider wor
dende roep om meer natuur en minder men
selijk ingrijpen, niet te willen accepteren. 
'De natuur is mooi, zolang ze maar niet Ie 
dicht bij komt en zeker geen risico's met zich 
meebrengt: Zo gauw daar niet aan wordt 
voldaan lijkt de natuur ineens niet langer 
gewenst 
Oe allereerste berichtrn die mil hlrromtrent 

versnippering 

ter ore lijn gekomen, zijn da t er bij de deelne
mers in het Nationaal Par'~ Zuia-Kennemerland 
momenteeJ geen ambtelijk eB bestuurlijk 
draagvlak is om te ontsnippelen vanwege de 
aanwezigheid van het damhert en de 
mogelijke ovcrlast die deze soort ongetwijfeld 
mct zich mee zal brençen. 

Afsl uiting 
Om toch niet in mineur af te willen sluiten 
kan ik melden dat onlangs In gezamenlijk 
overleg mei de deelnemers aan het Nationaal 
Park Zuid-Kennemerla nd en GW. bekt'ken zal 
worden of wt' de ontsnippering van de 
duinen van Zuid- Kenncmt'rland nie t weer vlot 
kunnen trekken, ondanks de aanwezigheid 
v~n het damherL 
Als we als erkende natuurbeheerders al niet 
voor elkaar louder kunnen hijgen dat we 
ontsnippt'rendt' maatregelen treffen, wat 
mogen we dan van de rest van Ncderland 
verwachten? 

Voorjaarsstanden en afschot per provinCie 

"000 
9000 

8000 
7000 
6000 
6000 
4000 
3000 
2000 
1000 

o I. lil I 

Regio Overijssel-Flevoland 

IJL t n _ ~ _ ~ I 
u • 

_Voorjaar . Afschot 

Van deze Regio ontvingen we bijgaande specificatie van het reeenafschot uit het Jaar 2000. 

Realisatie toewijzing 2000 

Vrouwelijk Mannelijk 
Toe:wij2ing 1928 1787 
Afschot 1235 1249 
% realisatie '"'' 7('''' 
Val wild 443 468 
Totale vermindering 1678 1717 

De verdeling naar leeftijd en geweitype van de gt'Schoten bokken was als vo'gt. 
Leeftijd % Geweitype % 
1 63,5% Knopbok G,3<Ib 

:.1 16,2% Spitser 24,8% 

3 8,0% Gaffe l 43,7% 
4 4,9% Zescndcr 25,2% 
5 3,0% 
ij jaar en ouder 4.4% 
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Algemene Ledenvergadering 
Hel Bestuur van de V('rcniging Het Reewild nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 

zaterdag 21 april 2001 , aanvang: 10.30 uur, in de aula van het Kröller-Mülller Museum in Het Nationale Park de 

I-loge Veluwe tc lIoenderioo. !LET EROP DAT U EEN TOEGANGSKAART AANVRAAGT! 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Opening. 

Ingekomen stukken en mededelingen. 

Goedkeuring notulen Algemene 
ledenvergadering 
15 april 2000. 

Jaarverslagen 2000: secretaris, penningmeester 
[+ accountants verklaring], kascommissie, 

Benoeming nieuwe kascommissie. 
[De kascommissie bestaat thans uit de heren: 
H. van Wessel, H. Wurpel en R. Roelfsema] 
Aftredend is de heer H. van Wessel. 

6. Begroting 2001. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Vaststellen: contributie 2002 en retributie 
regio's 2001. 

Bestuursverkiezing: aftredend en niet her
kiesbaar zijn: de heren P. Schenk en 
R.L. van Nederpelt: 
a. Uitreiking Wisselprijs Vereniging 

Het Reewijd 
b. Uitreiking Wisselprijs "Eikelboom" 

Activiteiten komend verenigingsjaar 

Rondvraag. 
Sluiting. 

Scherpenzeel, maart 2001 Namens het bestuur, Jaap van de Waerdt, secretaris. 

' Bij h~t Ier p~~ gaan ~an Capf~olus is het bestuur ~ r nog n ;~( in geslaagd d~ juiste p(rsontn kanidaa t te stdlen. 

leden die de jaarvergadering willen bijwonen worden verzocht dit voor 10 april 2001 

- schriftelijk 
- per fax 
- e-mail 

Ver. Het Reewild, Kamillelaan 11, 392 5 RG Scherpenzeel, 
033 - 469 17 97 of 
waer.j .1946@sch-gld.demon.nl 

kenbaar te maken onder vermelding van naam, adres, postcode/woonplaats en telefoonnummer. 
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u een [gratis] toegangskaart voor het park. Op verzoek worden notulen 
ALV 15 april 2000 en jaarverslagen toegezonden. Verder is het streven de vergadering om ± 12.00 uur te beëindigen 
i.v.m. het middagprogramma. Na de vergadering is er een mogelijkheid om een eenvoudige lunch [voor eigen 
rekening!] te gebruiken. 
l eden die zich nog niet hebben aangemeld voor het symposium kunnen dit [zolang er plaats is] alsnog doen op 
dezelfde wijze als hierboven is aangegeven. 

Programma Jubileum-Symposium 
13:30uur 

14:00 uur 

Ontvangst genodigden en 
leden 

Aanvang symposium 
Welkom door de Voorzitter 
Inleiding door Prof. 
Dr. J.E.M. H. van Bronswijk 
Inleiding door 
J.W.E.M. Roemaat 
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15:15 uur Pauze 

15:45 uur Forumdiscussie 

16 :30 uur Preview 
Reew i Id-doku me n ta i re 

17:00 -18:30 uur Borrel 
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Jubileum-Symposium 
Reewild en 
Ruimtelijke ordening 
Hieronder vÎndt u ecn korte beschrijving van 
de personen die aan het jubileumsymposium 

meewerken. 

,----,-----, Discussieleider 

H.P.M. {Henk) Kool 

(46) is Jarenlang 

journalist geweest. 

Hij werkte ondermeer 
als (interna lionaal) 
verslaggever bij het 
NRC Handelsblad. 

'-" .... .., Ook was hij adjunct
hoofdredacteur van Radio West. Parttime 
werkt hij sinds enkele jaren als directeur 

van het Nederlands Participatie Insti tuut, 

ccn instelling die werknemersparticipatie in 
ondernemingen bevordert. 
Kool is voor de PVDA lid van de gemeente
raad in Den Haag. Als geboren Hagenaar is 
hij in die stad in IcidinggC'vende en sturen
de functies betrokken bij tal van maat

schappelijke organisaties. Vanuit zijn eigen 
onderneming treed. hij geregeld op als 
leider van discussies In alle mogelijke 
commerciële. maatschappelijke en ideële 
organisaties. In ontwikkelingslanden 
geeft Kool jaarlijks een,aantal cursussen 
journalistiek. 

Inleider bioloog 
prof. Dr. J.E.H .M. 
van Bronswijk is 
hoogl/'raar. Gezond
heidstechniek voor het 
Gebouw. aan de 
Technische Universiteit 
in Eindhoven. Zij staat 
bekend als t'en nueh

Ier wt'tt'nschappcr. die vanuit haar professie 
kritisch kijkt naar de activiteiten van natuur
b~schermcrs en milieubeweg/' rs. 
Dit omdat deze groepen nogal et'ns ver
geten dat bij veel van de huidige modieuze 
stromingen met nam/' wat betr/'rt de 
vernatling. waarschuwingen voor gro!e 
gezondheidsrisico's op hun plaats zijn. 

Malaria en de Ziekte van Weil zijn yoor
beelden van die risico's. evenals hondsdol
heid en de ziekte van Lyme bij mensen - de 
beide laatste overgebracht door de bijkans 
heilig verklaarde vossen. 
Haar credo: 'de natuur is een woest 
fenomeen, waarvan wij mensen wel mogen 
genieten, maar waarmee we levens voor
zich tig moeten omspringen vanwege onze 
gezondheidsbelangen'. 111 dat kader vindt 
prof. Van Bronswijk bijvoorbeeld ook dat 
het duurzaam beheer van reewildpopulaties 
beleid dient te \'lorden. 

Inleider J.W.E.M 
(Jas) Roemaat staat 
eveneens met beide 
bt'nen op de grond. 
Hij is algemeen 
voorzitter van de 
Gewestelijke land-en 
Tuinbouworgani5atie en 
als zodanig tevens lid 

van het dagelijks en het algemeen bestuur 
van LT.O. Nederland. waar hij de portefeuille 
Grondgebruik beheert. 
Een groot deel van zijn werkzame leven heeft 
de heer Roemaat doorgebracht bij bestuurlij
ke organisaties in de landbouw. Als zodanig 
is hij gewend om te gaan met degenen die 
wel eens erg fanaal oe:zig zijn de natuur te 
Deschermt'n. 

Bioloog en fOfUmlid drs. E.F.H.M. Cousin 
is hoofd natuur-en terreinbeheer bij de 
Gemeentewaterleiding Amsterdam in 
Voge1enzaflg. In he t dui ngebied van Zuid 
Kt'nnemerland, waartoe de Waterlt'iding
duinen behoren, leven ongt'vecr 600 reeën 
cn 300 damherten. Het reeënbelt'id in de 
Waterleidingduinen behoort tot het d~gelijks 
werk van de heer Cousin. 
Op dit ogenblik leidt hij ill opdracht van de 
Amsterdamse gemee''lteraad een groot 
onderzoek naar de mogelij~heîd beheer uit 
te voeren zonder vorm van bejaging. 
Dat ondcrzoek is medio volgend jaar gereed. 

Panellid 
mr S.E. (Seger) ba ron 
van Voorst tot Voorst 
(39) is ondermeer 
directeur van Pan 
f;lrks. de organisatie 
die grote na tuur
gebieden in Europa 
economiseert en 

t'eologisch in stanë houdt - In principe geen 
jacht. geen landbouw, geen bosbouw. Toch is 
dl' heer Van Voorst een fervent jager. In zijn 
woonprovincie Overijssel heeft hij mede de 
Faunabcohet' reenhcoid opgezet. Voor het CDA 
is hij lid van Provinciale Staten. Voor de 
moderniscoring van de Vereniging Het Reewild 
heeft de heer Van Voorst grote waardering_ 
'Welzijn als It'idend principe binnefl het 
beheer'. 'Puur natuur' bt'staat in Nederland 
niet (meer). zo is de opvatting van de ht'er 
Van Voorst. 

r--:;"iiiil~l Pancoll id 
Joost Oosterbaan, 
dicort'narts (6S) jaagt 
al meer dan dertig 
jaar, waarvafl twifltig 
jaar grofwild. 
Hij heeft ondermeer 
gewerkt als bac te rio~ 

loog en als histoloog, 
was directeur van een produl::tiebedrijf van 
levensmiddelen, maar was ook directeur van 
een landelijke jachtorganisatie, lid van dl'. 
Jachtraad en bestuurslid van het Jachtfonds. 
Voorts was Doslerbaan, voorzitter van de 
In terdepartementale Commissit' Ier Privati
sering van het Rijksjachtloezicht in Flevoland. 
Thans is hij lid van de Wildschadecommissit' 
Geldcorland en privaatdoct'nt aan dl' Faculteit 
Dit'rgeneeskunde in Utrecht. voorzi tter van 
de Stichting Faunabchl'.cr Flevoland en lid 
van de Veterinairt' Werkgrocp Gezondheid en 
Welzijn van de Wildt' Fauna in Nederland. 

Panellid Leo Klaasscon (46) is als 'Cultuur
technisch ingenieur' afgestudt'erd aan dl' 
Landbouw Univl'.rsi tei t te Wageni llgerl. 
Hij is nu Lid van het Management Team van 
de Directie NatuurtM:ht'er cn tevells hoofd 
van de afdeling Beleidsinstrumenten van ht' t 
Ministerie van landbouw. Natuurbeheer en 
Visserij. Daarnaast is hij Voorzitter van het 
Jachtfonds. 

13 '~------------------------



, 
interview 

- -

Lucas Enting jaagt 
met de camera 
ijfemwintig uur reewild- fiIm ligt al op de plank 

!loof 8arl van Veen 

Pr.nm met natuurfilmcr lucas Enting (43) is 
tJd:m met een tx::zetcn verteller. VerteJl!':r in, 

CJOraJ, beeld, zoals televisie~ijkcrs vaak bij de 
~ 1:'0 iedere week kunnen zien in bijvoor
~ hf:1 AVRO-programma 'Alle Dieren 

T~' van Loretta Schrijver. Maar ook vertt'ller 
,., NOOrd. want wat het oog van Enting ziet 
~t dut: göpeOa li5(~de filmmaker ook 

rxact op in zijn geheugen. 
.Er.ting immers is een van de heel weinige 'zui
~. naluurfilmers van Nederland met een 
~ de hele werc:ld bdaamd en veelgtvraagd 

~>d van duizenden uren Nederland~ 

TV'..>Iuropnamcn. Daarom ook h«ft hij de 
opdracht dè Rccwild-fi lm van maar lidsl vijf
Ol} mmuten te maken, waarvan de bezoekers 
~ dejubileum-bijeenkomsl op 21 april een 
dt:d van de eerste resulta ten zullen zien. 
~<Ial gereed is de film dan nog niet. 
&ning: "Eigenl ijk moet je minstens een heel 
13iIr alleen maar n:d::n filmen. Maar dat kan 
r C't~ 

Vijftig video-casst tes 
DC'sondanks liggen er al vijftig video-casset
te'5.-met- reewild van een half UUI in de kast 
v.in Enting, die zijn studio in HilVC'rsum hetft, 
maar in de buurt van Apeldoorn woont. 
'Vanuit mijn tu in, die grenst aan een bos, heb 

ook geregeld C'en fami lie rettn gefilmd. Er 
staat altijd etn C3lllC'ra gereed, maar toch ~n 
Je' soms nH even te laat. Gedrag van dieren 
fil rT\C'n is een kwC'Stie van wachten, wachten 
en nog etns wachten, van eindeloos geduld en 
soms een betlje geluk heb~n . Maar ik heb al 
C'C'f1 helebo(:1. Een prachtige feebronst bijvoor
beeld". 

V""'" 
Het woord video Îs gevallen. Oe vraag is daar
om, waarom Enting niet op negatief-film zijn 
opnamen maakt. Dat geeft , zoals bekend, veel 
~r 'diepte' en de kleuren zijn doorgaans 
minder vlak en daardoor Icvensechter. 
'V~er was dat inderdaad het geval", verldt 
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Ent ing, "maar ik werk met de alkrmodernste 
materialen en state of the art digitale video
camera's en dan zie je geen enkel verschil met 
film. En wie wil kan mijn materiaal uitstekend 
scannen op film". 
Enting groeide als het ware op met de natuur 
in het landelijke Drenthst Westerbork. Toch 
werd hij stedebouwkundig tekenaar - bij de 
gemeente Ede. Een jaar of acht geleden 
besloot hij van zijn hobby, het fotografercn 
van de natuur, zijn ~roep te maken. "Maar 
om beroepsmatig te fO lograferen moest je 
loen nog etn lange opltiding met allemaal 
thtoretische fl auwekul volgen", lacht hij, "om 
filmen als professie te be()(:fenen had je getn 
diploma nodig. Vandaar dal ik me meteen 
htltmaal heb gericnt op het maken van films. 
Dat deed ik er al een beetje bij. En zo is het 
g~komen : 

In het gesprek blijkt, dat natuurfilmer ook 
enigszins een roeping is. "Het gaat". aldus 
Enting, "niet alleen om het maken van mooie 
plaatjes.. Je moet maatschappelijke betrokken
heid in je werk leggen, vind ik. 
Dan worden de kijkers dingen duidelijk. In de 

LUCAS ENTI NG 
... natuur niet romantiseren ... 

Gelóerse Vall~i kun je, om iets te noemen, 
prachtig de VC'rwevenheid van de naluur met 
de agrarische sector la ten zien: 

Herten 
De eerste grote opdracht van Enting kwam 
van de ve r~nig i ng hel Veluws Hert. Onderwerp 
was het Edelhert en dat meteen in de roos: de 
fil m werd door de TROS uitgezonden en deze 
omroepvereniging werd een jarenlange 
opdrachtgever, În nauwe g menwerking mei 
de Vereniging Natuurmonumenten. 
"Het was ook een doorbraak in die zin, da t 
duidelijk w~rd, dat ik de natuur niet romanti
seerde, maar da t ik in film het gedrag van die
ren vastleg zoals het werkelijk is,- heel vaak 
dingen die het publiek niet ziet". 
Enting investeert letterlijk tonnen in zijn 
apparatuur, die meestal na een jaar of drie, 
vier weer door nog modernere moet worden 
vervangen, omdat hij natuurlijk ook interna
tionaal in de eredivisie wil blijven spelen. Zo 
beschikt hij sinds kort over een door hemzelf 
weerbes tendig gemaakte camera, die in een 
boom kan worden bevestigd. 
Deze is op zestig meter afstand vanuit etn 
schuiltentje radiografisch te ~dienen . De 
opname-apparatuur "van studio kwaliteit" 
staat in het tentje. waar hij ook beschikt over 
een stroomaggregaat. 
"Dat is een belangrijke aanwÎnst", vindt 
Enting, "want nu kan ik bijvoorbeeld vogels 
filmen zonder te verstor~n . De eerste resu lta
ten zijn fan tast isch". Deze apparatuur zal ook 
voor de ReeënnIm worden gebruikt: "Er zijn 
plekjes en wei tjes, waar wel reeën komen 
maar waar ze verdwijnen zodra ze een mens 
ruiken of horen of zien. Daar kan ik nu ook 
werken: 
Met de Reetnfi lm van "Jager met de Camera 
Enting" komt het dik voor mekaar! 



Door GJ. Spek Een prakt ij kvoorbeeld va n ontsni ppering 

In opdracht van Rij kswaterstaat is de ret::ënbenutting ten westen en ten oosten van de A2 (Utrecht-Den Bosch) tussen 

de knooppu nten Everdingen en Dei! in beeld gebracht. Di t in verband mei de ophanden zijnde verbreding van de AZ 

en discussies over loca ties en noodzaak van ontsnipperende maatregelen. De in venta risatie van her voorkomen en het 

huidige gebruik door reeën is als leidraad gebruikt om te adviseren over de te nemen maatregelen over en onder de 

AZ en de meer noord-zuidgerichtc verbindingen links en rechts van de AZ. 

Voorkomen 
Het voorkomen van reeën in dit rivieren
landschap is gekoppeld aan dekkingbiedende 
vegetatiestructuren. In het gebied fOnd de 
A2 belreft dit griendeulturen en overige 
landschapselementen zoals Eendenkooien. 
In totaal zijn er circa 16 verschillende 
benuttingsgebieden te onderscheiden. 
Varitrend in grootte van 10 hectare tot 300 
hecta re. Oe verschil lende benuttingsgebieden 
zijn onderling gescheiden door open weide
gebieden en doorsneden met de nodige 
lokale en provinciale wegen. Tevens vind je in 
di t gebied nogal wat lintbebouwing wat een 
vrije ui twisseling verder beperkt. Tussen de 
meeste benuttingsgebieden zijn onde rlinge 
verbindingen aanwezig die ook daadwerkelijk 
worden gebruikt. 

De voorjaarsstanden bij elkaar opgeteld 
geven een totaal aantal reeën van circa 
400 stuks. De A2 deelt het ge bied in 
tweeën met ten westen van de A2 circa 
230 stuks en ten oosten circa 160 stuks 
{situatie voorjaar 2000). 

De kern van het benutte gebied ligt tus
sen Culemborg en Beesd. Vanui t di t 
gebied zijn er gebruikte verbindingen naar 
de Polder Autena {1,91 in het noorden en 
de Ma rienwaard (13) in httluiden. Het 
landgoed Marienwaard vormt d~ enige 
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verbi nding tussen de reeënpopulati~s te n 
noorden van de lijn Leerdam en Tricht en 
de reeënpopulaties t~n zuiden van deze 
lijn. De benutting ten zuiden van boven
genoemde lijn is minder dekkend dan 
in het noorden. Dit komt omdat de dek
king biedende vegetatiestructuren 
kleiner en verspreider in het landSChap 
aan wezig zijn. 
De kruising A l S en A2 ter hoogte van 
het knooppun t Deil versnippert de onder
linge verbinding tussen de verschillende 
benuttingsgebieden {7,8,15,161, dil' rond
om knooppunt Deil liggen. 

Aanrijdingen met reeën 
Teneinde een betere beeldvorming van de 
uitwisseling over de A2 te krijgen zijn de 
gegevens over ongevallen met reeën op de 
A2 opgevraagd over de periode 1988 tot en 
met maart 2000. 

Locaties 
De be langrijkste locaties van noord naar 
zuid waar reeën zijn aangereden, zijn in de 
onderstaande tabel weergegeven. 
De locaties met de nummers 2, 4 en 5 
komen overeen met de door dl' lokale 
mensen aangegeven plekken waar de 
meeste uitwisseling over de A2 plaatsvindt. 
De vermindering van het aantal aan rijdin
gen op het knooppunt Deil en ten zuiden 
van dit knooppunt wordt toegeschreven 
aan de plaatsing van wildspiegels in 1998. 

Aantal aanrijdingen 
Over de periode van 1988 tot en met 
2000 zijn er totaal 30 aanrijdingen gere
gistreerd, wat neer komt op 2,3 stuks 
gemiddeld per jaar. Uitschieters waren de 
jaren 1988, 1992, 1993, 1997 en 1999 
met respectievelijk 4, 6, 4, 4 en 4 geregis
treerde aanrijdingen. 

NR locatie Opmer ki ngen , Knooppunt Everdingl'n , Poldtr Autena 

3 Afslag Culemborg 

, Polder over d~n Graaf I 
Ik:esdsch~ lage Veld 

5 Omgeving knooppunt Ddl 

2 stuks, ten noord!'n van g~bied 1 en 9 

6 stuks. tussen gebit<! 1 en 9, mtt een concentratit' aan 
de zuidzijde. 
3 stuk~ gt'bied 4 lijkt op aanrijdingen met uitgestoten 
jonge r et:bo~ken. 

6 stuks, tussl'n gl'bied 5 en 11, dl'u aanrijdingen hebben 
plaatsgevonden op de metst voor de hand liggende 
locaties van wisS('ling over de A2. 
10 stukS,tussen gebied 8 en 16 dit betreft de periode tlm 
1997, hierna zijn geen aanrijdingen meer geregistreerd 



De trek van niet territoriale Uongd bokken 
bleek ook hier een piek in aanrijdingen 
te geven gedurende de maanden april, 
mei en juni. 

Ondanks dat de A2 twee belangrijke 
benuttingsgebieden doorsnijdt is het 
aan tal aanrijdingen redelijk beperkt. 
Dit geeft aan in welke mate een vier
baansweg daadwerkelijk als barriêre 
fu nct ioneert. 

De op handen lijnde verbreding tot 
zesbaansweg zal deze ba rrièrewerking 
alleen nog maa r verder versterken. 
Daarnaast zal het moeilijker worden de 
overkant ongeschonden te halen. 

ADVIES MAATREGELEN 

Verbindingen over de Al 
Op bas;s van de huidige benutting van ree~n 
links en rectm, van de Al kwamen de volgen
de locaties als potentieel geschikt naar voren 
voor een ongelijkvloerst kruising: 
al Polder Autena, verbinding gebied 1 en 9; 
b) Polder Over den Graaf ( Beesdsche lage 

Veld, verbinding gebied 5 en 11: 

cl Het Molenveld, verbinding gebied 
8 en 16. 

Verbindingen onder de A2 
Ook de aanwezige onderdoorgangen onder de 
fl 2 zjjn beoordeeld op hun huidig en mogelijk 
toekom5tige geschiktheid als reei:npassage. 

, -"_..-._ .... ~, .. -... -

I q _ , . .--...-
' .... __ ' u 

T._- .-::' :::0:' ::-:. __ ----

dl Kruising linge - Al, verbinding gebied 
7 en 13 

el Kruising spoorlijn I Al, ten noorden van 
,,,'" 

Maritnwaard I Westzijde A2/lîngebrug 
Een potentiële verbinding ligt er via de kruising 
Al en lînge [d). Door de verbreding van deze 
onderdoorgang liggen hier mogelijkheden voor 
een med~ebruik door reeën. Echter het gebied 
langs de westzijde van de A2 wordt nu niet 
benut dOOf ree(On vanwege het ontbreken van 
ddkingbiedende vegetatiestructuren. Wanneer 
dele hier gerealiseerd zouden kunnen worden, 
dan is ef verbinding te ere(Oren tussen de 
Mari(Onwaard gebied 13 met het gebied 7 de 
Eendenkooien ten noorden van de fI 15. 

' U~-----------------



ontsnippering 

Spoorlijn f A2 len noorden van Beesd I 
Spoorbrug Bces<! Deze onderdoorgang Id is 
gelet op de openheid en de doorkijk mogelijk

heden geschikt VQor medegebruik dOOf reeën. 
Oe menselijke activiteiten en het grondge

bruik in de directe en wijdere omgeving zorgt 
er voor dat deze locatie in de huidige situatie 

niet door reeën wordt gebruikt. Het laten 
functioneren in de toekomst vraagt om aan

passing viln het landschap (creëren dekking) 

ten wöten en ten oosten viln deze onder
doorgang. Of hel hierdoor een goed functio
nerende verbinding kan worden is de vraag 

gelet op de bebouwing, de aanwezige verbin

dingsweg met spoorwegovergang aan de 

westzijde>: van de A2. 

Verbindingen over de A 15 
Te overwegen valt gelet op de versnippering 
in de omgeving van knooppunt Deil hier ont-

5nipperende maatregelen te nemen. Een prak

tisch advies is hel viaduct dat ten westen van 

hel gebied 7 en 8 ligt geschikt te maken voor 

medegebruik door reeën. Ook ten oosten van 

hel knooppunt Deil zouden ontsnipperende 

maatregelen gewenst zijn voor een verbin

ding tussen gebied 15 en 16. Mogelijk dat 

~èn en ander gekoppeld kan worden aan de 

a,mleg van de Betuwelijn. 

Prioritering maatregelen 

Op basis van de huidige benutting van het 

tota le gebied door reeën, kan de volgende 

prioritering wordcn aangegeven met 

betrekking tot de Rijkswegen, 

Uitgangspunt is dat de benuttingsgebieden 

zoveel met elkaar verbonden dienen te 
worden. Dit is voor de reeën in het onder

havige gebied de best denkbare oplossing. 

Geadviseerd werd te kiezen voor een goede 

verbinding in de kern van het leefgebied 

en van hieruit de onderlinge verbindingen 

te creëren dan wel in stand te houden 

evenwijdig aan de A2. 

al Polder Over den Graaf 15) I Beesdsche 

Lage Veld (11) hoogste prioriteit ecoduct: 

b) Oostelijk deel Polder Autena (9) via 

natuurlijke verbossing (Polder Over

lijderveld I Polder Culemborgh) verbin

den mei het Beesdsche Lage Veld (11). 

Aandachtspunt zijn de beperkte wisse

lingsmogelijkheden over de Graaf 

Huibertweg, de bestaande wisselings

mogelijkheden (zie kaart) dienen 

planologisch te worden veilig gesteld. 

Met deze verbinding vervalt de nood

zaak de standwildgebieden in de Polder 

Autena links (1) en rechts (9) van de 
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A2 middels een ongelijkvloerse kruising 

met ef~aar te verbinden; 

cl Ontwikkeling passage Unge A2 een en 

ander gekoppeld aan een te ontwikkelen 

verbinding5Z0'le langs de westzijde van 

de A2 (verbinding gebied 7 en 13); 

dl Aanvullend verbeteren medegebruik 

bestaand viaduct over de A 15 (verbinden 

gebied 7 en 8) 

Met deze maatregelen kan een samenhan

gend geheel van alle benuttingsgebieder"l 

worden gecreëerd, dit met uitzondering van 

de zuid-oost hoek van het knooppunt Dei!. 

Oe aanleg van een ecoduct in de kern van 

het leefgebied van de reeën zorgt voor een 

functionele verbinding tussen de gebieden 

ten oosten e'l te westen van de A2. Het 

functioneren van een toekomstige ecoduct is 

direct afhankelijk van de behouden en verbe

teren van de lokale verbindingen tussen de 

diverse benuttingsgebieden. De lokale ver

snippering tussen de verschillende benut

tingsgebieden is misschien nog wel een gro

ter knelpunt om voor de. toekomst een 

samenhangend leefgebied te behouden. Voor 

de meer 10k~le verbindingen is het volgende 

advies opgesteld. 

Overige lokale verbindingen 

Algemeen 

Het landschap wordT gekenmerkt door lint

bebouwingen. De versnipperende werking 

die hiervan uitgaat is aanzienlijk. Het lijkt 

wenselijk dat de in dit gebied opererende 

WBE's te samen verder inzoomen op de 

meer lokale verbindingen. Oit om te voorko

men, dat straks op lokaal niveau verbinding

en dichtslibben en de voorgestelde verbete

ringen onder en over de A2 als nog te niet 

worden gedaan. Naast de technische beoor

deling waar wisseling plaats vindt is het 

essentieel dat de WBE's in het gebeid zowel 

op Gemeentelijk als op Provinciaal niveau 

aandacht voor deze problematiek weten te 

bewerkstelligen. Op basis van deze kennis en 

inforr1'3 tie kan zowel Gemeente maar ook de 

Provincie hier met hun ruimtelijke ordening 

rekening houden. Ook deze organen hebben 

hun eigen verantwoordelijkheid voor het 

instandhouden van een goede leefsituatie 

voor de fauna. Oe twee meest actuele knel

punten betreft de beperkte wisselingsmoge

lijkheden over de Provinciale weg N 484, 

tussen Schoonrewoerd en Everdingen. 

Afsluiting 

Voor lezers die het gebied niet kennen is het 

misschien wel een erg technisch verhaal 

geworden. Maar de weergegeven problema

tiek doet zich haast in heel Nederland voor. 

In toenemende mate wordt er over grotere 

zoogdieren wals wild zwijn en edelhert 

gesproken in relatie tot de Ecologische 

Hoofdstructuur in Nederland. Ons ree is ech

ter over~1 al aanwezig en heeft bewezen 

goed mei al die Nederlanders om te kunnen 

gililn. De Vereniging Het Reewild samen met 

de WBE's kunnen een belangrijke bijdrage 

leveren aan het verder ontwikkelen en het 

planologisch veilig stellen van het lecfgebied 

van reeën. Essentiële informatie over terrein

gebruik, aantallen, onderlinge verbindingen 

tussen leefgebieden kan indien goed ingesto

ken een goed handvat bieden voor plannen

makers op allerlei niveaus. Goede contacten 

met deze plannenmakers en een objectieve 

benadering is ecn voorwaarde om als een 

volwaardige partner te worden gezien en 

hiermee je doel te bereiken. 

Ook bij deze verkenning bleek wederom 

welke schat aan informatie bij de lokale 

wild beheerders aanwezig is, via deze weg wÎI 

ik ze nogmaals bedanken voor het beschik

baar stellen van deze informatie. 



Richtkijkers en 
multifocale brillenglazen 
Door Ger Geskus 

Enige tijd geleden bezocht Jaap van de 
Wa~rdt het bedrijf waar ik werkzaam ben 

als oogmeetkundig specialist en deskLmdi
ge op schicl- cn veiligheidsbrillengebied. 

Jaap, een actieJ kleiduivenschutter en 
betrokken bij het wildbeheer, kwam met de 
navolgende technische vraag welke waar

schij nlijk bij vele, voornamelijk wat oudere, 

jagers leeft. 

Hoc komt het dat gebruikers van richt
kijkers die multifocale brillenglazen 
dragen. vertekening in hun richtb(':('ld 

hebben, waardoor het accuraat treffen 
aanmerkelijk moeilijker wordt. 

Deze vraag is, als we enig inzicht hebben 
in de werkin g van multifocalt: brillenglazen 

niet zo moeilijk om te: beantwoorden. 

Als een schutter de leeftijd vao ongeveer 

40 jaar passeert dan komen er wat 

veranderingen in zijn gezichtsvermogen. 

Allereerst begin t he t probleem mei lezen 

actueel te worden, het bekende 'mijn 

armen worden te kort', met als gel/Olg het 

bekende leesbril!etj~. Tot zover is er nog 

niets aa!1 de hand. Nu eerSt e~n SllJkJe 
theorie. 

Theorie 

Maar als de schuiler ook voor het ver weg 
(afstand) zien een brilcorrectie nodig heeft 

dan ontslaat er een situatie die wat 

lastiger is op te lossen. Deu schutter heeft 

voor het afstand zien maar ook voor het 

le7en een brilcorrectie nodig waarbij we 

het gebied tuss<,:n v~r w<':g en nabij ook 

nie t mo~len vergeten. In dc optiek noemen 

Vl ij dat het tussengebied. 
Ons gczichtsscherpte-gebied kan bij het 

ouder worden opgedeeld in ongevecr drie 
scherpte gebieden. 

Afstand zien is wm; (oneindig) tot 1. 1.25 meter 
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TusS<':nafstand is van; 1.25 mlr. tot onge~r 

0.50 mtr. 

lezen is van; ± 0.30 mtr. tot ongeveer 0.50 mtr. 

Dit houdt in dal we op al deze afstanden 
een optische correctie nodig hebben. Men 

kan dat oplossen door middel van drie 

brillen te weten. afstand, tussenaf~tand rn 

lees bril. 

Nu vraagt u zich direcl ar of ik me wet 

lekker voel. drie brillen, dan blijf je brillen 

op en af zetten. 

Terecht. het blijft een gegoochel met 

brillen, mailr je hebt wel voor elke afstand 

de juiste bril correctie. 

Dit is dus niet C':cht handig. 

Veelal zal de optiden u dan ook een 

multifocille bril aanraden omdat in deze 

brillenglazen aliC': stelkte correcties voor de 

Caflgbaar Mu/tifocaal 
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versch:llende afsta"den zijn 'ngevoegd. 

Juist hier oegin l het prcbleem van de 

rnultifocale bril dragende schutter. We zui
len nu ingaan op de optische eigenschap

pen van deze brillenglazen. 

Multifocale brillenglazen 

Dr mul tifocale bl"lleng lnen hebben een 

pfOgfessid vrrlopend sterkte, dat betekent 

dat cr nergens in het glas cen vaste sterkte 

aanwezig is. 

In de praktijk bl'jkt dat onze grijz r hersen

cel!en dit verlopende sterktebeelo kunnen 

vC':rlalen in een oru ikbaar geheel met in de 
perifere gebieden van dit bri llenglas Vlal 

(aberratie) verteken'ng (zie bovenstaaflde 

illust ra t;e). 

In Ol' praktijk goed bruikbaal voor ons 

dagtlijkS zien, 

Afstand gtdeelte 

TussC':n afstand gedeelte 

l tes gedeelte 



In figuur 1 kunt u zit'n hoc zo'n sterkte 

verloop plaatsvindt en hoe de optische 

opbouw is uitgevoerd. 

Het onderste deel van het plaatje geeft aan 

het leesgebied waarbij we zien dat er 
optisch nogal wat hobbels zijn (verteke

ning), iets hoger In het glas lijn cr welis

waar wat minder optiSC"he hobbels, maar ze 

zijn t'r nog stet'ds, zt'lf in het bovenste 

gebied is cr vertC'kening. 

Het is juist die vertekening die er voor 

zorgt dat he. I richtbt'elri in uw richtkijker 

nooit optimaal zal 7ijn met multlfoca le 

brillenglazen. 

De oorzaak is de ·vt'rtt'kening ", en hoc 

hoger de brillensterktt' hoc groter de vt' rte

kening. 

Nu zijn t' r divt'rst' soortt'n t'n kwaliteiten 

vao multifocale brillenglazen die sterk 

bepalend lijn voor deze vertekening, 
immers t'en betere opti~cht' kwalitt'it hot' 

mindt'f vt'rtt'kt'oing, maar vertt'keningsvrij 

bestaat gewoon nit'l. 

Bifocale en tri focale brillenglazen 

Ot' zogenaamde bifocale of Irifocalc bril

lenglazen hebben weef andert' ongemak

ken, maar dOllrovt'r mogt' lijk latef mrer 

indit'n daar intelesst' voor is. Bij deze bi- of 

trifocllie brillengillun zijn dt' optische 
eigenschappen wel beter maar we worden 

dan geconfronteerd met een a nder pro

bleem namel ijk de beeldsprong op de 

seheidings-vlakkt'n van de oplischt' delen 

(zie figuur 3). 

Maar is t'1 nu ten oplossing voor dil 

probleem? 

Natuurlijk rijst dae vraag, een verklaring 

van hel probltem is wel leuk, maar kan dal 

probleem ook opgelost worden. 

Ja, de oplossing voor dil probleem is 

t'igenlijk vrij eenvoud'g. 

We moeten er voor zorgen dat we voor het 
afstand zien (dat doen wt' door t'en richt

kijker) een zo vertekeningsvrij mogelijk 

brillenglas gebruiken en het liefst nog 

e;o;:lra ontspiegeld ook. 

Dan hebben we dus t'en zogenaamd 

afstand bril nodig die allel"n maar goed op 

afstand ziel. dll~ geen lees toevoegingen 
heeft. 

Het brillenglas mag alleen mllilr de sterkte 

hebben voor het verweg zien. 

En natuurlijk moet deze correctie door een 

goed~ optimetrist of opticien aangepast 

zijn die met de eisen van het schiett'n 

be~end is. Het kan wal lastig zijn omda t jr 

dan niet kunt lezen met dezt' bril, Jammer 
dan, we willen een optimaal schot afgeven 

en dat doe je op deze manier. 

Met deze methodt' kunnen we in leder 

geval gebruikmaken van de maximale kwa

liteiten van uw richtkijkt'f, doch ook bij 

richtkijkers is er veel kaf onder het koren. 

Alle andere mt'lhoden falen of u moet een 

schiettechnische optimetrist kennen die u 

wil helpen en het technische probleem 

oplost. Er zijn nog andere methoden doeh 

een afstandsbril is een gOt'de en simpele 

oplossing. E;o;:perimentert'n mag, maar dan 

mei kennis van zaken. 

Ik hoop dat dit verhaal bijdraagt in hel 

oplossen van dit soort problemen en ht'! 

antwoord geeft op de vragen van Jaap van 

de Waerdt. 

Heeft u vragen over deze ma.erie, bel dan 

rvrn Wageningen, 

Eikendal Optiek b.v. 

Brrgstraat 12 

6701 AC Wageningen 

Tel. 0317-412038 vragen naar Ger Ge$kus. 

Foto voorbeelden: 

Zeiss Neot'rland 
Essilor Varilux Nederland 

Noot redactie: 

Uit reacties van o.a. Jan Smit op bovenstaand 

artikel blijkt dat niet iedereen problemen heeft 

met richten door cen multifocale bril. Waarom 

de H:n wel problemen heeft de ander niet, is 

ons niet zo duidelijk. Voor diegenen die plotse

ling problemen hebben gekregen met schieten 

na wisseling van brilienglazen is dit artikt'1 

misschien t't'n oplossing. De redactie vond dat 

ze u dit artikd niet mocht onthouden. 

l\'og een ander voorbceld in een drie dimensionale aO,cclding, 

fig. 3 
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Hier nogmaals een drie dimensionale 

afbet'lding van de z.g.n astigmatisme
bergen bij multifocate brillenglazen. 

Waar de vierkantjes rechthoekig zijn zal 

het best optisch zuivere beeld gezien 

worden. 
U zult zien dat er ook in deze 3-d 

afbeelding vrij veel Vt'rtt'kening (aberratie) 

is waardoor in het kijkerbet'ld bij een 

geringe hoofdbeweging at direct een 

beeld~rvorming optieed. 

Het ~te beeld zal dan ook alleen maar in 

het bovenstt' gebied van dit brillenglas 

aanwezig zijn. 

Mm zal dus al snel, kijkend door de rieht

kijker een vervormd beeld hebben met dt' 

nodige gevolgen voor het schot r('Sultaat. 

H~ meer we in het perifere gezichtsveld 

van dit brillt'nglas komen hoe meer beeld

vt'rvorming. 

Deze afbeeldingen geven goed wet'r waar 

het probleem met de multifocale brillen

glazt'n ontstaat. 



zweethonden 

Nieuwe 
zweethondenlijst 
Zoals u gezien heeft is de verni euwde zwcethondenJijsl weer uit. Hierbij doe 

ik verslag hoe dat wc de afgelopen twee jaar met onze lijst zijn gevaren 

Door P. H. Schnticler 

Va n de 83 deelnemers hebben er 74 
op onze oproep Jenquête 9(r(

ageerd en dat is 94%; ecn percen

tage waar menig enqudeburt3u 

jaloers op zou zÎJn. 
Van dl! 83 deelnemers werden cr 
1)1 opgerorpen die te samen dl! 
volgende nazotken hebben vtr 

richt: 347 (red. 58 (edelhtrt), 

162 (wild zwijn) en 72 (vos). 

Een klein percentage is in het 

buitenland uitgtvoerd, want 

WI! htbben ook enkele 
Belgisch!! detlnemers. Via dC' 

ANWB-wegenwacht zijn 9 
en via de flolitie 69 oproe-

pen voor ccn nazoek bin
nCllgekomen. 
Ten opzicht van de vongt' 
lijst zijn cr 

ZWEETHONDEN 
LIJST 
2001 

" u 
' l et Ree . 23 nazoekers afgevallen 

hiervoor lijn cr 18 
niellwe bijgekomen, 

met nu ook 

vertegenwoordigers in 

39 Secrer<.lriil<lr· K 
25 Re SChe'Pei ' iJmil/eJiJltn I/ 

Wlld" 

de provincies Friesland en Zeeland. Het 

aantal soorten honden is lI itgebreid met 

de rassen : Airedale leuier, West Siberische 

laika en een Poedelpointer. 

Aan de d~e lnemers van de lweethondentijst 

ZOll ik twee adviezen willen meegeven: blij f 

)leel. Tel.; 033 
' 469/ 797 

regelmatig oefen~n met 

uw hond en we~t wie II moet bellen van d~ 

WBE in uw omgl!ving. in geval de politie of 

wegenwacht met een melding komt van 

aangereden wild. 

De jagers ZOll ik willen adviseren goede con

tacten tI! onderhouden met de regiopoli tie 
binnen de WBE waar zij jagen. Maak hen 

attent op het bestaan van de zweethonden
lijst (we hebben er genoeg!) en wie zij kun

nen bellen van de WaE in geval van aange

reden of dood wild. 

Tot sial, nimmer heb ik met zoveel genoegen 

gewerkt aan de realisatie van deze nieuwe 

zweethondenlijst om reden dat ik met velen 

van u persoonlijk heb kennisgemaakt en met 

enthousiasme heb geluisterd naar hoogst 
interessante I!n vaak spal1l\ende nazoeken. 

Hn deelneml!r heb ik gesproken die met zijn 

hond t ijdens hrt nazoeken zelfs regelmatig 

arwOIpstangen van een ree en hert vindt! 

Een geslaagde Illlzoek mei een hond geeft 
ontzettend veel voldoening ! 

JACHTLITERATUUR en VIDEO 
SPIJKERMAN 
Tel. 046- 4521451, Fax 046- 4521451 

Diverse: ti tels Rec:wild lj teratuur o.a. 
Rehwild I Stubbe • Rehwil d Heute I Hespe ler · Following t he Roe I Alcock • l ehrbuch Rehwildj agd I Harling 
• Reh wild I Raesfeld 

Bel of Fax voor meer Info : 046- 4521 4 51 



D~ maand meI verschaft de reewildjager 

naast het afschot van de jaarlingbokjes het 
nodige werk wat in ftlte gC'en uitStel ge
doogl en wal 10 VloeI} mogetiik in de maand 
dient te g~chieden, 

Met het vCr5chijm:n van me!'f groen In hel 
veld in dl' loop van de maand wordt hrt 
alleen maar moeilijker. Daarom is het raad
zaam om reeds in april te observeren waar 
regelmatig wal staat. Goed voorbereid is nog 
altijd het ha've werk. En dit kan maar 
grdaan zijn. alvorens de jaarling!':n gaan 
zwerven cri vaak slachtoffer worden in het 

verkeer. Oe rcewildjagcr h{'cft hierin een 
duidtlijke taak en verantwoordehjkheidl 

Ir de maand me' worden de eerste reekalve
ren geooten maar start ook het maaien van 

graslanden. In samenspraak met de boer en 
de loonmaaier kunt u maatregelen nemen 
om voor de maaidatum het grasland af te 
zoeken naar pa!>Qeborcn reekalveren. 

Nu Lijn er een aantal mo!]elijkhcden om te 
voorkomen dat reekalveren t'tn vroegtijdige 
en smadelijkc dooel sterven. 

I) De maaimachine voorLit'n van de bekende 
'witdrrdder' van Reinder HOf5t uit 
Paterswol(\r 

2) Het te maaien perceel van tevoren af7oe
ken met een voof5taandc hond aan de 
larlge lijn 

J) [en schoolklas met een aantal kinderen te 

interesseren om mt't' te helpen zoeken 
naaf kalveren 

4) Met "Duftzaun- het te maaien perceel van 
tevoren af te bakenen. 

5) Met het aanschaffen van ecn zogenaam
de 'lik FInder' -een infrarood warmte
detector met een reikwijdte van zo'n 

150 meter- is 2 hectare in ongcvter 5 

minutcn afgezocht Het apparaat is zo 
grOOt als l'en middelgrote staaflantaarn 
en de prijs bedraagt DM 1295 incL aTW. 
Verkrijgbaar bij Fa. Dit'ter Kruse, 
Kielerstraat 309A, 0- 24536 

Neumunster, tel. 0049432132529, 

fax 0049-432133708 
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veiligheid 

Hel beste result<iat boekt 'llen rret infrarood 
's morgen vroe.g wanneer de vegetat:e nog 
niet is opgewarmc! Hd is een behoorlijk 
bedrag, maar rrogelij~ in samenspraak wet 
meerdere WBF's aan tt' schaffen. 

Het vt'rdieflt <lanbeveling om de te maaien 
pCI1:elen tI!: avond van tevoren van buiten 
naar binnen aan te maaien. De eventueel 
gevonden kalveren in een dotgras aan te 
pakken en:n het 3ang'enzenoe bos weg te 
zetten. 

laat uw vereniging eens horen wat uw erva
ringen zijn op dit gebied. 


