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• Jagers 

Jachtsystemen worden herkend 

Laten we eens naar onze hoogzitten kijken. 

De meeste worden volgens een duidelijk 

systeem geplaatst, namelijk aan randen. 

Hetzij buiten de bosrand op het veld of binnen 
de bossen op de rand van oude- en jonge 

opstanden, langs boswegen en sleuven. Dat 

zijn verticale structuren (grenslijnen) die door 

reeën graag worden benut. Natuurlijk beg--jj
pen ze in de loop van diverse generaties dat 

er daar extra gevaar dreigt. Want ieder ree 

ervaart gedurende zijn leven meer dan eens 

hoe op zulke plaatsen soortgenoten om het 

leven komen. 
Daar komt nog bij dat overgangen (wegen bos
randen e.d.) gelijktijdig ook lichtovergangen zijn. 
Daarmee hebben reeën dan ook problemen. 
Ze voelen zich in het donkere bos veel veiliger 
dan op de lichte weg, sleuf, of op de vlakte. 

Op de voedselrijke kaalslag begeven ze zich 

pas in de late avond of vroege morgen, 

ondanks dat ze een vast eet - en verterings

ritme hebben en dus ook gedurende de dag 

regelmatig voedsel op moeten nemen. 

Ze doen dat echter I iever in de dekking. 

Als ze zich onzeker voelen, verplaatsen ze 

zich zo lang mogelijk via de dekking en steken 

lichte plekken als die onvermijdbaar zijn, 

altijd zo snel mogelijk over. 

Als de dekking tot het midden van het 

lichaam reikt (hoog gras, bosopslag), voelen 

ze zich echter redelijk veilig. Soms ziet men, 

als men met de auto door het bos rijdt een 

ree dat een paar meter naast de weg stokstijf 

in zulk soort dekking staat ons fixeert, maar 

- zolang we niet uitstappen - niet vlucht. 

Ontbreekt die dekking, in oud bos met een 

kale bodem, dan is de vluchtafstand aanzienlijk 

groter. Het grootst daar waar af en toe uit 

de auto wordt gEjaagd. 

Jachtmethoden afwisselen 

De jager doet er goed aan niet steeds dezelfde 

jachtmethode te gebruiken. Zet een hoogzit 

ook eens midden in de opstand in plaats van 

aan de rand. Laat reeën eens voorzichtig, 

waar het gaat diskreet in beweging brengen 

(drukken). Men kan met twee personen ook 

prima met een voertuig (auto, trekker, motor) 

jagen, zonder voor langere tijd schuwheid op 

te bouwen en zonder de methode aan de 

reeën te verraden, zolang men een helper laat 

rijden, in de nabijheid van het wild af 

(uit-)stapt. terwijl het voertuig door rijdt. 

Deze methode was aan het begin van de 

t wintigste eeuw bij het bEjagen van rood-, 

dam- en reewild zeer populair, toentertijd 

natuurlijk met paard en wagen. Belangrijk 
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daarbij is dat pas geschoten word als het 

voertuig verdwenen is. 

In Duitsland worden geiten en reekalveren 

de laatste jaren steeds vaker op zogenaamde 

drukjachten geschoten. Deze vinden meestal 

plaats met de inzet van zeer weinigjagers. 

Soms echter met de inzet van zeer veel 

jagers en dan lijkt het meer een drijfjacht. 

Deze dru~acht methode werkt in het begin 

zeer goed omdat de reeën deze methode niet 

kennen. Des te vaker gedrukt of gedreven 

wordt des te sneller de reeën tot dejuiste 

slotsom komen en leren ermee om te gaan. 

Hun meest effectieve, en meest gebruikte 

overlevingsrecept is dan het zich drukken 

en het gevaar simpel uitzitten. 

Onze aanbeveling is dan ook niet deze of een 

andere jachtmethode, maar de verscheiden

heid, de afwisseling, van methoden. 

Reeën zUn niet dom 

Iedere jager kent de volgende situatie: een 

sprong reeën staat op een weiland. Eén ervan 

wordt vanaf een hoogzit geschoten en zakt 

in elkaar. De anderen zijn even in de war, 

komen echter zeer snel tot rust en grazen 

verder. Veel jagers denken dat één en ander 

ongemerkt is afgelopen. Dat is niet het geval. 

want we moeten toch eenmaal onze hoogzit 

verlaten om het geschoten stuk op te halen 

en te verzorgen. Hoewel de andere dieren 

inmiddels verdwenen zijn, zijn ze beslist in 

de nabijheid en wachten in de dichtstbijzijnde 

dekking op hun spronggenoot. Daarom zien 

ze ons, dan wel doordat we sporen nalaten 

op de plaats van afschot zoals onze lucht 

die van onze hond, bloed en maaginhoud van 

het geschoten ree enzovoort. Dat alles wordt 

door de overlevende reeën waargenomen, 

of op het moment zelf of in ieder geval de 

volgende dag. 

De reegeit die dat vaker meemaakt verandert 

haar gedrag. Dat wordt weer door andere 

reeën geregistreerd, waarop ook die hun 

gedrag aanpassen. Tenslotte wordt dit veran

derde gedrag tot traditie, die aan volgende 

generaties reeën doorgegeven wordt. 

Als ik iedere dag in het veld ben dan kennen 

de reeën mijn auto. Die ruikt voor hen volledig 

anders dan een zelfde type auto van een 

ongevaarlijk mens. Steek zelf je neus maar 

eens in verschillende auto's. 

In onze auto bevind zich misschien een wild

bak met zijn sterke lucht onze eigen geur die 

de reeën zeker kennen en de geur van onze 

hond. De reeën weten de combinatie te maken 

tussen ons verschijnen en het voertuig. 

Het voorbeeld Lynx 

Veeljagers willen er niet aan dat de Lynx 

voorzichtiger jaagt dan zij zelf en de reeën 

in geen geval uitroeit. In het kleine land 

Slovenië werden in de zeventiger jaren weer 

Lynxen uitgezet en deze hebben inmiddels 

bijna het hele land weer gekoloniseerd en 

ze worden zelfs weer spaarzaam bEjaagd. 

Tegelijkertijd zijn de afschotaantallen aan 

reeën voortdurend gestegen. 

Wat is nu het onderscheid tussen onze 

manier van jagen en die van de Lynx? Wij 

mensen hebben relatief kleine jachtgebieden, 

waarin we steeds aan wezig zijn. Veel jagers 

zitten iedere avond in het veld, ook wanneer 

ze niet van plan zijn daadwerkelijk te jagen, 

soms zelfs met meer personen in hetzelfde 

gebied. De Lynx daarentegen is een solist 

met een bereik van meer dan 20.000 hectare. 

Slaat hij vandaag een ree, dan zal hij het

zolang hij niet verstoord wordt - gedurende 

een aantal dagen benutten en vervolgens 

zich, meestal diagonaal. verplaatsen naar een 

volledig andere hoek van zijn grote terrein 

om daar zijn geluk te beproeven. De reeën 

hebben daarom nauwelijks de kans zich in te 

stellen op zijnjachtmethoden. De Lynx blijft 

voor de reeën zo te zeggen anoniem. 

Reeën en Boeren 

Alsjager doet men zijn uiterste best. om zijn 

reeën zoveel mogelUk te behoeden voor 

verontrusting. BUgevolg verzetten wU ons 

tegen de gedachte dat wij zelf het meest 

verstorende element zijn. Maar denk eens 

aan de boeren. Die werken met hun machines 

op het veld terwijl naast hen de reeën onbe

kommerd grazen. Ook ruiters enjoggers, als 

ze tenminste oplettend zijn, zien in het bos 

vaak meer reeën dan wij jagers. Daarom 

werd vroeger vaak te paard gEjaagd, (wat 

echter bij voortdurende herhaling ook niet 

meer werkt). Reeën in onbEjaagde gebieden, 

vaak vlakbij stads- en dorpsranden , zijn vaak 

ongelooflijk tam. Ik beleef dat zelf steeds 

weer bij ons huis in Karnten. Soms komen 

de reeën 's nachts in het dorp of bezoeken 

ze mij nieu wsgierig als ik in de tuin aan 

het werk ben. Reeën worden regelmatig aan

getroffen op kerkhoven in grote steden, 

bijvoorbeeld in München, die dagelijks door 

duizenden mensen worden bezocht. Maar 

daar valt dan ook nooit een schot. Net zoals 

de reeën ons voortreffelUk inschatten, 



herkennen ze ook of van bepaalde honden 
gevaar uitgaat. Onze jachtterrier, die in zijn 
leven medeverantwoordelijk was voor ettelijke 
dode reeën, wandelt vanuit huis tussen de 
reeën door. De vluchtafstand bedroeg nau
welijks meer dan vijf meter. 
Dezelfde reeën zijn verder weg beneden in 
het dal op de weiden, of verder weg boven 
in het bergbos - daar waar zo nu en dan 
geschoten wordt - net zo schuw als alle 

andere reeën. 

Wat betekent dat voor de jacht 
We moeten met meer variatie jagen, maar 
ook zo kort mogelijk en daarom tegelijkertijd 
intensief. De strategie van de Lynx, die berust 
op de grootte van het jachtgebied, kunnen 
we niet toepassen. Ook worden van ons, door 

bosbouwers en anderen, beduidend hogere 

afschotaantallen verwacht dan door Lynxen 
worden gerealiseerd. Derhalve lukt een verla

ging van de jachtdruk - de door de jacht op 
reewild uitgeoefende stress - slechts door 

zo kort mogelijke jachtperioden afgewisseld 
door zo lang mogelijke rust intervallen. 

Voorwaarde daarvoor is dat wij onszelf geen 
onnodige, biologisch niet onderbouwde, 
beperkingen opleggen. We moeten de gefun
deerde kennis uit de wildbiologie accepteren. 
We moeten accepteren dat wij de leeftijd 
van reeën vanaf twee jaar op geen stukken 
na betrouwbaar kunnen schatten, of dat we 
aan de hand van het uiterlijk van een ree 
(fenotype) iets kunnen zeggen over zijn of 
haar genetische aanleg (genotype). We moeten 
begrijpen dat het voor de reeën zelf - voor 
hun welzijn en voor hun conditie - veel 

belangrijker is, genoeg weg te nemen dan 
overdreven te selecteren. 

Dat betekent natuurlijk niet dat we een geit 
bij de kalveren wegschieten of dat wij, indien 
er keuzemogelijkheid is, de zwakke reeën 
laten lopen en in plaats daarvan de sterke 
schieten . Maar zo nu en dan een verkeerd 
afschot (wat daar dan ook onder verstaan 
moet worden) werkt op den duur minder 
nadelig dan een duidelijk te laag afschot. 
Bedenk dat de sterkste reeën en de beste 
geweien steeds in pioniersfasen worden 
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aangetroffen en dat overal de kwaliteit 
terugloopt waar de populaties sterk groeien. 
Bijzonder sterke bokken worden vooral aan
getroffen in die landen waar - naar onze 
normen - met weinig plichtplegingen met 
reeën wordt omgegaan, zoals in de 
Scandinavische landen en in Groot 
Brittannië. 

Jaag daarom zo, dat de reeën zo weinig 
mogelijk ervaringen met ons kunnen verza
melen. Het beste is geit en kalf gezamenlijk 
weg te nemen of alleen lopende reeën, zodat 
negatieve ervaringen niet doorgegeven kunnen 
worden. 

Noot Redactie: Bruno Hespeler heeft een 
jarenlange praktische achtergrond als jacht
opzichter, werkt alsjournalist en als auteur. 
Hij heeft inmiddels een groot aantal boeken 
op zijn naam staan. Eén van de bekendste is 
'Rehwild heute'. Ook uiterst lezenswaardig 
zijn onder meer 'Jager Wohin', 'Jagd 200Q'en 
'Handbuch Revier Gestaltung'. Zeer recent is 
verschenen 'Hege und Jagd im Jahreslauf. 
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veetelers 

Verdenking van MKZ onder 
Nederlands wild 
In de nieuwsmedia zijn berichten verschenen 
over waarnemingen van kreupele reeën in het 
met MKZ besmette gebied. Ook werden mel

dingen gemaakt van reeën die duidelijk loca
motie problemen hadden. Als MKZ- deskun

dige met jarenlange internationale veld- en 
laboratoriumervaring ben ik buitengewoon 
bezorgd over de wijze waarop het Ministerie 
van Landbouw, volgens de kranten berichten, 

met deze meldingen blijkt om te gaan. 

Voor zover mij bekend, zijn de eerste 
beschrijvingen van MKZ in Cervidae (herten 
en reeën) gemaakt gedurende een uitgebreide 

uitbraak van MKZ in California in the 

Verenigde Staten van Amerika in de jaren 
1924-1926, waarbij onder meer Cervidae in 
het Stanislaus National Forest besmet werden. 
In die jaren werden 22,000 Cervidae gedood, 
waarvan 10% typische MKZ -symptomen 
vertoonden. 

Onderzoek in UK en VS 
In dejaren 1973-74 werd MKZ in Cervidae 
bestudeerd door een groep onderzoekers 
verbonden aan het Animal Virus Research 
Instituut in Pirbright (nu het World 
Reference Laboratory) in het Verenigd 
Koninkrijk, en door een andere groep weten-

schappers (waaronder mijzelf) van het Plum 
Island Animal Disease Center, Greenport 
New Vork, in de Verenigde Staten. De UK

groep publiceerde 3 rapporten over hun 
bevindingen en de USA-groep presenteerde 
hun bevindingen gedurende de vergadering 
van de US Animal Heath Association in 
1974. Voor zover mij bekend zijn er daarna 
geen publicaties over MKZ bij Cervidae in 
de wereld literatuur meer verschenen. 

De publicaties van beide groepen geven een 
zeer volledig beeld over MKZ in Cervidae die 
mijn bovengenoemde bezorgdheid geheel 
ondersteunen. 
De USA-groep rapporteerde als volgt: ' 
white-tailed deer were clearly susceptible 
to infection with this strain of FMD virus 
both by intranasal inoculation and by contact 
exposure. The clinical syndrome in deer was 
somewhat variabie but in genera!. severity of 
the disease was intermediate between that 
seen in cattle and in sheep and goats expo
sed and housed under similar conditions'. 

Het gebrek aan kennis over de gevoeligheid 
van Cervidae gedurende de extensieve MKZ
uitbraak in de UK gedurende 1967 -68 
stimuleerde de UK groep om eerst dit aspect 
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voor drie van de in de UK vookomende 
Cervidae soorten te bepalen. De uitkomsten 
werden als volgt samengevat: 'All three 

species were susceptible to infection with 
FMD virus. Clinical disease was mild or inap
parent in the red and fallow deer but was 
more severe in the roe deer. The appearance 
and distribution of the lesions were similar 
to those in sheep' 

Dit werk werd gevolgd door een meer gede
tailleerd onderzoek over de verspreiding van 
het MKZ -virus in geinfecteerde Cervidae. 
De resultaten van dit onderoek toonden aan 
dat Cervidae in deze aspecten in het algemeen 
volkomen vergelijkbaar zijn met runderen en 
schapen, zowel wat betreft de hoeveelheid 
virus in het bloed alsmede de uitscheiding 
van MKZ-virus en de 'drager' status. 
Tenslotte voerde de UK-groep een groot 
experiment uit dat de complete infectie 
cyclus sloot. Men toonde aan dat runderen 
Cervidae konden infecteren, dat deze gein
fecteerde Cervidae op hun beurt weer andere 
Cervidae, schapen en runderen konden 
besmetten en dat deze dieren daarna weer 
MKZ bij Cervidae konden veroorzaken. 
In deze onderzoekingen werden ook alle 
eerdere bevindingen opnieuw bevestigd. 
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'Th is study and earl ier observations ... have 

established that the five species of deer seen 

in the British countryside are susceptible ta 

FMD ... the smaller species ... bath develop 
severe disease and death is not uncommon 

during the acute stage of the disease .. 

De auteurs speculeerden dat Cervidae waar

schijnlijk geen belangrijke rol zouden spelen 
in het overleven en de transmissie van het 
virus gedurende een MKZ - epidemie, omdat 

in de UK de 'grazing ranges' van Cervidae en 

vee soorten in het algemeen niet overlappen 

en omdat er een lage vee dichtheid is in de 
wild gebieden. 

Serieuze zaak 
Uit dit literatuur overzicht is het dus duideljjk 
dat onder Nederlandse omstandigheden, 

vooral op de Veluwe en in de Veluwezoom, 
waar boer, vee en wild nauw contact hebben, 

de infectie van Cervidae als een zeer serieuze 

zaak moet worden gezien. Indien het 
Ministerie het hoogst waarschijnlijk acht dat 
gevaccineerde runderen en schapen over 

grote afstanden door MKZ -gevallen kunnen 
worden geinfecteerd (hetgeen aanleiding 
heeft gegeven tot het doden van grote aan

tallen gezonde gevaccineerde runderen en 
schapen) dan mogen de voor MKZ-gevoelige 
Cervidae die tussen die boerenbedrijven los 

rondlopen toch tenminste als verdacht 
beschouwd worden. 

Er zijn mij geen onderzoekingen over de 
MKZ -gevoeligheid van wilde zwijnen bekend. 
Er is echter geen enkele reden om aan te 
nemen dat dit dier anders op een MKZ

besmetting zou reageren dan het gedomes
ticeerde varken. Een eventuele infectie onder 

Cervidae zal zich dan ook zeer waarschijnlijk 
uitbreiden tot de wilde zwijnen populatie in 
het geinfecteerde gebied. 

Grondige herziening 
Een nadere beschouwing van de wild situatie 

zou volgens mij op korte termijn tot een 
grondige herziening van het huidige MKZ
beleid moeten leiden: 

Er zijn vanzelf sprekend t wee mogelijkheden: 
óf de wildstand van de Veluwe of Veluwezoom 

is niet besmet óf de wildstand is besmet 

Wild niet besmet 
a) Enten van runderen met MKZ -vaccin op 

zichzelf produceert geen dragers. 
b) Gevaccineerde dieren moeten met MKZ

virus worden geinfecteerd om ze tot virus 
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dragers te maken. Zo'n infectie zou tot 

stand kunnen komen door contact met 
geinfecteerde excreties van MKZ -zieke 
dieren of door het inademen van infec

tieuse aerosols, veroorzaakt door dieren 

met MKl. vóór of tijdens het onstaan 
van de blaren. 

c) Wild doorkruist het gebied waar geënt is, 
het loopt tussen boerderijen, bezoekt lan

derijen en erven met veevoeder en mest. 
De voor MKZ gevoelige Cervidae fungeren 
dus als echte sentinellen voor het virus. 

d) Als er MKZ -virus aanwezig is in de vorm 

van stofdeeltjes of aerosols dan is de 
waarschijnlijkheid dat de Cervidae geïn

fecteerd worden vele malen groter dan 
de waarschijnlijkheid van infectie van 
opgestald vee. 

e) Indien wild negatief blijkt te zijn voor 
MKZ -infectie dan is het risico dat opge

stald gevaccineerd vee wordt geïnfecteerd 

practisch nul. Er kunnen dan ook geen 
dragers onder de gevaccineerde dieren 
zijn, want daar is een effectieve infectie

bron voor nodig. 

Conclusie: In dit scenario (wildstand in 

Veluwe en Velu we zoom niet besmet met 
MKZ) is het doden van gezonde gevaccineerde 
runderen en schapen zinloos uit het oogpunt 

van MKZ -bestrijding. 

Wild besmet 

a) Als het wild besmet is dan staat het 
Ministerie van Landbouw voor de enorm 
moeilijke taak om MKZ onder het wild uit 

te roeien. 
b) Hopelijk zal het MKZ onder het wild in 

een aantal maanden 'doorzieken ' zoals 

vroeger MKZ -uitbraken in de veestapel 
ook een natuurlijk einde vonden en zoals 
dat nu nog gebeurt wanneer MKZ voor
komt in wildlife in Sub-Sahara Afrika. 

c) Daar het MKZ -virus daarna waarschijnlijk 
nog enige tijd in het besmette gebied 

aanwezig zal zijn, moet de veestapel in 
dit gebied tenminste nog één keer 
gevaccineerd worden, bij voorkeur binnen 
drie maanden, om een optimum populatie

immuniteit te verkrijgen. 

Conclusie: In dit scenario (wildstand in Veluwe 
en Veluwe zoom besmet met MKZ) past natuur

lijk niet het doden van gezonde gevaccineerde 

dieren. Is de wi Idstand besmet dan is van een 
'MKZ vrije status' voorlopig geen sprake en is 

vaccinatie van het vee in het besmette gebied 

de meest voor de hand liggende oplossing. 

Er is een ernstige verdenking gerezen van 
besmetting van wild met het MKZ -virus, op 

grond van enkele serieus te nemen recente 
waarnemingen van kreupele Cervidae in het 
MKZ -gebied. Consistentie met het tot dusver 

gevoerde beleid ten aanzien van verdenking 
op MKZ -besmetting van gedomesticeerde 

evenhoevigen gebiedt om te handelen zoals 
hiervoor genoemd onder punt 2 'wild besmet'. 

Hopelijk kunnen veld- en laboratoriumonder

zoekingen aantonen dat het Nederlandse 
wild bestand niet door MKZ is geinfecteerd, 

maar zonder een gedegen epidemiologisch 
onderzoek naar de ware toestand, baart de 

onzekerheid op dit gebied grote zorgen. 
Indien gewenst ben ik bereid hierover mon
deling of schriftelijk nog verdere toelichting 

te geven. 

Dr. Paul Sutmoller, PhD, DVM. is International 

Animal Health Consultant. Hij werkte gedu
rende meer dan 35 jaar als viroloog en epi
demioloog aan de preventie, bestrijding en 

eradicatie van mond en klauwzeer in Latijns 
Amerika en de Caribbean. 
e-mail: paulsutmoller@compuserve.com 

Bron: Tijdschrift voor Diergeneeskunde 
12/2001. 

Een literatuur overzicht kunt u opvragen bij 
de redactie. 

Serologisch onderzoek reebokken 
en wilde zwijnen 

Aansluitend op het artikel van de heer 
Sutmoller kunnen we u het volgende melden. 
In relatie tot de afronding van de MKZ crisis 

heeft Minister Brinkhorst in juni de Tweede 
Kamer toegezegd dat er een serologisch 
onderzoek zal worden uitgevoerd onder ree

bokken. Dit onderzoek vindt plaats in de 
werkgebieden van de WBE's die geheel of 

gedeeltelijk in de kern van het MKZ -gebied 

(toezichtsgebieden Oene en Kootwijkerboek) 
hebben gelegen. Door het ID DLO is de steek
proefgrootte bepaald op 250 reebokken. 

Op de Velu we wordt binnen het reguliere 
bloedonderzoek onder de wilde zwijnen dit 
jaar tevens getest op MKZ. De steekproef

grootte bedraagt circa 150 stuks. 

De huidige stand van zaken (peildatum 

23 augustus)van bovengenoemd onder
zoek is als volgt: 117 reebokken en 165 
wilde zwijnen bemonsterd. Alle uitslagen tot 

nu toe negatief. 



zoönosen 

Teken en op de mens 
overdraagbare ziekten 
Door M. Montizaan 

In het herfstnummer van Capréolus heeft 
u kunnen lezen over de levenscyclus van 

de teek Ixodes ricinus en de door deze teek 

overgebrachte ziekte van Lyme. Binnen 
Europa kunnen behalve de ziekte van Lyme 
ook de ziekten Früh Sommer Meningo 
Encephalitis (FSME) en ehrlichiose op de 
mens worden overgedragen. Daarnaast kan 

in Zuid Europa de tekensoort Rhipicephalus 

sanguineus de ziekte Fièvre boutonneuse 

overbrengen. 
Ehrlichiose is pas recent in ons land aange

troffen, FSME en Fièvre boutonneuse kan 

men normaliter in Nederland niet oplopen. 

Ehrlichiose 

De ziekte ehrlichiose wordt veroorzaakt door 
een groep bacteriën behorend tot de 

Ehrlichia spp. Deze bacterie is in Nederland 

al lang bekend bij diergeneeskundigen als 
overbrenger van ziekten bij kleine herkauwers, 
runderen en paarden. Het betreft dan 
Ehrlichia phagocytophila en Ehrlichia equi. 
Bij de mens kunnen twee vormen van ehrli
chiose voorkomen, de Humane Monocytaire 
Ehrlichiose (HME) en de Humane Granulaire 
Ehrlichiose (HGE). 
HME. welke wordt veroorzaakt door de 
bacterie Ehrlichia chaffeensis, is voor het 

eerst bij de mens aangetroffen in de tachtiger 
jaren in Amerika. In Europa is deze ziekte 
nog niet waargenomen. 
HGE wordt echter sinds enkele jaren ook 
in Europa gevonden en sinds kort (1999) 
is ook een patiënt in Nederland aangetroffen. 
Het is nog onbekend welke Ehrlichia soort 
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nu precies verantwoordelijk is voor HGE 
bij de mens, maar waarschijnlijk betreft 
het hier een species dat sterk verwant is 
aan Ehrlichia phagocytophila en mogelijk 
zelfs hetzelfde species betreft. 

In Nederland is zeker 10-15% van de teken 
in de vegetatie besmet met Ehrlichia species. 
Uit onderzoek van het RIVM bleek dit in teken 
afkomstig van geschoten reeën zelfs op te 
lopen tot 45%. 
De bacterie vestigt zich in de witte bloed
lichaampjes en vermindert de weerstand 
van de mens. 

Symptomen en behandeling 
De symptomen van ehrlichiose, die zich 
meestal 1 tot 2 weken na de tekenbeet 
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leefgebied 

Reeën in zuidelijk Flevoland 
Door J. Oosterbaan 

De tijd dat in ons land nog nieuw land werd gemaakt ligt al weer een tijdje achter ons. In 1968 was Zuidelijk 

Flevoland de laatste grote polder die droogviel. Deze polder sloot aan bij Oostelijk Flevoland vanaf de Knardijk. 

N a het droogvallen werd met vliegtuigjes riet ingezaaid om het drogen te bevorderen. Daarnaast kwam spontaan veel 

moerasandijvie tot ontwikkeling. Het begin van een leefgebied groot 44.000 ha. 

Bij de uitgifte van de landbouwgronden en de verdere ontwikkeling van de infrastructuur werden door de Overheid 

de jachtrechten uit de pacht gehouden. Dat betekende dat de Rijksdienst voor de I] sselmeerpolders zelf het jachtrecht 

exploiteerde en uitvoerde. Daarbij werden wel jagers ingeschakeld die daarvoor belangstelling hadden. Door deze 

werkwijze is een schat aan gegevens bewaard gebleven omdat van af het begin jaarrapporten zijn gemaakt over 

de ontwikkelingen van de fauna en de jacht. Voor het schrijven van onderstaand artikel is dan ook dankbaar gebruik 

gemaakt van die bestaande jaaroverzichten. 

Het eerste ree 

In het verslag van 1968 staat het volgende 

vermeld over het ree: 'Het reewild werd nog 

niet gezien. Wel werden reeën gespoord op 

een zandstort aan de KnardUk. Dit zjjn 
echter zeer waarschijnlijk reeën die vanuit 

Oostelijk Flevoland over de dijk trekken naar 
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het daar aanwezige griendhout. Van een 
reeënstand kan nog niet worden gesproken : 

In het verslag van het jaar 1969-1970 blDkt 

dan dat het ree zich in de nieuwe polder 
heeft gevestigd. De stand wordt geschat op 

15 tot 20 stuks. De reeën zjjn afkomstig uit 
Oostelijk Flevoland waar, door de ontginning, 

de rietvelden langs de Knardjjk steeds kleiner 

worden waardoor reeën wegtrekken naar de 

nieuwe polder. 

De filosofie 
In het zeer interessante boekwerk je 
'Het zuiderzeeproject in zakformaat', 



geschreven door de heren R.H.A.van Duin 

en G.de Kaste staat onder het hoofd 

'natuurbeheer' het volgende: 'Ook de grote 

dynamiek waaraan het nog jonge systeem 

onderhevig is, noopt tot terughoudendheid 

ten aanzien van de jacht. De voedsel

pyramide in de pioniersfase van de polder 

wordt gekenmerkt door een brede basis, als 

gevolg van het rijke voedsel aanbod, doch 

de top van de piramide ontbreekt voor 

bepaalde populaties, zodat de mens regelend 

moet optreden. Dit geldt met name voor 

de reeënstand die zonder afschot oneven

redig zou toenemen: 

De filosofie is dus in die tijd duidelijk. 

Het eerste afschot 

In het jaar 1970 nam het aantal reeën zeer 

sterk toe. Voornamelijk door migratie van uit 

Oostelijk Flevoland. Men durft in die tijd 

geen schatting te doen van het aantal 

omdat het terrein zeer uitgestrekt en 

onoverzichtelijk is. In datzelfde jaar wordt 

ten aanzien van de reewildstand in Oostelijk 

Flevoland vermeld dat reegeiten met drie 

kalveren geen uitzondering zijn. De leef

omstandigheden zijn blijkbaar uitstekend 

geweest. De gunstige ontwikkeling van de 

stand wordt ook toegeschreven aan het 

ontbreken van zwervende honden en vossen. 

Wat dat betreft is er dus heel veel veranderd 

in deze polder, waar de vos zeer nadrukkelijk 

aan wezig is. 

Ook in het verslagjaar 1971-72 durft men 

nog geen schatting te doen van het aantal. 

maar wel wordt een verdere uitbreiding 

geconstateerd. In dat jaar worden selectief 

één bok en drie kalveren geschoten. Het 

verslag vermeldt niet waarop de selectie 

werd gebaseerd. Van aantalregulatie is in 

die tijd nog geen sprake omdat er ruimte 

genoeg is. Ook in het seizoen 1972-73 is 

er nog niet een goede inventarisatie van het 

aantal. Wel wordt wederom geconstateerd 

dat de populatieontwikkeling voorspoedig 

is. In dit jaar worden weer enkele dieren 

selectief afgeschoten maar wordt ook mel

ding gemaakt van de eerste verkeersslacht -

offers. Het betreft vier reebokken. Ook wordt 

melding gemaakt van het voorkomen van 

enkele kapitale bokken in de sectie NZ. 

Ontginning en ontsluiting 

Geleidelijk aan wordt de polder ontgonnen 

en komt de infrastructuur tot stand. In het 

midden van de zeventiger jaren wordt reeds 

melding gemaakt van verdrinkingsgevallen 

onder het reewild. Dit wordt veroorzaakt 

door de betonbeschoeiingen langs de water

wegen. Ook het verkeer en bepaalde werk

zaamheden eisen reeds hun tol. Er is dan 

nog lang niet sprake van gebrek aan leef

ruimte al is de stand duidelijk hoger dan 

verwacht. Doordat door aanleg van wegen 

en verdere ontginning, waardoor rietvelden 

verdwijnen, wordt de polder toegankelijker 

en ontstaat een beter inzicht in de grootte 

van de populatie. 

In het seizoen 1980-81 wordt extra afschot 

verleend omdat in de jonge bosaanplant 

aanzienlijke schade was ontstaan er worden 

dat jaar in Zuidelijk Flevoland 170 reeën 

geschoten. Om het aantal verdrinkings

gevallen terug te dringen werd in datzelfde 

leefgebied 

jaar geëxperimenteerd met wildtrappen. 

De kwaliteit van het reewild wordt als goed 

tot zeer goed beoordeeld. 

Het 'gezicht' van de polders 

Wie op de kaart kijkt zal het opvallen dat 

de inrichting van de Noordoostpolder (NOP) 

respectievelijk Oostelijk- en Zuidelijk 

Flevoland duidelijk verschillend is. De NOP 

is ingericht volgens een ander verwachtings

patroon dan Oostelijk Flevoland en Zuidelijk 

Flevoland is nog weer anders. In de NOP 

liggen de dorpen verspreid over de polder. 

Daar werd er nog vanuit gegaan dat de 

agrarische bevolking en de middenstand in 

dorpen zou moeten wonen in de buurt van 

de landbouwbedrijven waar men werkte. 

In de loop der jaren is de agrarische bevol

king voortdurend afgenomen en dat is ook 

te zien in de situering van de woongebieden 

in de latere polders. 

In Zuidelijk Flevoland zijn de woongebieden 

naar de rand geschoven en niet primair meer 

bestemd voor de mensen die in de agrarische 

sector hun werk vinden. Almere is duidelijk 

een overloopgebied voor de overvolle rand

stad. Zeewolde voor de opvang vanuit het 

Gooi en als recreatiegebied (watersport). 

In Zuidelijk Flevoland is de ontwikkeling van 

natuur en recreatie van veel groter belang 

dan in de Noordoostpolder. Dat betekent 

voor het ree, dat in deze polder door bos

aanplant een biotoop is ontstaan die voor 

het ree blijvend van waarde zal zijn, terwijl 

in de andere polders de ingebruikname als 

landbouwgrond een grotere rol speelt. 

Zuidelijk Flevoland is daarom binnen 

15 ----------------------------



I leefgebied 
------------ --------------

FI",,1000 0<1 b<i. rgijlsl , 1 .. ~.b i o:J ~ 

0<1 "" 

Valwi kl 
Ho< m<","" jlng ortgo nn<" g'~o:J in 
g't., ", "'''t g<rJOm.,., ho< m..r ódivl:~t en 

,, ~ . .. s vind." . D .. , .. ft , 'n inm '" op d, 
r .. wildf'Ol'u l" i, . In h<l .. ~IooJ'''' 1991_91 
word "",~ i ng 9'''''.<1 ",n • ..,tJ I.., 
.. I ";~. ~<ro:J." 7e stub, • ..don"n 
34, o"'''end, 00 .,. .. 1\, doo r ~s\,...tk_ 
""", h<d<n e slub. Tot.>1 '13\ di.,-.., 
In doi,~tJ, j_ wm<n Jn ,...., 9,s,J""en 
T_lf j_ '" 0<1 ~ .. II.., .. n d, po~<r 
~ dl!'; r"""" s l u.t ~ ortst" " ,,",,", ij 

0<1 "" ooocu~..,ti, \<oOrd "' ngoJ" " door 
d, """"""9h.., ,on d, mI"". In d< VfD<9' 
.. ~Iog.., wodt ook m.!ding 9",,""l\ ,.., 

d, ~tst<k.oo. 'w.l it ~t •• n 0<1 r .. wiId 
Ho ", .. l l'O)dt ,~fs.." ;i.n ing g.m<>:J 
In d< I .. ." jo"" "'F:9t d.t b<t~ . D, , ""'_ 
lit~t \<oOrd g<lffi~ ij, mi",., uit,ood.n j ' 
on ~ . .. " ij" ~fs sl",ht, "" 0 • . ~ ijlt uil 
0<1 ;oIgend, 

In h<lj .. r 1008 ~t .. ,meld '"~.'" 
roo,; ,.00,'" g<CDllsl. t .. " d.t in d, dirKt, 
0"'l'vir>3 .. n d, Oos\ .. _~~zs.., do 
g",c~t .., r .. '" b!duid"" sl",ht <r , ijn d"" 
in d, "si .. n d< poId<r.' I n d< Oost, .. d =
pi,.;, "" ~ bijkb .. r ol ,.., o«rbel<Jlking oot_ 
st .. " (b ~ n.., dit g.oi.,....m ni,; 

g~.~'" d, jo"9' """ trM." ,.00_ 
d, fO~r ~ 

---------------------------------- H 

L..t" ~ "" r.,t " 0 m dit g <b i oJ g '" ol ." 
__ mgr.t i, ~ ,t mo" rfI03~ ij'. Voo d, 

oorsp .,n'~ ij" fOpu l.t i, in dit g<bioJ ~ 

,...; n g "'" r "''', 00' doo r Cl) "",-<r."t i, 
" . , . OOm d~~oort." 
In ditl~j:J, j_ wed 00' r«dH'~ ""'",ht 
o.sI..,] . "" ,n,. . fsc:W: tor o.p<rling ,on 
sch..J, .. n do< boc_p l",t" .. n "'""'t_ 
"9'~n t " 'oOC<Ooming .. n ,,,',,,,,,!.cht_ 
cff"". In Zud~ij, FI"" I.oo Oo""n don . 1 
""" «,herss l",htcff"" <00, do n <!d ors 
in do< poId". 
Hol ~ "" sI..,]s t 'rug,,,end P"'~"" dot 
,,,bond ~t mol to ."""" ''''' hol ,et"" 
in do< poId", m_ 00' to ."""" .. n rooro
.t i, ." ,.n i" .. n l..tg<biod door sI..Jsuit_ 
t ... id ingen ." .00", .ct i;it, I ". In d, jor." 
1997 tim 1991 .. r~ett hol . ",tJ 
"",erss!.chtcff"" in Zu o. ij' FI"" I.oo 
_ OO b t 141 slu"" 

Do hu d"", ~t""tio 
Zu <J~ it R...o~nd ~tot op ho:J.n ' ~ n ." do< 
f"';i", i, F I ...o~nd hol '~""3 rijb\, 1 ... -
'l'~oJ;oo r ",,". 0. n.t uuront wi k'~i ng 
di , ,,,,,.1 hot '<gin,," rol h..tl 'l"f"'It ~ 
dit gebioJ ,.I 00' ~ d, toolDrrd oog doo~ 
'l''''' . Mog~ j , dot d.,. ",.o cd 
hol '" ,.ro.r <.n p .,Iit ",n 
In 1982 ""'" hol Rijksjachtb"dt in d, 
Noordooslpo~ g'P,~.ti,,<rd .ln 1992.
dot cd in Zu <J~ ij, F I <IQ~nd hol g",J 
Si nds di, tij:J functünffit d, Stdt o,g 

F .... n .. eheer R",,~nd (>F~ in "'" prooi",i, 
. t "'g' WBE . 0. 'etg'Jnn ing.',rl<n ing <OCJ( 

hol ",wi~.tschot ~ "" ,.ot .. n d, 
prooioci, FI"" I'OO . 0. SFF h..tl d .. lto, 
"n r"""eheerp~n 0f9"tüJ dot a's bosis 
di."t ~ hol o.ho". In d, p.,;iociJ, rot. 

omtr."t h,t r"""eh,,, st.,. '''''''~ dot 

d, r"i'nfOP ~.t ~ in 1998 ""'" g=h.t op 
3400 sluks. In 1999 op XW sluks ." in 

hol jo.,. J(o:J ""'" ui1<I''l''''' ,.n 2lOJ 
stuks. H ol g "",tsl , d" I h ~ "'.0 , 0 ng ",eer 
1 IlO sluks, h"ft ,'n 1«fg.tioJ in Zuo.l j ' 
R"", I.oo . D, fO p u ~ti , ~ do< I.,.tt, }o ren 

dus . fg<oom.". D. t ""'" cd rood::. '~ j ' 
gerlt om hol .,.". 1 ''''...,;ong"J I." ." 
d,sdl..J, doe< r"'n ~ nn." d, p<tt." t , 
hooo.n . D.,. m..,;t """",t cd do< g"ondh oid 
, . n do< pop ul.t i" . n '~""3 gerlt. Voord, 

Oom.oo. j.,.." , .I """"'." uit'l'9''''' .. n 
2\OJ sluks .Is 'l'"""sI, sI.oo . Hol hu dg, 
. f;c:W:pl",,;oo r F!<,o. rd ;oo~ i ol ~ "" 

joIo rliJ:> "'dot ''''' tot. J e.oo stuks, "'-;' j 
r"." ing is g<hooo.n ""t otg"',,, 1 00 
stuks ,JwikJ . Doe< h,t mot." , . n go<d< 
uitt"~ I .. ts.,, ." hol t ""3t ... ng." ,.n 
d, popul.t i, Ij ,,,, do< ", ntJ I." ..... kJ 
. fg<oom." t, , ijn. D, f"';ioc iJ , oot. 

m"k\ in dit ",t..nd op: W' ólfSchijnlij, 

'.st • .t "" _,.00 tusson hol . h W:" 
hol ...,t. l «rong~uk\, ""n. Dit wodt 
o oo.~t ,"rd doe< h,t I~t dot n. hol sbp_ 

,oIt." .. n d'jrlt in do< St i l, Kom " .. , hol 
Ho rs\"I'0)~ hol .. " . 1 ''''..mng"J I." 
mol r"'n op do< di r<ct omlgg .oo. W<g'" 

'i" . ~ ,erdJ'o.~ .' In do< ;/gelop." jo r." 
, ,,,,,,,, n .. n\;l ll ." ,JwikJ ,on 3[(l di"." 

op j .. rll"," <OOr. M." hoopt th""s d, 
pop ul.t i, st. ~, 1 t , 'u nn." hooJdo<n op 
tot,,12[():) sluks 

T." . "'" i '" ,on do< '''''''''' Iochtcff"" 
word in do< Pro;i",;' I, oot l i, oog opgo
m"k\ d.t d, "'"t ,,~~ sch.do< gerridd<!d 
I I.OOJ,_ p<r '1"'. 1 'oJ "ogt 
Zo ~ ijkl 00' in Z oo ~ ijk FI",,1óIOo:j dot r" 

'" ""'" , ' "n n .. sI ~<..,. 'unn." ,.st."" 
door '_si, ,<UZ" t, mot.". D, tij:J." dot 
hol '" .11, ",imt, h.d." ' '''''' it.t i« 
." ' """,tit.t i« """, I ,bos Oon gto<~n 

h<b'." toch ""'" ,nI:~, j"'''' goJuud , 
nl in d, p<>n iorsp"O:J, ' '''' d, fO~ r, r=> r 

mol «~t.ooig ,~ oid ''''' do< 'eh,ero.~ 
h..tl h,t '" in Zu <J~ ij, R,,,, I.oo ,,,or 
to.Oom;t 



I~ 

Geraffineerde knapen 

Wij jog..,; ''3er<n ons ""tuurlij k.,.n d, .. ~ 
r",r..nt ." ~ ooz .. ,~ , uil 'oz<>:gdlffi 
"""" h,t ....o: jn ... n onz, r""' . D", ", ij 
h.bb<n d, I.,tst , m«s\<Ii slerk.,-, Hnu_ 

d"" ,,;j 

r;..30' hor'-:l , go_' "''l"'''''''d 
R,"" _ on ~.oo,,, "'~ d~r«l_ 
go:J~n '''' n_ h,t f< iocip< : \3m •• , 
h<rk.,." g"" " . 13"""'" Z. wil i." W<\", 

... t er . on d, h. nd ". D. OIOO1 9"''" "d, 
""""keur , ,,,, rust p I.,.t." di, d, rfI09' I j l_ 
h,;,] ,on ",,~dt 0«' d, orrg"; "3 bi!d<" 
Z, rusl", doorom ni,; ~""'l mijd." in 

d"li "l' n, .""" " 0.., onz, m<ning o.t 
.~ I 9'; t ,000"" , ij n, m ... .. ,,, ,.n d, 
rm.., . 0.", h.bb.., "d, di ng.., orm 
oont ., I, . Z, '"kenn.., tijlig io:Jer n,.]<rend 
",rtuo< l9'''''' '" h.bb<n tip t , ,!Slimn 
ol h<l d, roo~t , ~ t , ,"ocht .." ei d .. o.t 
bol.,. ~ er slill<lj!5 tuss..,, ;t t , slu ~ .., of 
om ..,,;oOOig t , ~ ij • .., , itt ..,. MdJ.., in 
<tn d",o-,g zooo.n " • ..! m<<r tip 
rfIO<t en "«,, in -.kz ... mhffi.., • ..! 
.. 'Of tot ",.ct i '" """".., g o:J """'l'" 

~,-
D.,,,, m tr<lT<n ... 1'9<1'< ,on r..tn ni,; 
,<kJ.., <>et ~ 0<1 onrnidd< l ij k, b<f~' .. n 

hu~", of • .., • ..! geb",il\, -,,,,.,.n 

In rrijn 000. ,<kJ werd dir<ct "= t "'9' 
hu~", <tn "";1.00 m,; sp" rr.., bep l""t 
~ • .." p"" r joo r, to." g""'<g dek~ng 

' '''-9 ""S, " t ." d, "'''' bj ;oor'...,r 
dir", n .. st d, ""9 , n"""' j ts moer d.., 
,." st'''''''''p .. n do hui,,~ D,d • ., 
sp<I.oo. linder", '" km." int erm..m, 
h" n~t _ " hodJ", .1 1", ~ do h.oo 

~=t onz, m« "" t.!d, ri«,r"9 ~' 
;ij • ..,; Igt ,." bo<rd.,. i~ do ;/st. nd te< do 
;ij.er b!d r...,t ni« """ r do n W m« er. 
Ho<"'" d, rffi'n go ro <g uit";j'rrog~it

h<d.n hebb.", zit " " . I ij] zo dicht 
rfI09' lj , ~j d, Oo.m.rij, m<t,." .c~" do 
,...st, def1i"'J9".oo. "'tt eng<~ En zuil, 
;oo ",et~." , ijn er .. ~ 

G<o:Jr<q ~j dchto _ i"" 
Ho< grlqn "eën ,cl ",hter . Is m.""n 
t , ddt bij Oom<rl. Di,,,,"9 ~ in h« ~j>:oo
der d.., irt, ,,,,,.rt , ' . in d, zom<r "'ss.,,_ 
,,!ol p.d:ktO<i" go=ht ""rd.n 
B",,=o<,,~ bi j • ." ~,t "'po"" op do 
"'9. m .. r 'l""" int <gend~ I. rgz .. m." 
i!der stu'j' . froekend doe< d, Oo""l'st.rden 
Z, zoek." onder h« heg< tos 00"'" .Is in do 
d<l1:ingen. D_b j Oom." " • ..,,~fspr<lend 

stetd; W«r in d, n"' jheid .. n r«<n" 
.ooer ";lJ. D, metst, jq~ g<IcN" st~1 9 
d.t d, ret'" in .11, go.J I." don ;iocht ." , 
." d"" ,en zo goot rrog~ ij " . tt.oo te< 
dn...storr.g b.,n nzt" • ." 
D .. " n soms zo , ij ~ m .. r dot ~ ,,,er ni« 
d, r<g ~ 
T"ilitt , ,ijn ,,'ms ti."tJ I", b""."_ .,, 
p_tCr<~=ek..,; ood"""9 , rog .tg",i", 
.on do ,,~ti " o ",c:hod~ it, ""rd~."" 
P3g"';, ",it..,; ." fi«s..,;, _ rm<' d, 
"eën 00' in mnt..::t Oom",. Zo OO<n " <00: 

i!d er dichterb j Oom end m."s ;-\.reht.", d"" 
,ood."" ~,t m<er .. n rust to <l1o""n." 
onno:J g .. ~ "'<rg~ .erb", i'." . In _,<
litheid ;iocht."" .11"" d"" .Is h<t «::ht 
n~t .oo", "'" Er, jn d,., "..::t i", roog<I ij l 

Drukkotl 
D, et~t ,." """st g~ i <fd< r=:ti , h<<< 

d","." , ""'rOOOig ,itten bij."" h« g"." 
op d, mon ier."" ,." poI it ,,"s uit,itt" 
D_b ij 1.0:." ret"' , zool, t ~<m« r~str.di", 

uitwjz." , m<os." .... op ."k,~ m«..,; 
p= er." . J rist doóIID m """'." " ~ , t opg <
mottt. Il h<ri nn er mij "" ,~ ~ , "' I ".,,~ 

uit do tij] dot wo rog in «n toswrlt=
hu. in d,AI 9i u ...oco:J." , rridd<n in h« 
boc. On" hond<n li <p< n d_ . It jd ",ij om 
h« hu~,.,, ";j ,~I 1<diJ", in d, oomer 
m«r op h« t .".", d"" in h« hu •. Op "" 
ocht end .eId." 0"" boc.,,,,d..,; <i r", 
n .. st h« ~~ tom." 

D, roob rz.,." hui~." ." d, stom""n 
krm" t <g'" d, grond . I n do mijd., 
p""" bl<st, i, ,.,,,, n m<t d' 'rOC<m"".on 
d, .~ li ng;pIo<g oog "" p .. r st"", m.", <i, 
.. n"" lend g ... eId mo<st." W)"j, n. D ... r~j 

gr.g", W< _oonder h« t , "" ,hn _ g"" ;ijl 
m«er .. n "" dicht no.ct do .~ Iing. "' eid 

rlEt .oo. r«bet ;oor~j. E<rSt t ijJ <ns do 
t erugtocht ' ..... m hij ;oo r oos hoog 
Di, t _ mJ9' .. ~tori ng ."" h,m t , 
• .roKht, m • ., hij roo",t si nds I. ng d .. r 
.I g<rust h<Ob."" n .. r do to" rb<id..,; 
gekek." h<bb." 

,, -----------------------
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"" _zo ""*,, 1350 ",,"r" _ ""''''' 
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W<.J'lu if""l 
D, t ",,!d< , 00:< r .. i'n z<" g~ i <fd< rfI03<
lijk"" " " 0<1 ""9" ~ ip en. Rffi'n oo.n dlt 
m..,;tJ . t" "" nt ."....oo , ij ~ O<l,,~ 

m..,,), g"'" ",ht<r oog .. r g<oo<g ""9 
~. Z, , ~ i pen don ..,,;0.0]9 ""9 , st"l' p<n 
<ciMr ol W«r sn ~ . o.t " w<i d, op t<n 
n. m<d;o:o1o_ r=:I~ bj <<fStoorg 
doe< ks~e,,;. \I:oroo, """, j,,""';rig 
.,,"" , en d ooM.." geti"9' <etp ld si ng 
ncd 'J v.rstC<inojm""oo ""d." ..... slrits 
orH0I' ''' ' .. n goJ~ d.t oct ' ij t<ld rifton of 
tip"'s d"" jrlton ... ., j, n_n " 

Vl ocM 
D, d"", . , ri, ,, , n"," ~ ij, ,on sn ~ I " 

, f; t..-.±c:h<pf"'ld' ..ocht, """"t ' i, ,, 
, I .. n g<lDl." ~ situ" i" oo rd " d"b"l 
, . hol .. nn e<rd , g<"I'" , h .. rr,.;si ng 
,m" ." t ijO om W<g t , , ~ il'''' ont bre<l1 
Soms r~"." rffi'n "~~"" ; ,, <tutl." 
,cl «d, ""d." tonsl:<t , ooz""'" 
,"uc:ht ." . D, .;g. nij" ..ocht wijz' in hol 
ba; ,<51, .. uit ~, sl' rong '" di, h,t r .. 
d, ,,,t, """3~ ij lh ffi tc<: " _ nom.,, 
g"..oo ..,; . z, slo f': ",,<51, 1 n, 1 W tot 
mz<im,.1 Xf) mol" in d, dcltsl ' jz ij nd< 

d"b r>;l- D" r ~ ij,." d, """" slolrtijf 
si, .., . Z, '....,.~"n. D,. rdoor """"." " 
nog"mg o",clt'_ ." h<bbon bo.""i", 
tijO do situ" i, ~ t ,9Oh, tt ." . Komt hol 
g ..... " r niol ddt,tbij (ba; boss<",o"" ol 
jog "'" ho~ , word do ,"",ht 003 0'" .. n 
mrt, ..tst, rd ;oort'l"01 ri gól;lt d, ,"",ht 

0'" in hol bo.",bo9Oh r"." ""9" ~ i l'''' 
St..:Js,ijn d, rffi'n "0l' uit hun bof"'l\' 
• .rt roo wJ, g<b ioJ niol t, _~t oo 

D,. tb i n n." b '" itt on " d, ,,,t, g <b N;_ 

,." n ~ ." h <b bon" d, g rootsI, k>ns "" 
rit ,,'" 9< r ;I t , seh iili." 

R,,," r"'9' ''" "I' m."son nol zo J s 0l' 
ho oo.n . V ... , mn il ,.,.,n""." ho, d, 

ho rd ~ ,." d"b ng "" r" in ,......., irg 

br>cht dlt hocg,"uc:hb3 d, d"b ng ."Ii ol , 

'~"" Kht" in d, bo9l"jong irg ol 
hol o.:.g., g""s stetst jl st_ ~ .. I, 0l' do 

hond -"htt, ." doe< d", on''''''''' """ 
t ,,"3 do dolto..g in ging. p"",,, zo do." 
"hol m« boss""o""', drij.""." , 00", 
bos' "0 """ 

Simu l.ltio ond'm_ 
Hol Bc6bou ,,",undig Ord=<ls~st l uut in 
Münch." smul,,,,,, in hol W" <Oln '''' 
uil3<b r.o. r ond <lZ"""f<Oj<ct _ ill .oo. 

""", i"." ... n .. ..stori ng op """" ;oo:u i." 
...n t,~""tri "' PI'." tuur, om h", ">ct i,, 
. ",t t , 1'99"'. T." ,"", "ffi . , slg<5l <ld 
dlt .""orirg '" doe< """"'." di, niol . , n 

do W<g ' i3 ing<n g....:on g"'03"'" """'." 
He<! "" r .. "" , .. ." ~ o.t onm dd<l lij " 
bo"t <Oln d, ""'3." , "",." hol pu ~ i ", 
m_ " , d ." Kht" doo r do m."s." ~ ,t 

ontd '" 

In . , ri , ,, t _ ""d '''' ba;boss""o"" 
nog<bootsl. D,.r.oo r ""'" «d hol '" 
doo r p< ii ng 0P3"""ht ." ."""9<"' .. n 
h~p<r n_ d, ~" • .., hol "'goJ ii9"'" 
doe< mdJ~ " In "" pcmfro~ ~, hol "",t , 

mnt>ct Id, ," ocht ... 01 hol r ... ) ""'" do 
pog irg g"t~ D, >cht~irg ""d dIJ< 
niol ;o:otg"01 

V.,i,.,t d r~ simul ..ro. "" _ t, 1 '"",n
''''''~ ol <tij."", di, Iu d pr" "" m .... 
dl n .. ", C<lnt>ct hd." mol o.t" li:j , r .. 

DI tootsI , '''' ';tu" i, '"' di, zo...! doe< 
jog.., , Is doe< niol j>g< ~ ... " .<IOOIZ;i;ol\ 

~" 
Bij .. ri, ,, ;i" ""'" "" j>chthond ingezol 
(Duit. Dr-", .,1. di , door do ;oorjog" 
"" , ,.,t, 1 ,,,.,, ' ij hol r .. g<b r..::ht ""d 
." h ol sI..:Js """ .. n si u, >cht """ lP< 



D, .tgeb..tJ, g ,",~len too", d, t..w<g00g", 
.. n """ 'ij dri, .='il~rd , .<rS\rnng_ 
ocu .. ,~ Int """""t d., r~j ~ ~.~ tij] 
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bosbeheerders 

Reeën, schade en 
de oplossing 
In de Pirsch nr. 3 2001 en het Aigemeine 

Forstzeitschrift (AFZ / 15/20(0) stond een 
dermate interessant praktisch onderzoek 
over schade door reeën en de gekozen 

oplossingsrichting van F. Reimoser et al, dat 
dit artikel vrijwel integraal is overgenomen. 
Het artikel is een uitstekend vervolg op het 
artikel "Het huidige bosbeheer en de relatie 
met reeën", Capreolus nr. 27 van oktober 

2000. Alhoewel de specifieke leefsituatie en 
groei plaats en de gekozen aanpak niet direct 
in zijn totaliteit vertaalbaar is naar 
Nederlandse schadesituaties, zitten er wel 
degelijk aanknopingspunten. Essentie is een 
gezamenlijke aanpak van de terrein- en 

wild beheerder gefocust op de oplossing van 
het probleem, waarbij de effecten van de 
uitgevoerde maatregelen ook daadwerkelijk 
worden gemeten. Maar nu naar de ervaringen 
in Oostenrijk. 

Karakteristiek 
Het onderzoeksgebied is een 
Staatsboswachterij in Oostenrijk in de buurt 
van Wenen. Er is sprake van een enorm hoge 
recreatiedruk en veel vraatschade door reeën. 
Toegesneden op deze situatie is van 1993 
t/m 1998 in een proef een gecombineerde 
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interval- en zwaartepuntbejaging uitge
voerd. De resultaten geven weer dat de 
acute schadeproblemen zonder extreme 
ingrepen in de reewildpopulatie opgelost 
konden worden. Veel jachttechnische kenge
tallen zijn tijdens deze periode vastgelegd. 

Het gebied en de doelen 
De zittende pachter van het 214 ha. grote 
jachtveld, wenste de jacht in 1993 niet meer 
te huren vanwege de beperkte afschotmoge
lijkheden als gevolg van de sterke reductie 
van de reeënstand en de extreme recreatie
druk door joggers, mountainbikers, ruiters 
en wandelaars. 
De jacht werd vanaf 1993 in eigen regie 
uitgevoerd, hierbij werd het onderzoeks
instituut voor Wildtierkunde und Okologie 
ingeschakeld. Ondanks de sterk gereduceerde 
reeënstand, was er nog steeds sprake van te 

grote vraatschade aan de aanwezige jonge 
eiken. Doel binnen het terreinbeheer is het 
eikenaandeel te handhaven door middel van 
verjonging. Beschermingsmaatregelen in de 
vorm van rasters dan wel individuele 
bescherming hadden onvoldoende effect. 
Als onderzoeksdoel werd geformuleerd 

Door F. Reimoser 

enerzijds de vraatschade op te lossen en 
anderzijds het jachtveld weer attractief te 
maken om het te zijner tijd weer te kunnen 
verpachten. Of te wel integratie van bos- en 
wild, middels een ecologische aanpak van 
zowel jacht als bosbeheer. 

Onderzoeksconcept 
Jachtstrategie: een 100 ha groot gedeelte 
van het jachtveld, waar zich twee te verjon
gen eikenopstanden bevonden werd in het 
onderzoek opgenomen. Voor dit gebied werd 
de volgende jachtstrategie vastgelegd. Twee 
in de buurt wonende jagers probeerden in 
twee jachtintervallen te weten in mei (twee 
weken jacht op jaarlingen) en in september 
(twee weken jacht op kalveren en geiten) 
het op de vraatdruk gebaseerde afschot te 
realiseren. Indien het afschot te laag was, 
kon van half november tot half december 
nog aanvullend afschot worden verricht op 
beide verjongingsvlakten. Gedurende de 
periode 20 juli t/m 15 augustus werd door 
Staatsbosbeheer op oudere bokken gejaagd, 
wanneer dit vanuit schadeoogpunt nood
zakelijk was. 

Monitoring 
De volgende zaken zijn door beide jagers 
systematisch vastgelegd: aantal jachtbeur

ten (aanzit/bers), waarnemingen van reeën 
en de effectiviteit. De vraatdruk aan de 
eiken werd meerdere keren per jaar vastge
legd en als handvat voor de bejagingintensi
teit gebruikt. In de nawinter en het voorjaar 
voor het uitbotten, werd in proefvlakken de 

exacte verjonging en de vraatdruk gemeten. 
Veranderingen in de winterstand werden 
door middel van een prentenkartering vast

gelegd. De voorjaarsstand werd geschat op 
basis van de bekende reeën in het gebied. 

Bos- en wildbeheer 
De natuurlijke verjonging van de eik werd 
grootschalig ingeleid met als doel de scha

degevoeligheid te verminderen. Er werden 
verder geen beschermingsmaatregelen 
getroffen. Vanwege de moeilijke bejaag baar
heid op de verjongingsvlakten werden er vijf 



aanzitplekken met 5 meter brede zichtstroken 
aangelegd, met als doel de zwaartepunt
bejaging te vergemakkelijken. Bijvoederen 
in het schadegebied was verboden, hetzelfde 
gold voor bewegingsjachten vanwege de vrij
wel permanente aanwezigheid van recreanten. 

Afschot 
Gedurende de 6 jaar durende onderzoeks
periode hebben beide jagers 76 reeën afge
schoten en het Staatsbosbeheer 3 oudere 
bokken. 64 reeën werden vanaf twee plekken 
geschoten. Het afschot van de in totaal 79 
reeën was als volgt verdeeld: 24% smal
reeën, 2OJ/0 geiten, 180;0 jaarlingen, 1 SOlo 

bokkalveren, 160/0 geitkalveren en 4% bokken 
van 2 jaar en ouder. 

Effectiviteit bEjagi ng 
De gemiddelde tijdsinspanning voor het 
afschot van een ree lag tussen 4 uur (1998) 
en 8,4 uur (1996). 99Vo van de totale tijd 
werd er aangezeten en SOlo van de tijd 
geberst. De gemiddelde tijdsinspanning voor 
een reewaarneming lag tussen 1,6 uur 
(1998) en 2,9 uur (1994). 

Tussen ochtend en avond was slechts een 
gering verschil aanwezig. De gemiddelde 
tijdsinspanning van 6 uur week sterk af van 
de gemiddeld 20 uur die bij de meer tradi

tionele bejaging nodig was om een stuk 
grofwild te schieten. 
De absolute jachtinspanning van beide 
jagers tezamen schommelde per jaar tussen 

Foto: J. Hendriks 

49 uur (1995) en 134,5 uur (1996). Het 

aantal jachtdagen (minimaal lx per dag) 
lag tussen 29 (1995 en 1998) en 44 dagen. 

De hogere inspanning in 1996 was het 
gevolg van de vervanging van een van de 
twee jagers door een minder capabele. De 
hoogte van de kansenbenutting (geschoten 
reeën in % van het aantal waargenomen 
reeën) was in 1996 met 25% het geringst 

en in 1994 met 54% het hoogst. 

Verontrusting 
Verstoring door recreanten op minder dan 
50 meter van de aanzitplekken varieerde 
tussen 30% (1995) en 47% (1996) van alle 

jachtbeurten. In totaal werden er 449 sto
ringsgevallen geregistreerd. Hierbij maakte 
het niet uit of het 1 persoon of een groep 
van personen betrof. In 3OJ/0 van de gevallen 
betrof het joggers, 35% fietsers en 35% 
wandelaars en ruiters. 
Verstoringsgevallen traden zelden buiten 
wegen en paden op. Door de jagers werden 
maximaal op 19% van de jachtbeurten 
reeën verstoord (voor zover zichtbaar). Van 
de totaal 50 gevallen waarbij vlucht werd 
waargenomen werd 94% hiervan door de 
jagers zelf veroorzaakt, 4% door recreanten 
en 2% door boswerkzaamheden. 
De beïnvloeding van de jachtbeleving is door 
de intensieve aanwezigheid van recreanten 
aanzienlijk, mede omdat hierdoor een groot 
deel van het jachtveld niet bejaag baar is en 
op de resterende oppervlakte steeds met 
recreanten rekening moet worden gehouden. 
Dit uitte zich in het beantwoorden van 
vragen, beperking van afschotmogelijkheden, 
vluchten met geschoten reeën om ongestoord 
te kunnen ontweiden en beschadiging van 
jachtvoorzien i ng en. 

Reeën, afschot en vraat 

In de eerste twee onderzoeksjaren kon de 
reeëndichtheid op de 100 ha onderzoeks
gebied van 13-15 tot 6-8 stuks terug worden 
gebracht. De zichtbaarheid bij deze dicht
heid was zeer gering en beperkt tot de rust
perioden en het begin van de jachtperiode. 
De vraatfrequentie aan de eindscheuten van 
de eiken beneden de meter is van gemid
deld 86% (nawinter 1992/93) afgenomen 
tot 3% in 1994/95. Hierna steeg de vraat
druk weer, een stijging die te verklaren is 
door een vermindering van het afschot tot 
8 stuks. In 1995 verdubbelde de reedichtheid 
en steeg de vraatfrequentie tot 82%. De 
hierdoor ontstane schade was echter 
belangrijk minder dan voor het begin van 
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het project, omdat in de twee voorgaande 

jaren met een geringe vraatdruk inmiddels 
voldoende eiken door de vraatlijn waren 
gegroeid. Het verjongingsdoel was echter 
nog niet bereikt. Daarom werd het afschot 
in 1996 verhoogd tot 16 stuks en de daar
opvolgende jaren tot 12 stuks, teneinde de 

vraatdruk weer te verminderen. 
Inmiddels is het verjongingsdoel gerealiseerd. 
Reeën kunnen nu weer in hogere dichtheden 
aanwezig zijn en de bejaging kan zich op 
andere verjongingsvlakten concentreren. 

Door de sterke samenhang met de omgeving 
had het afschot geen herkenbare effecten op 
de structuur van de reeën in het totale 
gebied. Zowel de geslachtsverhouding als de 
aanwas zijn niet significant veranderd. Ook 
het aantal bekende volwassen bokken bleef 
gelijk 

Effecten op de omgevi ng 
Het afschot van 16 reeën op 100 ha, zorgde 
voor de nodige onrust bij de jagende buren, 

er werd zelfs gesproken van uitroeien. 
Wanneer één en ander grootschaliger wordt 
bekeken blijkt dat het wantrouwen bij de 
buren onterecht was. Wordt de totale opper
vlakte van het jachtveld in ogenschouw 
genomen, dan varieerde het jaarlijkse 
afschot tussen de 5 en 8,7 stuks per 100 ha 
(7 stuks gemiddeld). Voor het begin van het 
project werden er gemiddeld 6,8 reeën per 

100 ha geschoten. Voor wat betreft volwassen 
bokken werden er in het verleden 1,3 stuks 
per 100 ha per jaar geschoten en tijdens de 
projectperiode 0,4 stuks. Het aantal volwas
sen bokken is ondanks dit beperkte afschot 
niet toegenomen, waaruit blijkt dat de zit

tende bokken hun territorium vasthouden 
en er dus geen plek is voor nieuwe bokken. 
Deze worden gedwongen naar elders te 
vertrekken. 
In de 5 aan het jachtveld grenzende buur
velden werden gedurende de onderzoekspe

riode gemiddeld per veld 6 tot 8 reeën per 
100 ha geschoten. 
Over het totale gebied bekeken blijkt dat het 
geconcentreerde afschot binnen het onder
zoeksgebied geen invloed had op het gemid
delde afschot in de omgeving en dat ook de 
totale reeënpopulatie bekeken over een groter 
gebied nauwelijks is veranderd; ondanks dit 
bleek de schadeproblematiek in enkele jaren 
op te lossen door een gecoördineerde 
zwaartepuntaanpak met de juiste bosbouw
en jachttechnisch maatregelen op het juiste 
tijdstip en op de juiste plek. 

21 -----------------------------





Gerrit Jan Spek 
en de euro 

0. ,"_ ... "',_ ",''u," 

,B " .. do "0" '" _ "' ...... "" "' . 
do _ ,, '" "" ........ . _ "". , ... 

".0, "" .. ""' .. zo ~. )I. ..... . "' .. " .... ,._ ... .,.-.""',;"'_.u"""' ... ,..., .... .. 
_"' .. Ijk ....... "'''_ 21 .. ' , 

.- .. ""'. op ,"""'''''. "" ... _ .... ,_' .. .. '_0. 
"' . Nt ._ .. ""-<0,;". _. 
O. ;,om o. "" do """,lIo , _ "".,.. , 

....... ,"'" "' ... . do " ...... '" '" 1_ ",Iodo . do",._ wool _ ,,,,, 

..... ""'" "' • • "" ... .-. DO do_ .. ~ ,t; .,.,. .... 1 do" 

0."-_" !>~'>\l "" "', ....... , "' ~ 0' .... d., 1>0 j .. , .. _, .. "' ....... " .. ....... . 
"', t<o>o"" ,,_ '" __ .... ~-.... ··1 ... ""'" ... .. _ ... ., """ .... ..,. 
..,,-.. .... ... 0.""·· .... 1 __ • .,.".-
.... ""'"" "'. do .... "' _ ... ""' • • .... ... "'""'-,,,..---0'" do _ .. .. , • .." .... . " "". 
,1. ., ..... _"'''' . ...... .,_ ... ,., 
" .. Io .. ___ 0' .. 'Io , .. ' >doq .. " 

"'-----~ .. , .. "" .. ~ 0' ",,",~ _ do "''''0. ''. "",,_ --. .......... " .. 
0-.., do "'''''' • • ,~ ",Ho " "'" .. .,. 
" ,~,. , ... ,., .,.., do ~" . ...... _ ij" "' •• ,,~ ... ;, tot _ 
-... .. ""_ 11""'''' .... _ 
,.,.,""-' """ ..... "''''',''' • . 0... 
W'"« "'" """ _, '- "'" "" .u, 
;, ... ""' ... ., .. "' .. "'. do _ _ 

u .. _~ .. ~ ... "" , do "' • • " ... , 

1. . ""' . .. """' . '"'' "" ......... .. ,.,.,-"',,"' .. ". "'''''''-.. ...... .... _,. ... _.,. ... 
1- .. • .. ' .... · 
" .. "' _ ~." '-_ · .... · ï "" 
'--""" "'''- '' '''' 
000 .. "",. ;ro, 
.... _ t ..... _ .. """Oot. 'Km ""'" 

""" "" """''''-_ ....... . 
"" ,""m _ ... """",..,, ... 00 
.."_tt" ... ,, , 3,,..,,,~j " 

..... "' ,"' .. ""'''''. wo; "" _ 
"' . .. ,,, "" "'" c., "'" ~ .. "" .,. .. ,,- ' .. --..... ' ''~''' . .. .. .",.". ,,# .. ,.,,~, .... ~-, 

.""" "" """"'-"- ' 
[10 """.,""' .... """ "" ..,,,, 
""~ ......... "'.ï" ".t 1 .... [f,-_~ ....... __ 
w_ . ot .... ;,; .. "' .... wo; _ 
,"" .... Go....., _ wï_"" ..... -."'" .. """'"".'" --,,,,,0- "'" .. "" ...... " 
w .. .. , "" " "j_ "j"" '" .... .. ... ' •• ..- "do' ... .. .... ,_ ... - ... "",,"'_ ........ ~ 
ook .. _ .. ... ' .. d.,..,,, ,ij. 
,_ """., .... .. _ "" . '" >0'" 
"".,;", . ... . _ .. do ' w~ do' 
0' "' ........ ___ "".1 .... • m" ...,_ ... do ... .. ___ " 
, .. _ ... ,' .. Gti, . .... 

W"'''«i-,'' 
[10 "", . " . __ "' .. " .... _ , 

"'. ""'''' '''j; - .. '" .... _ ... " ~ I. "" _ ... ',," _ "'_ 

"""' . ..... 0Ml"" 0- H.l( "" 

....... , .'" ...... ""b'" '"'' 

jaarvergadering , 
- - ---

,,,, ""', J. ......-Os 

~ï' """. __ "f_ ."' .. 
."" ... '"' rid ''''''''Ijk _""' Ijk ...ft_ .. ~_ "" _" . _, .... 
..."' ..... '_ ol ... Gti, .... ",.. 
"" w ........ , . .... ", .. ", "'''' . " 

Do ..... "Ij; " .. boo . _ "", .. _.", _ .. _._--, .. " .. ' 
•• " .;,;'" looq. oo.~ ,,' .. ,"0<"'00 ' ..._ .. "' ... .. "' . 
"' ... ""' .. """' ..... ,.,_. 
fIooj , "" ... " . ,ij "'~""' ij " 
_ .. '" • • '" 00 "" "' .. "" -,."' .,. _ .. _ .. '" ,. - ,,,, . 1"" ••• 
... w"" "" -... "~--,,-_. "" "., .. ,~ ...... ,,"' .... 'd' 
.... _~f """ij. ,ij "rt~ _ "".."',. "' '''' ij. >oe ..... I . .. , .. "It. 
ri_ ....... ~ ~ •• ' 00." "'9" do' .._' .. ... _-;,; ,'" ... " .... _"" ... 1_'" ","', >O"' _ __ ,IjIoo __ .... .. _ 

, .............. " """" ""~,.,.... 
"'_ ... "" ''''' ij ~ ""'m , ... ~ 
",.,;.( "" " ..... , .... "'" '" .. " 
;,0 , .. ~ ..,_ .. . '_'_bo, .. _ . ..,.... 
Ul ...... " . .. _' __ ,,_ 

....- tljJo ~ .... "'_ ' ''' •• '" "" 
" • • t.< t ... ., """'" • " '0"" "" ,,--"'_ ... 
.... ,_ .. _ ,,,,,,.,,'" 

n ________ _ 



voor u gelezen 

Voor u gelezen 
Wild und Hund 26/2000 

Een ethisch thema brengt Heinrich 
Weidinger ter sprake. Is het verantwoord om 

doubletten te schieten? Niet alleen doubletten 

van dezelfde soort (ree en ree), maar bij

voorbeeld ook een combinatie van vos en 
ree, verwilderde kat en vos, ree en varken. 
Hij stelt, dat er in Duitsland voor- en tegen
standers van deze handelwijze bestaan. 

Hoe vaak komt het voor, dat een jager een 

kans krijgt op een vos en een ree die tegelij

kertijd uittreden? Het vergt dan veel snel

heid en ervaring om beide dieren te schieten. 

Het zal dus niet zo vaak gebeuren, dat er 
een doublet geschoten zal en kan worden. 

Indien de mogelijkheid zich voordoet. kun 

je een dergelijke gelegenheid wel degelijk 
te baat nemen. Voorwaarde is dan wel. dat 
je handig bent met de buks, welk type je 
ook hebt. Vaak zal dat een grendelbuks zijn 
en het doorladen maakt dan wat herrie. 
Het snelle doorladen is zeker te doen en dat 
kleine beetje lawaai valt meestal wel mee en 
alsje heel snel bent verdwijnt het geluid 
nog in de nagalm van het schot. Dus als er 
zich een kans voordoet en het past binnen 
het afschot. wat is er dan op tegen? 
Voorwaarde is wel. dat het tweede schot 
even zeker wordt afgegeven als het eerste, 
maar voor een ervaren jager zal dat geen 
probleem zijn. Een coup double is natuurlijk 
heel wat anders en wel af te keuren. Dit is 
wanneer met één kogel twee voor de jager 
achter elkaar staande dieren bewust gescho
ten worden. In Duitsland heeft men, zo besluit 
Heinrich, wel eens negatief commentaar op 
een doublet. 

(Hoe zit dat in ons land? Er zijn mij uit de 
naaste omgeving gevallen bekend dat er 
regelmatig twee kalveren geschoten worden. 
Ook dat daarbij nog de geit weggenomen 
wordt. een triplet dus. In Polen kwam het 
voor dat doubletten hindes geschoten 
werden, hetgeen daar redelijk normaal is. 
In Schotland heb ik meegemaakt dat er vier 
hindes tegelijk werden geschoten terwijl 
de jachtbegeleider vertelde, dat hij eens 
iemand toestemming had gegeven om er 
negen achter elkaar te schieten. Is een dou
blet eigenlijk wel zo 'n uitzondering? 
Ik heb er nooit bij stilgestaan.-jms) 
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De Zeiss Varipoint 1,5-6x42 T 
Sascha Numszen geeft een bespreking van 
dit type richtkijker, in dit geval met als uit
voeringen alleen een centraal lichtpunt of 
een horizontale onderbroken balk en daar
tussen een lichtpunt. Dit laatste zou het 
meezwaaien over de varkens vergemakkelij
ken, in de andere uitvoering kan het voldoen 
op de reeën. Over het algemeen kunnen er 
met een lichtpunt geen kleine groepen 
geschoten worden, omdat het punt op 100 
meter een te groot deel van het doel bedekt. 
maar voor nachtelijke omstandigheden kan 
het een uitkomst bieden. Een voordeel is dat 
het lichtpunt wat de intensiteit betreft. 
ingesteld kan worden. Maar zitje eindeloos 
aan, dan zou de batterij het kunnen bege
ven, vooral in de kou. Zij stelt voor om een 
tijdmechanisme in te bouwen, bijvoorbeeld 
dat het punt na inschakeling automatisch 
na een aantal seconden weer uitgaat. 
Kwalitatief is het een hoogwaardige kijker, 
een allrounder, ook vanwege de vergroting. 
De prijs ligt om en nabij de 1500 euro. 

Deer, januari 2001 
In Spanje is nu een 'Vereniging Reewild' 
opgericht om te proberen de ons zo bekende 
algemene doelstellingen ook in Spanje te 
verwezenlijken. Men houdt zich aanbevolen 
voor suggesties. Te bereiken via website: 
www.acorzo.com 

De muntJak is in Engeland al een veel voorko
mende diersoort die zich nog steeds vermeer
dert. Norma Chapman geeft nu een samen
vatting van de laatste onderzoekresultaten 
wat betreft de uitbreiding van de populatie, 
de ecologie en het beheer dat daarmee 
samenhangt, de voortplanting en de moge
lijkheden tot leef tijdsbepaling middels het 
gebit. Voor jagers die deze diersoort in hun 
veld hebben (krijgen) is dit artikel zeker leer
zaam en van belang. Op te vragen via de 
redactie. 

Wild und Hund 3/2001 
Een bijzonderheid uit Noord Duitsland: het 
afschot van een oude 'pruikgeit' . Ja, u leest 

het goed. Een jager zag een ree met een 
soort pruikgewei en ging over tot afschot. 
Hij kon helaas geen penseel vinden, maar 
dacht dat dit juist de oorzaak voor het 

pruikgewei zou kunnen zijn. Maar na een 
paar minuten werd het duidelijk: het was 
een zeer oude geit. naar vermoeden al lang 
zonder kalveren. De woekering die deed 
denken aan een pruikgewei is waarschijnlijk 
ontstaan door een afwijkende hormoonbalans. 
Aanspreken blijft soms moeilijk. Een Duitse 
jager kwam in de problemen nadat hij t wee 
(koe)kalveren had geschoten, die hem naar 
zijn zeggen, aanvielen zodat het een daad van 
zelfVerdediging zou zijn! De politie achtte dat 
niet waarschijnlijk en hield het op verkeerd 
aanspreken van twee vermeende varkens! 

Deer, mei 2001 
Een moderne ontwikkeling is het toepassen 
van een GPS (global positioning system), 
waarbij met hulp van satellieten de bewe
gingen van dieren exact vastgelegd kunnen 
worden. Het apparaat wordt met een hals
band aan de dieren verbonden. Zo heeft men 
in Noordoost-Schotland enkele roedels 

herten gevolgd waarbij spectaculaire 
verplaatsingen vastgelegd werden. Ook werd 
duidelijk, hoe de dieren reageerden op men

selijke aanwezigheid en hoe op het voedsel
aanbod. Het systeem is nauwelijks toe te 
passen op ree. Niet omdat het niet werkt. 
maar je krijgt de reeën niet twee keer te 
pakken voor het aanbrengen en verwijderen 
van de halsbanden. Voor de bepaling van de 
territoriumgrootte, bijvoorbeeld in verband 
met een populatievermeerdering, zou het 
een uitstekend hulpmiddel kunnen zijn. 

Wild und Hund, 5/2001 
Kurt Menzei vraagt zich af in hoeverre onder 
andere reewild zich kan handhaven in een 
biotoop, waarin ook grotere diersoorten als 
roodwild, zwartwild, moeflon en dergelijke 

voorkomen. Het ree leeft in een vrij sterk 
begrensd territorium. Komen hier de 
genoemde diersoorten voor, dan zal er niet 

zo snel sprake zijn van een te weinig speci
fiek voedselaanbod voor ree. Wel zal het ree 
regelmatig verstoord worden, waardoor een 
deel van de energie benut moet worden om 
te vluchten. Nog niet duidelijk is, bij welke 
dichtheden van ander dan reewild de versto

ring ernstige vormen gaat aannemen. Het 
kan wel zijn, dat juist het ree zich terugtrekt 
in die gebieden, die bijvoorbeeld voor rood

en zwartwild minder aantrekkelijk zijn. 



Dat kunnen zijn de bosranden, de buurt van 

bebouwing, bij volkstuinen en dergelijke. 

Door het feit. dat het ree toch eigenlijk wel 

als een 'cultuurvolger' gezien kan worden, 

kan het zich toch nog geruime tijd in een 

revier dat door roodwild 'bezet' wordt. hand

haven. De algemene lijn is echter, dat de 

kwaliteit en de kwantiteit van het reewild 

in 'overgenomen' gebieden minder wordt. 

Worden de dichtheden van de verschillende 

soorten niet te hoog (en dat heeft te maken 

met voedsel. dekking, verstoring, grootte van 

de terreinen), dan stelt zich min of meer een 

evenwicht in. 

Korte notities: 

In dit nummer wordt melding gemaakt van 

een enorme driEjarige ongelijke t waalfender. 

De bok was erg donkerrood en was al op 

jeugdige leeftijd als zodanig opgevallen. 

Gezien de foto's lijkt het geen normale ont

wikkeling, de enden komen bijna alle uit de 

rozen, die erg breed waren met veel pareling. 

Afschot van een mooi opgezette bok met 

een witte vlek geheel over de linkerkant van 

de kop. Deze witte vlek bleef ook bestaan 

na het verkleuren. 'Black and White', werd 

de bok genoemd. Melding van 'kale plekken' 

op de rug en nek van een gezinssprong in 

de periode van eind februari tot eind maart. 

Volgens een deskundige is het winterhaar 

door wat voor oorzaak dan ook (vitamine

gebrek?) afgebroken, terwijl de haarwortels 

wel in de huid zijn blijven zitten. Vandaar dat 

na de verkleuring niets abnormaals meer te 

zien was. De dieren maakten een gezonde 

indruk. 

Wild und Hund, 6/2001 

Wolfram Osgyan maakt een vergelijking 

tussen twee afstandsmeters van Leica, de 

Geovid en de nieuwe Rangemaster, de LRF 

800 (zie afbeelding). Met een prijsverschil 

van de Geovid van circa f 6500,- tegenover 

die van de LRF 800 (richtprüs f 1000,-) kan 

de vergelijking natuurlijk niet helemaal eer

lijk uitvallen. Zo bleek, dat de Geovid sneller 

tot meetresultaten komt dan z'n kleinere 

broertje en ook minder 'rechte' oppervlakken 

nodig heeft om een meting tot stand te 

brengen. De afstanden waarop gemeten kan 

worden zijn ook groter dan bij de LRF. 

Daarnaast heeft de Geovid het grote voor

deeL dat het tegelijkertijd een uitstekende 

veldkijker is, het heeft dus twee oculairen. 

De Geovid geeft onder moeilijker veldom

standigheden eerder een goede meting dan 

de LRF. Metingen bij nacht zijn door de 42 

mm objectieven ook goed doorvoerbaar. 

Maar de Geovid is wel erg zwaar (1700 

gram) en volumineus en kan geen achter

eenvolgende metingen doen indien de meet

knop eenmaal is ingedrukt hetgeen de LRF 

wèl kan. De LRF is een monoculair en kan 

derhalve niet zo gemakkelijk als veldkijker 

gebruikt worden. De vergroting is 7x en bij 

helder weer kan hij meten tot 800 meter. 

De te meten oppervlakken moeten dan redelijk 

recht zijn en naar de meter toegekeerd. Is de 

meetknop ingedrukt. dan kunnen bewegende 

doelen achtereenvolgens gemeten worden. 

Het objectief van de LRF is vrij klein, het 

nachtmeten vergt daarom ook weer enige 

handigheid. Het apparaat is niet groter dan 

een doo~e Rottweilpatronen, het gewicht 

is 350 gram, heel wat lichter dus dan de 

Geovid en de LRF kan daarom ook gemak

kelijk in een jaszak meegenomen worden. 

Wild und Hund, 7/2001 

Het bedrog van bokken in de bast .. Hoe 

vaak denk je niet zo in februari. maart. dat 

er kapitale bokken in je veld rondsluipen? 

Je ziet erg dikke bastgeweien en je stelt je 

daar nogal wat van voor! Hoe sneu is het 

dan te moeten constateren, dat er na het 

vegen van die kapitale opzet nog maar een 

klein deel is overgebleven. Zodanig, dat je 

denkt dat die of die bok wellicht gemigreerd 

is! Burckhard Stöcker helpt je uit de droom 

met fotobewijs. Het schijnt zo te zijn, dat de 

bast van sommige bokken dikker en forser 

is dan het benige gedeelte dat vooralsnog 

verborgen wordt. Ook kan het zijn dat door 

de fune haartjes van de bast. vooral door 

tegenlicht. het gewei er dikker en veelbelo

vender uitziet dan het in werkelijkheid is! 

Er zijn individuele verschillen, de ene bok zal 

daarom een dikkere bast dragen dan een 

ander, zodat je daardoor sneller op het ver

keerde spoor gezet wordt. Het hangt ook van 

de snelheid van de groei af. Indienje van die 

veelbelovende bokken ziet kijk dan ook goed 

naar andere kenmerken en gedrag van de 

bok, zodat je deze later gemakkelijker kunt 

herkennen als dezelfde! 

Wild und Hund 9/2001 

Het is moeilijk om bokken in mei goed aan 

te spreken, zie ook het vorige excerpt. 

Winsmann-Steins laat met een fotoreportage 

zien hoe gemakkelijkje een bok het predi

kaat 'oud' op kunt spelden als het dier nog 

(deels) in de wintervacht zit. Hierdoor lijkt 

hij vaak meer gedrongen dan overeenkomt 

met de werkelijke leeftijd. Geen uitzondering 

voor u gelezen 

is het schieten van een tweEjarige 'zesjaar

oude' bok. Wees dus voorzichtig met het 

aanspreken en schieten in mei. 

Wolfram Osgyan doet een boekje open over 

de leeftijdschatting aan de hand van het 

gebit. Het zal bij jonge dieren tot 13 maanden 

niet een groot probleem zijn, vaak zijn nog 

melkmolaren in de kaak aanwezig en ook 

de slijtage en de doorbraak van de M3 

(verstandskies) verraden dan dejonge leef

tijd. Lastiger wordt het bij volwassen dieren. 

Bijna iedereen gaat ervan uit dat de slijtage 

van de kiezen bij ieder ree praktisch even 

sterk is. Dat zou alleen kunnen, indien de 

chemische samenstelling van het glazuur, 

van het tandbeen (dentine) en ook de voed

selopname identiek zouden zijn. Dat nu is 

geenszins het geval. Daarom wordt aan de 

hand van het gebit maar ten naaste bij scr/Ó 
op de goede leeftijd geschat. De derde 

molaar is vaak een goede aanwijzing, maar 

het totale aanzicht van de slijtage, soms 

inclusief de kleur van het dentine kan 

bijdragen tot een meer correcte schatting. 

De foutieve schattingen heeft Michael Saar 

tot een doctoraalstudie doen besluiten en nu 

is aangetoond, dat de glazuurhardheid van 

het ene dier wel ongeveer 2,5 x zo hoog kan 

zijn als de hardheid van het andere dier. Het 

dentine is veel gelijkmatiger verhard, hier is 

het verschil maar 1 A x. De kiezenslijtage is 

eerder afhankelijk van de glazuurhardheid dan 

van die van het dentine. Met andere woorden: 

indien het glazuur zacht is, zal een veel ster

kere slijtage van het gebit te zien zijn dan bij 

hard glazuur. Dat betekent dat zacht glazuur 

met de zo vaak toegepaste schattingsmethode 

zal leiden tot te hoge leeftijdJepalingen. Kijk 

dus ook altijd naar het neustussenschot en 

naar de verbening van de schedel. Ga je alleen 

op het gebit af, maak dan hooguit de indeling 

jong, • middelbaar, ·oud. 

Voldoet de gebitsmethode alleen voor de 

bepaling van gemiddelden, een veel exactere 

manier is het maken van dunne overlangse 

slijpplaa-ges van de kiezen, zodat dejaar

ringen in het dentine met een SOx vergro

ting onder de microscoop in 85% van de 

onderzoeken tot een juiste leeftijdschatting 

leidt. Er is een discussie gaande over de 

leeftijdschatting onder de reeën via de 

website van Wild und Hund. 

Ga daarvoor naar www.wild-und

hund.de/ubb/FolUm/HTMUOOO040.html 

Een mondvol. maar hier kunjeje eigen 

mening geven en heel wat opsteken! 

Opmerkingen? email:Jan1.smit@wxs.nl 
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film 

, , 
CAPREOLUSCAPREOLUS 
Reeënsprongen in Nederland 

Het g--ote publiek in Nederland weet inmicklels 

meer van de laatste t wee korenwolven en 

van de vrijwel uitgestorven knoflookpad, 
dan van het zeer algemeen in ons land voor
komende ree. Reeën spreken echter wel tot 

ieders verbeelding. 

Inmiddels is het inzicht doorgedrongen 

dat het verspreiden van kennis een van 
de belangrijkste voorwaarden voor natuur
behoud is. Ook binnen de vereniging het 

Reewild krijgt het geven van voorlichting 
daarom een steeds prominenter plaats. 

Kennis en begrip 

Zoals u weet wordt op dit moment gewerkt 
aan de voorbereiding van de documentaire
film 'Capréolus Capréolus: reeënsprongen in 

Nederland' die in opdracht van de vereniging 

wordt gemaakt door Luc Enting. Het is de 
bedoeling dat deze film de sympathie voor 
dit dier verder doen toenemen alsmede een 
fundamentele bijdrage zal leveren aan het 
vergroten van de kennis van alle aspecten 
die met -beheer van- onze Nederlandse 
fauna, in het bijzonder het reewild, te maken 
hebben. Het kweken van begrip voor factoren 
die de levensomstandigheden van het ree 
beïnvloeden, bevordert het nemen van 
gewenste maatregelen door alle betrokken 
partijen en vergroot het draagvlak daarvoor 
in grote kring. Film is voor dit doel een 
uitstekend middel. 

Verdere verspreiding 
De vereniging kan zich met dit project profi
leren als een serieuze partij in het veld van 
natuurbehoud. Overwogen wordt de film na 
uitzending ervan op televisie te gebruiken 

voor voorlichting en educatie middels 
kopieën op video danwel dvd. Op deze wijze 
wordt het in eerste instantie geïnvesteerde 
bedrag beter benut en kan een nog groter 
doelgroep bereikt worden. 

Stichting 
Voor de realisatie van het project is een 
stichting opgericht: stichting voorlichting 
reeën en grote zoogdieren, waarvoor een 
artikel 24 lid 4 Successiewet status -een 

vrijstelling van schenkingsrecht- is verkregen 
bij de belastingdienst. Gepland is dat de film 
komend voodaar gereed zal zijn, als afsluiting 
van ons 10e lustrum. 

Uitzendgarantie 
De AVRO heeft een uitzendgarantie afgege
ven, maar ook met een andere omroep wordt 
nog onderhandeld. Naar ve rwachting zal de 
film in twee delen van elk 25 minuten op 
prime time worden uitgezonden. 

Financiering 
De totale productiekosten bedragen rond 
de 250 duizend gulden. Graag doet de 
vereniging een beroep op u allen om een 
bijdrage te leveren aan de financiering van 
dit project danwel suggesties aan te dragen 
voor het benaderen van -zakelijke of parti
culiere- financiers. 
Bijdragen kunt u overmaken op rekening
nummer 45.77.92.337 o.v.v. documentaire. 
Deze bijdragen zijn onder bepaalde voor
waarden aftrekbaar van uw inkomen. 

Bij eenmalige giften geldt het volgende: 
Het totaal van de door u in 2001 geschonken 

Basiscursus Reewild 

Door René van Nederpelt 

bedragen, dus ook aan andere stichtingen en 
verenigingen, ligt tussen 1 % en 1 crlo van uw 
onzuiver inkomen. Het bedrag tussen deze 
percentages is aftrekbaar. 
Het totale bedrag van uw schenkingen mag 
niet minder zijn dan f 132,-

Bij periodieke giften geldt het volgende: 
Er zijn geen minimum of maximum bedragen 
vastgesteld. Evenmin bestaat er een relatie 
met de hoogte van uw inkomen. Er moet 
echter minimaal 5 keer gegeven worden. 
Stel: u wiltf 500,- schenken, dan dient u dit 
door 5 jaar achtereen f 100.- te schenken, u 
kunt dan dus 5 jaar f 100,- aftrekken van uw 
inkomen. 
Voor deze manier van schenken is een nota

riële akte nodig. Om u alle moeite te besparen, 
hoeft u slechts een handtekening te zetten 
onder een standaard akte, die geheel pro 
Deo voor u namens de vereniging door 
mr. P van Wees, notaris te Nunspeet 
verzorgd zal worden. Zijn kantooradres in 
Laan 57, 8071 JH NUNSPEET, telefoonnummer 
0341-254041. 
Voor overige zaken betreffende de finan

ciering gelieve u zich te wenden tot 
R.l. van Nederpelt fax 0577-460927, email 
nederpelt@wxs.nl of tel. 's Avonds 0577-

462190. Voor potentiële sponsors en finan
ciers is een Plan van Aanpak met begroting 
en dekkingsplan, een korte beschrijving van 
de opzet en inhoud van de film, de statuten 
en de inschrijving bij de Kamer van 
Koophandel beschikbaar. Financiers van deze 
film zullen, indien zij dat wensen, bij de 
aftiteling worden vermeld. Ook andere 
tegenprestaties zijn bespreekbaar. 

Op zaterdag 6 oktober organiseert de Regio 'West en Midden Brabant' een basiscursus reewild. De cursus duurt een hele dag 
en zal worden gegeven door de heer Cees van Geel,jachtopzichter van landgoed 'De Utrecht' 

Plaats van de cursus: Hotel Bellevue te Chaam. 
Kosten van de cursus inclusief cursusboek, koffie/thee en lunch: voor leden van de Vereniging! 110,- en voor niet-leden! 160,-. 

Als de cursus wordt overschreven, dan wordt overwogen een tweede cursusdag later in het jaar te organiseren. 

U kunt zich schriftelijk aanmelden bij: 
Secr. West en Midden Brabant, Th. Luijkx, Bijsters 7, 5131 NW ALPHEN 
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