Boekbespreking
HERTENBEHEER
[156.2]

Er is wederom een rapport verschenen over het hertenbeheer op de
Veluwe 1 ), opgesteld door een Commissie, samengesteld uit de heren
mr H, W . Bloemers, Commissaris der Koningin in de provincie Gelderland, G. van der Leij, voorzitter van de Gelderse Maatschappij van Landbouw, prof. dr G. j. van Oordt, voorzitter van de Voorlopige Natuurbeschermingsraad, dr Th. C. Oudermans, oud~voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren, C- J. Schaardenburg, directeur Algemeen Toerisme van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond
A N W B , mr J. O. Thate, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse
Jagersvereniging en dr A. D. Voute, directeur van ihet Instituut voor
toegepast biologisch onderzoek in de natuur.
Nadat de ,,Commissie Hertenreservaten" het rapport over de Z.O,
Veluwe 2 ) had uitgebracht, ontving zij van de Minister van Landbouw en
Visserij het verzoek om ook de andere delen van de Veluwe in haar onderzoek -te betrekken 3 ). Het belangrijkste van dit verschenen rapporl
is, dat men het edelhert op de Veluwe wenst in stand te houden, waarbij
de schade aan land- en bosbouw zoveel mogelijk wordt 'beteugeld. Voorlichting werd hierbij ontvangen van eigenaren, beheerders en huurders
van de jacht, bezocht werd een jachtrevier in de Ardennen en advies
werd verkregen van twee Duitse deskundigen op het gebied van wildbeheer.
De Commissie stelde zich de vraag waarom gestreefd moet worden
naar het behoud van het edelhert in de vrije wildbaan. Aangaande de beantwoording van deze vraag bestaan voor- en tegenstanders en juist
over het hertenreservaat op de Z.O. Veluwe is heel wat te doen geweest
en sommigen waren geneigd de handhaving van het edelhert uitsluitend
te zien als een concessie aan de jagers.
Terecht werd het voortbestaan van de vrije wildbaan van het roodwild
als geschiedkundig juist gezien, daar het edelhert door de eeuwen heen
een plaats in dit gebied heeft ingenomen en tot de fauna van de Veluwe
behoorde, terwijl de toename der bevolking, alsook de intensivering van de
landbouw, daarin geen verandering behoefden te brengen. Ook verdient
het edelhert uit recreatief oogpunt een plaats. Het gaat hier om de medewerking van de jagers tot het in stand houden van een wildstand van
bepaalde grootte en het streven naar wild in zo goed mogelijke conditie,
die door doelmatig en selectief afschot tot stand komt.
De huidige generatie iheeft tot plicht de eentonigheid van het landschap te weerstaan en al datgene te doen dat meewerkt om de stoffering
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en de variatie te bevorderen. Ook in dat opzicht moet het streven vam de
Commissie met dankbaarheid worden begroetEr wordt in het rapport gesproken van vrije wildbaan, waaruit de herten vrij kunnen wisselen en daarbij wordt het Kroondomein uitgesloten.
Ik acht dit niet juist; een terrein van 10.400 ha, al is dit ingerastcrd, geeft
zoveel gelegenheid om te wisselen, dat het als vrije wildbaan kan worden
beschouwd. Of het juist is, dat 'het roodwild door de aanwezigheid van
marginale en sub-marginale bossen, die dan als dekking dienen, wordt
weggehouden uit de goede bossen, waag ik te betwijfelen. De praktijk
heeft wel anders geleerd.
De Commissie schrijft over de gezondheidstoestand van de herten en
de slechte toestand van de grote roedels. Ik meen, dat dit speciaal slaat
op de toestand van het wild zoals men die heeft aangetroffen op de Z.O.
Veluwe met een overgroot aantal stuks vrouwelijk wild en een volkomen
ontbreken van de verhouding mannelijk tot vrouwelijk wild = 1 : 1 . Men
verkrijgt daardoor ook, dat tijdens de bronst te veel jonge herten zich een
bronstroedel vormen en in zo slechte conditie de winter ingaan, dat zij
het volgend jaar een minderwaardig gewei opzetten. De vorming van te
grote roedels — in het algemeen de aanwezigheid van een te grote wildstand — betekent inderdaad een toename van de schade aan het bos en
de voorgestelde grootte van l a l
hert per 100 'ha is juist.
W a t mij opvalt, bij de behandeling in dit rapport van de wildschade
aan het bos, is het gemis van een bespreking omtrent de aanwezigheid
van bakjes met likzout, waardoor de schade aanzienlijk wordt beperkt.
In het Kroondomein wordt daarvan reeds 30 jaren gebruik gemaakt en
met groot succes. Schillen komt slechts weinig voor en als men de wissels
ziet, die naar likzoutbakjes lopen, kan men concluderen hoezeer het wild
dit zout aanneemt. Het is dan ook van het grootste belang, dat de bakjes
voortdurend worden bijgevuld. Volgens Duitse litteratuur bevordert het
zout de spijsvertering en is het een goede vervanging van de stoffen, die
in boombast voorkomen.
Terecht zegt de Commissie, dat het niet gewenst is dieren van veraf
uit te zetten. De grote internationale jachttentoonstelling in Berlijn van
1837 heeft voorbedden over perioden van 30 tot 40 jaren gegeven van
verschillende grote roodwildgebieden, die voor bloedverversing enkele
stuks uit Hongarije of de Karpaten lieten komen, doch waarbij men unaniem tot de conclusie kwam, dat hiermee slechts een tijdelijke verbetering
in de geweien kon worden gebracht, daar geleidelijk het plaatselijke geweitype terugkeert. Op Het Loo heeft na 1935 geen invoer van vreemd
bloed meer plaats gehad. Er is door rigoureus afschot van teveel aan
kaalwild, dus door het scheppen van een juiste verhouding van mannelijk
tot vrouwelijk wild, door selectief afschot en door het geven van zoveel
mogelijk natuurlijk voedsel, als beste hert een 24-ender te voorschijn gekomen, waarvan thans verscheidene afstammelingen bestaan.
Voorts is het van belang, dat op drijfjachten slechts kaalwild wordt
afgeschoten en een enkel jong hert, maar dat oudere herten slechts op de
bers tijdens de bronst worden geschoten, nadat men de gelegenheid heeft
gehad ze door deskundigen goed te laten aanspreken. Een jachtopziener
met liefde voor zijn herten, kent hen door en door, ook wat hun leeftijd
betreft, mede door het zo mogelijk verkrijgen van series afwerpstangen
van eenzelfde hert.

