Illustratie uit ‘Ons voorgeslacht, in zijn dagelysch leven geschilderd.’ van W.J. Hofdijk, 1873

Jacht in gebieden Natuurmonumenten
sterk verminderd
De afgelopen 25 jaar heeft Natuurmonumenten een terughoudend jachtbeleid gevoerd,
en dit beleid werd in 2005 geëvalueerd. De belangrijkste uitkomst is dat er anno 2005
in de gebieden van Natuurmonumenten duidelijk minder dieren worden geschoten
dan in de jaren tachtig. Maar de evaluatie maakt ook duidelijk dat het beleid op een
aantal punten aanscherping behoeft.
—Wendy Frentz en Paul Dirks
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anaf de oprichting van de vereniging in 1905 volgt
Natuurmonumenten de jacht kritisch. Toch zijn,
zeker in de beginjaren, de inkomsten uit de jacht van
groot belang. De houding van Natuurmonumenten verandert,
mede onder invloed van de maatschappelijke opinie, in de
jaren zeventig van de vorige eeuw. Terwijl er felle discussies binnen én buiten de vereniging worden gevoerd, kiest
Natuurmonumenten er in 1979 voor de jacht in haar gebieden
principieel anders te benaderen. Vanaf dat moment is jacht
‘een beheermaatregel als alle andere, die in beginsel alleen wordt uitgeoefend voor zover het terreinbeheer dat noodzakelijk maakt’, binnen
Natuurmonumenten bekend als het ‘geen jacht, tenzij’- principe. Gezien de visie van Natuurmonumenten op natuurbeheer is dit principe ook logisch. De vereniging richt zich
bij haar beheer op ecosystemen als geheel. De fauna vormt
daar een onderdeel van: een ree is net zo goed onderdeel van
een bosecosysteem als een rode bosmier of een grote bonte
specht, om maar wat voorbeelden te noemen. Doelbewuste
regulering - lees beperking - van één of meer diersoorten past
hier niet in.

gedaald naar ongeveer 17.000 hectare, terwijl het eigendom
van de vereniging juist sterk gegroeid is naar ongeveer 95.000
hectare. Aanvullend vindt op ongeveer 25.000 hectare alleen
schadebestrijding plaats in eigen beheer. Dit gebeurt incidenteel en veelal aan de randen van gebieden, waardoor in
de praktijk ook op een groot deel van deze oppervlakte niet
geschoten wordt. Dat betekent dat inmiddels in het overgrote
deel van de gebieden van Natuurmonumenten helemaal geen
dieren meer worden geschoten.
Een andere belangrijke conclusie is, is dat ook het aantal dieren dat per 100 hectare natuurgebied wordt geschoten sterk
is verminderd. Werden er in 1985 nog twaalf dieren per 100
hectare geschoten, inmiddels is dat gedaald naar nog geen
vier in 2003. Deze afname geldt voor vrijwel alle diersoorten
(zie ﬁguur 1). Alleen het afschot van edelhert, wild zwijn en
ree laten geen afname zien. Het afschot van de verschillende
diersoorten ligt momenteel vele malen lager dan elders in het
landelijk gebied (zie tabel 1).

Tenzij.....
Bij de invulling van haar standpunt ten aanzien van jacht in
haar eigen gebieden heeft Natuurmonumenten te maken met
de situatie dat de Nederlandse natuur versnipperd is. De terreinen van Natuurmonumenten hebben een beperkte omvang
en grenzen aan eigendommen van andere grondgebruikers,
met andere belangen. Zoals boeren, die ﬁnanciële schade
ondervinden als hazen zich vol eten in hun broccolivelden.
Maar het kan ook vóórkomen dat een bepaalde diersoort de
doelstellingen van Natuurmonumenten zelf frustreert, bijvoorbeeld wanneer vossen een lepelaarkolonie decimeren.
Daarom is in 1979 het ‘tenzij’ in het jachtbeleid opgenomen:
afschot in de gebieden van de vereniging blijft mogelijk bij
onaanvaardbare ecologische schade aan de terreindoelstellingen of om belangrijke ﬁnanciële schade bij derden te voorkomen. Verder is het beperken van een soort ook een optie als
het maatschappelijke belang dat vereist, bijvoorbeeld wanneer er schade aan dijken dreigt.

Verhuur
Het afschot in de bovengenoemde gevallen wordt in sommige
gebieden door personeel van Natuurmonumenten uitgevoerd, in
andere gebieden door derden die een overeenkomst met de vereniging hebben. Natuurmonumenten heeft echter ook jachthuurovereenkomsten die niet direct bedoeld zijn om het eigen beleid
uit te voeren. Het gaat hierbij vaak om juridische verplichtingen,
bijvoorbeeld wanneer de vereniging een natuurgebied kan erven
op voorwaarde dat een familielid van de erﬂater hier mag blijven jagen. Daarnaast komt het voor dat Natuurmonumenten bij
nieuwe aankopen een overeenkomst met een aangrenzende jager
aangaat wanneer diens jachtveld door de aankoop versnipperd
zou raken. Een jachtveld moet volgens de wet namelijk aan verschillende eisen voldoen, bijvoorbeeld wat betreft omvang. Onder
bepaalde voorwaarden is het mogelijk om de jacht op gebied van
Natuurmonumenten te huren en zo weer te voldoen aan de wettelijke eisen. Aan de verhuur zit dan wel een zogenaamde nuloptie
vast: de terreinen van de vereniging fungeren als rustgebied en er
mag niet daadwerkelijk gejaagd worden. Op die manier loopt de
overeenkomst niet al te zeer uit de pas met het ‘nee, tenzij’-beleid.

Evaluatie
Waar het vooruitstrevende jachtbeleid uit 1979 toe heeft
geleid was tot voor kort niet geheel duidelijk. Daarom heeft
Natuurmonumenten in 2005 de uitvoering van haar jachtbeleid kritisch geëvalueerd. Deze evaluatie is aan de ene kant
een verantwoording van de wijze waarop de vereniging met
dit gevoelige onderwerp omgaat. Aan de andere kant is het
voor de organisatie zelf belangrijk om te weten wat het effect
is van het beleid en welke verbeteringen er mogelijk en nodig
zijn.

Tussen droom en daad.....
De eindconclusie van de evaluatie is helder. Het ‘nee, tenzij’beleid heeft geleid tot beduidend minder afschot in de natuurgebieden van Natuurmonumenten. Maar uit de evaluatie
blijkt ook dat bij de uitvoering van dit beleid een aantal knelpunten optreden. In sommige situaties vindt afschot plaats,
waar dat niet volledig strookt met het ‘nee, tenzij’- principe.

De belangrijkste conclusie van de evaluatie is dat op een
steeds groter deel van het eigendom van Natuurmonumenten
niet meer gejaagd wordt sinds de koerswijziging van 1979.
Eind jaren zeventig was op ongeveer de helft van het eigendom van Natuurmonumenten de jacht verhuurd (22.000 van
de 39.000 hectare). Inmiddels is de verhuurde oppervlakte

Allereerst zijn dit situaties waarin het afschot direct of indirect wordt bepaald door de overheid. Dit geldt met name
voor de Veluwe waar jaarlijkse streefstanden voor de grote
hoefdieren worden vastgesteld. Het ‘overschot’ aan dieren
dient vervolgens te worden afgeschoten. Daarnaast heeft de
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overheid bepaald dat voor wilde zwijnen buiten de omrasterde gebieden op de Veluwe en de Meinweg een nulstand
geldt, waarmee een afschotverplichting kan worden opgelegd. In beide gevallen is dit bedoeld om schade voor de
verschillende grondgebruikers, zoals boeren en bosbouwers
te voorkomen; wat betreft de wilde zwijnen spelen hierbij ook
veterinaire risico’s (zoals varkenspest) een rol. Het beperken
van schade bij ‘de buren’ past op zich in het jachtbeleid van
Natuurmonumenten. Echter, in de praktijk blijkt er niet altijd
een duidelijke relatie te zijn tussen het opgelegde afschot en
de werkelijke ﬁnanciële schade of risico’s op veeziekten, laat
staan dat er sprake is van een wetenschappelijke onderbouwing. Natuurmonumenten conformeert zich aan het overheidsbeleid, vooral omdat de vereniging een groot deel van
haar faunabeheer uitvoert binnen samenwerkingsverbanden
met andere grondgebruikers, de faunabeheereenheden. Maar
Natuurmonumenten plaatst daarbinnen wel kritische kanttekeningen en benadrukt het belang van een goede onderbouwing van het afschot in het geval van schade. Op een deel
van de Zuidwest-Veluwe (Deelerwoud)
is Natuurmonumenten sinds 2001 bij
wijze van experiment zelfs helemaal
met het afschot van edelherten gestopt;
damherten en reeën worden evenmin
geschoten. Hoofddoel is om ervaring op
te doen met een meer natuurlijk populatiebeheer, maar tegelijkertijd ontstaan

Figuur 1: Aantal geschoten dieren per 100 ha bij Natuurmonumenten in eigen
beheer en in verhuurde gebieden in de jaren 1985, 1993 en 2003. Overige
soorten hebben betrekking op kraai, ekster, meerkoet en grauwe gans.

hiermee nieuwe inzichten in de relatie tussen (geen) afschot
en schade aan landbouw en aan de eigen terreindoelstellingen. Binnenkort zal in dit blad een artikel verschijnen dat geheel
gewijd is aan dit experiment.
Daarnaast blijkt er binnen het jachtbeleid van
Natuurmonumenten nog veel ruimte te zijn, waardoor de
uitvoering sterk afhangt van de eigen interpretatie van de
(fauna)beheerder. Hierdoor kan de beheerder inspelen op de
lokale omstandigheden. Maar aan de andere kant is er wel
een landelijke beleidslijn nodig, zodat het voor samenwerkingspartners, overheid, publiek en niet te vergeten eigen
personeel duidelijk is waar Natuurmonumenten voor staat.
Daarom heeft Natuurmonumenten naar aanleiding van de
evaluatie haar beleid verder verduidelijkt. Het ‘tenzij’, oftewel
de voorwaarden voor afschot, is nog explicieter verwoord. Dat
is met name gedaan voor de situaties waarin regelmatig knelpunten optreden, zoals het afschot van reeën en vossen.
Vossen en weidevogels
Het gaat slecht met de weidevogels. Sinds 2000 neemt de totale populatie weidevogels in Nederland met bijna 5 procent
per jaar af. Het verlies van geschikt broedgebied en de voortgaande intensivering van de landbouw zijn de belangrijkste
oorzaken van deze negatieve trend. Maar ook predatie is een
factor van formaat. Het is behoorlijk frustrerend wanneer in
gebieden met een weidevogeldoelstelling grote inspanningen

Tabel 1 Afschotcijfers in Nederland (2002) en bij
Natuurmonumenten (2003).
Afschot Nederland (2002)
Afschot NM (2003)
Absoluut per 100 ha Absoluut per 100 ha
Wilde eend 300.000
11,2
180
0,2
Haas
200.000
6,5
307
0,3
Fazant
95.000
3,4
338
0,4
Konijn
66.000
2,4
606
0,7
Houtduif
450.000
17,5
456
0,5
Vos
3.000
0,1
35
0,04
Ree
12.370
0,5
360
0,4
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op het gebied van graslandbeheer en herstel van de waterhuishouding teniet worden gedaan door predatie op de eieren
en kuikens. De afgelopen jaren zijn daarom enkele tientallen
vossen geschoten in de belangrijke weidevogelgebieden van
Natuurmonumenten, zoals De Wieden. In andere weidevogelgebieden - waaronder Eemland - ging het om enkele vossen.
Maar er zijn ook andere ervaringen in de gebieden van
Natuurmonumenten. In de Ackerdijkse Plassen heeft de
aanwezigheid van een vossenburcht in het gebied geen invloed op de weidevogelstand. Deze ervaring past binnen het
predatieonderzoek van SOVON en Alterra in 2005. Uit dit
onderzoek blijkt dat de vos alleen lokaal een rol van betekenis
speelt bij de afname van weidevogels door predatie. Er zijn
namelijk meer kapers op de kust: buizerd, blauwe reiger en
hermelijn bijvoorbeeld blijken een ﬂink deel van de predatie
voor hun rekening te nemen. Het onderzoek heeft ook aangetoond dat de vos vooral een eierliefhebber is. En dat verlies
van eieren veel minder gevolgen voor de weidevogelpopulatie
heeft dan het verlies van kuikens.

Reeën en verkeersveiligheid
Het afschot van reeën in de gebieden
van Natuurmonumenten laat - in
tegenstelling tot het afschot van vos
en andere diersoorten (zie ﬁguur 1
en 2) - geen daling zien. Bovendien
ligt het afschot in de gebieden van
Natuurmonumenten bijna even hoog
als in de rest van Nederland (zie tabel
1). Dit afschot wordt vooral beargumenteerd vanuit het oogpunt van
verkeersveiligheid. Aangezien het hier niet alleen gaat om ﬁnanciële schade, maar er soms ook sprake is van letselschade,
is de druk om in te grijpen groot. Echter, de noodzaak en de
effectiviteit van het afschot zijn niet voldoende bekend, waarmee overigens niet gezegd is dat het afschot niet nuttig kan
zijn. Wel blijkt uit de evaluatie dat in natuurgebieden waar het
afschot recent gestaakt is, zich tot op heden niet meer problemen voordoen met de verkeersveiligheid door de eventueel
toegenomen aantallen reeën.

Het is dan ook niet mogelijk om in zijn algemeenheid te
zeggen dat afschot van vossen bijdraagt aan het realiseren
van een weidevogeldoelstelling. Effectiviteit van afschot als
maatregel om weidevogels te beschermen dient daarom
van geval tot geval bekeken te worden. Het beleid van
Natuurmonumenten blijft dan ook: geen afschot van vossen,
behalve in natuurgebieden waar duidelijk is dat de vos een
wezenlijke bedreiging voor de weidevogelpopulatie vormt. En
waar alternatieve oplossingen - zoals het kappen van dekking
gevende struiken en bomen - niet voor handen zijn of niet
blijken te werken. Maatwerk per gebied is hierbij het credo.

Omdat de kennis van de relatie tussen aanrijdingen en populatieomvang, het effect van afschot en van preventieve maatregelen onvoldoende is om eventueel afschot goed te kunnen

advertentie

Figuur 2: Aantal geschoten reeën en vossen per 100 ha bij
Natuurmonumenten in eigen beheer en in verhuurde gebieden
in de jaren 1985, 1993 en 2003.

Bronnen: Opgaven Faunabeheereenheden en WBE-Databank (cijfers omgerekend
van 1,2 miljoen ha aangesloten jachtveld naar 2,7 miljoen ha bejaagbaar landelijk gebied in Nederland).
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onderbouwen, zal Natuurmonumenten de
komende jaren onderzoek hiernaar stimuleren en de uitkomsten van lopende onderzoeken met grote belangstelling volgen.
Een voorbeeld van een lopend onderzoek is
het Valwildmeldingssysteem. De Stichting
Valwild Utrecht coördineert sinds 2005 een
groep vrijwilligers die opgeroepen kunnen
worden als er een aanrijding met in het wild
levende dieren - meestal reeën - plaatsvindt.
Een vrijwilliger gaat dan ter plekke kijken en
zorgt er voor dat de ree zonodig uit zijn lijden
verlost wordt. Tegelijkertijd houden de vrijwilligers alle gegevens van verkeersslachtoffers zorgvuldig bij. Doel is om meer
inzicht te krijgen in de oorzaken van aanrijdingen, zodat
meer aan preventie kan worden gedaan. Daarnaast loopt momenteel een onderzoek in het Bergherbos in de Achterhoek
naar de relatie tussen de leefsituatie van de reeën en de verkeersveiligheid. De resultaten hiervan worden deze winter in
dit blad besproken.

planting op risicopunten mogelijk zijn. Als
deze maatregelen in de praktijk niet blijken
te werken, kan alsnog gekozen worden voor
afschot.
Naar robuuste natuurgebieden
De hier geschetste voorbeelden - vossen en
weidevogels, reeën en verkeersveiligheid
- geven aan dat Natuurmonumenten nog
kritischer wil omgaan met het afschieten van
dieren. Daarmee streeft de vereniging een
verdere beperking van afschot in haar gebieden na, zodat meer recht wordt gedaan aan haar benadering
van natuurgebieden als complete ecosystemen. Dat streven
wordt makkelijker te realiseren wanneer de natuurgebieden
groter en minder versnipperd zijn. Om op de vossen terug te
grijpen: hoe meer goed beheerd weidevogelgebied, hoe meer
weidevogels en hoe kleiner de gevoeligheid voor predatie. En
ook: hoe minder natuurgebieden zijn doorsneden door wegen, hoe kleiner de kans op aanrijdingen met reeën.

In afwachting van meer onderzoeksresultaten blijft de vereniging zich actief inspannen om ongelukken door (bijna-)
aanrijdingen met reeën te voorkomen. Dat betekent echter
niet dat Natuurmonumenten in gebieden waar veel aanrijdingen plaatsvinden automatisch tot afschot overgaat. Het
verlagen van de maximumsnelheid is vaak veel effectiever;
Natuurmonumenten zal hier bij de betreffende wegbeheerders op aandringen. Daarnaast wordt in overleg met de
wegbeheerders bekeken of andere preventieve maatregelen
als (beweegbare) wildspiegels en het aanpassingen in de be-

Het jachtstandpunt uit 1979 past nog prima binnen het
streven van het hedendaagse Natuurmonumenten naar de
ontwikkeling van grote, robuuste natuurgebieden, waar dieren vrij kunnen leven en sterven. De invulling van dit beleid
heeft de afgelopen jaren tot discussies, maar ook tot duidelijke resultaten geleid. Met de nu ingezette aanscherping
van het jachtbeleid werkt Natuurmonumenten verder aan de
verwezenlijking van haar doelen. Uiteraard zal dat in het versnipperde Nederland ook in de toekomst nog regelmatig tot
stevige discussies leiden.◆
Wendy Frentz en Paul Dirks, Natuurmonumenten
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