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Het rapport geeft voorts een overzicht van aangerichte schade; enige
bladzijden verder worden de geldbedragen geschat.
De commissie beschikt niet over cijfers over de recreatieve waarde van
herten in de vrije wildbaan, maar heeft de indruk, dat de aanwezigheid van
herten in het terrein, het besef „in de ongerepte natuur te zijn" bij de
stedeling verhoogt en het terrein daardoor aantrekkelijk maakt.
Dit lijkt me een uitspraak, waarvan de vader van de gedachte de wens
is: inderdaad, ook voor mij is en blijft het waarnemen van grote zoogdieren, waartoe wild behoort, ook een emotiel Deze emotie is echter des te
gemakkelijker, naarmate men met de consequentie ervan: schade, minder
te maken heeft. Ook konijnen kunnen buitengewoon grappig en „leuk"
zijn, evenals rode en grijze eekhoorns; een hamster kan ook „leuk" zijn
voor iemand die er niets mee te maken heeft!
W'el acht de commissie het nodig om, als men herten in vrije wildbaan
wil hebben, hiervoor ,,dekkingsbossen" te reserveren (die in het algemeen
weinig of geen recreatiewaarde hebben), plus opgaand bos, plus voerakkers met isoleerstroken. Inzake recreatie en herten zou er geen sprake
zijn van ,,incompatibilité d'humeur", maar van een „mariage de raison",
waarbij de recreatie beter af is dan daarvóór.
Het rapport geeft de volgende schade-opgaven: Veluwezoom (8000 ha)
jaarschade ƒ 140.000 door 255 herten, d.i, ƒ 560 per hert per jaar; in het
centrale gedeelte is de bosbouw zonder 20 jaar inrastering van plantsoen
onmogelijk! Loenermark (1200 ha) wel recreatie, Het Schaker c.a. (1500
ha) geen recreatie, Gelders Landschap c.a. (1500 ha) geen recreatie, samen 60 herten, alle drie te verwaarlozen schade, Staatswildreservaat
(3000 ha, waarvan 600 ha -streng verboden-, ,,er zal onverbiddellijk
worden opgetreden", en 2400 ha toegankelijk), totaal 65 herten, geen
schade, ruim bijvoederen.
De commissie is van oordeel, dat de toon van en de wijze van openbaarmaking der toegangs- en verbodsbepalingen een gevoel van onvrijheid
geven bij de bezoekers, waardoor het animo voor bezoek zou kunnen
afnemen.
Hoofdstuk III behandelt de ten aanzien van de Zuidoostelijke Veluwe
aanbevolen maatregelen. D e commissie oordeelt allereerst dat de 15000
ha grote vrije wildbaan der Z , 0 . - V e l u w e „zonder bijzondere maatregelen"
waarschijnlijk ongeschikt is tot instandhouding van het edelhert als men
er bosbouw blijft bedrijven, tenzij de beheerder van het bos steeds met
de aanwezigheid van de herten rekening houdt, m.a.w. bosbeheer en hertenbeheer zullen moeten worden gecoördineerd; derhalve zal ieder die
een bos met wild beheert, ten eerste zowel voor bosbouw als voor wildbeheer dienen te zijn opgeleid en ten tweede voor beide gevoel moeten
hebben. W a t het eerste betreft bestaat deze mogelijkheid reeds 10 jaar
lang aan de Landbouwhogeschool te Wageningen aan de Cursus in Jacht
en Wildbescherming. Ten aanzien van het tweede veroorlooft steller
dezes zich de ondeugende opmerking, dat deze gecombineerde bos-wildbeheerder oog nog te maken heeft met 1 Yl bosarbeider per 100 ha, en dat
hij dus eigenlijk óók gevoel dient te hebben en opgeleid behoort te zijn
voor „mensenbeheer" — omgang met mensen — „human engineering".
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D e commissie stapt naar mijn oordeel wel erg licht heen over de maatregelen., „die de bosbeheerder dan maar moet nemen", zowel over het
technische als het economische deel; in welke orde van grootte liggen die
kosten? Later komt de commissie hierop terug. D e maatregelen inzake
wildbeheer klinken erg plausibel, doch ettelijke daarvan beïnvloeden het
bosbeheerspatroon toch wel zeer sterk (aanwezigheid van heidevlakten,
handhaven voedingsgewassen in de bossen en begunstigen daarvan, menging met struiken). Een onderzoek van de economie daarvan voor de bosbouw lijkt niet ongewenst. De voorgestelde maatregelen inzake recreatie
eindigen in een pleidooi voor absolute rustgebieden.
In punt 2 van dit hoofdstuk geeft de commissie haar overtuiging: 1) dat
handhaving van het edelhert op de Z.O.-Veluwe in vrije wildbaan gewenst is, 2) dat een matige hertenschade niet strijdig hoeft te zijn met de
belangen van bosbouw en recreatie. V a n deze standpunten gaat zij uit bij
het in beschouwing nemen van een aantal technische maatregelen. Volgens steller dezes zou men echter van deze korte, niet door verdere redenering gesterkte beginselverklaring kunnen zeggen: „Du sprichst ein
groszes W o r t gelassen aus". Men zou ook kunnen zeggen: gegeven de
situatie waarin ons land thans verkeert, waarin het natuurlijk evenwicht
(roofdieren!) is verbroken, de biotoop veranderd, streve men niet naar
groot wild in „vrije wildbaan"; wil men het als historisch monument
handhaven, dan kan men dat binnen een omheining, met dusdanige bijvoeding c.a. als in de ideale toestand aanwezig zou zijn.
N a a r mijn mening is de commissie op dit zeer principiële punt niet
ingegaan! Dit ligt in hetzelfde vlak als een eventuele vraag: zullen we in
de Biesbos weer trachten bevers in te voeren? D e laatste 'bever aldaar
sneuvelde aan het einde van de 18e eeuw.
Verder stapt de commissie wederom wel zeer gemakkelijk heen over
„schade aan het bos zo gering mogelijk"; zij acht deze aanwezig bij
ongeveer
hert per 100 ha.
D e gevaren voor het verkeer (mensenlevens, op zijn minst materiële
schade) meent zij te kunnen ondervangen door technische maatregelen;
zij meent — echter zonder cijfers aan te geven! — dat wild slechts bij
uitzondering slachtoffer wordt van het verkeer. Een opgave van getroffen
herten, bijvoorbeeld op de weg Apeldoorn-Amersfoort, had verduidelijkend gewerkt. Een andere vraag: wie betaalt de eventuele schade aan
menselijk leed en aan materiaal?
De commissie geeft daarna enige haars inziens nodige beheers- en
technische maatregelen.
Voor het „Staatswildreservaat" (con-dominium van 2 afdelingen van
het ministerie van Landbouw en Visserij, d.w.z. een Nederlandse variant
op de voormalige Anglo-Egyptische Sudan), geeft de commissie noch
suggesties voor veranderingen van de beheersvorm „2 kapiteins op 1
schip", (m.i. enigermate in tegenspraak met haar beginselverklaring op
bladzijde 19, dat ieder die een bos met wild beheert voor beide moet zijn
opgeleid"), noch een pleidooi voor het behoud daarvan. Z e wenst, behalve
een tekst op de waarschuwingsborden die uitgaat van „Vrije T o e g a n g " ,
weliswaar onder een aantal beperkende bepalingen (zoals die o.a. ook
bestaan voor het Zwitserse Nationale Park in Graubünden), ook een
betere toegankelijkheid door betere wegontsluiting, ook door de rustge-

35
bieden, waarin tevens ruime wegbermen „vrij" zouden moeten zijn.
Over het Nationale Park „Velmvezoom" adviseert de Commissie naast
inperking van de hertenstand: verbetering van de voedselsituatie door hei
afbranden, voerakkers, wintervoer, likstenen, rustgebieden (minstens 40
ha aaneengesloten per rustgebied).
De commissie meent, dat men eventueel „bepaalde oppervlakten aaneengesloten zal moeten bebossen en later de houtafvoerwegen aanleggen".
(Hiervoor geldt m.i, weer: „Du sprichst ein groszes W o r t gelassen a u s " ) .
Het publiek zal uit deze gebieden volstrekt moeten worden geweerd.
De commissie denkt verder aan inrastering van jonge aanplanting (hoe
jong?) gedurende een overgangsperiode van, naar haar schatting 3 jaar,
c.q. 3 jaar uitstellen van de aanleg van jong bos. Hoe men zich dit laatste
van bosbeheersstandpunt voorstelt, is steller dezes een raadsel!
De commissie wil met de kosten niet uitsluitend de eigenaresse en de
jachtpachters belasten, doch acht met het oog op het „algemeen belang"
(deze uitdrukking is, tussen haakjes, een pracht kapstok om moeilijk definieerbare begrippen aan op te hangen!) een bijdrage redelijk uit het
Jachtfonds en het Ministerie von O. K, & W .
Voor de overige gebieden zijn naar het oordeel der commissie slechts
enige detailregelingen nodig.
Hoofdstuk IV beantwoordt de 7 door de minister van Landbouw en
Visserij als leiddraad voor haar gedachtenwisseling aan de commissie
voorgelegde vragen, waarbij zij het daaromtrent in de voorafgaande
hoofdstukken terzake medegedeelde h.i. als toelichting wenst te be-schouwen.
Volledigheidshalve worden vragen en antwoorden hieronder geheel
overgenomen. „ D e antwoorden op de vragen zijn kort gehouden in verband met de meer uitvoerige uiteenzettingen over de onderwerpen, waarop
de vragen betrekking hebben, in de voorafgaande hoofdstukken,
Vraag 1: Is het behoud van in vrijheid levende herten en ander wild
te beschouwen als van waarde voor hen, die ontspanning zoeken in de
natuur?
Antwoord: Deze vraag wordt bevestigend beantwoord.
Vraag 2: Hoe luidt het antwoord op deze vraag (vraag 1) wanneer het
behoud van herten betekent, dat aan het publiek de toegang moet worden
ontzegd tot één of enkele voerplaatsen en tot de buiten de hoofdwegen
vallende gedeelten van een klein rustgebied (3°/o van het Veluwe-reservaat ad 17.000 ha)?
Antwoord: Ook in dat geval moet het antwoord op de eerste vraag naar
de mening der commissie bevestigend luiden. Verwezen moge worden
naar de in hoofdstuk III ten aanzien van het Staatsreservaat in overweging gegeven maatregelen.
(Welk percentage van de oppervlakte van het gehele gebied ZuidoostVeluwe in de toekomst, bij een doelmatig en verantwoord beheer overeenkomstig de door de commissie gedane suggesties, als rustgeibied voor
het roodwild moet worden gehandhaafd, kan niet nauwkeuriger worden
aangegeven. De commissie is overigens bij haar beschouwingen uitgegaan
van een totale oppervlakte van het gehele gebied van 15.000 ha).
V r a a g 3: ls het afsluiten voor gemotoriseerd verkeer van bepaalde,
niet tot het algemeen verkeersnet te rekenen wegen een beperking van de
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bewegingsvrijheid van bezoekers, die buiten verhouding staat tot de aantrekkelijkheid van het behoud van wild (en tot het gerief van wandelaars
en wielrijders)?
Antwoord: Deze vraag wordt ontkennend beantwoord.
V r a a g 4: Zou aan de bezwaren tegen het beperkt toegankelijk stellen
van het bestaande rustgebied voldoende tegemoetgekomen kunnen worden door verplaatsing van het rustgebied? Z o ja, waar zou naar de mening
der commissie een dagverblijf voor herten gereserveerd moeten worden,
wil het publiek zulk een maatregel als niet onoverkomelijk hinderlijk beschouwen?
Antwoord: Zoals uit haar beschouwingen met betrekking tot de situatie
op het gebied van het tourisme en de recreatie in het Staatswildreservaat
blijkt, is d e commissie van oordeel, dat een verbetering van de toestand
op dit punt ware te bevorderen door betere ontsluiting door middel van
een aantrekkelijk en ook uit het oogpunt van wildbeheer doelmatig wegenbeloop.
V a n verplaatsing van het bewuste rustgebiedencomplex naar een ander
deel van 'het revier — nog daargelaten of zulks mogelijk zou zijn — verwacht de commissie geen heil, aangezien van verplaatsing ongetwijfeld
soortgelijke moeilijkheden —• zo niet van ernstiger aard — het gevolg
zullen zijn. (Volledigheidshalve meent de commissie er hier nog aan te
moeten herinneren, dat tegenover de door haar voorgestane betere ontsluiting van het Staatswildreservaat, rekening dient te worden gehouden
met de door haar wenselijk geachte instelling van een beperkte oppervlakte aan rustgebieden in het zuidoostelijk deel van het revier, waar tot
dusver zodanige gebieden ontbreken).
Vragen 5 en 6: W e e g t de charme van de aanwezigheid van wild, inzonderheid van herten, zoals de toestand thans is, op tegen de bezwaren
(van schade) voor landbouw en bosbouw?
Z o neen, is het mogelijk de bestaande bezwaren afdoende of althans
in genoegzame mate weg te nemen?
'En welke maatregelen zouden dan kunnen worden aanbevolen (b.v.
kleinere hertenstand; verdere uitrastering van landbouwgronden; meer
verspreide voederakkers, eventueel ook in aangrenzende, geen staatsgrond zijnde gebieden enz.)?
Antwoord: Vooropgesteld zij, dat het behoud van edelherten in de vrije
wildbaan — hetgeen naar de eenstemmige mening der commissie aantrekkelijk moet worden geacht — medebrengt de plicht om maatregelen
te treffen teneinde de wildschade zo gering mogelijk te houden. Zoals
de toestand thans is, weegt naar de mening der commissie in het revier
Zuidoost-Vel uwe de aantrekkelijkheid van de aanwezigheid van een ook
in biologisch opzicht te grote stand van edelherten niet op tegen de daaraan verbonden bezwaren van schade aan de bosbouw. D e in dit gebied
gelegen landbouwgronden zijn nagenoeg alle reeds uitgerasterd, zodat van '
landbouwschade nauwelijks meer sprake is.
Voor wat betreft de maatregelen, welke waren te nemen om te geraken
tot een evenwichtstoestand, waarbij het roodwild nog slechts in aanvaardbare mate schade aanricht, moge worden volstaan met te verwijzen naar
hetgeen ter zake in de voorafgaande hoofdstukken in overweging wordt
gegeven.
Vraag 7: Blijkens uitlatingen in de pers is wel aanstoot genomen aan
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de opschriften op beperkingen vermeldende borden. Kunnen formuleringen
worden voorgesteld, welke geen of geringere weerstand wekken en nochthans juridisch afdoende houvast geven voor het weren van en optreden
tegen verkeerde elementen (stropers, vernielzuchtig en e.d.)?
Antwoord: Verwezen moge worden naar de op dit punt in het vorige
hoofdstuk gedane suggesties."
In hoofdstuk V geeft de commissie suggesties aangaande: a. het toekomstig beheer jen b. schadevergoeding.
Q u a a acht de commissie — die immers als basis aanneemt, dat het
gewenst is het hert op de Veluwe in vrije wildbaan te handhaven — instelling van een adviescommissie gewenst (samenstelling?) die gevraagd en ongevraagd zal moeten adviseren over roodwildproblemen,
en belangstelling wekken voor wild, natuurbescherming, land- en bosbouw
en recreatie. D e adviezen zouden voor het Staatswildreservaat moeten
worden uitgebracht aan de minister van Landbouw en Visserij; over de
andere gebieden laat de commissie zich niet uit.
Q u a b acht de commissie vergoeding hertenschade redelijk, mits bij
een M goed beheer" (wie maakt dat uit?), verricht in overeenstemming met
de adviezen van „ d e " in te stellen commissie (Welke? De hertenadviescommissie? Een commissie van bosbouwdeskundigen??), de houtopstanden
toch nog blijvend door het roodwild worden beschadigd. ( V r a a g : hoe te
handelen bij b.v. aanwasverliezen door wortelconcurrentie door inbreng
van ondergroei als hertenvoedsel??)
Tenslotte meent de commissie, dat er redenen aanwezig zijn om de
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten (eigenaresse van 4300
ha, hertenschade per jaar ƒ 143.000!) een vergoeding te geven voor de
tot nu toe geleden schade.
D e commissie geeft tenslotte haar samenvattng.
1. D e commissie is van oordeel, dat de vrije wildbaan van de Zuidoost-Veluwe groot genoeg is voor de instandhouding van een matige hertenpopulatie en dat deze met het oog op de aantrekkelijkheid daarvan uit
een oogpunt van natuurbescherming en recreatie dient te worden bevorderd.
Onder, een matige populatie verstaat de commissie een dichtheid van
de stand, waarbij enerzijds slechts in aanvaardbare mate schade wordt
toegebracht en waarbij anderzijds geen ingrijpende belemmeringen voor
toerisme en recreatie noodzakelijk zijn.
Aangezien het district Zuidoost-Veluwe door zijn betrekkelijke uitgestrektheid nog de beste kansen biedt voor het voortbestaan van een
roodwildstand in de vrije wildbaan, ware handhaving van dit revier in
zijn huidige samenhangende vorm zo lang mogelijk te bevorderen.
2. Met het oog op de schade aan de bosbouw, welke thans in het bijzonder in het zuidelijke deel van het revier onaanvaardbare afmetingen heeft
aangenomen, dient de roodwildstand binnen 2 jaar te worden teruggebracht tot een dichtheid van 1,5 per 100 ha, gerekend over het gehele
district, waarbij tevens ware te streven naar uiteindelijk herstel van de
natuurlijke verhouding van de aantallen herten en hinden, welke 1 : 1 bedraagt. Mocht na uitvoering van deze regulering en van de eveneens
door te voeren voorzieningen ter verbetering van het biotoop en van even-
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tuele overgangsmaatregelen blijken, dat plaatselijk nog geen evenwichtstoestand is ingetreden, dan ware tot een verdere beperking van de stand
over te gaan, uiterlijk tot een dichtheid van 1 per 100 ha.
N a het bereiken van de evenwichtstoestand dient de stand, door elk
jaar selectief een aantal overeenkomende met de aanwas af te schieten,
op het gewenste peil te worden gehouden.
3. Staatswildreservaat.
A. Wijziging der diverse verbodsborden. B. Bevordering van betere
ontsluiting van het gebied door: a. onmiddellijke uitvoering van het plan
van de directie Faunabeheer, bedoeld in hoofdstuk III; b. coördinatie van
de in hoofdstuk III bedoelde plannen van het Staatsbosbeheer en de directie Faunabeheer; c. geleidelijke openstelling van meer verbindingen
langs de rustgebieden; <1. het aanbrengen van meer doorgangen in het aan
de westzijde van het reservaat geplaatste wildraster (klaphekken).
C. Terugplaatsing van het raster bij de Hoog-Buurlose heide tot in de
bosrand.
4. Nationale Park „Veluwezoom".
A. Beperking van de hertenstand.
B. Bevordering van gunstiger levensvoorwaarden voor het roodwild door:
a. regelmatig verjongen van de heide; b. aanleg en verbetering van voederakkers en wildweiden; c. aanwijzing van voor het publiek verboden
rustgebieden van beperkte omvang over het terrein verspreid; d. uitbreiding van het aantal voederplaatsen en van de aanwezige voederbakken
en -ruiven, waar 's winters krachtig zal moeten worden bijgevoerd met
voedsel van goede samenstelling; e. het aanbrengen van een voldoend
aantal likstenen van de juiste samenstelling.
C. Een eventueel verzoek van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten om een tegemoetkoming in de tot dusverre geleden schade
en om een bijdrage in de kosten van de sub B. van dit punt vermelde
maatregelen teneinde in het Nationale Park „Veluwezoom" de evenwichtstoestand te herstellen alsmede in de kosten van de maatregelen ter
bescherming van het bos gedurende de overgangsperiode, waarin het
evenwicht nog niet is hersteld, ware in gunstige overweging te nemen.
Het zou zijn toe te juichen, indien de onder B genoemde maatregelen
in overleg met de in hoofdstuk V genoemde permanente commissie
konden worden uitgevoerd.
5. Met het oog op de jaarlijkse verplaatsingen van de herten in de
bronsttijd zullen bij het reconstrueren van de weg Arnhem-Apeldoorn
tot een moderne autoweg met vier rijstroken te zijner tijd bepaalde voorzieningen moeten worden getroffen om het wisselen van roodwild mogelijk
te maken zonder gevaar voor het snelverkeer.
6. Een speciale regeling ware te treffen inzake de vergoeding van door
roodwild aan houtopstanden aangerichte schade.
7. Teneinde in de toekomst een coördinatie der verschillende belangen
mogelijk te maken, ware een permanente adviescommissie in het leven te
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roepen voor het roodwildbeheer op de gehele Veluwe, die voor de lokale
problemen in de onderscheiden districten met speciale toegevoegde leden
voor elk district wordt aangevuld."
Door steller dezes is hiervóór, voor zover het hem gewenst voorkwam,
reeds zijn visie hierop in de tekst gegeven.
In de Nabeschouwing zegt de commissie dat haar opdracht een gevolg is van een gevoel van onbehagen bij een deel van ons volk en enkele
officiële instanties over de hertenkwestie Zuidoost-Veluwe. Inderdaad
is zeer grote schade aangericht; volgens de commissie is het zover kunnen
komen door gebrek aan samenwerking tussen betrokken partijen. Z e
geeft haar mening over een h.i. gewenste vorm van samenwerking.
De commissie erkent, dat voor een juiste kennis van de verhouding
hert-bosbouw-recreatie behoefte bestaat aan onderzoek en literatuurstudie, hoewel, dankzij het Jachtfonds, al zeer aanzienlijk onderzoek is
mogelijk gemaakt. Voortzetting is echter h.i. nodig.
De commissie, nogmaals haar standpunt gevend ,,het hert moet in de
vrije wildbaan op de Veluwe worden gehandhaafd", acht deze handhaving in het belang van het recreatie-zoekend publiek. Daartoe zal echter
aan de andere kan nodig zijn: dat het publiek worde voorgelicht over wat
het in de Natuur zal zien en horen, en hóé het publiek zich in de natuur
dient te gedragen. Als hulpmiddel daartoe eindigt de commissie met de
lans te breken voor een goed geoutilleerd en deskundig beheerd regionaal
natuurhistorisch museum in de omgeving van Arnhem.
Het rapport eindigt met een kaart der Zuidoost-Veluwe, met Noordpijl,
doch zonder schaal; enkele in het Rapport genoemde namen komen op de
kaart niet voor; dit kan voor serieuze, niet ter plaatse bekende lezers van
het rapport hinderlijk zijn.
Summa summarum: het is goed dat dit rapport openbaar is gemaakt.
Zoals reeds is gebleken, is steller dezes het niet in alle opzichten met de
commissie eens, speciaal niet met de wijze waarop ze elegant heenstapt
over bosbeheersmoeilijkheden (blz. 19 en 20 van het rapport), over de
adviescommissie ('blz. 20) en over de schadevergoeding aan boseigenaren
(blz. 30). W e l heeft hij lof voor haar uitspraken over de noodzaak van
verder onderzoek en over de wenselijkheid van een goed Natuurhistorisch
Museum. D e toekomst zal leren, hoe deze interessante kwestie zich ontwikkelt! „ D a s Alte stürzt, es ändert sich die Zeit. Und neues Leben blüht
an den Ruinen", zou men hier uit Wilhelm Teil kunnen eiteren: immers,
geheel nieuw is het idee van een gemeenschappelijke roodwild-commissie,
waar vroeger ieder naar eigen inzicht optrad.
J. F . Kools.
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