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.
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In het rapport wordt gezegd, dat op de Z.O. Veluwe de geweien licht
van 'kleur en eindenann zijn. Dit is naar mijn mening zeker te wijten aan
een ongunstige geslachtsverhouding. Diezelfde toestand bestond in vroeger tijden ook op Het Loo, toen het bij drijfjachten om grote getallen ging
(75 stuks uit 2 driften!) en ihet kaalwild in massa aanwezig was. Na de
wijziging van 'het afschot kwam er een aanmerkelijke verbetering in de
geweien, zowel wat gewidht als kleur betreft.
Van groot belang acht ik de zienswijze van de Commissie om rustgebieden in te stellen. Deze zijn absoluut noodzakelijk in de tijd, waarin de
hinden hun kalfjes zetten en waarin de ontwikkeling van het gewei der
herten plaats vindt, maar ook in de overige tijd .van het jaar- W a t de herten op de W . en N. Veluwe betreft, zegt de Commissie dan ook, dat het
roodwild daar in stand kan worden gehouden, indien speciale maatregelen
worden genomen, zoals het geven van voldoende voedsel en het scheppen
van rustgebieden.
De Commissie spreekt terecht over „hertenbeheer" en verstaat daaronder toezicht, verschaffen van voedsel, dekking, rust en het afschot. Zij
maakt daarbij de opmerking, dat door plaatselijke kantjesjagerij "haar
goede 'bedoelingen worden doorkruist. Er blijven nu eenmaal mensen bij
wie een mooie trophee of geld, boven instandhouding van het wild gaat.
En stroperij is een eeuwenlang door de plattelandsbewoners beoefende
bezigheid. Ook de verhouding tussen jagers en jachtgezelschappen laat
hier en daar wel wat te wensen over. Juist op jachtgebied spelen naijver
en zelfzucht vaak een grote rol. Voorts bestaat op de N . W . Veluwe een
bedreiging voor de hertenstand, omdat er grondeigenaren zijn, die menen,
dat grofwild daar niet thuis hoort en zij weigeren hun landbouwterreinen
af te rasteren.
Over de recreatie en herten heeft de Commissie weinig goeds te zeggen. Dit ligt veelal ook aan onkunde bij het publiek. Ik 'heb meegemaakt,
dat Amsterdammers met een mandje met brood kwamen om de hertjes
te voeren, alsof de Veluwe een dierentuin is!
De 'hertenbevolking op de N. Veluwe vormt een eenheid en dient ook
als eenheid te worden beheerd. De Commissie stelt daarom voor een
,,jagersparlement" te vormen, ten einde de jagers van alle hertenjachten
met elkaar in contact te doen treden. Zij noemt daartoe zes punten op.
Hoe gewenst de vervulling daarvan moge zijn, beschouw ik dit jagersparlement toch als een utopie.
De Commissie beveelt de aanleg van voerakkers aan, waar het publiek
in geen geval toegang zal hebben, ten einde aan het wild de reeds genoemde rust te verlenen en het bovendien op deze wijze natuurlijk voedsel
te geven. W a n t nogmaals, rust is nodig en het valt mij op hoe de stadsmens behoefte heeft om juist in zijn vakantie een maximaal leven te maken (stfhreeuwen, meenemen van koffergrammofoons en radiotoestellen).
Het is alsof de rust van het landschap hen beangstigt.
• De afschotregeling wenst de Commissie in handen gelegd te zien van
de Directie Faunabeheer. Dit lijkt mij alleszins juist, omdat daardoor de
kantjesjagers worden uitgebannen en bonafide jagers de vruchten kunnen
plukken van 'hun inspanning. Helaas 'heeft men hier ook te doen met de
stroperij, die gemotoriseerd is en daardoor steeds moeilijker wordt om
effectief te bestrijden.
Ten aanzien van schade aan landbouwgewassen spreekt de Commissie
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over in- en uitrasteren. Hietbij zijn echter hekken nodig en er zijn — zoals
de praktijk leert — altijd mensen, die ze open laten staan, terwijl het
moeilijk is de zondaar te achterhalen. W a t ik mis is de toepassing van
wildroosters, zoals die al tientallen jaren worden toegepast in het Kroondomein, waarbij de landbouwgronden van gehele gehuchten voor wildschade wordt behoed. Het onderhoud is vrijwel nihil.
W a a r wild 'is zal de mogelijkheid optreden, dat schade ontstaat. Terecht merkt de Commissie op, dat schade, die de jachthouder niet heeft
kunnen voorkomen, moet worden betaald uit het Jaöhtfonds.
W e n s t men het grofwild in stand te houden, dan zal daartoe de wil
moeten bestaan. Deze wil zal zich moeten richten tot de eigenaren van
landbouwgronden en van bossen en tot de jagers, de gebruikers van
landbouwgronden, de bevolking van de Veluwe en de toeristen. Met het
merendeel der landbouwbevolking zal men geen grote moeite hebben,
omdat die een hertenstand al eeuwen heeft gekend en er 'bij velen van
hen belangstelling voor bestaat. Toeristen moeten nog veel leren. Het
plan tot stichting van een museum, waarvan al eens sprake is geweest,
verdient alle aanbeveling.
Als gedurende de winter op voerplaatsen op dezelfde dag en hetzelfde
uur wildtellingen worden gehouden, zodat men een overzicht krijgt van
de wildstand in bepaalde gebieden, als voorts de verhouding van mannelijk tot vrouwelijk wild wordt gebracht op 1 : 1, als per 100 ha niet meer
dan 1 a
hert aanwezig is en selectie afschot plaats vindt, als gezorgd
wordt voor zoveel mogelijk natuurlijk voedsel en liksteenbakjes, voorts
voor de benodigde rustgebieden, terwijl een doelmatige voorlichting
plaats vindt onder verschillende groepen van onze bevolking, dan meen
ik, dat het streven der Commissie met succes zal worden beloond.
W . Brantsma.

Referaten
Nasc sikare i problem njihovih meliocacija. R. Kolakovic.. Narodnï sumar 13 (7—S)
1959 (431—447).
[182.461
In de Volksrepubliek Bosnië en Hercegovina komen nog vele hakhoutbossen en beboste oppervlakten met een soort struikbeplanting voor. De totale oppervlakte van deze
bossen in overheidsbezit bedraagt 547.000 ha, waaraan dan nog een oppervlakte van
261.000 ha moet worden toegevoegd, die particulier eigendom is. De totale jaarlijkse
productie van dit soort bossen komt neer op ongeveer 1,5 m 3 per hectare, voor een groot
deel bestaande uit slecht hout.
Het is moeilijk in deze toestand verbetering te brengen. Veelal worden deze bossen
ook nog gebruikt voor het weiden van vee. Het is thans ondoenlijk om de gehele oppervlakte van deze slechte bossen onder handen te nemen. De schrijver is van mening,
dat het zin heeft zich te beperken tot het verbeteren van die struikbossen, die op betere
gronden staan en waar een wijziging grote financiële voordelen kan hebben. Hij meent,
dat deze bossen op de slechte gronden voorlopig maar in de huidige toestand moeten
blijven.
A.S.

