BOSCH EN W I L D
door
P. BOODT.
Het is mij meermalen opgevallen dat in ons land, voor
zoover het de jacht betreft, een min of meer wijde kloof
bestaat tusschen de boschbouwers en de jagers en aangezien
ik het zoowel in het belang acht v a n den boschbouw als van
de jacht om deze kloof te overbruggen, wil ik in het volgende een poging daartoe doen. Ik meen een dergelijke poging
te mogen wagen, omdat ik een 30-jarigen boschbouwpraktijk
achter den rug heb en mij, v a n mijn prilste jeugd af, verschillende jachtvelden goed bekend zijn. W a a r ik zoowel
voor den boschbouw als voor de jacht veel gevoel en ik
beide onafscheidelijk acht, hoop ik deze saamhoorigheid
objectief te kunnen bezien.
Bosch en wild behoocen bij elkaar.
Dr. A. A. C. S p r a n g e r s wijdt in zijn proefschrift
„De economische beteekenis v a n het bosch voor N e d e r l a n d "
op zeer te waardeeren wijze eenige bladzijden aan dit feit.
H e t komt mij v a n belang voor twee punten uit het proefschrift te citeeren.
D r . S p r a n g e r s begint met er op te wijzen, dat als
bijkomstige opbrengsten v a n het bosch de voordeelen uit
de jacht steeds een gewichtige rol hebben gespeeld en laat
hierop volgen :
„Door de eeuwen heen waren bosch en jacht onafscheid e l i j k e begrippen en nooit zou het bosch zoo hoog in aand i e n hebben gestaan, als het niet het voornaamste jachtveld
„ware geweest voor de vorsten en de hooge heeren. Ook
„in latere tijden, toen de uitoefening v a n de jacht niet meer
„uitsluitend het privilege v a n den adel was, bleef het een
„geliefkoosd vermaak, vooral voor de beter gesitueerden,
„die voor deze ontspanning veel over hadden".
Verder wordt gezegd:
„ E r zijn weinig onderwerpen, waarbij de waardeering van
„het nut zoo sterk uiteenloopt als bij de jacht. Z o o hoog
„als de voorstanders dit nut aanslaan, met voorbijzien v a n
„de schaduwzijden, zoo gering is de beteekenis, welke de
„tegenstanders er aan hechten. Deze overdrijven aan den
„anderen kant schromelijk dè schade, die het wild aan den
„landbouw toebrengt. H e t valt niet te ontkennen, dat bij

„de beantwoording v a n de vraag, welke economische gev o l g e n a a n behoud en bescherming v a n den wildstand
„verbonden zijn, de zakelijke motieven v a a k zeer worden
„vertroebeld door de politiek".
-Ik citeer deze twee punten omdat zij de kern vormen van
het verschil van meening, hetwelk vaak tusschen de boschbouwers en jagers bestaat,
Inderdaad w o r d t van boschbouwzijde te veel vergeten
dat de jacht de oorzaak is, dat o p het huidige moment nog
vele bosschen bestaan en in stand worden gehouden, terwijl
in vele gevallen de politiek er toe leidt om aan den bestaanden wildstand zonder noodzaak afbreuk te doen.
Volgens Dr. S p r a n g e r s moet de oorzaak v a n de
geringere jachtopbrengst der jachtpachten bij het N e d e r landsche boschwezen, vergeleken met die verkregen bij het
Belgische boschbeheer {resp. plm. f 0,54 en plm. f 2.— per
jaar en per ha) vermoedelijk voor een deel gezocht worden
in de min of meer negatieve belangstelling v a n ons boschwezen voor de jacht en in de voor den pachter bezwarende
bepalingen, welke de jachtcontracten v a a k bevatten. W a t
dit laatste betreft, moge ik opmerken, dat de bezwarende
bepalingen in hoofdzaak betrekking hebben op de verdelging v a n het konijn, welke bepalingen voor het boschbehoud
dringend noodig zijn. E n voor zoover gebrek aan belangstelling in de jacht v a n boschbouwzijde aanwezig mocht zijn,
is dit mede een gevolg v a n onkunde.
Dr. S p r a n g e r s zegt hieromtrent en m,i. terecht:
„ O o k het boschbouwonderwijs, zoowel het hoogere als
„het lagere, laat zich met de jachtwetenschap weinig of
„niet in". Schrijver acht dit zeer te betreuren, vooral om
economische redenen, M e n mag nl. „niet verwachten, dat
„aldus bij het beheerend en toezichthoudend boschpersoneel
„een goed inzicht zal worden verkregen in de voor- en na„deelen v a n een bepaalden wildstand en in de wijze, w a a r o p
„de niet geringe maatschappelijke voordeelen v a n de jacht
„kunnen worden behouden met vermijding, voor zooveel
„mogelijk, v a n bezwaren voor de bodemcultuur. Inderdaad
„moet d a n ook bij een groot deel v a n de Nederlandsche
„boschbouwers een gemis a a n kennis v a n het jachtbedrijf
„worden vastgesteld. M e t dit gebrek aan kennis gaat niet
„zelden geringe belangstelling voor de fauna in ruimeren
„zin^ gepaard, zoodat de voortschrijdende verarming v a n het
„dierenleven in onze bosschen niet voldoende de aandacht
„van de beheerders heeft. Dit moet te meer bedenkelijk
„worden geacht, omdat in ons land de bosschen als natuuro b j e c t zulk een belangrijke plaats innemen".
M o e t a a n boschbouwzijde al een te geringe belangstelling
in de jacht geconstateerd worden, zoo moge men niet vergeten, dat vele jagers de bosschen alleen beschouwen als
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schuil- en fokplaats voor het wild. V a n jagerszijde wordt
meermalen op onze Oostelijke buren gewezen, w a a r bosch
en wild één zijn, maar al te v a a k w o r d t over het hoofd
gezien, dat de meeste D'uitsche of Oostenrijksche boschen grootgrondbezitters een gedegen boschbouwopleiding
hebben genoten, zoodat de belangen v a n het bosch in hunne
handen doorgaans ' voldoende veilig kunnen w o r d e n geacht. Bovendien moet opgemerkt worden, dat bij vele Nimrodszonen de jacht in een hartstocht ontaardt, met het gevolg, dat het bosch dikwijls in de verdrukking komt.
O o k in andere landen is dat het geval. Ik heb persoonlijk
kunnen constateeren hoe in de uitgestrekte fijnsparbosschen
van de Saksische bergen het aantal herten v a n dien aard was,
dat jonge culturen, zonder afgerasterd te zijn, onmogelijk
bleken, terwijl de oudere bosschen op ergerlijke wijze door
het „schalen" v a n het edelwild werden beschadigd. Deze
jachtpassie had ook tot gevolg, dat plaatselijk een veel te
sterke reewildstand werd toegelaten, terwijl op de Kurische
N e h r u n g de eland de jonge duinbosschen gevoelig teisterde,
zeer ten nadeele v a n den fiscus.
- •
O o k hier te lande zijn vele jagers geneigd, om te graote
wildstanden aan reeën, hazen of fazanten te onderhouden
en het ligt voor de hand, dat indien dit wild niet voldoende
voedsel op gronden, toebehoorende aan of in pacht zijnde
bij den jager, vindt, de naastliggende terreinen er overlast
van ondervinden.
Behalve te groote wildstanden is het konijn in vrijwel alle
gevallen het grootste twistpunt tusschen boschbouwer en
jager.
Ik mag als voldoende bekend veronderstellen, dat bij de
huidige opvattingen het konijn onvereenigbaar wordt geacht
met elke cultuur en het is mij daarom een raadsel, dat er
nog jagers gevonden worden, die dit zoo bij uitstek schadelijk gedierte kunnen verdedigen. Men spreekt in jagerskringen over het konijn als zijnde „de muziek v a n de jacht" en
ik kan niet ontkennen, dat het bliksemsnel wisselen van
konijnen mooie schoten biedt, maar dit neemt niet weg dat
elk rechtgeaard jager de witpluim in den ban moet doen
en hem gedurende het geheele jaar door moet laten achtervolgen. Er zijn mij echter meerdere jagers bekend, die het
konijn niet meer in hunne jachtterreinen willen zien en al
moet de oorzaak hiervan dan meer gezocht worden in het
feit, dat het onrustige konijn het andere wild — in het bijzonder het haas — verdrijft, alsmede in de omstandigheid,
dat juist omtrent het konijn de meeste klachten inkomen en
daardoor gedwongen verdelgingsmaatregelen noodig maken,
d a n komt de groeiende tegenzin voor het konijn toch de
bosschen ten goede.
Is, voor wat het behoud v a n het konijn betreft, in geen
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geval een compromis tusschen boschbouwer en jager mogelijk, 200 wil ik thans nagaan in hoeverre dit met ander wild
wel het geval kan zijn. De beantwoording- van de v r a a g
in hoeverre wild voor het bosch schadelijk kan zijn, hangt
geheel af v a n plaatselijke toestanden, zoodat elk geval op
zichzelf behoort te worden beoordeeld. In het algemeen kan
als een feit worden aangenomen, d a t bestaande bosschen,
voorkomende op goede vochthoudende gronden, een grooteren wildstand kunnen verdragen dan jonge boschontginningen, welke op hoogere en drogere gronden aangelegd zijn.
V a n de Nederlandsche wildsoorten zijn voor onze bosschen van belang, het hert, het ree, het haas, de fazant
en het korhoen. Die patrijs gevoelt zich meer in de bouwstreken en heidevelden, gecoupeerd door kleine boschperceelen, thuis en is over het geheel zoowel voor den landbouw
als voor den boschbouw nuttig, terwijl de door den jager
wel meest begeerde buit, de houtsnip slechts op den trek
voorkomt. ' E n hoewel van ons waterwild de eenden zeer
gaarne in de bosschen broeden, valt dit wild bij onze boschjachten geheel buiten beschouwing.
H e t Hert is de edelste vertegenwoordiger van het grofwild en de jacht er op was in de oudste tijden slechts toegestaan aan vorsten, edelen en andere hooggeplaatsten,
terwijl het ongeoorloofd schieten van herten vaak met den
dood werd gestraft.
Het hert wordt in ons land slechts weinig in vrijen wildbaan aangetroffen en voor een goed gedijen heeft deze
wildsoort uitgestrekte aaneengesloten bosschen noodig. En
w a a r deze in Holland weinig voorkómen, kan het hert hier
tot de zeldzame wildsoorten gerekend worden. Hoewel een
groot boschcomplex bestaande uit een menging v a n oudere
loof- en naaldhoutopstanden zonder herten niet natuurlijk
is, moet helaas erkend worden, dat de aanwezigheid van
een sterken hertenstand niet vereenigbaar is met een rationeel
boschbedrijf. V o o r deze wildsoort vormen de jonge twijgen
v a n loof- en naaldhout een geliefkoosd voedsel, terwijl, zooals
ik hiervoor opmerkte, door het schillen v a n boomen groote
schade k a n worden veroorzaakt. W a a r de jager dan ook
nog zoo gelukkig is herten te kunnen houden, bewijst hij
den boschbouw een goeden dienst door de voortplanting
v a n dit wild binnen enge grenzen te houden.
In de „Beiträge zur Geschichte des W i l d e s und der Jagd
in Ostpreussen" (Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen 6e
Heft, Juni 1934) deelt Hv M ü l l e r mede, dat in de „Rotwildreviere" van Oost-Pruisen, ter gezamelijke grootte van
plm. 400.000 ha 4723 herten worden geteld, d.i. één hert
op plm. 85 ha, terwijl door de Duitsche Regeering als toelaatbaar maximum 1 hert op 50 ha gesteld is.
Volgens mijne meening zouden zelfs onze oudere bestaande

bosschen dergelijke hoeveelheden grofwild niet verdragen
en in geen geval de jonge boschontginningen, waaruit het
hert door middel van omrastering behoort te worden geweerd.
Het Ree. Dit sierlijke wild hoort in het Nederlandsche
landschap thuis en verdient door den boschbouwer zooveel
mogelijk in stand gehouden te worden, In oudere bosschen,
vooral als deze bestaan uit een menging v a n loofhout- en
naaldhoutsoorten, kan het ree goed gedijen en vindt doorgaans op de boschwegen en paden, zoowel als op de open
plekken in de oudere opstanden voldoende lavei in de aldaar
groeiende grassen en kruiden. Zijn de bosschen jong en is
de grond arm, dan zal het ree noodgedwongen het loofhout
en van de naaldhoutsoorten in het bijzonder de lork en de
douglas aantasten. Deze schade kan echter tot een minimum
worden beperkt, indien, op zaakkundige wijze over het boschcomplex verdeeld, voerakkers van voldoende grootte worden
aangelegd en indien in strenge winters, in het bijzonder wanneer er veel sneeuw ligt, op verschillende plaatsen in het
bosch voeder wordt gedeponeerd. Ook is het gewenscht om
boschafdeelingen waarin veel natuurlijke opslag voorkomt of
wel waar houtsoorten zijn geplant, welke door het ree gaarne
worden gezocht, tijdelijk af te rasteren.
De aanleg van voerakkers, de wintervoedering zoowel als
de afrasteringen zijn kostbaar; de kosten hiervan behooren
uit den aard der zaak ten laste van de jacht te worden gebracht. W a a r echter de boschboüw vereenigbaar is met een
rationeele reewildstand, kan de boschbouwer den jager tegemoet komen door b.v. gratis of tegen lagen prijs de voor de
afrasteringen benoodigde palen te leveren, enz. Voorts dienen
de boschbouwers acht te geven op alles wat den reestand
kan schaden en indien de jagers zorgen, dat 'het aantal reeën
binnen bepaalde grenzen blijft, zal het mogelijk zijn, dat,
evenals bij onze buren, ook in de Nederlandsche bosschen
gedurende de zomermaanden kapitale bokken met sterke koptooi met den kogel worden afgeschoten.
Het is niet mogelijk aan te geven hoe sterk een reewildstand
uiterlijk mag zijn, omdat dit geheel van plaatselijke omstandigheden afhankelijk is. Mij zijn gevallen bekend dat in de
fijnsparbosschen van het Saksische Erzgebergte, waarvan de
bodem bestaat uit verweeringsproducten van gneis en basalt
en begroeid is met goede grassen en kruiden, in houtvesterijen van plm. 2500 ha grootte jaarlijks ongeveer 25 goede
bokken afgeschoten werden, dus 1 jaagbare bok (zesender)
per 100 ha. W a n n e e r men in aanmerking neemt, dat om dit
getal tè kunnen blijven afschieten, voldoende geiten, spiesen gaffelbokken aanwezig moeten zijn, dan zal de reestand
in dergelijke boschcomplexen wel ongeveer 150 stuks sterk
moeten zijn, Onze Nederlandsche bosschen 2ullen voor het
grootste gedeelte een dergelijke reestand niet kunnen ver-
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dragen, en zeker niet de bosschen voorkomende op hooge
en droge gronden.
Is het ree inhaerent aan het bosch, het Haas leeft ook veel
op de vlakte, hetzij deze uit bouw- of graslanden, dan wel
uit heide bestaat. M e n spreekt dan ook van bosch-, hei- en
Veldhazen al naar de streek w a a r dit wild gewoonlijk te
vinden is.
Bij strenge winters met veel sneeuw trekken vele veld- en
heihazen naar de bosschen, ten einde daar beschutting tegen
de koude en voedsel te zoeken. En juist is het in dergelijke
winters, dat het haas voor het bosch bijzonder schadelijk
kan zijn. D e boven den sneeuw uitstekende stammetjes, in het
bijzonder van loofhout, worden geschild of afgebeten, w a a r door geheele culturen kunnen worden vernietigd. A a n deze
vernietiging nemen zoowel de bosch- als de heide- en veldhazen deel, w a n t door de sneeuwlaag is op de bouw- en
graslanden, waar het boschhaas ook veel laveit, geen voedsel
te vinden.
In dergelijke strenge winters is het voor het boschbehoud
noodzakelijk, dat in de bosschen langs de wegen voeder
(koolraap, boerekool, hooi, enz.) wordt gestrooid en mocht
dit nog niet voldoende zijn, dan kan door den jager gebruik
gemaakt worden van stankverwekkende stoffen, welke rondom de meest aan de hazenvraat blootstaande culturen
moeten worden verspreid. O o k zal het hier en daar noodzakelijk blijken culturen af te rasteren en tot afschot van
hazen over te gaan,
• Het behoeft wel geen betoog, dat in bestaande bosschen
met overwegend oudere opstanden een grootere hazenstand
toelaatbaar is dan in de jonge ontginningen, vooral indien
deze op schrale gronden aangelegd zijn, In dergelijke aanplantingen kunnen in sneeuwrijke winters reeds enkele hazen
belangrijke schade aanrichten. W a a r onze bosschen voor het
grootste gedeelte nog jong zijn en meerendeels op de slechtste
gronden zijn aangewezen, is het volgens mijne meening geraden om het aantal hazen voorloopig tot het uiterste te
beperken.
Deze beperking is m.i. niet noodig voor de Fazant, een
echte boschvogel, die zich zoowel in onze bestaande bosschen
als op de jonge culturen goed thuis gevoelt.
D e fazant is voor het bosch nuttig, daar de vogel er veel
toe bijdraagt insectenplagen te voorkomen. W e l is w a a r zullen
bi} een flinken fazantenstand de oogst van boomzaden (eikels,
beukenoten, enz.) alsmede de bezaaiingen, zoowel natuurlijke
als kunstmatige in de verdrukking kunnen komen, maar dit
nadeel moet de boschbouwer zich m.i, getroosten, al ware
het alleen uit de overweging, dat de kleurrijke fazantenhaan
de bosschen op bijzondere wijze stoffeert.
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De fazant vindt voor een goed gedijen in lage, vochtige
looi hou tbosschen optimale toestanden ; de aanwezigheid van
water en veel voedsel is voor het houden van een behoorlijken
fazantenstand onontbeerlijk. Hieruit volgt, dat, wil men in
naaldhoutbosschen, groeiende op hooge en droge gronden
een fazantenjacht handhaven, ingrijpen van den. mensch
noodig is. In dergelijke bosschen moeten op verschillende
plaatsen wildakkers worden aangelegd, waarop haver, lupinen, aardappels, zonnepitten, mangelwortels, bieten, enz.
moeten worden verbouwd. Ook behooren op de laagst gelegen plaatsen in de bosschen drinkgelegenheden te worden
gemaakt, welke trouwens ook aan de kleine boschvogels ten
goede zullen komen.
De boschbouwer moet m.i. den jager behulpzaam zijn door
hem de noodige terreinen voor wildakkers en drinkkuilen
tegen zeer matige pacht af te staan en mocht de jager tot het
kunstmatige fokken van fazanten willen overgaan, dan ware
hem alle faciliteiten te verleenen.
D e aanleg van wildakkers en drinkgelegenheden in het
bosch, ook in de oudere bosschen op de goede gronden, is m.i.
een plicht van den jager tegenover de landbouwers. W a n t
al moge de fazant voor onze bosschen meer nuttig dan schadelijk zijn, dit kan in geen geval gezegd worden voor den
landbouw. De schade hieraan toegebracht kan zeer groot zijn,
vandaar dat het in onze jachtwet mogelijk gemaakt is om van
overheidswege de fazant voor verschillende streken als schadelijk gédierte aan. te wijzen.
Indien de fazanten in de bosschen onvoldoende voedsel
vinden, trekken zij in koppels n a a r de dichtstbij gelegen akkers
en wanneer de jacht op deze akkers aan anderen toebehoort
dan aan degenen, die de bosch jacht hebben, kan aan den fazantenstand gevoelig afbreuk worden gedaan. Het eigenbelang van den jager zal derhalve in de meeste gevallen een
spoorslag zijn om door den aanleg van voldoende wildakkers
in de bosschen te trachten den fazanten het verblijf aldaar
aangenaam te maken.
.
Is de fazant een echte boschbewoner, zoo kan dit niet gezegd worden van het Korhoen.
Deze wildsoort isj typisch voor onze uitgestrekte heidevelden
en hoogvenen en kan tot het oerwild van Nederland gerekend
worden. Zooals de Duitsche naam „Birkwild" aangeeft, komt
het korhoen ook in bosschen voor, maar dan bij voorkeur in
door ruime heiden gecoupeerde bosschen ; een echte boschvogel is het korhoen bij ons te lande niet. W e l treffen wij de
korhoenders aan in holstaande vliegdenbosschen, alsmede op
de, in de heidevelden aangelegde jonge naaidhoutaanplantingen, waar zij, door het uitpikken der knoppen plaatselijk merkbare schade kunnen aanrichten. Deze schade beperkt zich
echter tot een tijdelijk tegenhouden van den hoogtegroei der
grove dennen, welke, bij herhaald bezoek van de korhoenders
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zgn. „krooskoppen" gaan vormen. Zoodra de naaldhoutbeplantingen uitgebreid worden, wordt de schade over grootere
oppervlakten verdeeld en daardoor minder merkbaar.
Volgens mijne meening moeten wel zeer groote aantallen
korhoenders aanwezig zijn om afschot buiten den jachttijd
te motiveeren en ik heb het vroeger in Drenthe wel ondervonden, dat in enkele gevallen zulk een maatregel urgent is.
Tegenover de voormelde schade door korhoenders aangebracht staat het voordeel, dat deze wildsoort bij bestrijding
van insectenplagen goede diensten kan bewijzen. Uit persoonlijke ervaring zijn mij voorbeelden uit de provincie
Utrecht bekend, dat bij een plaag van de dennenbladwesp
(Lophyrus Pini) groote vluchten korhoenders de kronen van
de aangetaste dennenbosschen afzochten.
W o r d t verder in aanmerking genomen, dat het korhoen
sinds overoude tijden in ons Nederlandsche heidelandschap
thuis behoort, terwijl de „balz" van de blauwzwarte hanen
een v a n de indrukwekkendste natuurtafereelen is, welke den
natuurliefhebber in het voorjaar wordt geboden, dan kan ik
niet anders dan sympathie voelen voor deze wildsoort en
meen ik het behoud er van den boschbouwer te mogen aanbevelen. A a n de andere zijde behoort de jager, zoodra van
boschbouwzijde ernstige schade wordt aangetoond, het zijne
te doen om door afschot van korhoenders deze schade tot een
minimum te beperken.
.
Resumeerende kom ik tot de conclusie, dat in het belang van
een rationeel blijvend boschbedrijf de desiderata van den
boschbouwer kunnen zijn een zeer matige herten- en een
goede reewildstand in de bestaande oudere bosschen, een
matig aantal reeën in de jonge ontginningen, waarin voor het
hert geen plaats kan worden ingeruimd ; een behoorlijke
hazenjacht in oudere boschcomplexen, met betrachting van
groote gematigdheid voorzoover het de jeugdige boschaanplantingen betreft, terwijl in alle bosschen de aanwezigheid
van fazanten en in de nabijheid van de meeste bosschen, die
van korhoenders met genoegen zal worden geconstateerd.
Indien de jager zich bij deze wenschen kan aansluiten, dan
zal het mogelijk zijn, dat boschbouwer en jager, elkaar begrijpende, arm in arm door de bosschen gaan, dat ook de boschbouwer met groot genot naar den uit het bosch tredenden
sterken zesender-bok kijkt en hij met vreugde den balzroep
van den korhaan, zoowel als het gekraai van den fazantenhaan hoort. D a n zal ook het bosch zoowel voor boschbouwer
als voor jager een harmonisch biologisch leven beteekenen,
waaruit beiden de groote natuurwetten kunnen leeren, en zal
het bosch ophouden te zijn een „geïnventariseerd houtstofmagazijn", zooals de grondlegger van het begrip „Bosch",
onze leermeester v a n S c h e r m b e e k , op de hem eigen,
kenmerkende wijze een bosch zonder leven van wild noemde.

