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Wanneer men bos en jacht in beschouwing neemt moet men zich eerst
afvragen of bos en wild bij elkaar behoren en naast elkaar kunnen bestaan,
want wanneer men over wild spreekt betrekt men automatisch de jacht in
het probleem.
Het is namelijk toch zo dat in de huidige maatschappij de regulerende taak
van de jacht niet meer is weg te denken in een gebied waar wild in enig
aantal voorkomt. Ik wil hier dus de jager zien als de man wiens jachttaak
een onderdeel is van zijn grotere taak: het beheer van bos, landschaps- en
recreatieterrein. Dus niet de sportjager die de jacht beoefent als sport en
ontspanning, naast een op geheel ander gebied liggende taak of beroep,
hoewel deze als hulp voor het wildbeheer zeker niet kan worden gemist en
allerminst ongewenst is. De jager-schieter, die het alleen om het getal en het
tableau en/of de mooie trofee (en dan liefst goud of zilver) te doen is, Iaat
ik hier beslist buiten beschouwing.
Ik wil hier ook niet de jacht op zichzelf in het geding brengen. Het morele
en ethische bestaansrecht van de jacht is een principiële kwestie en een
vraagstuk dat thans niet aan de orde is. Van iemand, die uit gevoelsoverwegingen tegen jacht is, kan men niet verwachten, evenmin wanneer hij
bosbouwer is, dat hij de combinatie bos en jacht een warm hart zal toedragen.
Ik zou dus de vraag willen stellen, behoren bos en wild noodzakelijk bij
elkaar, is deze combinatie gewenst en zo ja is deze mogelijk? Over de noodzakelijkheid valt te twisten wanneer men zich het bedrijfsdoel niet duidelijk
voor ogen stelt. Is het bedrijfsdoel zuiver het telen en produceren van hout,
dan bestaat er geen enkele noodzaak een wildstand aan te houden. Heeft
ons produktiebos daarnaast ook nog een andere taak of is het bedrijfsdoel
meer gericht op landschaps verfraaiing, op recreatie, op natuurbescherming
of op het behoud van bepaalde levensgemeenschappen, dan ligt de zaak
heel anders. Een „leeg" bos mist dan wel een groot, zo niet het grootste deel
van zijn bestaansreden. Welke recreant, om dit moderne woord maar te gebruiken, welke natuurliefhebber en welke natuuronderzoeker is er niet juist
op uit om wild, in de ruimste zin van het woord, te zien en waar te nemen.
Ga met leken het bos in, vertel hen over bosbouwkundige, houtteeltkundige
problemen, zij luisteren min of meer aandachtig, maar de belangstelling wordt
pas werkelijk, wanneer je over het wild gaat praten en het grootst wanneer
ze dit wild zien. Waar zou de naam van de Veluwe, om maar een voorbeeld
te noemen, blijven, wanneer die „alleen maar uit bos" zou bestaan en de
levende fauna zou ontbreken. Z o min als de natuurlijke terreinen als heide,
zandverstuivingen, laaggelegen vennen enz. in het geheel gemist kunnen
worden, zo min mag de dierenwereld ontbreken en daarin weer het wild als
hert, ree, haas, konijn, fazant en korhoen. Ook in het buitenland is, zo gaat
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het mij althans, de grote attractie het zien van vogels, klein wild en ik zou
haast zeggen als het allerbelangrijkste het grofwild.
Voor de wandelaar en de trekker zou de animo beslist veel kleiner zijn
wanneer hij moest ronddolen in wildloze gebieden. Het is merkwaardig genoeg
bij de meeste mensen zo, dat wild zien veel aantrekkelijker is dan het waarnemen van bijvoorbeeld zangvogels, duiven en dergelijke. Wanneer wij het
doel van het bos stellen boven het alleen produceren van hout, hoe belangrijk dit ook is, in het bijzonder voor de particuliere bosbezitter, het bos dus
ook een ideeële, een ethische, een culturele waarde toekennen, dan kan en
mag daarin de fauna niet ontbreken. Maar ook bosbouwkundig bezien zou
een verarming van de dierenwereld voor het bos funest gaan werken.
Zou men de dierenwereld kunnen beperken tot een bepaalde groep die
men nodig heeft, met uitsluiting van andere groepen die naar men meent
alleen maar schadelijk zijn? Zou hier dan het natuurlijke evenwicht niet worden verbroken met alle gevolgen van dien? Bestaat er niet een onverbrekelijke
samenhang tussen micro-organisme, insecten, vogels en zoogdieren en zijn
deze soorten niet alle nodig in een, om een Duits woord te gebruiken, „Naturgemasse Waldwirtschaft"? Wisselwerking tussen flora en fauna en binnen
de fauna zelf is onontbeerlijk voor het bestaan van het Bos met een hoofdletter. Men zou kunnen voorstellen afzonderlijke natuur- en jachtreservaten
aan te wijzen naast bosreservaten. Zo dit al de juiste oplossing zou zijn, lijkt
mij dit voor ons kleine land een onmogelijkheid. Dit kan wellicht uitvoerbaar
zijn in meer oostelijk gelegen landen of in andere werelddelen, zoals Afrika
en Amerika, waar men deze terreinen voor het uitkiezen heeft.
Het tot stand komen van de nieuwe jachtwet van 1954 wijst erop dat de
overheid bewust de jacht en het wild een plaats geeft in de Landbouw met
een hoofdletter, al worden de belangen van de landbouw op de eerste plaats
gesteld en zijn de bepalingen van de Wet er zoveel mogelijk op gericht het
nadeel dat door de aanwezigheid van een overmatige wildstand zou kunnen
ontstaan, te beperken. Hierbij en bij de bescherming der natuurwaarden
heeft de jacht een dienende functie. Bij de wettelijke regeling is er naar
gestreefd de jacht zo te regelen, dat deze voor de jager zijn aantrekkingskracht blijft behouden en de belangen van landbouw, bosbouw en natuurbescherming toch geheel tot hun recht kunnen komen. De wetgever heeft
zelfs gestreefd naar het behoud van een zo groot mogelijke wildstand en
daartoe zijn bepalingen gemaakt die er op zijn gericht een te grote beperking
van het wild te voorkomen. Naast bescherming van land- en bosbouwbelangen is ook bescherming van de wildstand doel van de jachtwet.
Het probleem van de wildschade is ontegenzeggelijk in de laatste decennia
steeds meer als zodanig gegroeid. In de middeleeuwen speelde het bos hoofdzakelijk de rol van wild reservoir voor de rijken, de grootgrondbezitters. Het
bos was nog het bezit van enkelen die graag wat wildschade namen terwille
van hun jacht. Vanaf het begin van onze eeuw is echter het bos veel meer
gemeengoed geworden, heeft het bos veel meer een algemeen, economisch en
sociaal belang verkregen en werden de problemen ruimer en scherper gesteld.
Er zijn bovendien veel meer belangen in het spel gekomen.
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De eis van nogere produktie van landbouw en bosbouw, alsmede van
rationalisatie en specialisatie, heeft andere stromingen doen ontstaan en dit
betekent ook meer tegenstellingen. Het is voor de één vaak moeilijk het
terrein van de ander te overzien, laat staan te begrijpen en te waarderen.
De verzorging van het wild en de uitoefening van de jacht moeten zodanig
geschieden dat het behoud van het bos en zijn welvaartsdoel voor de mensheid niet in gevaar komen. Bos is een levensgemeenschap. Nadat het grote
roofwild daaruit verdwenen is door de steeds toenemende ingreep van civilisatie en techniek zal de jager diens plaats zo goed mogelijk moeten innemen.
Het zou betreurenswaardig zijn wanneer de bosbouw wereld in twee kampen
verdeeld zou worden, namelijk dat der jagers en niet-jagers. Dit moest in
werkelijkheid niet nodig zijn. De wens, van zowel de bosbouwer als de
bosbouwer-jager, moet kunnen zijn een wildstand waarvan de dichtheid van
bezetting afhankelijk is van de wildsoort, het bed rijf sd oei van het boscomplex,
de leeftijd, de uitgestrektheid en de verdeling van de opstanden. En beslist
niet als laatste, de hoedanigheid van de grond, wat deze kan voortbrengen,
niet alleen aan bomen maar ook aan struiken, kruiden, enz. Het is zonder
meer duidelijk dat oudere bossen op goede, vochthoudende gronden een
grotere wildstand kunnen verdragen dan jonge ontginningen op hoge, droge
gronden.
Dat in een bos een zekere, matige wildstand gewenst is en dat slechts in
dit geval het bos voor de bosbouwer en de jager een harmonisch, biologisch
geheel zal betekenen, is mijns inziens toch niet zo moeilijk waar te maken
wanneer wij zien dat de waarde van een belangrijk deel onzer bossen in ons
zeer dicht bevolkte land wordt bepaald, of althans mede wordt bepaald,
door het recreatiedoeL
Zodra maatregelen worden genomen om een zekere wildstand intact te
houden is dit voor een boscomplex met recreatieve waarde even zo goed
rationeel als meer technische mechanische-maatregelen voor de opvoering
van de houtproduktie rationeel kunnen zijn. Dat de combinatie wild-recreatiepubliek ook weer zijn speciale problemen heeft en ook weer vaak controversen te overbruggen geeft, laat ik hier thans buiten beschouwing.
Van de Nederlandse wildsoorten zijn voor onze bossen van belang:
edelwild, reewild, haas, konijn, fazant, korhoen, patrijs en houtsnip. Het
edelwild, het woord zegt het reeds, de edelste vertegenwoordiger van het
grofwild, komt in de vrije wildbaan alleen op de Veluwe voor en aangezien
het voor zijn rust alleen al grote boscomplexen nodig heeft, zal het aantal
lot het uiterst beperkt moeten blijven. Een volkomen verdwijnen zou om
vele redenen een onherstelbaar verlies betekenen. Hier zal de jacht dus regelend moeten optreden.
Het ree, in bijna geheel Nederland voorkomend (behalve Zeeland en
Westelijk Zuid- en Noord-Holland), is een wildsoort die in het oudere loofhout en in gemengde boscomplexen met voldoende open plekken, graswegen
en -bermen, weinig schade aan zal richten, vooropgesteld dat aan het sinds
de oorlog sterk toegenomen aantal thans paal en perk wordt gesteld. Jongere
opstanden op armere gronden kunnen wel kwetsbaar zijn, echter ligt gelukkig
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de optimale biotoop van deze wildsoort in het meer parkachtige landschap
van de Gelderse Achterhoek en Twente.
Aanleg van voerakkers is de beste methode om schade tot een minimum
te beperken. Bij het afschot dient er wel op te worden gelet dat de juiste
geslachtsverhouding van 1 : 1 wordt nagestreefd. Men dient niet alleen de
bokken met trofeeën te schieten, maar ook de minder goede en oude geiten
uit te selecteren.
Bij de hazen kan men spreken van bos-, heide- en veldhazen. Dat de bosen heidehaas schadelijk is kan in zijn algemeenheid niet worden gesteld, al
zullen incidentele gevallen van schade kunnen voorkomen. Een gevaarlijke
tijd is de winter met veel en lange tijd sneeuw, temeer omdat dan ook de
veldhazen bij gebrek aan lavei op het bos afkomen. Schillen en afbijten van
jonge loten zijn dan het gevolg; dit kan worden beperkt door het uitstrooien
van voer en het neerhakken van eiken en ander loofhoutdunsel.
Het konijn, vroeger een probleem van de eerste orde wat de schade en
de bestrijding betreft, is thans zo ver gedecimeerd door de myxomatose dat
het vrijwel buiten beschouwing kan worden gelaten. Waar het even de kop
weer opsteekt volgt ook snel weer deze ziekte.
Een natuurlijke fazantenstand kan mijns inziens niet schadelijk zijn. Deze
vogel is eerder nuttig door zijn bijdrage als onder andere insecteneter en zijn
mooie stoffering van het landschap. Een of een paar fazanten aan de bosrand
is iets waarvoor je toch altijd even blijft stilstaan.
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Hetzelfde geldt voor het korhoen, een minder talrijk en meer plaatselijk
voorkomende vogelsoort. Schade kan ontstaan door het uitpikken van knoppen in jonge naaldhoutaanplantingen. Indien dit nodig is dan kan hier door
een afschotvergunning paal en perk worden gesteld. Toch kan deze vogel
ook weer nuttig zijn als insectenverdelger. Ook uit recreatief oogpunt zou
het een bijzonder groot verlies zijn wanneer deze vogelsoort uit ons bos- en
heidelandschap zou verdwijnen. Wie eenmaal in het vroege ochtendgloren
„korren" heeft zien en horen baltsen zal dit volkomen beamen.
Een wildsoort, nog niet genoemd, is het wilde zwijn. Dit is nu zonder meer
schadelijk, zullen de meesten zeggen (ook de jachtwet spreekt van schadelijk
wild). Voor de landbouw, ja. Maar voor de bosbouw een typisch voorbeeld
hoe betrekkelijk het begrip wildschade is. Wie kent niet het nut van wilde
zwijnen in onze bossen, terwijl de schade betrekkelijk zo gering is.
Bij alle soorten dient men dus de dichtheid aan te passen aan de omstandigheden.
Een andere reden om de dichtheid van bepaalde dier- en wildsoorten niet
te hoog te laten oplopen ligt bij de betrokken wildsoort zelf. Er is niets
funester voor een sterke en gezonde wildstand dan een te grote dichtheid.
Ook hier ligt een natuurlijk evenwicht tussen het aantal stuks en de oppervlakte, niet alleen om der wille van het bos, maar evenzeer om der wille van
het dier zelf. Elke verstandige bos- en wildbeheerder zal dit inzien en er naar
handelen.
Een andere vraag is hoe staat het met de kennis van het met geringe
middelen verhogen van de voedingsmogelijkheden voor het wild in bos en
veld? Nog maar sinds korte tijd zijn en worden onderzoekingen gedaan
(Itbon) naar de voorkeur van wild (in het bijzonder van het schalenwild) voor
hetgeen het bos zelf aan natuurlijk voedsel biedt. Op basis daarvan moet het
mogelijk zijn de schade aan voor de bosbouwer belangrijke gewassen op te
heffen of te verkleinen door het wild de opname van ander voedsel, dat de
bosgemeenschap ook oplevert, mogelijk te maken. Met de vuist op tafel slaan
en eisen dat het vóórkomen van wild drastisch wordt beperkt, lost het
probleem niet op. Het is hier niet de plaats en zou ook te ver voeren op de
aanleg en het beheer van wildakkers, wildweiden en wildopstanden verder in
te gaan. Het is mijn vaste overtuiging dat onderzoek en proeven ons nog
veel kunnen helpen en doen bereiken.
Tn het kort kan nog even worden vastgesteld dat er drie wegen open staan
om wildschade binnen de toelaatbare perken te houden namelijk:
1. Vermindering van de wilddichtheid
2. Verbetering van de voedingsmogelijkheden voor het wfld (natuurlijk,
zowel als kunstmatig)
3. Technische beschermingsmaatregelen als rasters, afweer stoffen, enz.
Het zal van de plaatselijke omstandigheden afhangen welke weg of wegen
men zal moeten bewandelen.
Om een juiste harmonie te scheppen tussen bos en jacht cn dus tussen
bosbouwer en jager is het noodzakelijk dat beiden min of meer kundig zijn
op het terrein van de ander. Waardering voor eikaars werk kan slechts moge-
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lijk zijn wanneer men ook van eikaars werk afweet. Wat is dan eenvoudiger
om deze twee taken in één persoon te verenigen? Noodzakelijk is dit echter
niet, met wederzijdse kennis en begrip is al veel gewonnen.
Aangezien het begin van alle kennis de opleiding is, za! hier het beginpunt moeten liggen. En of de bosbouwopleiding nu lager, middelbaar of
hoger is, maakt niet uit; elke opleiding zal in zijn eigen vorm en programma
het desbetreffende vak moeten opnemen. Het doet er niet toe of men dit nu
faunakennis, faunabeheer of jachtkennis noemt, het een is aan het ander toch
onherroepelijk verbonden en hoe veelzijdiger dit onderwerp wordt behandeld
hoe beter. Dat hieraan in het verleden (te) weinig aandacht is besteed zullen
weinigen willen tegenspreken, dat er in de huidige tijd tekenen zijn die er op
wijzen dat hierin een zekere kentering komt is evenzo een feit. Het moet
komen maar het zal ook komen, want het is mijn volle overtuiging dat het
spreekwoord „onbekend maakt onbemind" bij vele zeer goede bosbouwers
de diepere oorzaak is van hun vaak afwijzende houding tegenover wild en
jacht.
Met de opleiding alleen zijn we er echter nog niet, ook in de praktijk, in
de organisatie moet de synthese tot uiting komen. Of men daarbij in deze
opbouw reeds van onder af aan wil beginnen of dat eerst in de hogere rangen
of de top de leiding over het bos en de fauna worden verenigd, is een vraagstuk van praktische uitvoering. Dat een en ander mogelijk is in de praktijk
en goed werkt, bewijst een van onze grootste bosbedrijven in het land.
In dit verband zou ik ook de aandacht willen vragen voor een onvolledigheid in onze jachtwetgeving.
Stellen wij als eis dat een goed bosbouwer ook iets van het wild en van
de jacht moet weten, dan mogen wij deze eis toch zeker wel stellen aan de
(aanstaande) jager zelf. De jachtwet bevat vele bepalingen waaraan men
moet voldoen om een jachtacte te kunnen verkrijgen en dus te mogen jagen.
De eis van enige kennis van wild, jachtmethoden, wapens en munitie, zal
men daarin echter tevergeefs zoeken. Naar men zegt wordt ook hieraan
gewerkt en dit kan alleen maar worden toegejuicht omdat hierdoor mogelijke
misverstanden tussen bosbouwers en jagers eerder uit de weg geruimd zullen
kunnen worden.
Summa summarum moet een compromis tussen bos en jacht (wild) mogelijk
zijn.

