Methode

Fretten
hulp bij duurzame konijnenbestrijding
Vroeger kwam het wilde konijn voornamelijk voor in het buitengebied,
in de bossen, de droge zandgronden en de duinen. Net zoals veel andere plaagdieren heeft het wilde konijn de laatste decennia de stedelijke gebieden opgezocht. Wanneer de konijnen in grote hoeveelheden
op een bepaalde plaats in de steden worden aangetroffen, is de kans
groot dat er overlast ontstaat. Denk hierbij aan vraat- en graafschade.
Er dient regulerend te worden opgetreden. Daar het jagen met het geweer binnen de bebouwde kom verboden is, is fretteren dan een oplossing om de overlast effectief te bestrijden.
Werkwijze
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Fret achter een buidel.
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De fretten worden in de konijnenholen losgelaten en jagen de konijnen naar buiten. Over de uitgangen worden
buidels geplaatst. Dit zijn netten waarin aan de buitenkant een stevig koord is gevlochten en die met een houten pin in de grond worden vastgezet. Springt het konijn
uit een uitgang, dan sluit het net zich achter het konijn
en is het gevangen. Het nadeel van deze vangmethode is

dat ongeveer 40% van de gevangen konijnen toch weet te ontsnappen. Als de druk
op het sluitkoord afneemt, kan de buidel
gemakkelijk weer open gaan. Bij dichte
begroeiing sluit het net vaak onvoldoende
aan en wanneer de begroeiing erg dicht is,
ben je regelmatig te laat bij de buidel en
is het konijn verdwenen. Vanwege dit ontsnappen gebruik ik tegenwoordig meestal
vangkooitjes. Deze zijn snel en gemakkelijk te plaatsen en van de gesprongen
konijnen weet slechts 5% te ontsnappen.
Een ander vangmiddel is het lange net.
Het desbetreffende stuk grond waar de konijnenholen zich bevinden, zet ik met een
lang net af. De netten die ik gebruik bij
het bestrijden van konijnen, hebben een
lengte van ongeveer vijftig meter en een
maaswijdte van vijf centimeter. Dit lange
net is in Nederland een verboden vangmiddel en ik heb als een van de weinigen
een landelijke ontheffing om het lange net
voor het vangen van konijnen te mogen
gebruiken. De konijnen die het hol ontvluchten, lopen zich in de vangkooitjes
vast. De konijnen die alsnog weten te
ontsnappen komen in het lange net terecht. Door beide vangmiddelen samen te
gebruiken, ontsnappen er geen konijnen.
Bij containers en tuinhuisjes zijn de uitgangen vaak zo groot dat het plaatsen van
buidels en vangkooitjes geen zin heeft.
Dan plaats ik alleen het lange net.
Als je een opdracht krijgt om schade
veroorzaakt door wilde konijnen te bestrijden, dan dien je over een grondgebruikersverklaring te beschikken als de
eigenaar of de grondgebruiker tijdens het
fretteren niet aanwezig is. Deze verklaring
vult de eigenaar of grondgebruiker in en
tijdens het fretteren dien je deze bij je te
dragen inclusief een legitimatiebewijs.
Ben je op de grond van een ander aan het
fretteren zonder deze verklaring dan is er
sprake van stroperij.
Nadat ik de overlast heb bestreden, adviseer ik de opdrachtgever over de te nemen

Konijn en fret in een vangkooi.

maatregelen om schade in het vervolg te
beperken. Bestrijden van konijnen blijft
een voortdurende zorg omdat konijnen
uit de omgeving naar de lege holen trekken. Er zullen dus weringsmaatregelen
genomen moeten worden om toekomstige
overlast te voorkomen. Zelfredzaamheid
van de opdrachtgever staat bij mij hoog in
het vaandel.

Het lange net.

ongeveer 400 à 500 gram. Daar moertjes
(vrouwtjes) vaak veel kleiner zijn dan rammen, wil men het liefst met moertjes jagen
op konijnen. Met moertjes kun je echter
niet het gehele jaar fretteren omdat ze gedurende een gedeelte van het jaar drachtig
zijn en pups grootbrengen. Daarom ben ik
bezig met het fokken van kleine rammen.
Kleine, zuivere fretten hebben over het algemeen weinig spiermassa. Dit heeft onder andere tot gevolg dat deze dieren na
een of twee uur fretteren volledig uitgeput
zijn. Om meer spiermassa en jachtdrift in
de fretten genetisch vast te leggen, kruis ik

Duurzaam

Een fret bij de vangst van de dag.

Fretteren op konijnen bij bestrijding van
schade is het gehele jaar door toegestaan.
Het kan dan voorkomen dat er drachtige
of zogende konijnen gevangen worden.
Deze laat ik direct na het vangen weer
los. Mede hierom vind ik fretteren een humane methode om konijnen te bestrijden.
Doordat de overlast door konijnen toeneemt en fretteren een duurzame manier
van bestrijden is, zien we dat de interesse
voor het fretteren aan het toenemen is.
Voor belangstellenden organiseer ik daarom regelmatig workshops fretteren. 

Fokken van jachtfretten
Al bijna vijftig jaar houd ik mij bezig
met fretteren, vooral met het vangen van
wilde konijnen die overlast veroorzaken.
Zo’n tien jaar geleden heb ik deze hobby
serieus opgepakt. Daarvoor ben ik eerst
op zoek gegaan naar goede jachtfretten.
Na vele miskopen heb ik er enkele kunnen aanschaffen. Als je deze jachtfretten
in een konijnenhol loslaat, gaan ze direct
op zoek naar de in het hol aanwezige konijnen. Ze laten de vluchtende konijnen
springen, die vervolgens in de buidel, het
vangkooitje of lange net worden gevangen. Maar de fret kan het konijn soms ook
onder de grond te pakken krijgen. Soms
wordt het konijn dan gedood en de fret
komt vervolgens vast te zitten omdat hij
bij de gedode prooi blijft. Om dit vastzitten te voorkomen, gaat bij fretteurs de
voorkeur uit naar kleine jachtfretten van

mijn fretten met de bunzing. Niet met de
in het wild voorkomende bunzing, maar
met de gedomesticeerde bunzing met een
beetje frettenbloed. Nakomelingen van
deze dieren hebben het voordeel dat ze
direct voor het fretteren gebruikt kunnen
worden. Het zijn handtamme, korte, stevig gebouwde dieren die gewoonlijk een
veel betere gezondheid hebben dan huisfretten. Aan huisfretten worden andere
eisen gesteld dan aan jachtfretten. Er is
vaak op eigenschappen geselecteerd die
nadelig zijn voor het jagen en de algehele
gezondheid, vergelijkbaar met problemen
die we nu regelmatig bij rashonden aantreffen. Mijn dieren worden altijd buiten
gehouden, hebben een grotere natuurlijke
weerstand en zijn zelden ziek.

Gedomesticeerde bunzing met een beetje
frettenbloed.

Meer informatie over fretteren en de workshops kunt u vinden op www.jachtfretten.nl.
Of neem direct contact op via erikvanheumen@home.nl.
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