DISCUSSIE OP MINI-CURSUS OVER JACHT EN SCHADEBESTRIJDING
Vanuit het publiek waren vragen opgeschreven, deze werden besproken.
Wordt alleen het zwakste dier bejaagd? Hoe zie je dat als jager bijv. bij een vlucht ganzen?
Wordt ‘natuurlijke selectie’ ook gehanteerd door jagers?
In ons land is geen sprake meer van echte natuur. Alleen in de natuur komt echte ‘natuurlijke
selectie’ voor. De mens heeft in Nederland overal ingegrepen. Om soorten in stand te houden is ook
menselijk ingrijpen nodig. Jagers kunnen inderdaad niet zien welke vogel ‘zwak’ is.
Wat wordt verstaan onder ‘verantwoord jagen’? Wat is dat en wie bepaalt dat?
Er bestaat een ethische code onder jagers: ‘weidelijk’ jagen. Dat houdt bijvoorbeeld in dat in het
broedseizoen niet de ‘ouders’ worden neergeschoten. Ook wordt er niet eerst een diersoort
‘gekweekt’, om daarna te gaan beschieten. Dat komt in de opleiding aan bod en wordt onderling
(binnen de wild beheerseenheden) gehandhaafd.
Hoe wordt voorkomen dat beschermde vogels worden bejaagd?
Is er een relatie tussen ‘de jacht’ en rode lijsten?
De provincie Zuid-Holland stelt (regelmatig) een lijst op met vogels die bejaagd mogen worden.
Zie https://www.fbezh.nl/pagina/29469-ontheffing/
Hierop staan geen beschermde vogels? Ook daar zijn aparte lijsten van, de zog. rode lijsten.
Elke jager kent deze lijsten.
Hoe wordt bereikt dat er niet teveel vogels worden bejaagd?
Jagers gaan uit van het in stand houden van de soort in een bepaald gebied. Zij schieten niet om te
schieten. Momenteel wordt in de Reeuwijkse Plassen voornamelijk op ganzen geschoten. Daar was
een jaar of 10 geleden door de provincie (in samenspraak met allerlei belangengroepen) een quotum
voor afgesproken. Dat is er nu niet meer. Er zijn gewoon veel te veel ganzen.
Elk geschoten dier wordt geregistreerd en dus geteld.
Waarom worden hazen hier afgeschoten? Zijn er teveel?
De haas staat in Zuid-Holland op de lijst van de te bejagen soorten. Er is bijvoorbeeld schade van
hazen in de land- en tuinbouw.
Waarom worden er geen meeuwen geschoten? Zij geven toch veel overlast en schade?
Deze staan inderdaad niet op de lijst. Het is ook de vraag of deze overlast niet gewoon bij een
natuurgebied hoort.
Waarom staat de wilde eend nog op de lijst van de te bejagen soorten, nu dit soort in aantal
achteruit gaat? Waarom gaan jagers eendenkorven plaatsen?
De provincie heeft nog geen reden gezien om deze soort van de lijst te halen. Het probleem bij de
wilde eend is vooral het feit dat de kuikens niet volwassen worden. Ze worden waarschijnlijk
opgegeten (predator), daarom worden er nu volop eendenkorven geplaatst, ook jagers doen hier aan
mee, zij beschouwen ‘natuurbeheer’ als belangrijke onderdeel van hun taak. Het is trouwens de
vraag of de soort in aantal groeit als gestopt wordt met jagen. Toen dat bij de patrijs is gebeurd, ging
het aantal ook niet omhoog.

De jagers hebben onderling afgesproken dat men, als er een wilde eend wordt geschoten, alleen een
woerd schiet.
Zijn er in de Reeuwijkse Plassen veel misstanden op jachtgebied? Wordt er gestroopt in de
Reeuwijkse Plassen?
De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft de verantwoordelijkheid (vanuit de provincie) om in
heel Zuid-Holland op meldingen van misstanden te reageren. Zij krijgen niet of nauwelijks meldingen
uit Reeuwijk. Er wordt soms wel geklaagd over geluidsoverlast.
Wat moet je doen als je iets verdachts ziet?
Het is altijd goed om een melding te doen, als je denkt dat het niet-pluis is.
U kunt misstanden in de natuur melden bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.
Dit kan telefonisch: 0888-333 555 of kunt online melden, zie onderstaande link.
https://www.ozhz.nl/themas/natuur/misstand-schade-of-verstoring-gezien/
De inspecteurs gaan er dan op af. Je kunt natuurlijk ook de BOA’s informeren, maar zij kunnen niet
handhaven. Zij geven dit ook door aan de inspecteurs van de Omgevingsdienst. Deze kunnen wel
boetes uitdelen of in het uiterste geval de jachtakte afnemen.

