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Van de voorzitter

Na volop genoten te hebben van mijn in-
middels traditionele weekje Schotland
onder ideale weersomstandigheden op de
hindes, begin ik om meerdere redenen
met gemengde gevoelens aan mijn bij-
drage aan deze editie van Gelre Update.
Ook bij ons werkt het weer goed mee,
maar op ons klassieke jachtseizoen druk-
ken al enige weken de beperkingen ten
gevolge van de vogelgriep. Over de con-
sequenties daarvan voor jacht, beheer en
schadebestrijding wordt u bij voortduring
op de hoogte gehouden door zowel de Ja-
gersvereniging als door de FBE. 

Tja, wat doen we dan, gaan we wel jagen
met deze beperkingen of zien we er toch
maar vanaf? Als er dan watergangen en
ook nog eens een pluimveebedrijf in of
rond jouw jachtveld liggend dan wordt het
dus een gewetensvraag. Stel me zo voor
dat menigeen daar de afgelopen tijd mee
heeft geworsteld, ik in elk geval wel. Zon-
der een oordeel te willen geven, voor me-
zelf heb ik besloten tot verregaande
terughoudendheid. De benuttingsjacht en
alles wat daarbij hoort heeft afgelopen tijd
maatschappelijk gezien gewonnen in aan-
zien en nu dit, heel jammer. Komt het dit
seizoen nog goed? Ik weet het echt niet.

Positief ben ik over het proces op weg naar
Faunabeheerplan Jacht/Schadebestrijding
(vrijstellingen) in Gelderland. In een twee-
tal regionale bijeenkomsten met WBE’s is
daar recentelijk nader op ingegaan en
goed te zien dat sommige WBE’s van De
Veluwe hun weg hebben gevonden om aan
te schuiven. Het bestuur ziet het als een
uitdaging om de aanwezigheid op deze bij-
eenkomsten weer op het hoge peil te krij-
gen zoals dat vanzelfsprekend was in
Rivierenland en Oost Gelderland.

Bij eerdere gelegenheden maakte ik mel-
ding van de inzet om de opschaling van
drie Gewesten naar één Provincie voor de
Jagersvereniging in Gelderland body te
geven. We leken daartoe aardig op weg,
maar enkele bestuursleden hebben on-
langs aangegeven hun taken in deze te wil-
len beperken. 
Chuck van de Vlasakker heeft vanwege
nieuwe uitdagingen in zijn leven besloten

terug te treden als vicevoorzitter (trekker
Oost Gelderland). Wel blijft hij beschikbaar
om het bestuur op projectmatige basis te
ondersteunen. Chuck heeft een lange staat
van dienst als jachtbestuurder, eerst als
WBE voorzitter en vervolgens als bestuurs-
lid/vicevoorzitter van Gewest Oost Gelder-
land. Met name het door hem geleide
project ‘Licht op Groen’ leidde tot een ste-
vig platform voor overleg met de 19 WBE’s,
zowel voor verenigingszaken als voor de
relatie tot de FBE. Ook vervulde hij een be-
langrijke rol als ambassadeur voor de jacht
naar politiek en publiek, zowel landelijk als
regionaal, iets waarvoor we ook in de ko-
mende tijd een beroep op hem kunnen blij-
ven doen. Chuck, dank voor jouw
collegialiteit en inzet in al die jaren. 

John Bakker nam als nieuwkomer in het
bestuur de rol van secretaris en penning-

meester op zich. John heeft onlangs aan-
gegeven zich te willen beperken tot de rol
van penningmeester in combinatie met
projectmatige activiteiten, we blijven reke-
nen op jouw inzet. 

Het bestuur zal de rolverdeling opnieuw
bezien, het mag duidelijk zijn dat we ver-
sterking heel goed kunnen gebruiken. Bij
deze de oproep om met de voorzitter in ge-
sprek te gaan over jouw mogelijke bijdrage
aan het bestuur Jagersvereniging Gelder-
land. 

Wens een ieder prettige feestdagen en een
gezond 2017 toe.

Wim Broens

Redactioneel

De redactie voeren over een digitale
uitgave voor jagers, net in de periode
dat het jachtseizoen in volle gang is,
was qua momentum misschien niet de
meest gelukkige keuze. Het is ook aan
de omvang van dit decembernummer
van Gelre Update goed te zien. 

Twee keer moest de redactie op zo
breed mogelijke voet bij leveranciers
van kopij aankloppen voor een bij-
drage, en nog was de oogst schraal.
Niet gek, jagers zitten deze maanden
nu eenmaal liever met hun gedachten,
lijf en leden in het veld, dan achter een
computer om tekstjes te breien voor
hun regionale verenigingsblad. Hoe-
wel, de vogelgriep is sinds een paar
weken een stevige dissonant in het
genot van de jacht en weerhoudt in
grote delen van onze provincie het
groene gilde er noodgedwongen van in
actie te komen om het geliefde weid-
werk te verrichten.

Maar het leven gaat door en met die
onomkeerbare constatering is beslo-
ten het winternummer van Gelre Up-
date toch te laten verschijnen. Hopelijk
brengt deze niet zelf verkozen rustpe-
riode bij de een of de ander voldoende
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Onder auspiciën van de KNJV is CLM ge-
start met het pilotproject ‘Jagers in het
Groen’. CLM is een onafhankelijk kennis-
en adviesbureau op het gebied van land-
bouw, voedsel, natuur en milieu en 
gevestigd te Culemborg (www.CLM.nl). 

In Nederland doen er drie wildbeheereen-
heden  mee aan dit project, waaronder
WBE Neder Betuwe. Doel van dit project is
biotoopverbetering in de breedste zin van
het woord, geïnitieerd door jagers en dus
zonder tussenkomst van overheidsinstan-
ties. 
Hiermee wordt bureaucratische romp-

slomp voorkomen en kunnen jagers/be-
heerders/eigenaren direct aan de slag zon-
der dat er aanvullende eisen gesteld
worden. Dit betekent echter ook dat de
kosten voor rekening van de jager (en
grondeigenaar/gebruiker) zijn. Een project
voor liefhebbers dus!

Het project is deze herfst opgestart en in-
middels hebben zich in WBE Neder Betuwe
al vier geïnteresseerden gemeld (Boom-
kwekerij J.D. van de Bijl Lienden, K3 Zand-
winning en twee particulieren). De
volgende stap is het gezamenlijk de moge-
lijke locaties bezoeken, om vervolgens

plannen te maken zodat komend voorjaar
gezaaid en/of gepoot kan worden. 
Gelders Landschap denkt ook mee in dit
project, maar is er verder (nog) niet actief
bij betrokken. 

Uiteraard proberen wij nog meer jagers (en
grondeigenaren) geïnteresseerd te krijgen
en wij hopen u in een volgende Gelre Up-
date meer nieuws te kunnen brengen over
dit project. 

WBE Neder Betuwe 
(info@wbe-nederbetuwe.nl

‘Jagers in het groen’

Kadasterkaarten zoals gebruikt in FRS

De vraag vanuit regio Rivierengebied
was simpel: kunnen we een artikeltje
maken over kaarten voor jachtgebieden?
Wat is er op dit gebied zoal beschikbaar?

Wie zich even in de materie verdiept komt
al heel snel tot twee conclusies.
De eerste: wie niet het wiel opnieuw wil
uitvinden, kan snel en eenvoudig aan de
slag met het advies van Laura Schrauwen,
de adjunct secretaris van FBE Gelderland.
Desgevraagd zegt zij: “Wij raden aan ge-
bruik te maken van FRS. De kadasterkaar-

ten zijn daarin opgenomen. Gebruikers
hebben dan gelijk alles digitaal, maar uit-
printen is ook mogelijk.”

De tweede conclusie is er een voor hen die
meer moeite, een beetje geld en vooral tijd
willen investeren in het beschikbaar krij-
gen van op maat (jachtveld, wbe-werkge-
bied) toegesneden kaartmateriaal.

Kadaster 
Goede basis is het Kadaster, dé nationale
leverancier –zowel fysiek als digitaal - van

topografische kaarten. Wie even de moeite
neemt te neuzen op de website van het Ka-
daster  (link: http://www.kadaster.nl/-/to-
pografische-kaart) ontdekt een wereld aan
mogelijkheden. De topografische kaarten
van het Kadaster geven een volledig beeld
van het terrein en het landschap, zoals hui-
zen, straten, water, bos en plaatsnamen.
Straatnamen staan niet op een topografi-
sche kaart, met uitzondering van grote
rijkswegen. Topografische kaarten zijn ver-
krijgbaar op 4 schalen:
schaal 1:10.000, schaal 1:25.000, schaal

inspiratie om de pen te scherpen voor
een redactionele bijdrage ter publica-
tie in deze titel.

En voor alle zekerheid, herhalen we
het nog maar eens: 
Alles mag, zolang het maar jacht gere-
lateerd is, regionaal, in lijn met de uit-
gangspunten van de jagersvereniging
en niet commercieel!

De redactie van Gelre Update wenst
alle lezers fijne feestdagen en veel
weidmansheil in het nog resterende
seizoen. 

redactie.knjvog@gmail.com 

Het Kadaster biedt kaartmateriaal dat in
de praktijk heel goed bruikbaar is voor
jachtveldhouders en wildbeheereenhe-
den. Ook FRS wordt gebruik gemaakt 
van de topografische kaarten van het 
Kadaster. 

Foto: w
w

w
.kadaster.nl

Kaartmateriaal makkelijk bereikbaar voor jagers

Regio Rivierenland
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1:50.000 en schaal 1:100.000. In de prak-
tijk lijkt de schaal 1:25.000 het meest
praktisch. Deze kaarten, gedrukt in kleur,
worden door het Kadaster aangemerkt als
‘geschikt als fietskaart of wandelkaart’.
Op deze kaarten zijn eenvoudig met pen,
potlood of marker de grenzen van jacht-
veld of werkgebied aan te brengen. De
kaarten zijn via de website van het Kadas-
ter te bestellen en kosten gevouwen of on-
gevouwen € 5,50 of € 9,60 indien ze
geplastificeerd geleverd moeten worden.

Digitaal
De topografische kaart 1:25.000 is bij het
Kadaster ook verkrijgbaar in digitale vorm.
Het product heet dan TOPraster. Kadaster
prijst de TOPrasterkaarten aan ‘uitstekend
bij gebruik’ als ondergrond voor desktop-
mapping; illustratiemateriaal voor publica-
ties of websites; referentiekaart voor

CAD-applicaties en analyses in GIS. TOP-
rasterkaarten worden in bestandsformaat
GEO-TIFF als open data – dus gratis – ge-
leverd. Gebruik van deze digitale kaarten
vergt wel enige kennis en ervaring in com-
putergebruik.

Jachtveld live?
Dat laatste geldt zeker voor het gebruik
van de digitale (‘in de cloud’) kaarten van
de Amerikaanse firma Esri, te vinden op in-
ternet onder arcgis.com (link: http://
www.arcgis.com/features/index.html). Di-
gitale creatievelingen kunnen  met behulp
van ArcGIS hun jachtveld of werkgebied,
waar ook  ter wereld, tot in het kleinste de-
tail zelf in kaart brengen. Wie een kijkje
neemt in de ArcGIS-cloud zal al snel voor
de keuze komen: genieten van je jachtveld
live of digitaal….


