
De jager is jaarrond actief in zijn of haar veld en kent de omgeving  
van haver tot gort. De bezigheden van jagers bieden volop kansen om 
publiek, pers, politici en ambtenaren in de regio bij het verhaal te betrekken. 

De mogelijkheden daarvoor zijn divers: 
van het organiseren van een evenement 
tot een uitnodiging aan inwoners of 
belangstellenden om deel te nemen aan 
een bestaande activiteit. Om u daarbij te 
helpen, heeft de Koninklijke Nederlandse 

Jaarkalender
              van de jager

 ● Eten van wild / wild bereiden

 ● Bijvoeren wild in geval van winter sluiting

 ● Landschapsonderhoud/snoeien

december

 ● Opening jacht op reegeit

 ● Vossendrijf- en bouwjacht

 ● Landschapsonderhoud/snoeien

januari

 ● Eendenkorven maken, vlechten en plaatsen

 ● Kraaien- en ganzendagen

 ● Biotoopverbetering:  
inzaaien akkers, bloemenranden, wilgen  
knotten, heggen vlechten, houtrillen aan
leggen, aanplanten heesters & bomen

februari

 ● Bronst edelhert

 ● Kraaiendagen

 ● Proeven en wedstrijden jachthonden

september

 ● Opening traditionele jachtseizoen:  
haas, fazant, houtduif

 ● Bronst damhert

 ● Wildaanrijdingen  
inclusief zweetwerk, wildreflectoren plaatsen, 
hekken plaatsen

oktober

 ● Naamdag patroonheilige Sint Hubertus  
3 november  

 ● Natuurwerkdag 

 ● Nimrod

 ● Landschapsonderhoud/snoeien

 ● Voorkomen van stroperij

november

Jagersvereniging deze jaarkalender 
opgesteld. Hierin vindt u talloze 
momenten waar u bij aan kunt haken.  

Zie voor ideeën en advies ook onze 
website: www.jagersvereniging.nl

Jagersvereniging  •  info@jagersvereniging.nl  •  T (033) 461 9841
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 ● Weidevogelbescherming:  
Jagers prikken en beschermen nesten  
zodat de boer er om heen kan maaien

 ● NL Doet

 ● Wildaanrijdingen in het kader van  
invoering zomertijd  
inclusief zweetwerk, wildreflectoren  
plaatsen, hekken plaatsen

 ● Nederland Schoon (natuurschoonmaakdag) 

 ● Start jachthondentrainingen

maart

 ● Voorjaarstelling wildsoorten  
inclusief reewildtelling

 ● Roodwildtelling (herten)

april

 ● Opening jacht op reebok

 ● Zwartwildtelling (wilde zwijnen)  

 ● Reekalfjes zoeken 

mei

 ● Start zomerganzenseizoen

juni

 ● Opening jacht op wild zwijn

 ● Zomertelling ganzen

 ● Reeënbronst

 ● Botulisme / blauwalg

juli

 ● Reeënbronst

 ● Opening jachtseizoen konijn en wilde eend

augustus

 ● Excursie met de jager

 ● Demo wild schoonmaken en bereiden

 ● Wild eten 

jaarrond  ● Wildplukken

 ● Jachthondentrainingen 

 ● Monitoring in het veld:  
Toezicht houden, afvaldumpingen  
registreren


