
belangenbehartiging in de kijker

●

Kloppen uw gegevens?
Om u als individueel lid en WBE goed te kunnen 
bereiken is het erg belangrijk dat uw gegevens 
goed in ons systeem staan. Ieder van onze leden 
en elke WBE heeft een eigen profiel. Kloppen uw 
gegevens? Is uw e-mailadres bekend bij ons? Zorg 
dat het op orde is. Alleen dan kunnen we u tijdig 
van de juiste, actuele informatie voorzien.

●

Landelijke zomertelling
Op 16 juli vond de landelijke zomertelling van 
ganzen plaats. Op diverse plaatsen in ons land zijn 
politici mee geweest met lokale jagers. Zo konden 
ze zich zelf een beeld vormen van de wijze waarop 
de tellingen worden georganiseerd en van de 
aantallen die in een gebied voorkomen.

●

Wild op de kaart
Op 15 juli besteedde NRC Handelsblad aandacht 
aan Wild op de kaart, de kaart op de website van 
de Jagersvereniging waar Nederlanders kunnen 
zien waar zij wild kunnen kopen en eten. Inmiddels 
is het aantal jagers dat kleine hoeveelheden wild 
wil delen met geïnteresseerden verdubbeld en 
hebben zich de eerste kopers gemeld.
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A fgelopen voorjaar was politiek en natuurbeschermend 
Nederland in rep en roer over het voortbestaan van de 
wilde eend. Aanleiding voor de commotie was een gelekt 
conceptrapport van Sovon, waarin werd geconstateerd dat 
het aantal broedparen van de wilde eend in Nederland 

sinds 2000 met 20 procent is afgenomen. 
Als mogelijke oorzaak wijst het rapport op een afnemend opgroeisucces 
van kuikens. Waarschijnlijk het gevolg van een verminderd voedsel-
aanbod of toegenomen predatiedruk. Daarnaast constateren de 
onderzoekers dat de (overigens afgenomen) jachtdruk geen rol van 
betekenis lijkt te spelen in de afname van de populatie wilde eenden. 
Ondanks de afname van het aantal broedparen is het aantal wilde eenden 
dat ’s winters in ons land verblijft nog erg groot. De stand ligt bijvoorbeeld 
nog boven het niveau van 1970. Er is dus geen reden om te spreken van een 
‘dramatische afname’. Dat strookt met de waarnemingen vanuit het veld. 
Bij het bejagen van wildsoorten kijken we naar de duurzame staat van 
instandhouding. Dan zien we dat er genoeg eenden zijn om duurzaam van 
te kunnen oogsten. Toch buitelden Kamerleden naar aanleiding van het 
Sovon-rapport over elkaar heen met de roep om de jacht alvast op te 
schorten. Een medewerker van een natuurbeschermingsorganisatie 
gooide olie op het vuur met een persbericht van dezelfde strekking. 
Gelukkig hield staatssecretaris Van Dam het hoofd koel en besloot hij zijn 
beleid op feiten te baseren: de jacht op de wilde eend blijft gewoon 
toegestaan. 
Kunnen we dan nu op onze lauweren rusten? Zeker niet! We zien in veel 
jachtvelden dat de verhouding tussen het aantal woerden en eendjes 
scheef is. Waarschijnlijk omdat de broedende eendjes veel vaker 
slachtoffer worden van predatie. Daarom is het verstandig om vooral 
woerden te schieten, zodat de geslachtsverhouding weer normaliseert.  
We zien ook dat de predatie van broedende eendjes en nesten sterk 
afneemt als er broedkorven worden geplaatst. Daarnaast is bejaging van 
predatoren van belang, ook om de overlevingskans van kwetsbare 
bodembroeders te vergroten. Op die manier dragen we als jagers een extra 
steentje bij aan de aanwas van de wilde eend. Kortom: werk aan de 
winkel, ook voor de jager.
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