
JAGERS IN HET GROEN

Met het project ‘Jagers in het groen’ is de Jagersvereniging  
gestart om biotoopbeheer door jagers op de kaart te zetten. Niet 
alleen bij jagers zelf maar ook bij niet-jagers. Samenwerken en 
kennis is de sleutel voor succesvol biotoopbeheer.

BIOTOOPVERBETERING DOOR EN MET JAGERS

D e meeste jagers kennen het begrip biotoop-
beheer wel. Niet alleen uit de jachtopleiding 
maar ook uit de praktijk. Ze passen biotoop-
beheer ook regelmatig toe in hun jachtveld. 
Ook in dit magazine wordt hier regelmatig 

aandacht aan besteed. Het zijn niet alleen maatregelen voor 
bejaagbare soorten, maar ook maatregelen waar andere 
plant- en diersoorten van profiteren. Met als resultaat meer 
biodiversiteit en variatie in het veld. Naast akkerranden voor 
patrijzen behoren ook aanleg van poelen, knotten van wilgen, 
plaatsen van eendenkorven of nestbescherming tot biotoop-
maatregelen. In het project ‘Jagers in het groen’ worden bijna 
80 biotoopmaatregelen onderscheiden. Keuze genoeg dus.

Waarom een project?
De Jagersvereniging heeft het Centrum voor Landbouw en 
Milieu (CLM) gevraagd het project ‘Jagers in het groen’ te 
organiseren. Dit bureau heeft veel ervaring met landbouw, 

landschap en natuur. Bovendien is het betrokken geweest bij 
het onderzoek ‘Waarde van de jacht’. In dat onderzoek is 
geïnventariseerd wat jagers globaal aan biotoopbeheer doen 
en hoeveel tijd ze hierin steken. Daaruit bleek ook dat er nog 
veel WBE’s zijn waar biotoopbeheer beperkt wordt toegepast. 
Soms omdat niet iedereen niet goed weet hoe je dat aanpakt. 
‘Jagers in het groen is bedoeld om jagers inzicht te geven in de 
mogelijkheden en resultaten van biotoopbeheer en hoe dit het 
best aan te pakken. Na afloop van het project krijgen alle WBE’s 
op een eenvoudige manier de mogelijkheid om biotoopbeheer 
toe te passen. Dat scheelt veel uitzoekwerk.

Lerend beheren in voorbeeld-WBE’s
Biotoopbeheer is ervaring opdoen in de praktijk. Waar is 
behoefte aan bij de WBE’s, welke mogelijkheden zijn er en hoe 
kan dit beheer in de praktijk worden gebracht? Bij WBE 
Zuidoost Kempen en de WBE Betuwe-West wordt intussen 
proefgedraaid. Hier zijn de eerste veldbezoeken gebracht, met 

als resultaat een fikse dosis enthousiasme om aan de slag te 
gaan en kennis over de praktische mogelijkheden. Die ervaring 
wordt straks met andere WBE’s gedeeld. Dat heet ‘lerend 
beheren’. Uiteindelijk moet ook worden gekeken naar wat 
biotoopbeheer oplevert voor de natuur. Welke planten en 
dieren profiteren ervan en welke juist niet? Je ziet toch ook 
graag resultaat van je werk.

Samenwerking
Veel jagers zijn geen grondgebruiker en voor maatregelen in 
het veld zijn ze afhankelijk van toestemming van grondge-
bruikers en/of -eigenaren. Dat betekent dat jagers met kennis 
van zaken zullen moeten overleggen om grondgebruikers te 
overtuigen van nut of noodzaak voor biotoopbeheer. Daar 
hoort dus een goed verhaal bij. Maar er zijn soms ook andere 
partijen of organisaties die belang hebben bij biotoopbeheer in 
het gebied van een WBE. Niet alleen omdat ze grond hebben, 
zoals gemeenten, waterschappen, SBNL, natuurorganisaties of 
recreatieschappen, maar soms ook omdat ze er belang bij 
hebben. Organisaties als Landschapsbeheer Nederland, 
Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, Bond van Friese 
Vogelwachten of lokale knotgroepen doen ook aan biotoop-
beheer. Onderdeel van het project is ook om te kijken waar de 
juiste samenwerkingspartners zitten. Dat kan betekenen even 
de verschillen opzij zetten en je sterk maken voor hetzelfde 
doel: verbetering en aanleg van biotopen.

Biotoop catalogus
Onderdeel van het project is het maken van een biotoop- 
catalogus. Deze catalogus is een eenvoudig en praktisch gidsje 
waarin alle denkbare biotoopmaatregelen zijn beschreven en 
waarmee de jager direct aan de slag kan. Per maatregel wordt 
uiteengezet hoe de aanleg in zijn werk gaat, wat de kosten zijn, 
waar je materialen kunt bestellen en wat het oplevert. Wil een 

jager meer weten, bijvoorbeeld over de achtergronden van 
biotoopbeheer, dan zijn er allerhande biotoopgidsen zoals die 
van Paul Geurts. Zodra de gids gereed is zal deze op de website 
worden geplaatst. 

Biotoop op de kaart
Iedereen kent intussen het project ‘Wild op de kaart’. Een 
interactieve kaart van Nederland met aanbieders van wild. Van 
jagers tot poeliers en restaurants. Dat zouden we graag ook 
voor biotopen willen oppakken. ‘Biotoop op de kaart’ kan een 
kaart van Nederland opleveren waar jagers aangeven waar 
biotoopverbetering heeft plaatsgevonden. Maar ook andere 
organisaties kunnen aansluiten, van knotgroep tot gemeenten 
of waterschappen. Eind 2017 willen we daar op inzetten.  
Doet u mee? •
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