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Zij stellen dat de andere belanghebbende par-

tijen plezierjacht niet alleen moeten accepteren, 

maar zelfs dienen na te streven. Dit zou beteke-

nen dat ik als donateur en actief medewerker van 

De Faunabescherming plezierjacht zou moeten 

accepteren en nastreven. Ik dacht het niet! Ik zie 

mezelf eigenlijk alleen maar een geweer richten 

op… nee, dat gaat me eigenlijk ook weer te ver. 

Jagers kun je beter bestrijden met gedegen argu-

menten, zodat het publiek overtuigd raakt van het 

nutteloze van de (plezier)jacht.

Zwerfvuil

Terug naar het goede werk van de WBE. In het 

bericht stond dat de mensen van de wildbehee-

reenheden ook ontzettend veel zwerfvuil uit de 

natuurgebieden halen. Wildbeheereenheid De 

Moer in Loon op Zand, bijvoorbeeld, haalde op 

15 maart 2017 veertien kuub zwerfvuil uit de 

natuur. Toch knaagt er dan iets. Ik ben altijd op 

mijn qui-vive bij dergelijke positieve berichtgeving 

over jagers. Halen zij al dat vuil niet uit de na-

tuur, zodat de dieren er niet aan dood kunnen 

gaan? Als de dieren er niet dood aan gaan, 

dan blijven er meer dieren over om op te jagen. 

Waarschijnlijk chargeer ik nogal, maar dergelijke 

gedachtes zijn te wijten aan de manier van han-

delen van jagers. Ze lijken altijd wel een reden 

te vinden om aan te tonen dat er van een be-

paalde diersoort te veel zijn, zodat de lopen van 

de dubbelloops weer gesmeerd moeten worden.

Wacht, ik dwaal af van mijn 

onderwerp: het goede werk van de WBE. 

 Natuurlijk is het goed dat het vuil opgeruimd 

wordt, maar ik vraag me dan toch af wat het 

doel is van een WBE. Op de site van WBE de 

Moer stond het volgende: ‘Het beheer van WBE 

de Moer bestaat uit zorg voor: voldoende rust, 

ruimte en voedsel voor het aanwezige wild; een 

gezonde en gevarieerde wildstand en o.a. scha-

debestrijding ter voorkoming van wildschade.’ Er 

staat helemaal niet dat zij moeten zorgen voor 

het opruimen van het zwerfvuil. Wat er wel staat 

is dat zij moeten zorgen voor het voorkomen van 

wildschade. Alsof wild schade aanricht. Natuur-

lijk woelt een zwijntje op de Veluwe wel eens 

een gazonnetje om of eet een ree wat gras van 

het boerenerf, maar dat deze dieren grootscha-

lige schade aanrichten lijkt me nogal overdreven. 

De enige soort die schade aanricht aan de na-

tuur is de mens. 

Hoeksteen

Eigenlijk zou ik een naamsverandering willen 

voorstellen. Als de mensen van de WBE het zo 

belangrijk vinden dat het zwerfvuil uit de natuur 

verdwijnt, iets wat ik van harte toejuich, dan 

zouden zij zich alleen hiermee bezig moeten 

houden. Ruimen ze eigenlijk hun eigen rommel, 

zoals patroonhulzen, wel op? Hang het geweer 

aan de wilgen en vervang deze door een stoffer 

en blik en een vuilniszak. Plezierjacht wordt dan 

plezier in het opruimen en de naam WBE wordt 

VBE: vuibeheereenheid. De voorzitter van de 

jagersvereniging noemde in een column van 16 

september 2016 de WBE’s de hoeksteen van het 

jagen. Wel dit wordt dus: VBE’s, ze worden niet 

voor niets hoeksteen van het opruimen in Neder-

land genoemd! 

WBE of VBE?
REYNAERT

L
aatst kreeg ik via social media een 

bericht voorgeschoteld over het goede 

werk van de wildbeheer eenheden 

(WBE). In een vrijwillige samenwerking 

werken jagers binnen een ruimtelijk begrensd 

gebied, aan planmatig wildbeheer. De 

beoogde samenwerking met andere belang-

hebbende partijen, zoals bijvoorbeeld De 

Faunabescherming wordt nogal eens vergeten, 

doordat de besturen van wildbeheereenheden de 

wet op geheel eigen wijze interpreteren.

Hazen in het 

vrije veld 
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