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Het gaat niet goed met 
de wilde eend
Sinds de jaren 90 is de Nederlandse broed-

populatie van de wilde eend met bijna een 

derde afgenomen. Uit recent onderzoek zou 

blijken dat te weinig jonge eendjes volwassen 

worden. Het ontbreekt echter aan betrouwbare 

gegevens en daarom roept eenden-onderzoeker 

Erik Kleyheeg de hulp in van het publiek om 

eenden kuikens te tellen en waarnemingen door te 

geven op: www.waarneming.nl.

In het voorjaar van 2016 deed Natuurmonumen-

ten een oproep om de jacht op de wilde eend 

tijdelijk in heel Nederland te stoppen, omdat het 

slecht gaat met deze soort. Bovendien richt de 

wilde eend volgens de organisatie nauwelijks 

schade aan.

Vanaf 15 augustus tot 1 februari mocht er echter 

wèl gejaagd worden. Bjorn van der Veen van 

de Koninklijke Jagersvereniging zei vorig jaar dat 

jagers zelf hun jachtgebied in de gaten houden. 

Daardoor kunnen ze zelf bepalen welke dieren 

afgeschoten worden. Dat gebeurt niet wanneer 

er van een bepaalde soort te weinig exemplaren 

zijn. Het is opvallend dat de jagersvereniging 

nu met een persbericht naar buiten komt over de 

plaatsing van 2.500 broedkorven voor wilde 

eenden. De korven moeten de jonge eendjes 

behoeden voor predatie door roofdieren.

De reden daarvan is dat de wilde eend op 

de lijst van vrij bejaagbare soorten voorkomt en 

vanwege die bijzondere status “bescherming” 

van de jagers geniet. De jager voelt zich daarom 

betrokken bij deze vogelsoort. ‘Niet alleen door 

het nestsucces te vergroten maar ook door het 

beheer van bovenmatige aantallen roofdieren 

dragen de jagers er aan bij dat er meer kuikens 

groot worden,’ zo meldt de jagersvereniging.

Door het plaatsen van de broedkorven en het 

intensief bejagen van roofdieren hopen de jagers 

natuurlijk dat er ook de komende jaren nog ge-

noeg eenden geschoten kunnen worden.

www.sovon.nl, www.rtvdrenthe.nl en 

www.jagersvereniging.nl

Foto’s: Harm Niesen
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Misstanden 
In Deurne weten wildbeheerders ook wel hoe 

ze de plezierjacht in stand kunnen houden. Eind 

vorig jaar ontvingen wij het bericht dat op drie 

plaatsen rond het dorp fazanten worden ge-

kweekt voor de jacht.

Natuurfotograaf Harry Kuypers is regelmatig 

in de Vlierdense bossen om foto’s te maken. 

De Vlierdense bossen zijn eigendom van de 

gemeente Deurne en verpacht aan de Wildbe-

heereenheid (WBE) Deurne. Op een gegeven 

moment vond Kuypers voederkuilen, plekken 

met maiskorrels onder een laagje zand. Hij is 

ervan overtuigd dat deze kuilen worden gebruikt 

om illegaal op reeën te jagen. Deze praktijken 

deugen niet volgens Kuypers, die de politie al 

meerdere keren heeft ingeschakeld. Ook heeft hij 

aangifte gedaan van bedreiging door jagers. 

www.ed.nl

Roofdier als concurrent
In een bosperceel aan de kleine Heitrak in Asten 

werden twee met vlees vergiftigde buizerds ge-

vonden. De politie geeft aan dat het doden van 

roofvogels wordt gezien als een misdrijf.

Toch worden beschermde roofdieren nog steeds 

massaal en op wrede wijze gedood. 

Volgens boswachter Frans Kapteijns zijn er twee 

scenario’s waarom iemand roofvogels zou willen 

vergiftigen. “Stropers of jagers zien de buizerd 

als vijand. Ze jagen namelijk op dezelfde dieren. 

Maar het kan ook om vogelliefhebbers gaan die 

bijvoorbeeld kippen, duiven of vogels in een vo-
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lière houden.” De boswachter vindt het vreselijk 

dat mensen tot zoiets in staat zijn.

www.omroepbrabant.nl

Hetze tegen de das 
In oktober vorig jaar waarschuwde Stichting 

Das&Boom al voor een uit de hand lopende 

hetze tegen de das. Naar aanleiding van ne-

gatieve berichtgeving over dassen en het door 

veel provincies ingestelde eigen risico voor boe-

ren bij dassenschade vreesde Das&Boom dat 

de das opnieuw vervolging te wachten stond. 

Dat blijkt nu dus ook het geval te zijn. Bij een 

recente steekproef onder 68 dassenburchten 

in Limburg zijn bij de helft daarvan misstanden 

geconstateerd. Volgens Jaap Dirkmaat, oprichter 

en voorzitter van Das&Boom, moet gevreesd 

worden voor het leven van de das. “De resulta-

ten zijn ronduit onthutsend en tonen aan dat de 

sfeer jegens de beschermde das grimmiger is 

geworden.”Das&Boom heeft aangifte gedaan 

en nu worden camera’s ingezet om daders van 

illegale praktijken op te sporen. 

www.dasenboom.nl

Politie houdt mogelijke 
stropers aan
Vier mannen zijn aangehouden omdat ze mid-

den in de nacht in een weiland aan de Blauwe 

Hoefseweg in Klundert stonden en daarvoor 

geen goede verklaring konden geven. Tipgevers 

spraken ook over vuurwapens. In de auto van 

de verdachten werden zeven windhonden, vaak 

gebruikt bij de hazenjacht, aangetroffen. Niet 

alleen verloopt de hazenjacht dramatisch voor in 

het wild levende dieren, ook met de windhonden 

loopt het slecht af wanneer deze dieren gebles-

seerd raken of niet meer kunnen voldoen aan de 

eisen van de stropers. 

www.omroepbrabant.nl en www.nvaw.nl

Ban de vossenjacht
Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben ont-

heffing verleend aan Stichting Faunabeheereen-

heid Flevoland om in een straal van 5 kilometer 

rond kippenbedrijven ‘s nachts op vossen te 

jagen. Dierenorganisatie Dierbaar Flevoland ont-

dekte dat bij 12 van de 17 bedrijven een deug-

delijk hekwerk ontbreekt. Dergelijke preventieve 

maatregelen om eventuele schade te voorkomen, 

zijn wel een voorwaarde om voor een onthef-

fing, maar daar wordt dus voor het gemak aan 

voorbij gegaan. Animal Rights, Dierbaar Flevo-

land en De Faunabescherming zijn woedend en 

hebben hiertegen bezwaar gemaakt. Teken ook 

de petitie tegen deze verleende ontheffing op: 

www.animalrights.nl, www.dierbaarflevoland of 

www.faunabescherming.nl

Hazenstand holt achteruit 
In april j.l. telde de wildbeheereenheid in Aalten 

(Gelderland) 1573 hazen tegen 2431 vijf jaar 

geleden in hetzelfde gebied. De oorzaak wordt 

gezocht in steeds ‘schonere’ landbouw, met 

minder schuilplaatsen voor de hazen en jagers 

wijzen uiteraard op de predatie. Natuurlijke 

vijanden zoals kraai en vos doen het goed en 

dan is er nog het RHDV-2 virus, dat eerder al een 

slachting veroorzaakte onder konijnen. De jagers 

in Aalten concluderen nu dat er te weinig hazen 

zijn om op te jagen. 

www.omroepgelderland.nl


