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Op 16 januari is de site jachthutten.nl heropend. 

Deze site is gestart in 2004 door De Faunabe-

scherming, en in 2013 stonden er ongeveer 

2000 meldingen op. GroenFront nam toen 

het beheer over en noemde hem jachtkaart.nl. 

 Helaas zijn de mensen van GroenFront nauwe-

lijks in staat gebleken om nieuwe meldingen te 

verwerken. En vanaf midden 2015 is het onder-

houd zelfs helemaal gestaakt.

Al 2,5 jaar geleden heeft De Faunabescherming 

besloten de site weer te gaan onderhouden, het 

bleek echter een ingewikkelde en langdurige 

klus. Maar nu is de site weer in de lucht en er 

zijn alweer meer dan 500 meldingen bijgeko-

men. De afgelopen weken werd ook alweer een 

aantal nieuwe meldingen doorgegeven. 

Ecoduct Kootwijkerbroek
De site is heropend met een persexcursie naar 

een jachthut op een wel zeer kwalijke plek: vlak 
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bij het Ecoduct Kootwijkerbroek. Deze jachthut 

staat op ongeveer 200 m afstand van dit Eco-

duct en is opgericht in de tijd dat de aanleg van 

het ecoduct net begon. Zeer doelbewust juist op 

deze plek dus. Dieren die van het noordelijk ge-

deelte van de Veluwe naar het zuidelijke deel wil-

len oversteken, en vice versa, komen langs deze 

hut en voor de jagers is het prijsschieten. 

Een van de aanwezige journalisten heeft bij 

Staatsbosbeheer navraag gedaan. De hut bleek 

een vergissing te zijn, ze waren hem “vergeten”. 

De hut is vervolgens door Staatsbosbeheer ver-

wijderd. Wij hopen dat er meer hutten zullen 

volgen!

Melden
Wij roepen iedereen op om “objecten” te mel-

den, niet alleen nieuwe jachthutten, hoogzitten, 

jachtschermen en voederplaatsen. Ook de 

bevestiging van eerder gemelde objecten en het 

sturen van een actuele foto is welkom. En wan-

neer jachthutten of hoogzitten zijn verdwenen, 

gesloopt bijvoorbeeld, dan vernemen wij dat 

ook graag. Hoe? Kijk op jachthutten.nl. Via het 

knopje Melden leest u instructies hoe u een jacht-

hut, hoogzit of ander “object” kunt melden. Als 

het om een bestaand object gaat, vermeld dan 

het nummer van de hut. Wij hopen op een groei-

ende groep jachthuttenjagers.


