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, Spin 
nlangs d e n  jagers in Noord-Holland gwraagd om extra 
inzet bij het bejagen van ganzen in een straal van io 
kilometer mnd Schiphol. Dit in het kader van vlieg- 
veiligheid. Meerdere wildbeheereenheden verleenden hier 
medewerking aan. 

lagers en de Jemretenigiag gwen al geruime tijd te kenwn dat de gamm- 
populatie in Nederland de pan uitrijst. Als de overheid echt iets wil doen aan 

1 .  hetterugdringenvanhetaanta1~inNeder)andmoetdjallebetrolrken 
partijen mqdichten hieman mee te werken. Dit kan niet alleen de verantwtm- 
delijlrheidvande jage!rzijn. 
Bijhetb~kwamenmeerd~vragenvandepersoverdit011~ , binneaEenvandemeest~endewasdewaagofjagerswelmeemoeten 
w e r h  De joumaljst stelde hiermee een belangrijke kwestie aan de orde. Is 
het logisch om mee te -ken aan het oplossen van een uit de hand gelopen 
vraagshlk?voorons jagersishetvamdfsPrekendomeenafweeinstemaken 

I tussen de verschUende belangen die er spelen in het jachtveld. Boeren willen 
hun oogst zeker stellen, toexisten vliegen graag veillg van A naar B en een 1 aanbl lcwetsbare diemorten in ons landschap staat onder druk. Wij zijn als 
jagers de sgin in het web van al die belaagea Verantwoordelijkheid nemen 
hoort daarbii en is onderdeel van de jacht. 
Dat betekent ook dat de jager kan uitleggen wat hij doet en waamm hij dat 
doet. De vemig lq  heeft op dit gebied de laatste jaren gmte stappen gezet. We 
gaan hpwilklde Itwesties niet meer uit de weg maar benoemen ze, kaarten 
n~dossiersaanenzettendezeopde~davanpolltidofpers. Denk 
bijmnkehl aan het effect van predatie op de weidemgebnd. Maar ook de 
fnzet van jagers, zoals bijvoorbeeld het redden van mkalveren, brengen we 
naarbuiten FbsMefeBeCt: steedsmeero~tiesmakendchsterkom 
reelcahreren van de maaMken te redden. 
Het doet me deugd dat steeds meer jagers en WBFs op acbieve wijze de juisbe 

informatieuitdragea Dat helpt ons enorm. Een WBE-bemurder rnerkte recent 
op: Poor als jag= te laten zien dat jevemtand van zaken hebt en verantwoor- 
delijkheid durft te nemen, laijg je vanzelf de erkenning die je toekomt.' 
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