
G PS (Global Positioning System), we 
gebruiken het dagelijks . Dankzij dit 
systeem hoef je niet meer op een 

kaart te kijken om van de Staten laan in 
Den Haag naar een onmogelijk plaatsje in 
Polen te rijden . Je tikt de coördinaten in 
en 'mevrouw' wijst je de weg. Wel doen wat 
ze zegt natuurlijk. In Irak en Syrië wor
den precisiebombardementen uitgevoerd 
op IS-doelen, allemaal GPS-gestuurd. Een 
piloot uit de burgerluchtvaart weet dat 
hij naar Havana moet vliegen . De route is 
GPS-gestuurd. Recreatief maken we gebruik 
van GPS bij avontuurlijke droppings. GPS
gestuurde wandelingen over de duistere 
Veluwe. Natuurbeheerders zijn er niet altijd 
even blij mee. Wat biedt GPS voor de jager/ 
wild beheerder? 

Veel, erg veel. Neem nu een zweethonden
team of een hondenteam bij de inzet op een 
bewegingsjacht. De hond is heilig, daa r mag 
niets mee gebeuren. Hij jaagt achter het wild 
aan, drijft het op. Of de begeleider heeft hem 
geslipt, de hond gaat achter het aangeschoten 
varken aan. Na een tijdj e is er toch de vraag: 
waar is de hond) Op de fluit reageert hij niet 
meer. Hij kan wel kilometers ver weg zijn. Is 
de hond een straat overgestoken) Waar zit hij! 
De professionele teams tegenwoordig hangen 
hun honden een GPS om de nek. Dat appa
raa t geeft om de zoveel seconden aan waar hij 
zich bevindt. De begeleider kan dat zien op 
zijn ontvanger. Niet meer zoeken, niet meer 
eindeloos wachten tot de hond op zijn eigen 
spoor terug is gekomen. Gewoon met de GPS 
in de hand naa r de hond toelopen of rijden. 
Een geweldig systeem. 

Kom je als jager in een onbekend veld ergens 
in het buitenland, dan kan het verstandig zijn 
om van je hotel een Way-poin t te maken. 
Je bed is dan altijd terug te vinden. Je wordt 
ergens op een hoogzit gezet. Het is een 
behoorlijk eind lopen van de auto. Maak een 
Waypoin t van de auto en je vindt hem ook 
in het donker terug. Erg handig, dat kan ik je 
zeggen. De markt biedt een keur aan merken 
en modellen. Internet vertelt je alles. Garmin, 
Magellan, TornTom, Amaryllo, noem maar 
op. Garmin is wel de marktleider, maar heeft 
al zoveel modellen, dat een goed advies door 
een speciaa lzaak zeker is aa n te bevelen. Als 
leek kom je er echt niet uit.ln veel smartpho
nes kan je een GPS-systeem downloaden en 
de bijbehorende kaarten. En daar begint het 
interessant te worden voor de jager en wildbe
heerder. Ik noem een voorbeeld: je komt een 
roedel edelherten tegen. Met de GPS bepaal je 
de plaats, en dat gegeven kun je weer gebrui
ken voor eventuele beheermaatregelen. In 
Duitsland levert Wild & Hund bij voorbeeld 
een App op de smartphone waarmee je hele 
jachtveld in kaart is te brengen, je gerealiseerde 
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afschot precies op plaats is geregistreerd. Ook 
waar je voert en hoeveel, en eveneens de tijden 
en de maanstanden. Je kunt het allemaal regi
streren en het helpt je verder bij een efficiënt 
beheer van het jachtveld. Je kunt achteraf ook 
laten zien wat er gebeurd is, welke maatrege
len je hebt genomen ten behoeve van schade 
bij voorbeeld. Je hebt een keihard stuk bewijs
materiaal in handen. 

Mobiele website van FRS 
Gebruiken wè in Nederland zoiets) Jazeker, al 
enkele jaren als systeem op je laptop, tablet of 
PC: het Fauna Registratie Systeem (FRS) om 
precies te zijn . Sinds kort ook op je smartp
hone. mobieLfaunaregistratie.nl is geen App, 
maar een mobiele website. Je hoeft die niet 
te installeren, maar je roept hem meteen op 
vanui t de webbrowser op je mobiele appa
raa t, smartphone of tablet. Op dit moment 
als eerste stap beschikbaar voor het melden 
van maatregelen. En maatregelen zijn dan de 
zaken die ook in een ontheffing staan, zoals: 
doden, verj agen, verstoren, etc. FRS is een 
praktijkgericht informatie- en registratiesy
steem. GPS gestuurd. Het nut) Het is de ultie
me bewijsvoering van je handelen in een jacht
veld . De volledige ui tvoering van het beheer 
koppel je aa n de plaa ts va n handeling. Heb 
je opdracht om op een hotspot voor verkeer 
intensief afschot te plegen, en je registreert dat 
via het FRS, dan ligt daar meteen de verant
woording van je handelen. Als de provincie, 
die de ontheffing heeft verleend vraagt of het 
doel is bereikt7 Dat is het, voilà. Kijk maar in 
het FRS . 

De jager moet er aan wennen. Heel eng hoor, 
zo' n systeem. Daar staat opeens in wat je 
gedaan hebt, waar en wanneer. Vroeger hoef
de je dat niet. Toen maakte je het zelf wel ui t. 

Het is jouw jacht
veld, je betaalt er 
voor en het wild 

zorgen voor een 
ede wildstand. 

dat deed je 
. En daa r had 

de geschiedenis zien, was door de bank geno
men prima, dus is bij wat ouderen nogal eens 
de reactie: 'het gaat ze niks aan. Het is mijn 
veld en ik maak zelf wel uit wat daar gebeurt. 
Punt uitl' 

Transparantie, soms is het om gek van te 
worden 
Bekijk dit nu eens vanuit onze transparante 
maatschappij. We willen alles weten, we wil
len overal ons zegje in hebben, we voelen ons 
medeverantwoordelijk . Ook al hebben we er 
geen verstand van, we wjlen wel meepràten. 
16 milj oen mensen hebben op deze manier 
hun invloed op het natuurbeheer en de maat
regelen die daa r genomen 'w'orden voor de 
uitvoering v~n het beleid. Heren jagers, je ont
komt er niet aan dat je moet verantwoorden 
waar je met de jacht mee bezig bent. 
De provincie verstrekt de eventuele ontheffm
gen om ganzen, herten, wilde zwijnen en reeën 
te mogen doden. Mag zij alsjeblieft weten of 
de gestelde doelen, bijvoorbeeld bij het terug
dringen va n het aantal wilde ganzen, gehaa ld 
zijn) Enige verantwoording en controle is toch 
wel op zijn plaats. We vinden ook dat een poli
tieagent constant bij getraind dient te worden. 
Haalt hij zijn schietbeurten niet, dan kan hij 
zijn pistool inleveren. Allemaa l omdat wij , 
de maatschappij, dat eisen. Transparantiel Ja, 
soms is het om gek van te worden. We moeten 
er maar aan wennen. 

FRS is een uitstekende management tooI 
FRS maakt het een beetj e makkelijker voor 
ons .. A3een formuli eren meer invull en. Alles 
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digitaa l. Inloggen met je eigen nummer en op 
een 'need to know' basis krijgen wat je nodig .
hebt. En meteen is de bewijsvoering van de 
noodzaak tot jacht en schadebestrijding gele
verd. Geen discussie meer, alles staat zwart 
op wit. Met de gegevens kunnen we interes
sante dingen doen. De waarnerningscijfers van 
wild, het tellen, zijn valide. We weten waar 
gejaagd wordt, waar wat geschoten wordt, 
immers FRS is GPS-gestuurd . Sta tistieken 
worden almaar verfijnder. Voorspellingen zijn 
mogelijk. Gevolgen zijn proactief aan te pak
ken. FRS is een soort management tooi waar 
beleidsmakers en bestuurders niet meer zonder 
kunnen. Maar de jagers ook niet meer. Ook al 
ben je eigenaa r van het terrein, dan nog heb 
je niet alles te veJtellen. Dieren vallen onder 
het begrip Res Nullius, die zijn dus van ieder
een. De provincie is verantwoordelijk gemaakt 
voor de wilde fauna. Eens per 5 jaar maakt de 
Faunabeheereenheid een faun abeheerplan, en 
na goedkeuring door GS wordt dat plan uitge
voerd. Een democratisch proces, de volksver
tegenwoordigers, de politiek, hebben er hun 
licht over laten schijnen. Jacht, schadebestrij
ding en populatiebeheer, het is allemaal de 
provincie die daar de hand in heeft . Bepalend 
is, wel te verstaan. 



Als jager loop je met een wapen rond, een 
dodelijk en gevaarlijk wapen. In de jacht en 
bij schadebestrijding schiet je ook nog eens 
beschermde inheemse dieren dood. Buiten die 
paar soorten die op de jachtlijst staan is je jacht 
(schadebestrijding) toegestaan op basis van een 
ontheffing (machtiging), omdat in het FBE
plan staat dat van die en die soort het aantal 
gereduceerd dient te worden. Neem edelher
ten, damherten, reeën, ,vilde zwijnen en gan
zen. Alleen hier al om mag het bevoegde gezag 
en de toezichthouder van het bevoegde gezag 
vragen wat je doet en hij mag kijken of wat je 
doet wel conform de machtiging is. 

Wil je weten wat ik doe? Voilà 
FRS maakt het je makkelijk. Inloggen met je 
eigen wachtwoord en dan precies aa ngeven 
waar je wat hebt geschoten en hoeveel. Op 
het zichtbare kaartj e van jouw jachtveld geef 
je het met één muisklik aan . Tijd erbij, datum 
en klaar is Kees. Dit noem je nu een pragma
tisch registratiesysteem. Waa r, wanneer en 
wat. Dat is ook het enige wat we weten wil
len. Dat is de bewijsvoering van je jachthan
delingen. Een ontheffing (machtiging) kan je 
ook een opdracht van de maatschappij noemen 
en degene die de machtiging uitschrijft mag 
weten of de opdracht uitgevoerd is. Voilà. 

GPS is naast het handige instrumentje om 
na een verdwaalde toestand je weg naar huis 

terug te vinden, een niet weg te denken feno
meen. Je autonavigatie werkt er op, de lucht
vaart, defensie, bommen en granaten. De 
bergbeklimmer gaat niet meer op stap zonder 
zijn GPS. De jager dus ook niet. Nog even en 
het FRS-systeem kun je vanaf je smartphone 
besturen. Je zit op de hoogzit, je schiet een ree 
en luttele seconden later heb je het ree afge
meld. 

Meekijken in het systeem? 
Ja, maar. Opeens weet 'iedereen' wat ik 
gedaan heb. Wie kan in het systeem loeren7 

Wie mag er in loeren7 Elke BOA? Elke ter
reinbeheerder7 Het FRS kent een groot aan
tal gebruikers die allemaal verantwoordelijk 
zijn voor de data die zij uit het systeem halen . 
Hun eigen input kunnen ze verzamelen en 
voor eigen gebruik aanwenden t.b.v. beheer of 
zo. Wil een extern statisticus of journalist de 
beschikking hebben over bijvoorbeeld afschot
gegevens, ·dan za l FRS hem niet helpen. Een 

dergel ijk verzoek kan alleen bij een licentie
houder ,·vorden neergelegd. Bijvoorbeeld bij 
een FBE. Volgens een afgesproken protocol 
wordt dat dan behandeld en eventueel geho
noreerd. Niemand kan zomaar bij jouw input 
komen. Het is echt niet zo dat de lokale dier
activist, die altijd tegen de jacht is, kan inlog
gen in het systeem en kijken wat jij op een 
bewuste zaterdagochtend in het veld hebt uit
gespookt. Nee, absoluut niet. Als jij verdachte 
bent in een zaak en de politie wil weten wat jij 
op een bepaalde dag en tijd op een bepaalde 
plek hebt uitgespookt, en zij dient een verzoek 
in bij het FRS, dan wordt de gevraagde infor
matie uitsluitend op basis van een formele vor
dering door het bevoegd gezag ook verstrekt. 
Maar alleen als er sprake is van een vordering. 
Anders niet. 
Het FRS is er voor jou en is er om zaken mak
kelijker en transparanter te maken. Het is er 
om de ultieme bewijsvoering te leveren en in 
die zin de toegevoegde waarde van het jagen 
en schadebestrijding. 

Wie werken er met het FRS? Bijna alle 
grote terreineigenaren, Staatsbosbeheer, 
Natuu rm onu menten, de Vereniging 
Particulier Grondbezit, de Landschappen, het 
Faunafonds, bijna alle provincies, alle WBE's 
en FBE's, 20.000 jagers en boeren, de NOJG 
en de Koninklijke Jagersvereniging. Dus eigen
lijk iedereen. 
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