
‘ We hebben veel te 
lang onze kop in het 
zand gestoken’

Tekst Oswin Schneeweisz

B innenkort zitten ze gebroederlijk voor de eerste 
maal om tafel: een delegatie van de Koninklijke 
Nederlandse Jagersvereniging en een delegatie 
van de Vlaamse evenknie HVV. En terecht, want 
het is eigenlijk te zot voor woorden dat de 

jagersverenigingen al decennia lang min of meer langs elkaar 
heen leven. Als twee buren die nooit eens een praatje met 
elkaar maken. ‘Het is symbolisch voor de geschiedenis van 
Vlaanderen en Nederland: we horen bij elkaar, maar ook weer 
niet. Ik vind het een uitstekende zaak dat die vicieuze cirkel nu 
eens doorbroken wordt, want ik weet zeker dat we veel van 
elkaar kunnen leren en samen sta je sterker’, zegt Rudi van 
Decraen. 

Zondagsakte
Vlaanderen kent grofweg dezelfde problematiek als Nederland. 
Zoals een alsmaar groeiend gebrek aan vrije ruimte, een activis-
tische anti-jachtgroepering en ecologische veranderingen. Het 
Franstalige Wallonië is van oudsher 
het gebied voor wat de Belgen de 
‘hoogwildjacht’ noemen: 
edelherten, damherten en moeflons. 
Die jachtcultuur is op Frankrijk 
georiënteerd. In Vlaanderen, waar 
uitgestrekte bosgebieden ontbreken 

en het landschap steeds sterker wordt vormgegeven door een 
aaneenrijging van lintbebouwing tussen dorpen en stedelijke 
agglomeraties, focust de jacht zich op kleinwild en reeën. 
Een Vlaming die in Wallonië wil jagen heeft een Waalse 
jachtakte nodig (à raison van 200 euro per jaar). Beperkt hij 
zich tot Vlaanderen dan dient hij te beschikken over een 
Vlaamse jachtakte (kosten: 150 euro). En dan kennen de Belgen 
ook nog zoiets zonderlings als een zondagsakte, waarmee 
alleen op zondag gejaagd kan worden. Van Decraen:  
‘Ik vermoed dat die akte ontstaan is omdat Vlaamse jagers 
vroeger na de hoogmis nog wel even het veld in wilden en de 
rest van de week geen tijd hadden. Hij bestaat nog, maar het is 
een relikwie uit vervlogen tijden.’

Arrest
‘Wij hebben, in tegenstelling tot Nederland, drie verschillende 
soorten jacht: de reguliere jacht, de bijzondere jacht en de jacht 
ter bestrijding. De bijzondere jacht is eigenlijk een tussenstap 
tussen jacht en schade bestrijding. Het dient ter voorkoming 
van schade en mag slechts worden uitgeoefend als er 
maatregelen ter afschrikking van het wild zijn genomen,  

zoals linten ophangen etc.,  
de zoge naamde “code der goede 
praktijk”. Schadebestrijding vindt 
plaats als er daadwerkelijk 
aantoonbare schade is. Met name 
de jacht ter voorkoming van schade 
is iets dat aan Jan Publiek heel 
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Het woord plofkip kennen ze niet en het ree is er nog jachtwild.  
Toch zijn er meer overeenkomsten dan verschillen tussen de  
Nederlandse jachtcultuur en de Vlaamse. ‘Ik denk dat wij nog heel 
veel van jullie kunnen leren’, zegt Rudi van Decraen (1962),  
voorzitter van de Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV).

Vlaanderen en Nederland 
horen bij elkaar, maar ook 

weer niet
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deze tijden’. Met de nieuwe voorzitter is de Vlaamse  
jachtbeweging aan een nieuw hoofdstuk begonnen. Alles moet 
anders. Van Decraen: ‘We hebben veel te lang onze kop in het 
zand gestoken. We hebben ons de kaas van het brood laten 
eten door de anti-jachtlobby omdat we ons te afwachtend 
hebben opgesteld. Qua communicatie waren we te passief. 
Dat moet veranderen. Wij willen open zijn naar de samenleving 
over wat we doen als jagers. Wij willen onze meerwaarde 
laten zien en staan voor wie wij zijn. Wat dat betreft kunnen 
wij als Vlaamse jagersvereniging denk ik nog veel van onze 
Nederlandse zusterorganisatie leren. Daarnaast willen we in 
de toekomst ons kenniscentrum uitbouwen. Dat ondersteunt 
immers de WBE’s en de jagers.’

Ganzen
En dat zal nodig zijn, want de Vlaamse jagers worden met veel 
veranderingen geconfronteerd. Zo waren tot voor kort ganzen 
geen serieus probleem in Vlaanderen, maar de laatste tijd is 
daar verandering in gekomen. Van Decraen: ‘Ganzenbestrijding 
is voor ons een nieuwe bladzijde, vooral in Oost- en 
West-Vlaanderen beginnen we echt problemen te krijgen.  
Dat betekent een leerproces voor de Vlaamse jager. Ik hoop dat 

moeilijk uit te leggen is. Men zegt: 'waarom zou je schieten, als 
er nog niets is gebeurd?’
In een arrest van 23 april 2015 verklaarde de Raad van State de 
reglementering met betrekking tot de ‘bijzondere jacht’ nietig. 
Het verzoek tot schorsing kwam van de anti-jachtgerichte 
Vogelbescherming Vlaanderen. Concreet betekent dit dat de 
bijzondere jacht op wilde zwijnen, edelherten, damherten, 
moeflons, grauwe ganzen, Canadese ganzen, wilde eenden, 
smienten, kieviten, konijnen, vossen en houtduiven in 
Vlaanderen maanden lang verboden was. Vorige maand 
keurde de Vlaamse regering een principieel akkoord goed ter 
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wij daarvoor de mosterd in Nederland kunnen komen halen. 
Jullie hebben daar immers veel meer ervaring mee 
opgebouwd.’ 
Ook wilde zwijnen zijn in Vlaanderen relatief nieuw. Van 
Decraen: ‘Dat probleem begint in Vlaanderen niet langzaam 
maar zeker, maar sneller en sneller de kop op te steken.  
Bij de Nederlandse grens in Limburg - bij Mol, Postel, Reusel en 
Eersel - zien we een stijgende migratie van zwijnen van 
Nederland naar Vlaanderen. We hebben echter nauwelijks 
mogelijkheden om daar iets aan te doen. De nachtelijke aanzit 
met volle maan is in Vlaanderen namelijk verboden. Dat maakt Foto: Robert-Jan Asselbergs

Wij willen onze meerwaarde laten 
zien en staan voor wie wij zijn

De Raad van State in Vlaanderen erkent dat de 
jacht een positieve rol kan spelen in het behoud 
van de patrijs. In samenwerking met landbouw- 
en natuurorganisaties is de Hubertusvereniging 
Vlaanderen een groot patrijzenproject gestart

De bestrijding van ganzenschade 
vormt in Vlaanderen intussen ook 

een belangrijk item 

herinvoering van de bijzondere jacht, dat nu als advies naar de 
Raad van State is teruggestuurd. De bepalingen werden eerder 
vernietigd door de Raad van State omdat er in het jachtdecreet 
niet voldoende rechtsgrond aanwezig was. Die rechtsgrond is 
er intussen wel. 
Van Decraen: ‘De Raad van State heeft eveneens de kritiek van 
de Vlaamse Vogelbescherming over de jacht op de patrijs 
verworpen en heeft daarbij ook erkend dat de uitoefening van 
de jacht een positieve rol voor het behoud van de patrijs kan 
spelen. Dat zou weleens een interessante uitspraak kunnen zijn 
voor jullie in Nederland, want daar is de jacht op de patrijs 
immers nog steeds gesloten.’De HVV is inmiddels een groot 
patrijzenproject gestart waarin patrijzengroepen van WBE’s 
samenwerken met boeren en natuur- en landschaps-
organisaties om te komen tot patrijsvriendelijke biotopen. 

Meerwaarde
In december 2014 ging de Hubertus Vereniging Vlaanderen 
met een nieuwe ploeg van start. Rudi van Decraen, geboren in 
het Nederlands-Belgische grensplaatsje Mol en als drijver de 
jachtwereld binnengerold, werd voorzitter. Het is een kleine 
organisatie. Kleiner dan de Jagersvereniging. In Vlaanderen 
zijn twaalfduizend jagers actief en zevenduizend zijn lid van de 
HVV. Van Decraen: ‘Maar ik vind dat elke Vlaamse jager lid moet 
worden, want we moeten onze krachten bundelen. Zeker in 
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het onmogelijk om preventief op te treden en te voorkomen dat 
de populatie te groot wordt. Als je niet met volle maan mag 
jagen, hoe wil je dan everzwijnen beheren? Overdag zie je die 
beesten niet.’

Zwijnen
De zwijnen mogen dan emigreren naar België. Als ik een ree 
was met als domicilie de grensstreek zou ik lekker in Nederland 
blijven. Aan de ene kant van de grens is het ree immers een 
beschermde diersoort en mag er niets zonder een ontheffing, 
aan de andere kant van de grens behoort het tot het jachtwild. 
De vraag is of het binnen Europa niet veel logischer zou zijn om 
tot een eenduidig systeem te komen. Van Decraen: ‘Dat zou 
zeker te prefereren zijn, waarbij het welzijn van de dieren 
natuurlijk het uitgangspunt moet zijn. Nu is er nog een 
lappendeken aan regels en wetgeving. Zelfs binnen België.  

In Wallonië mag de vos en de verwilderde kat bijvoorbeeld het 
gehele jaar bejaagd worden. In Vlaanderen mag je alleen van 
half oktober tot februari op de vos en is het werken met 
lichtbakken verboden. Wij kennen hier weliswaar niet, zoals in 
Nederland, ook nog aparte regelgeving per provincie, maar 
zoveel verschillen binnen België zelf en de aangrenzende 
buurlanden valt lastig uit te leggen.’ 

Boskip
Toch kunnen de Vlamingen ook hun zegeningen tellen.  
Er is bij onze zuiderburen immers (nog) geen partij voor de 
dieren actief, al wil dat niet zeggen dat er geen weerstand is 
(van bijvoorbeeld de Vlaamse Vogelbescherming). De plofkip 
staat nog niet in het woordenboek van de Vlaamse taal.  
Van Decraen: ‘Wij hebben wel een boskip. Dat is de fazant.  
Tot voor kort was het nog toegestaan om eieren van onder 
meer de fazant te rapen, die uit te broeden om op die manier  
de dieren te laten herintreden in de natuur. Wij als Vlaamse 
jagers vereniging vinden dat een goed middel om de balans te 
handhaven, maar dat gevecht hebben we verloren.  
De Vogelbescherming heeft op dat punt gelijk gekregen.  
Er is recent een herintroductieverbod gekomen, maar als de 
soort in gevaar is kan een afwijking van het verbod worden 
toegestaan.’ Wat verwacht Rudi van Decraen van de 
ontmoeting met de Jagersvereniging? ‘Ik verwacht dat we eerst 
eens goed de tijd gaan nemen om elkaar te besnuffelen en 
mekaar te leren kennen. Dat lijkt mij een goede eerste stap.’ •

Ook het zwijnenprobleem steekt  
in Vlaanderen in steeds sterkere mate  

de kop op

De zwijnenjacht wordt bemoeilijkt  
door het verbod op de nachtjacht
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Nu is er nog een lappendeken 
aan regels en wetgeving,  
zelfs binnen België
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