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Dankwoord 

Het opvolgen van jachtinspanningen en de daarbij horende waarnemingen en afschot vereist 
de nodige administratie van de betrokken jagers. We wensen hen dan ook te bedanken voor 
het documenteren van hun jachtactiviteiten en hopen met dit rapport een terugkoppeling te 
bezorgen over de verzamelde gegevens. Aan de hand van dit soort gegevens worden 
jachtinspanningen eenduidig gedocumenteerd en kunnen ze als basis dienen voor 
vergelijkingen met andere gebieden of tijdstippen en toelaten de efficiëntie van 
beheermethoden met elkaar te vergelijken. 

Daarnaast is het duidelijk dat het voorbereiden en coördineren van de verpachtingen de 
nodige inspanningen vergen van het Agentschap voor Natuur en Bos, en in het bijzonder van 
de betrokken boswachters en regiobeheerder. We zijn hen dan ook dankbaar dat ze tevens 
tijd wilden maken voor het verzamelen van de gevraagde informatie, hun hulp bij het 
achterhalen van ontbrekende gegevens en het stockeren van de ingezamelde stalen. 
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Samenvatting 

In 2012 startte het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) in de provincie Limburg met de 
verpachting van het jachtrecht in domeinbossen en natuurreservaten met het oog op het 
beheer van de everzwijnenpopulatie en om ervaring op te doen met mogelijke 
beheermethoden in het kader van het everzwijnenbeheer.  

In de loop van dat jaar werd aan het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) 
gevraagd om een werkwijze uit te werken en te implementeren om de beheeractiviteiten in 
de daarop volgende jaren op een gestandaardiseerde methoden te kunnen opvolgen en te 
documenteren. Deze opvolging beoogde niet om wetenschappelijk hypotheses te testen of 
wetenschappelijk onderzoek te voeden, maar had tot doel de inzet van de verschillende 
jachtmethoden en middelen en de resultaten ervan op een gestandaardiseerde manier te 
documenteren zodat de informatie beschikbaar zou zijn. 

Hiervoor maakte het INBO gebruik van jachtdagboeken en het afschot werd daarnaast ook 
opgevolgd door middel van meldingsformulieren en het verzamelen van onderkaken en 
baarmoeders van geschoten dieren. 

Dit rapport geeft een overzicht van de verzamelde gegevens voor de verpachting van de 
seizoenen 2012-2013 en 2013-2014. Naast de gegevens van de individuele aanzitten geeft 
het rapport ook de resultaten van de drukjachten weer. Tot slot worden in het laatste 
hoofdstuk ook de resultaten van de bevraging bij deelnemende jagers en overheidspersoneel 
weergegeven. 

Gedurende de individuele aanzitten werden er in de achtereenvolgende verpachtingsperiodes 
respectievelijk 47 en 17 everzwijnen geschoten en dit ondanks een vrij gelijkaardige totale 
jachtinspanning in beide perioden. Dit resulteert hierdoor in respectievelijk 49 versus 155 
uur aanzit per geschoten everzwijn. In diezelfde perioden waren er respectievelijk 12,1 en 
10,7 uren aanzit nodig per geschoten ree. 

Gedurende de twee geanalyseerde verpachtingen was het toegelaten gebruik te maken van 
lokvoer, bijlichten en/of nachtkijkers om het afschot van everzwijnen te vergemakkelijken. 
Hoewel zowel de opzet van de dataverzameling als de uiteindelijk verzamelde data geen 
statistische vergelijkingen en uitspraken toelaat over inzet van de verschillende extra 
hulpmiddelen lijken ze toch de hypotheses te onderbouwen dat het gebruik van lokvoer en 
van nachtkijkers het afschot van everzwijnen vereenvoudigt en efficiënter maakt. 

Bij de individuele aanzitten werd ook het aantal waargenomen dieren telkens genoteerd. Uit 
de verwerking van deze data blijkt dat procentueel het aantal aanzitten waarop een of 
meerdere everzwijnen waargenomen werden, alsook het aantal uren aanzit nodig om een of 
meerdere everzwijnen waar te nemen, drie keer lager was in de verpachtingsperiode 2013-
2014 in vergelijking tot de verpachtingsperiode 2012-2013. De verhouding tussen het aantal 
keren dat er everzwijnen waargenomen werden en het aantal keren dat er effectief afschot 
plaatsvond is echter voor beide verpachtingsjaren vrij gelijkaardig en schommelt rond 45%. 
Dit wil zeggen dat bijna 1 op de 2 keer dat everzwijnen waargenomen werden er ook 
effectief een dier geschoten werd. Voor ree werd er echter wel een groot verschil gevonden 
in deze verhouding maar door de verandering in verpachtingsvoorwaarden zijn deze data 
moeilijk vergelijkbaar tussen de verpachtingsperioden. 

Uit de geanalyseerde gegevens van de drukjachten binnen het Nationaal Park Hoge Kempen 
(4) blijkt dat het aantal jagers per oppervlakte eenheid vrij constant was (ongeveer 1 geweer 
per 23 ha). Het aantal hectaren per trakker varieerde echter sterk tussen 11 en 40 ha. Ook 
het afschot varieerde sterk tussen de vier geanalyseerde drukjachten. Op twee drukjachten 
werd er effectief een afschot gerealiseerd, waarbij respectievelijk 20,3 uur of 22,0 uur 
jachtinspanning nodig was per geschoten dier. Wanneer de jachtinspanning van de 
drukjachten zonder afschot mee in rekening wordt gebracht komt men op 34,3 uur per 
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geschoten stuk. Hierbij wordt echter geen rekening gehouden met de tijd nodig voor de 
voorbereiding en coördinatie van de drukjacht. 

Om na te gaan of er bepaalde aspecten in de verpachting voor verbetering vatbaar waren en 
een algemene appreciatie van de deelnemende jagers over de licentiejacht te verkrijgen 
stelde ANB een vrijblijvende bevraging op voor de deelnemende jagers. Deze bevraging 
bevatte een aantal meerkeuzevragen, een aantal open vragen en de mogelijkheid tot 
vrijblijvende opmerkingen. Algemeen bleek hieruit een zeer hoge appreciatie voor de 
communicatie met de boswachters van het ANB en een relatief grote tevredenheid over de 
algemene organisatie, aanpak en het verwezenlijkte afschot (in mindere mate in 2013-2014 
dan in 2012-2013). Over de wenselijkheid van het organiseren van drukjachten en de 
perioden van de aanzitjacht en de drukjachten waren de meningen meer verdeeld. Op basis 
van de antwoorden op deze bevragingen werden kleine aanpassingen gedaan aan de 
jaarlijkse verpachtingen. 

Tenslotte werden de reden achter het invoeren van de kortlopende verpachting en de 
ervaringen hiermee bevraagd bij het betrokken personeel van ANB. Algemeen kan gesteld 
worden dat op basis van de interviews met de regiobeheerder en de betrokken boswachters 
deze tevreden zijn over het voorbije leerproces en de resultaten van de licentiejacht in het 
gebied.   
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English abstract 

In 2012 the Agency for Nature and Forest (ANB) started with leasing the hunting rights in a 
limited number of regional and communal forests and nature reserves, where hunting till 
then had been prohibited, in the Flemish province Limburg. The aim of this lease was to 
control the wild boar population and to gain experience with possible management methods.  

The Research Institute for Nature and Forest (INBO) was asked to develop and implement a 
method in order to monitor and document both the hunting efforts and the hunting bag of 
the subsequent leases. The setup was not to perform a scientific research project, but rather 
to document the use of the different hunting methods using a standardized procedure in 
order to make information available for further use in the future. For this purpose, INBO 
collected information concerning hunting efforts using hunting diaries. Information on the 
number and characteristics of the wild boar and roe deer shot was obtained through the 
official cull record forms and the collected mandibles and uteri of the animals shot. 

This report provides an overview of the collected data of the leases of 2012-2013 and 2013-
2014. Besides the data of the individual high seat hunts the report also provides the results 
of the silent driven hunts. Finally, the last chapter gives the results of a survey among the 
participating hunters and the concerned ANB staff. 

During the individual high seat hunts in the two subsequent leases respectively 47 and 17 
wild boar were shot despite comparable hunting efforts in both leases. This results in 
respectively 49 versus 155 hours of hunting effort per wild boar shot. During the same 
leases 12,1 and 10,7 hours of hunting effort were required to shoot a roe deer. 

Baiting, spotlighting and the use of night vision equipment were allowed during both leases 
to increase the efficiency of wild boar hunting. Despite the fact that the setup of the project 
was not to compare statistically the efficiency of these additional tools, the data seem to 
support the hypotheses that baiting and the use of night vision equipment can increase the 
efficiency of hunting wild boar. 

During the individual high seat hunts the number of observed animals was also noted. The 
analyses of this data show that the proportion of outings with one or more sightings of wild 
boar as well as the number of hours required to observe one or more wild boar were three 
times lower in the lease of 2013-2014 in comparison to the lease of 2012-2013. The ratio of 
the number of times wild boar were sighted and the number of times one or more wild boar 
were shot, however, was comparable for both leases at approximately 45%. This means that 
nearly 1 on 2 times wild boar were observed, on or more animals were shot. For roe deer, 
however, this ratio differs greatly between the two leases, but due to the changes in hunting 
restrictions these data are difficult to compare between leases. 

From the analyses of the data from the silent driven hunts within the National Park Hoge 
Kempen (4) the number of hunters per hunted area seems to be fairly constant (about one 
rifle per 23 ha). The number of hectares per beater however varies strongly between 11 ha 
and 40 ha. Also the bags differ strongly between the four analysed hunts. On two hunts 
animals were shot, resulting in a hunting effort per wild boar of 20,3 hours and 22 hours 
respectively. When the hunting efforts of the silent driven hunts during which no animals 
were shot are also taken into account, the hunting effort per animal rises to 34,3 hours. Note 
that this does not include the time to prepare and coordinate the hunt itself. 

In order to determine if certain aspects of the lease could be improved and to gain an insight 
into the general appreciation of this type of lease, the Agency for Nature and Forest (ANB) 
conducted a voluntary survey among the participating hunters. This survey contained a 
number of multiple-choice questions, a number of open questions, and the possibility to 
comment freely. In general there was a great appreciation for the communication of the ANB 
foresters and a relatively great satisfaction regarding the general organisation, approach and 
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realised hunting bag (in a lesser extent during 2013-2014 compared to 2012-2013). 
Regarding how desirable it is to organise silent driven hunts and the period of both the 
driven hunts and the individual high seat hunts the opinions were more divided. Based on 
the responses of these surveys small adjustments to the yearly leases where were made. 

Finally, the motivation for this form of hunting and the experiences of the ANB during these 
subsequent leases are discussed. In general, based on the interviews with the area manager 
and the foresters concerned, they appear to be satisfied with the learning process and the 
results of the subsequent leases and this form of hunting.  
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1 Woord vooraf 

In 2012 startte het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) in de provincie Limburg met de 
verpachting van het jachtrecht in domeinbossen en natuurreservaten met het oog op het 
beheer van de everzwijnenpopulatie en ervaring op te doen met mogelijke beheermethoden. 
In de loop van dat jaar werd het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) gevraagd 
om een werkwijze uit te werken en te implementeren om de beheeractiviteiten in de daarop 
volgende jaren op te volgen en te documenteren. Deze opvolging beoogde geen 
wetenschappelijk hypotheses te testen of wetenschappelijk onderzoek te voeden, maar had 
tot doel de inzet van de verschillende jachtmethoden en de resultaten van de bejaging op 
een gestandaardiseerde manier te documenteren opdat de informatie beschikbaar zou zijn. 

De resultaten van dit rapport kunnen dus gebruikt worden om de geleverde 
jachtinspanningen, de waarnemingen en de afschotrealisaties tussen de jaren te vergelijken 
en ook met andere gebieden. Ook kunnen ze richtinggevend zijn om de efficiëntie van 
verschillende gebruikte methoden met elkaar te vergelijken. De opzet laat echter niet toe om 
onderbouwde uitspraken te doen over het al dan niet significant verschillen van methoden in 
efficiëntie. Zowel de steekproefgrootte (aantal deelnemende jagers, aantal plaatsen, aantal 
geschoten everzwijnen) als het aantal factoren die niet mee opgemeten werden (everzwijnen 
densiteit, …) maken het immers onmogelijk hier op een statistisch verantwoorde manier 
uitspraken over te doen. 

De verzamelde data, analyses en resultaten, in combinatie met de beschrijving van de 
manier waarop ze verzameld zijn, vormen in eerste instantie een waardevolle basis van 
gestandaardiseerde informatie over de jachtinspanningen, waarnemingen en resultaten 
waardoor de vergelijking ervan met gegevens verzameld in andere gebieden of in de 
toekomst – wanneer ook deze op een gedocumenteerde en gestandaardiseerde manier 
verzameld worden – mogelijk is. 
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2 Licentiejacht 

2.1 Inleiding 
De bejaging van everzwijn in het Nationaal Park Hoge Kempen gebeurde niet aan de hand 
van een klassieke jachtverpachting waarbij voor meerdere jaren het jachtrecht verpacht 
wordt. Er vond een openbare verpachting plaats waarbij de mogelijkheid om everzwijnen te 
bejagen gedurende een welbepaalde korte periode in een welbepaalde sector verpacht werd. 
De pachter kon zelf een welbepaald maximum aantal medejagers betrekken bij de uitvoering 
van de bejaging. 

Na deze eerste verpachting (2012) werd het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) 
gevraagd om een werkwijze uit te werken en te implementeren om de beheeractiviteiten in 
de daarop volgende jaren op te volgen en te documenteren. Deze opvolging beoogde geen 
wetenschappelijk hypotheses te testen of wetenschappelijk onderzoek te voeden, maar had 
tot doel de inzet van de verschillende jachtmethoden en de resultaten van de bejaging op 
een gestandaardiseerde manier te documenteren opdat de informatie beschikbaar zou zijn. 
Het INBO stelde hiervoor jachtdagboeken ter beschikking van de deelnemende jagers en het 
afschot werd verder opgevolgd aan de hand van de meldingsformulieren en de ingeleverde 
onderkaken. 

In dit hoofdstuk worden de gegevens van twee verpachtingsperioden, namelijk gedurende de 
winter van 2012-2013 (hierna 2de verpachting genoemd) en deze van 2013-2014 (hierna 3de 
verpachting genoemd), weergegeven en met elkaar vergeleken.  

2.2 Voorwaarden voor de jacht 
Voor de 2de verpachting werden zes sectoren aangeduid, met een totale oppervlakte van 
ongeveer 1.440 ha (Tabel 1). Dezelfde sectoren werden eveneens verpacht in de 3de 
verpachting maar met een bijkomende sector (Klein Homo), waardoor de totale oppervlakte 
tijdens deze 3de verpachting ongeveer 1.540 ha bedroeg. De sectoren zijn gelegen te Genk, 
Maasmechelen, Lanaken en Dilsen-Stokkem (Figuur 1). Het aantal deelnemende jagers in de 
2de verpachting bedroeg 34 personen, terwijl dit in de 3de verpachting 32 personen bedroeg 
(Tabel 1). Negentien personen namen deel in beide verpachtingen. 

Tabel 1:  Oppervlakte en aantal jagers per sector gedurende de 2de en 3de verpachting. 
Indien het aantal werkelijke deelnemers lager was dan het maximum toegestaan 
aantal volgens de verpachtingsvoorwaarden, wordt het maximum aantal 
weergegeven tussen haakjes. 

Sector Oppervlakte (ha) 
Aantal deelnemende jagers 

2de verpachting 3de verpachting 

Heiwijk I 215 6 5 

Kikbeek 300 6 4 (6) 

Bodem 275 6 6 

Heiwijk II 300 6 6 

Isaekshoef 175 5 (6) 4 

Pietersembos 175 5 (6) 4 

Klein Homo 100 - 3 
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Figuur 1:  Kaart met aanduiding van de 7 sectoren die verpacht werden gedurende de 3de 
verpachting. 

In beide verpachtingen werd een licentie verpacht, omschreven als het recht om gedurende 
een bepaalde periode en vanop een bepaald aantal hoogzitten binnen eenzelfde sector een 
afschot uit te voeren van everzwijnen. In sommige sectoren en perioden was ook de 
bejaging van reewild toegestaan (Tabel 2). Voor het afschot van reewild was – in 
tegenstelling tot voor everzwijn – voor elke categorie (bok, geit, kits) per sector het 
maximum aantal toegelaten stuks bepaald.  
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Tabel 2:  Het toegestaan aantal stuks everzwijn en ree per sector gedurende de 2de en 3de 
verpachting.  

Sector 
Everzwijn 

Ree 

2de verpachting 3de verpachting 

2de verpachting 3de verpachting Kits Geit Bok Kits Geit Bok 

Heiwijk I Onbeperkt Onbeperkt 5 3 - - - - 

Kikbeek Onbeperkt Onbeperkt 7 5 - - - - 

Bodem Onbeperkt Onbeperkt 7 4 - 7 4 - 

Heiwijk II Onbeperkt Onbeperkt 8 5 - 6 4 4 

Isaekshoef Onbeperkt Onbeperkt 4 3 - - - - 

Pietersembos Onbeperkt Onbeperkt 6 4 - - - - 

Klein Homo n.v.t. Onbeperkt n.v.t. n.v.t. n.v.t. - - - 

Totaal Onbeperkt Onbeperkt 37 24 - 13 8 4 
 

De licentie was geldig voor een periode van drie (2de verpachting) of vier (3de verpachting) 
maanden, maar jachtactiviteiten waren enkel toegestaan op specifieke tijdstippen. Op deze 
manier wordt een vorm van interval-jacht toegepast, eerder dan een permanente jachtdruk 
op het gebied uit te oefenen (zie Scheppers & Casaer 2012). Beide verpachtingen omvatten 
tijdstippen voor drukjacht (een vorm van bewegingsjacht waarbij het wild in beweging gezet 
wordt door stille kleine groepen trakkers, zie Scheppers & Casaer 2012) en tijdstippen voor 
aanzitjacht (jacht vanop een hoogzit). In dit hoofdstuk wordt enkel de aanzitjacht besproken. 
De drukjachten worden besproken in hoofdstuk 3. 

In beide verpachtingen was er een periode waarin uitsluitend de bejaging van everzwijn 
toegelaten was (hierna de everzwijnperiode genoemd) en een periode waarin de jacht open 
was voor zowel ree als everzwijn (hierna de reeperiode genoemd). 

In tegenstelling tot de 2de verpachting waarbij jachtactiviteiten in de everzwijnperioden 
toegestaan waren gedurende de hele dag, was in de 3de verpachting de bejaging enkel 
toegestaan tijdens de nachtjacht, met name van één uur na zonsondergang tot één uur voor 
zonsopgang. De everzwijnperioden waren telkens 11 dagen die zich centreerden rond volle 
maan. Tijdens de reeperioden waren de jachtactiviteiten in beide verpachtingen telkens 
toegestaan van één uur voor zonsopgang tot één uur na zonsondergang conform de 
wettelijke bepalingen in Vlaanderen.  

In de 2de verpachting waren er drie everzwijnperioden voorzien (Figuur 2). Omwille van 
slechte weersomstandigheden werd de jacht gedurende de eerste everzwijnperiode 
opgeschort gedurende drie dagen, waardoor deze periode slechts 8 jachtdagen omvatte. 
Daarnaast werden 2 reeperioden voorzien. Als compensatie voor het opschorten van de jacht 
in de eerste everzwijnperiode werd de jacht in de tweede reeperiode verlengt met 6 dagen 
(Tabel 3). 

Gedurende de 3de verpachting waren er vier everzwijnperioden (Figuur 3). Voor geiten en 
kitsen (en ook everzwijn) waren er twee reeperioden in 2014 (Tabel 3). Enkel voor reebok 
werd een bijkomende periode voorzien in 2014 van 01/09 tot en met 13/09. Deze laatste 
periode wordt niet besproken in dit rapport. 
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Tabel 3:  Overzicht van de perioden waarop jachtactiviteiten waren toegestaan gedurende 
de 2de en 3de verpachting met vermelding van het aantal jachtdagen. 

Periode 
2de verpachting  3de verpachting 

Data Dagen  Data Dagen 

1ste everzwijnperiode 
22/01/2013 – 01/02/2013 

(opgeschort 
24/01/2013 - 26/01/2013) 

8  12/11/2013 – 22/11/2013 11 

2de everzwijnperiode 20/02/2013 – 02/03/2013 11  12/12/2013 – 22/12/2013 11 

3de everzwijnperiode 22/03/2013 – 01/04/2013 11  11/01/2014 – 21/01/2014 11 

4de everzwijnperiode n.v.t. n.v.t.  10/02/2014 – 20/02/2014 11 

1ste reeperiode 02/02/2013 – 06/02/2013 5  22/01/2014 – 26/01/2014 5 

2de reeperiode 03/03/2013 – 07/03/2013 
(verlengt tot 13/03/2013) 11  21/02/2014 – 25/02/2014 5 

 

 

 

Figuur 2:  De verschillende perioden waarop jachtactiviteiten toegestaan waren tijdens de 
2de verpachting (winter 2012-2013) met aanduiding van zonsopgang en 
zonsondergang (volle lijn) en één uur voor zonsopgang en één uur na 
zonsondergang (onderbroken lijn). In de eerste everzwijnperiode werd de jacht 
tijdelijk gesloten van 24/01/2013 tot 26/01/2013 omwille van de slechte 
weersomstandigheden (aangeduid met een donkere rode kleur). Op 31/03/2013 
werd de zomertijd van kracht. 
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Figuur 3:  De verschillende perioden waarop jachtactiviteiten toegestaan waren tijdens de 
3de verpachting (winter 2013-2014) met aanduiding van zonsopgang en 
zonsondergang (volle lijn) en één uur voor zonsopgang en één uur na 
zonsondergang (onderbroken lijn). Op 27/10/2013 werd de wintertijd van kracht. 

In beide verpachtingen was op basis van artikel 33 van het jachtdecreet een 
uitzonderingsmaatregel in functie van het natuurbehoud van kracht waardoor het 
aankorrelen en het gebruik van kunstlicht (bijlichten) en nachtkijker toegestaan waren. De 
nachtkijker mocht hierbij niet op het geweer zelf gemonteerd worden vermits het gebruik 
van nachtkijkers met restlichtversterking of warmtebeelden niet toegelaten is in België. 

Bij het aankorrelen wordt een kleine hoeveelheid lokvoedsel in de nabijheid van de hoogzit 
gebruikt om het wild te lokken. Het aankorrelen werd in de 2de verpachting beperkt tot de 
helft van het totaal aantal hoogzitten (17 van de 34 hoogzitten). In de 3de verpachting 
verviel deze beperking. Hoewel zoals hoger vermeld de opzet van de verpachting geen 
wetenschappelijke studie betreft naar de efficiëntie van de verschillende hulpmiddelen, 
worden in dit hoofdstuk, waar mogelijk, de geleverde jachtinspanningen, waarnemingen en 
afschotrealisaties gedifferentieerd naar de gebruikte hulpmiddelen. 

2.3 Jachtinspanningen 
2.3.1 Verzamelde gegevens 
In beide verpachtingen werden door het INBO jachtdagboeken voorzien voor de 
deelnemende jagers voor het opvolgen van hun jachtactiviteiten (Figuur 4). Per 
everzwijnperiode (en eventueel aansluitende reeperiode) werd een afzonderlijk 
jachtdagboekje voorzien. In de 2de verpachting werden er 102 jachtboekjes uitgedeeld (34 
jagers met elk drie perioden). Hiervan werden er 96 terug ingezameld. Drie van deze 
boekjes waren blanco omdat er geen jachtactiviteiten tijdens de derde periode hadden 
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plaatsgevonden. Van de overige 6 (6%) ontbrekende jachtdagboeken is niet gekend of er al 
dan niet door de betreffende jager jachtactiviteiten hebben plaatsgevonden.  

In de 3de verpachting waren er vier perioden en 32 personen, waardoor er 128 jachtboeken 
uitgedeeld werden. Hiervan werden er 113 terug ingeleverd. Vijf ervan waren blanco omdat 
er geen jachtactiviteiten hebben plaatsgevonden tijdens een bepaalde periode. Van de 15 
ontbrekende jachtdagboeken (12%) is niet gekend of er al dan niet door de betreffende 
jager jachtactiviteiten hebben plaatsgevonden in de periode waarvoor het boekje ontbreekt. 

De jachtdagboekjes betreffen zoals hoger vermeld enkel de aanzitjacht op everzwijn en 
reewild. Elke aanzit op een bepaalde hoogzit wordt afzonderlijk beschouwd. Wanneer er dus 
op een bepaalde ochtend, avond of nacht gewisseld wordt tussen hoogzitten, dienen deze 
gegevens afzonderlijk genoteerd te worden. Voor elke aanzit dient het begin- en einduur 
genoteerd te worden. Daarnaast dient ook aangeduid te worden welke bijkomende 
hulpmiddelen gebruikt worden (aankorrelen, bijlichten, gebruik nachtkijker). Op basis van 
deze informatie kunnen de jachtinspanningen nagegaan worden. 
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Figuur 4:  Voorbeeld van de inhoud van het jachtdagboek. 

2.3.2 Spreiding van de jachtinspanning 
Om na te gaan of de jachtinspanningen per verpachting gelijkmatig verdeeld werden over de 
verschillende perioden, kan het totaal aantal aanzitten per periode berekend worden. 
Wanneer vervolgens het aantal mogelijke jachtdagen en het aantal deelnemende jagers 
waarvan jachtboeken ingezameld werden in rekening wordt gebracht, kan een maat 
bekomen worden voor de intensiviteit van aanzitten (Tabel 4). Merk op dat in tegenstelling 
tot de 2de verpachting waarbij in alle sectoren reewild bejaagd mocht worden, in de 
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daaropvolgende verpachting dit beperkt was tot twee sectoren. Uit Tabel 4 blijkt dat voor de 
everzwijnperioden de intensiviteit van aanzitten gedurende de 2de verpachting afneemt. In 
de 3de verpachting ligt de intensiviteit lager in vergelijking met de voorgaande verpachting, 
maar blijft de intensiviteit met uitzondering van de eerste periode relatief gelijk. In beide 
verpachtingen is er een groot verschil in intensiviteit tussen beide reeperioden. 

Tabel 4:  Het totaal aantal aanzitten, het aantal dagen, het aantal deelnemende jagers en 
de intensiteit van aanzitten (aantal aanzitten per dag per jager) per periode 
gedurende de 2de en 3de verpachting. 

Periode 
2de verpachting  3de verpachting 

Aanzitten Dagen Jagers Intensiteit  Aanzitten Dagen Jagers Intensiteit 

1ste everzwijnperiode 175 8 33 0,66  107 11 26 0,37 

2de everzwijnperiode 192 11 31 0,56  134 11 26 0,47 

3de everzwijnperiode 154 11 26 0,54  133 11 28 0,43 

4de everzwijnperiode - - - -  119 11 26 0,42 

1ste reeperiode 100 5 28 0,71  23 5 10 0,46 

2de reeperiode 136 11 32 0,39  40 5 12 0,67 

Totaal 757     556    

 

Naast de vergelijking van het totaal aantal aanzitten per periode, kan het aantal aanzitten 
per persoon binnen elke periode gehanteerd worden om na te gaan of de inspanningen 
tussen de verschillende jagers sterk verschillen. Voor de 2de verpachting blijkt het aantal 
aanzitten per persoon in 1ste everzwijnperiode lager te liggen dan de twee overige 
everzwijnperiodes (Figuur 5). De verklaring hiervoor is het feit dat de jacht gedurende 3 
dagen opgeschort werd. De uiteindelijke intensiteit in deze periode is echter hoger dan in de 
andere perioden (zie Tabel 4). Het feit dat de tweede reeperiode 11 dagen duurde in 
vergelijking met de 5 dagen van de eerste reeperiode resulteerde daarentegen niet in een 
verhoging van de mediaan van het aantal aanzitten. In beide reeperioden in de 2de 
verpachting bedroeg de mediaan 4 aanzitten. In de 3de verpachting blijkt de mediaan van het 
aantal aanzitten per persoon ongeveer gelijk te zijn over de verschillende everzwijnperioden, 
met een waarde van 5 aanzitten per persoon. De waarden voor de reeperioden verschillen 
dan weer t.o.v. elkaar, maar deze zijn slechts gebaseerd op 10 en 12 personen. De boxen 
geven een zicht op de spreiding in het aantal aanzitten per persoon in elke periode. Hieruit 
blijkt dat er in de 2de verpachting meer verschil was in het aantal aanzitten per persoon in 
vergelijking met de 3de verpachting.  



 

26 INBO.R.2015.7091453 www.inbo.be 

 

Figuur 5:  Boxplot van het aantal aanzitten per persoon voor elke periode voor de 2de 
verpachting (links) en de 3de verpachting (rechts). Het aantal personen per 
periode waarop de boxplot betrekking heeft, wordt onderaan de boxplot vermeld. 

Ook de verdeling van de aanzitten over de dagen kan bekeken worden om na te gaan of er 
een ongelijke verdeling is in de jachtinspanningen over en binnen de perioden (Figuur 6 en 
Figuur 7). Deze figuren illustreren de vaststelling dat het aantal aanzitten in de 
everzwijnperioden gedurende de 2de verpachting afnemen in de loop van de verpachting, 
terwijl deze in de volgende verpachting eerder constant bleven. De verlenging van de tweede 
reewildperiode van de 2de verpachting resulteerde in een spreiding van het aantal aanzitten 
en in mindere mate in een toename van het totaal aantal aanzitten. Binnen elke periode is er 
geen duidelijk patroon in het aantal aanzitten per dag waar te nemen. We merken op dat op 
basis van wat ingevuld werd in de jachtdagboekjes een persoon in de 2de verpachting is gaan 
aanzitten voor de eigenlijke opening van de eerste everzwijnperiode en dat enkele personen 
ook aangezeten hebben gedurende de dagen dat de jacht opgeschort werd in de eerste 
everzwijnperiode (Figuur 6). Ook in de 3de verpachting lijken op basis van de zelfrapportering 
via de jachtdagboekjes 4 aanzitten plaatsgevonden te hebben wanneer er geen 
jachtactiviteiten meer toegestaan waren volgens de originele verpachting, namelijk na de 
tweede reeperiode (Figuur 7). Deze specifieke jachtactiviteiten werden wel toegestaan door 
ANB, maar vallen buiten de analyses van de tweede reeperiode. 
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Figuur 6:  Het aantal aanzitten per dag voor de 2de verpachting. De verschillende perioden 
worden weergegeven, alsook de periode waarin de jacht opgeschort werd. 
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Figuur 7:  Het aantal aanzitten per dag voor de 3de verpachting. De verschillende perioden 
worden weergegeven. 

2.3.3 Aanzittijden en aanzitduur 
Op basis van de ingevulde start- en einduren voor elk van de aanzitten kan nagegaan 
worden wanneer de jachtactiviteiten juist plaatsvonden en hoe lang ze duurden. Om een 
eerste beeld te vormen van wanneer de aanzitten gestart zijn en wanneer ze beëindigd 
werden, werden deze tijdstippen geplot in functie van de datum (Figuur 8 en Figuur 9). 
Vermits zonsopgang en zonsondergang, alsook het uur voor zonsopgang en het uur na 
zonsopgang belangrijk zijn om deze tijdstippen te interpreteren, worden ook deze tijdstippen 
weergegeven. Omdat tijdens de nachtjacht langer dan middernacht aangezeten kan worden, 
wordt ook het uur voor zonsopgang en zonsopgang zelf van de volgende dag weergegeven 
op de figuren.  

Uit de figuren blijkt dat het merendeel van de aanzitten in de everzwijnperioden startten 
rond zonsondergang en eindigden voor middernacht. Het aantal aanzitten dat startte na 
middernacht is eerder beperkt, zeker in de 3de verpachting. De figuren illustreren ook 
duidelijk het verschil tussen de reeperioden en de everzwijnperioden. In de reeperioden 
wordt vroeger aangezeten en, zoals voorzien in de verpachtingsvoorwaarden, ook vroeger 
gestopt, namelijk een uur na zonsondergang. In beide verpachtingen wordt er in de 
reeperioden meer ’s morgens aangezeten in vergelijking met de everzwijnperioden. Merk op 
dat daar waar tijdens de 2de verpachting de bejaging van everzwijn gedurende de hele dag 
was toegestaan, dit in de volgende verpachting enkel toegestaan was tussen één uur na 
zonsondergang tot één uur voor zonsopgang (nachtjacht). Dit zou kunnen verklaren waarom 
er minder aanzitten starten en eindigen in het deel van de nacht na middernacht in de 3de 
verpachting. 
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Figuur 8:  Weergaven van de tijdstippen van het startuur (rood) en het einduur (blauw) van 
de verschillende aanzitten gedurende de 2de verpachting. Met volle lijnen worden 
zonsopgang, zonsondergang en zonsopgang van de volgende dag weergegeven. 
De onderbroken lijnen geven het uur voor zonsopgang, het uur na zonsondergang 
en het uur voor zonsopgang van de volgende dag weer. De stippellijn geeft 
middernacht weer. De verschillende perioden waarop jachtactiviteiten toegestaan 
werden worden in kleur weergegeven, met onderaan de vermelding van het type 
van de periode. In de eerste everzwijnperiode werd de jacht tijdelijk gesloten van 
24/01/2013 tot 26/01/2013 omwille van de slechte weersomstandigheden 
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Figuur 9:  Weergaven van de tijdstippen van het startuur (rood) en het einduur (blauw) van 
de verschillende aanzitten gedurende de 3de verpachting. Met volle lijnen worden 
zonsopgang, zonsondergang en zonsopgang van de volgende dag weergegeven. 
De onderbroken lijnen geven het uur voor zonsopgang, het uur na zonsondergang 
en het uur voor zonsopgang van de volgende dag weer. De stippellijn geeft 
middernacht weer. De verschillende perioden waarop jachtactiviteiten toegestaan 
werden worden in kleur weergegeven, met onderaan de vermelding van het type 
van de periode. 

In de reeperioden van de 2de verpachting en in alle perioden van de 3de verpachting werden 
de tijdstippen van jachtactiviteiten bepaald door de tijdstippen van zonsopgang en 
zonsondergang. Hoewel gedurende de 2de verpachting de bejaging van everzwijn heel de dag 
was toegelaten, blijkt uit Figuur 8 dat ook toen hoofdzakelijk ’s nachts aangezeten werd en 
dit voor middernacht. Figuur 10 geeft de wijzigingen van het tijdstip van zonsopgang en 
zonsondergang doorheen de winter van 2013-2014 weer. De langste nacht viel zowel in 
2013 als 2014 op 21 december. Figuur 10 toont dat het tijdstip van zonsondergang rond 21 
december minder snel wijzigt dan verder op het jaar. Hoewel de 2de verpachting (januari-
maart) een maand korter was dan de 3de verpachting (november-februari), zijn de wijziging 
in de tijdstippen van zonsopgang en zonsondergang groter in de 2de verpachting dan in de 
3de verpachting doordat de 2de verpachting later op het jaar plaatsvond. 
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Figuur 10:  Het tijdstip van zonsopgang en zonsondergang gedurende de periode van 
01/11/2013 tot 01/05/2014. De stippellijn op 21/12/2013 duidt de langste nacht 
aan. Op 30/03/2014 werd de zomertijd van kracht. 

Figuur 11 en Figuur 12 geven voor de twee verpachtingen een samenvattend zicht op de 
starturen van de aanzitten in de avond, de einduren en de totale duur. Voor elk van beide 
verpachtingen wordt per periode dat de everzwijnenbejaging toegelaten was via een boxplot 
de starturen, einduren en totale duur weergegeven.  

In beide verpachtingen valt de mediaan van het einduur van de aanzit rond 23 uur. 
Daarentegen toont het startuur bij de 2de verpachting een grotere verandering doorheen de 
verpachting dan in de 3de verpachting. De oorzaak hiervoor is te zoeken in het feit dat 
doorheen de 2de verpachting die zich uitstrekte tussen 22 januari en 1 april er een veel 
grotere verandering in het uur van zonsondergang was dan doorheen de 3de verpachting 
(12/11 tot 22/02). 

Het gecombineerd effect van het feit dat het einduur tussen de twee verpachtingen weinig 
verschilde maar er een groter verschil zat in de starturen vertaalt zich ook in een grotere 
verandering (afname) van de totale aanzitduur in de 2de verpachting dan in de 3de 
verpachting.  
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Figuur 11:  Boxplot van het startuur, einduur en de duur van de aanzit in de avond voor de 
verschillende everzwijnperioden in de 2de verpachting. De stippellijnen duiden 
middag en middernacht aan. Het aantal aanzitten waarop de boxplot berekend 
werd, wordt onderaan vermeld. 
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Figuur 12:  Boxplot van het startuur, einduur en de duur van de aanzit in de avond voor de 
verschillende everzwijnperioden in de 3de verpachting. De stippellijnen duiden 
middag en middernacht aan. Het aantal aanzitten waarop de boxplot berekend 
werd, wordt onderaan vermeld. 

Ondanks het feit dat de bejaging van everzwijn overdag niet meer was toegelaten in de 3de 
verpachting vertaalde zich dit niet in minder lange aanzitperiodes.Figuur 13 en Figuur 14 
tonen de jachtinspanning gedurende de everzwijnperioden als het aantal personen die 
aanzitten in elke blok van 30 minuten over de volledige verpachting. Ook hieruit blijkt dat er 
weinig aangezeten werd gedurende de dag. Hoewel in de 2de verpachting meer aanzitten 
plaatsvonden in de ochtend in vergelijking met de 3de verpachting, is dit aantal zeer beperkt 
in vergelijking met het aantal uren aanzit in de nacht. Het feit dat ¾de van de avondaanzitten 
gedurende de everzwijnperioden beëindigd worden voor middernacht (zie Figuur 11 en 
Figuur 12) resulteert in weinig aanzitten in de tweede helft van de nacht. 
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Figuur 13:  Het percentage aanzitten van het totaal aantal aanzitten gedurende de 
everzwijnperioden van de 2de verpachting waarvoor de aanzitduur berekend kon worden (n = 
495) in elk blok van 30 minuten. De blauwe blokken weerspiegelen het minimum en 
maximum tijdstip voor zowel zonsopgang als zonsondergang gedurende de verpachting. 
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Figuur 14:  Het percentage aanzitten van het totaal aantal aanzitten gedurende de 
everzwijnperioden van de 3de verpachting waarvoor de aanzitduur berekend kon 
worden (n = 480) in elk blok van 30 minuten. De blauwe blokken weerspiegelen 
het minimum en maximum tijdstip voor zowel zonsopgang als zonsondergang 
gedurende de verpachting. 

2.3.4 Gebruik van mogelijke hulpmiddelen 
In het jachtdagboek wordt per aanzit gevraagd voor elk van de drie hulpmiddelen aan te 
duiden of er al dan niet gebruik van gemaakt werd. De drie mogelijke hulpmiddelen zijn 
aankorrelen, het gebruik van kunstlicht (bijlichten) en het gebruik van een nachtkijker. Op 
basis van deze informatie kan nagegaan worden in welke mate gebruik gemaakt werd van 
één of een combinatie van deze hulpmiddelen. In theorie zouden er voor deze drie 
hulpmiddelen maximaal acht verschillende combinaties mogelijk zijn (23=8). In de praktijk 
bleek echter dat het al dan niet gebruik van een bepaald hulpmiddel niet altijd werd 
aangeduid in de jachtdagboekjes, waardoor er dus tot 27 verschillende combinaties mogelijk 
zijn (33 = 27).  

In Figuur 15 en Figuur 16 wordt de totale aanzitduur per combinatie van de drie 
hulpmiddelen weergegeven, opgedeeld voor de everzwijn- en reeperioden. Uit Figuur 15 
blijkt dat er 18 verschillende combinaties zijn van de hulpmiddelen in de 2de verpachting, 
waardoor de totale aanzitduur sterk versnipperd wordt over de verschillende mogelijke 
combinaties. De twee meest voorkomende combinaties komen echter overeen met alleen 
aankorrelen en geen gebruik van enig hulpmiddel (combinatie ja.neen.neen voor enkel 
aankorrelen en neen.neen.neen voor geen gebruik van de maatregelen) in de 
everzwijnperiode zowel als in de reeperiode. In de everzwijnperiode werd er 547 uren (of 
25% van de totale aanzitduur) aangezeten op hoogzitten waar alleen aangekorreld werd, in 
vergelijking met 549 uren (of 25% van de totale aanzitduur) op hoogzitten waar geen 
hulpmiddelen gebruikt werden. Voor de reeperiode bedroeg dit respectievelijk 127,5 uren (of 
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26% van de totale aanzitduur) en 234 uren (of 47% van de totale aanzitduur). Dit maakt dat 
voor een eventuele vergelijking naar het effect van maatregelen op het waarnemen of 
realiseren van een afschot van everzwijn of ree enkel een vergelijking tussen het al dan niet 
gebruik van aankorrelen zinvol zou kunnen zijn. 

 

Figuur 15:  Totale aanzitduur in uren per combinatie van de gebruikte hulpmiddelen, namelijk 
aankorrelen, bijlichten en nachtkijker voor de 2de verpachting, opgesplitst voor de 
perioden voor everzwijn en ree. Op de x-as wordt voor de combinatie 
aankorrelen-bijlichten-nachtkijker telkens aangegeven of deze al dan niet 
gebruikt werd of ongekend is. 

In de 3de verpachting konden 15 verschillende combinaties van hulpmiddelen onderscheiden 
worden (Figuur 16). Aangezien de jacht in de reeperiode beperkt was tot twee sectoren, is 
een vergelijking tussen de verschillende maatregelen niet zinvol voor de reeperioden in de 
3de verpachting. In deze verpachting was er bovendien geen beperking op het aankorrelen, 
waardoor er bij de vier belangrijkste combinaties naar totale aanzitduur in de 
everzwijnperioden dan zo goed als altijd en overal aangekorreld werd. Van deze vier 
belangrijkste combinaties is in twee combinaties het gebruik van bijlichten en/of nachtkijker 
ongekend. Dit maakt dat voor de 3de verpachting enkel een zinvolle vergelijking zou gemaakt 
kunnen worden tussen het effect van het al dan niet gebruik van een nachtkijker (op 
plaatsen waar er tevens aangekorreld werd) op het waarnemen van everzwijnen en op het 
realiseren van een afschot van everzwijn (584,5 uren (of 25% van de totale aanzitduur) voor 
de combinatie nachtkijker en aankorrelen (ja.neen.ja) versus 500 uren (of 21% van de totale 
aanzitduur) voor de combinatie aankorrelen zonder nachtkijker (ja.neen.neen)). 
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Figuur 16:  Totale aanzitduur in uren per combinatie van de gebruikte hulpmiddelen, namelijk 
aankorrelen, bijlichten en nachtkijker voor de 3de verpachting, opgesplitst voor de 
perioden voor everzwijn en ree. Op de x-as wordt voor de combinatie 
aankorrelen-bijlichten-nachtkijker telkens aangegeven of deze al dan niet 
gebruikt werd of ongekend is. 

2.4 Afschot 
2.4.1 Everzwijn 
In de 2de verpachting (2012 – 2013) werden 47 everzwijnen geschoten. Twee everzwijnen 
werden geschoten gedurende de reeperioden en de overige 45 dieren tijdens de 
everzwijnperioden. Van de 43 dieren waarvan het afschotuur vermeld werd op het 
meldingsformulier werden 39 dieren geschoten tussen zonsondergang en middernacht 
(Figuur 17). Hierbij dient erop gewezen te worden dat ook de meeste jachtinspanningen 
geleverd werd gedurende dit tijdsinterval (zie Figuur 13).  
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Figuur 17:  De tijdstippen van het afschot van de 43 everzwijnen waarvan het afschotuur 
vermeld werd op het meldingsformulier gedurende de 2de verpachting (2012 – 
2013) met aanduiding en vermelding van de verschillende perioden waarop 
jachtactiviteiten waren toegestaan en de tijdstippen van zonsopgang en 
zonsondergang (volle lijn) en één uur voor zonsopgang en één uur na 
zonsondergang (onderbroken lijn). 

In de 3de verpachting (2013 – 2014) bedroeg het afschot van everzwijn 17 stuks, waarvan 
twee everzwijnen geschoten werden gedurende de reeperioden en de overige 15 tijdens de 
everzwijnperioden. Van de 16 dieren waarvan het afschotuur vermeld werd op het 
meldingsformulier werden 13 dieren geschoten tussen zonsondergang en middernacht 
(Figuur 18). Ook hier dient opgemerkt te worden dat de meeste jachtinspanning geleverd 
werd gedurende dit tijdsinterval (zie Figuur 14). 
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Figuur 18:  De tijdstippen van het afschot van de 16 everzwijnen waarvan het afschotuur 
vermeld werd op het meldingsformulier gedurende de 3de verpachting (2013 – 
2014) met aanduiding en vermelding van de verschillende perioden waarop 
jachtactiviteiten waren toegestaan en de tijdstippen van zonsopgang en 
zonsondergang (volle lijn) en één uur voor zonsopgang en één uur na 
zonsondergang (onderbroken lijn). 

Hoewel het afschot van everzwijn eveneens gedurende de reeperioden toegestaan was, was 
de manier van aanzitten sterk verschillend in vergelijking met de everzwijnperioden. Daarom 
wordt in de onderstaande analyses enkel gekeken naar de afschotrealisaties gedurende de 
everzwijnperioden in relatie tot de jachtinspanningen die geleverd werden in deze perioden. 

Tabel 5 geeft een overzicht van de totale jachtinspanning en het afschot van everzwijn voor 
de twee verpachtingen samen. Voor een aantal aanzitten kon de aanzitduur niet berekend 
worden door het ontbreken van het startuur en/of het einduur. Dit resulteert in een 
onderschatting van de totale aanzitduur, al is het aantal ontbrekende waarden beperkt. Het 
betreft immers slechts 26 aanzitten op een totaal van 521 aanzitten (5%) in de 
everzwijnperioden van de 2de verpachting en 13 aanzitten op een totaal van 493 aanzitten 
(3%) voor de 3de verpachting. Uit Tabel 5 blijkt dat hoewel de totale aanzitduur vergelijkbaar 
is in de twee verpachtingen, er in de 2de verpachting gemiddeld 48,7 uren nodig waren om 
een everzwijn te schieten, terwijl in de 3de verpachting de geleverde jachtinspanning per 
geschoten everzwijn meer dan driemaal zo hoog was, namelijk 155,2 uren. 
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Tabel 5:  Overzicht van de totale geleverde jachtinspanning en het afschot van everzwijn 
gedurende de everzwijnperioden voor elk van beide verpachtingen. Het aantal 
aanzitten waarop de totale aanzitduur berekend kon worden, wordt weergegeven 
tussen haakjes. 

2de verpachting 3de verpachting 

Aantal aanzitten 521 (495) 493 (480) 

Totale aanzitduur 2.192 uren 2.328 uren 

Afschot 45 15 

Aantal stuks per uur 0,02 0,006 

Aantal uur per stuk 48,7 155,2 

 

Voorgaande cijfers houden geen rekening met een mogelijk effect van de hulpmiddelen die al 
dan niet gebruikt werden. Om het effect van het al dan niet gebruik van een hulpmiddel op 
de realisatie van het afschot na te gaan, kan het afschot per combinatie van hulpmiddelen 
bekeken worden en de jachtinspanning die hiervoor nodig was. Figuur 19 en Figuur 20 geven 
het afschot van everzwijnen tijdens de everzwijnperioden verdeeld over de verschillende 
combinaties van hulpmiddelen en per combinatie van hulpmiddelen ook het percentage 
ervan ten opzichte van de totale aanzitduur. Zoals vermeld in 2.3.4 is het echter in de 2de 
verpachting enkel zinvol om het gebruik van enkel aankorrelen te vergelijken met het 
gebruik van geen hulpmiddelen en in de 3de verpachting enkel tussen het al dan niet 
gebruiken van een nachtkijker op hoogzitten waar er tevens aangekorreld werd. Tabel 6 
geeft een overzicht per combinatie van hulpmiddelen van de geleverde jachtinspanning, het 
gerealiseerde afschot en het aantal uur nodig om één everzwijn te schieten tijdens de 
everzwijnperioden voor de twee verpachtingen. Hieruit blijkt dat de nodige tijd om een 
everzwijn te schieten in de 2de verpachting met aankorrelen (36,46 uren) bijna 4 keer lager 
zou liggen dan wanneer er niet aangekorreld wordt (137,30 uren). Het gebruik van een 
nachtkijker op plaatsen waar er aangekorreld wordt, zou de tijd nodig om een everzwijn te 
schieten met 30% verlagen t.o.v. enkel aankorrelen in de 3de verpachting. Het verschil in 
afschot tussen beide hulpmiddelcombinaties bedraagt echter maar twee stuks. Daarenboven 
maakt het geringe afschot, zeker in de 3de verpachting, dat dan nog eens verspreid wordt 
over de verschillende combinaties van hulpmiddelen, het zo goed als onmogelijk hieruit 
conclusies te trekken over het verschil in de efficiëntie van de hulpmiddelen. 
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Figuur 19:  Vergelijking tussen het aantal geschoten everzwijn gedurende de 
everzwijnperioden in de 2de verpachting (45 everzwijnen) en de percentages van 
de totale aanzitduur in deze perioden per combinatie van hulpmiddelen. 
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Figuur 20:  Vergelijking tussen het aantal geschoten everzwijn gedurende de 

everzwijnperioden in de 3de verpachting (15 everzwijnen) en de percentages van 
de totale aanzitduur in deze perioden per combinatie van hulpmiddelen. 
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Tabel 6:  Overzicht van de aanzitduur, het afschot van everzwijn en het aantal uur per stuk 
voor de verschillende combinaties van de hulpmiddelen gedurende de 
everzwijnperioden in de 2de verpachting en 3de verpachting. De combinaties die 
zinvol zouden zijn om te vergelijken, worden in het vet aangeduid. Het aantal uur 
per stuk dient met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden, gegeven 
de geringe aanzitduur en tevens het afschot per hulpmiddelcombinatie. 

Maatregelcombinatie 
(aankorrelen.bijlichten.nachtkijker) 

2de verpachting 3de verpachting 

Aanzitduur 
(uur) Afschot 

Aantal 
uur per 

stuk 

Aanzitduur 
(uur) Afschot 

Aantal 
uur per 

stuk 

ja.ja.ja - - - 140,52 - - 

ja.ja.neen 30,17 - - 26,00 - - 

ja.ja.ongekend - - - 50,00 2 25,00 

ja.neen.ja 235,52 6 39,25 584,50 5 116,90 

ja.neen.neen 546,90 15 36,46 500,02 3 166,67 

ja.neen.ongekend 31,25 - - 33,58 - - 

ja.ongekend.ja 90,58 6 15,10 289,42 1 289,42 

ja.ongekend.neen - - - 12,00 - - 

ja.ongekend.ongekend 203,08 9 22,56 485,78 4 121,45 

neen.ja.neen 14,00 1 14,00 - - - 

neen.neen.ja 166,58 - - 28,08 - - 

neen.neen.neen 549,20 4 137,30 110,83 - - 

neen.neen.ongekend 27,42 - - - - - 

neen.ongekend.ja 5,17 1 5,17 - - - 

neen.ongekend.ongekend 26,25 - - - - - 

ongekend.ja.neen - - - 4,33 - - 

ongekend.ja.ongekend - - - 3,25 - - 

ongekend.neen.ja 15,42 1 15,42 - - - 

ongekend.neen.neen 28,83 - - - - - 

ongekend.ongekend.ja 2,50 1 2,50 - - - 

ongekend.ongekend.ongekend 218,85 1 218,85 59,58 - - 
 

2.4.2 Ree 
In de 2de verpachting werden van de 61 toegekende geiten en kitsen 44 stuks geschoten 
(realisatie afschotplan: 72%). Het afschot van twee reeën kon echter niet worden 
teruggevonden in de jachtdagboeken, aangezien er voor die afschotdatum geen 
aanzitgegevens teruggevonden werden. Op het meldingsformulier dat van kracht was 
gedurende deze verpachting werd het afschotuur niet gevraagd. Figuur 21 geeft dan ook 
enkel de verdeling weer van de 42 geschoten reeën waarvoor wel gegevens beschikbaar 
waren. De jacht op ree was enkel geopend in de reeperioden (dit in tegenstelling tot de 
bejaging van everzwijnen die ook in de reeperioden toegelaten was). Niettemin werd er een 
ree geschoten in de tweede everzwijnperiode. 



 

44 INBO.R.2015.7091453 www.inbo.be 

 
Figuur 21:  Verdeling van de 42 geschoten reeën gedurende de 2de verpachting met 

aanduiding en vermelding van de verschillende perioden waarop jachtactiviteiten 
waren toegestaan. 
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In de 3de verpachting was het afschot van ree beperkt tot 21 stuks, verdeeld over twee 
sectoren. Het afschot lag hierdoor dan ook lager dan in de voorgaande verpachting en 
bedroeg 19 stuks (realisatie afschotplan: 90%). De realisatie van het afschotplan was hoger 
in de 3de verpachting in vergelijking met de voorgaande verpachting. Gedurende deze 
verpachting werd het afschotuur wel gevraagd op het meldingsformulier en deze tijdstippen 
worden weergegeven in Figuur 22. Merk op dat er één ree geschoten werd tijdens de 
aanzitten na de tweede reeperiode. Deze aanzitten werden toegestaan door ANB (zie ook 
Figuur 7). 
 

 
Figuur 22:  De tijdstippen van het afschot van de 19 reeën gedurende de 3de verpachting met 

aanduiding en vermelding van de verschillende perioden waarop jachtactiviteiten 
waren toegestaan en de tijdstippen van zonsopgang en zonsondergang (volle lijn) 
en één uur voor zonsopgang en één uur na zonsondergang (onderbroken lijn). 

Aangezien het afschot van ree enkel is toegestaan gedurende de reeperioden, dient enkel de 
jachtinspanning gedurende deze perioden bekeken te worden. Tabel 7 geeft een overzicht 
van de totale jachtinspanning en het afschot van ree (exclusief deze buiten de reeperioden) 
voor de twee verpachtingen. Hierbij merken we op dat voor een aantal aanzitten de 
aanzitduur niet berekend kon worden door het ontbreken van het startuur en/of het einduur. 
Dit resulteert in een onderschatting van de totale aanzitduur, al is het aantal ontbrekende 
waarden beperkt. Voor de 2de verpachting kon de duur niet berekend worden voor 13 
aanzitten op een totaal van 236 aanzitten (5,5%) in de reeperioden. Uit Tabel 7 blijkt dat 
hoewel de totale aanzitduur sterk verschillend is tussen beide verpachtingen door het 
verschil in het aantal jagers, het aantal uur nodig om een ree te schieten vergelijkbaar is 
met 12,1 uren in de 2de verpachting en 10,7 uren in de 3de verpachting. 
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Tabel 7:  Overzicht van het totale geleverde jachtinspanningen en het afschot van ree 
gedurende de reeperioden voor de 2de en 3de verpachting. Het aantal aanzitten 
waarvoor de aanzitduur berekend kon worden, wordt weergegeven tussen 
haakjes. 

2de verpachting 3de verpachting 

Aantal aanzitten 236 (223) 63 (63) 

Totale aanzitduur 494 uren 192 uren 

Afschot 41 18 

Aantal stuks per uur 0,08 0,09 

Aantal uur per stuk 12,1 10,7 

 

Aangezien enerzijds het gebruik van bijlichten en nachtkijker geen effect hebben op de 
realisaties van het afschot doordat jachtactiviteiten niet toegestaan waren tussen één uur na 
zonsondergang tot één uur voor zonsopgang en anderzijds het aankorrelen niet toegestaan 
was gedurende de reeperioden (al kon lokvoedsel dat gebruikt werd tijdens de 
everzwijnperioden nog aanwezig zijn), worden geen verdere analyses uitgevoerd naar de 
effecten van de hulpmiddelen. 

2.5 Waarnemingen 
2.5.1 Everzwijn 
Gedurende de volledige 2de verpachting werden 98 waarnemingen van een of meerdere 
everzwijnen gedaan, waarvan 94 gedurende de everzwijnperioden en 4 gedurende de 
reeperioden. Het tijdstip waarop de everzwijnen gezien werden, werd genoteerd voor 93 
waarnemingen (Figuur 23). De 94 waarnemingen tijdens de everzwijnperioden vonden plaats 
gedurende 83 aanzitten. Aangezien er 521 aanzitten plaatsvonden gedurende deze perioden, 
bedraagt het percentage aanzitten waarop een of meerdere waarnemingen van everzwijn 
plaatsvonden 15,9%. 
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Figuur 23: De tijdstippen van de waarnemingen van een of meerdere everzwijnen gedurende 
de 2de verpachting (n = 93) met aanduiding en vermelding van de verschillende 
perioden waarop jachtactiviteiten waren toegestaan en de tijdstippen van 
zonsopgang en zonsondergang (volle lijn) en één uur voor zonsopgang en één 
uur na zonsondergang (onderbroken lijn). 

Het aantal waarnemingen in de 3de verpachting bedroeg slechts 32, waarvan 30 
waarnemingen gedurende de everzwijnperioden en 2 gedurende de reeperioden. De 
tijdstippen voor deze waarnemingen wordt weergegeven in Figuur 24. De waarnemingen in 
de everzwijnperioden vonden plaats gedurende 27 aanzitten. Gedurende deze perioden 
vonden 493 aanzitten plaats, waardoor het percentage aanzitten met een of meerdere 
waarnemingen van everzwijnen 5,4% bedroeg. 

Het percentage succesvolle aanzitten was in de 2de verpachting dus bijna driemaal hoger in 
vergelijking met de 3de verpachting (Tabel 8). 
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Figuur 24: De tijdstippen van de waarnemingen van een of meerdere everzwijnen gedurende 
de 3de verpachting (n = 32) met aanduiding en vermelding van de verschillende 
perioden waarop jachtactiviteiten waren toegestaan en de tijdstippen van 
zonsopgang en zonsondergang (volle lijn) en één uur voor zonsopgang en één 
uur na zonsondergang (onderbroken lijn). 

Op basis van de tijdstippen van de waarnemingen weergegeven in Figuur 23 en Figuur 24, 
zou verondersteld kunnen worden dat de everzwijnen voornamelijk na zonsondergang en 
voor middernacht actief zijn. Een element waarmee rekening gehouden moet worden is 
echter dat ook de aanzitten veelal plaatsvonden tussen zonsondergang en middernacht (zie 
Figuur 13 en Figuur 14). Figuur 25 en Figuur 26 geven voor de everzwijnperioden in blokken 
van 30 minuten het aantal waarnemingen van everzwijnen weer, zowel als het percentage 
van de jachtinspanning dat zich situeert in datzelfde tijdsinterval. Op basis van deze figuren 
blijkt dat er geen uitspraken gedaan kunnen worden over de tijdstippen waarom everzwijnen 
meer of minder actief zijn. Het beperkt aantal waarnemingen van everzwijn rond zonsopgang 
en zonsondergang gedurende de reeperioden, wijst er echter op dat de everzwijnen effectief 
minder actief zijn rond deze tijdstippen.  
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Figuur 25: Verdeling van de tijdstippen waarop everzwijnen waargenomen werden (n = 90) 
(blauwe balken) t.o.v. van het percentage van de totale jachtinspanning voor de 
everzwijnperioden van 2de verpachting (n = 495) die geleverd werd per tijdsblok 
van 30 minuten (rode lijn). De lichtblauwe balken geven het minimum en 
maximum uur van de zonsopgang zowel als de zonsondergang gedurende deze 
perioden weer. 
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Figuur 26: Verdeling van de tijdstippen waarop everzwijnen waargenomen werden (n = 30) 
(blauwe balken) t.o.v. van het percentage van de totale jachtinspanning voor de 
everzwijnperioden van 3de verpachting (n = 480) die geleverd werd per tijdsblok 
van 30 minuten (rode lijn). De lichtblauwe balken geven het minimum en 
maximum uur van de zonsopgang zowel als de zonsondergang gedurende deze 
perioden weer. 

In dezelfde periode als de 3de verpachting werd tevens een studie uitgevoerd waarbij 
cameravallen opgesteld werden in een studiegebied in het Nationaal Park Hoge Kempen 
gedurende de 12/12/2013 tot 16/03/2014 (Wevers, 2014). Aangezien de cameravallen in 
het kader van deze thesis ook overdag actief waren, kan op basis hiervan wel nagegaan 
worden in welke mate everzwijnen overdag actief waren. Uit Figuur 27 blijkt dat hoewel er 
waarnemingen van everzwijnen overdag plaatsvonden dit aantal beperkt was en de 
everzwijnen voornamelijk actief waren tussen zonsondergang en zonsopgang. 
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Figuur 27:  Aantal waarnemingen van een of meerdere everzwijnen per blok van één uur 
doorheen de dag op basis van cameravallen gedurende de periode 12/12/2013 - 
16/03/2014 in het Nationaal Park Hoge Kempen (op basis gegevens Jolien 
Wevers, 2014). De lichtblauwe balken geven het minimum en maximum uur van 
de zonsopgang zowel als de zonsondergang gedurende deze periode weer. 

Op basis van de jachtinspanningen gedurende de everzwijnperioden kan de tijd geïnvesteerd 
om een waarneming te doen berekend worden. Uit Tabel 8 blijkt dat er in de 2de verpachting 
gemiddeld 23,32 uur aanzit nodig was per waarneming, terwijl dit in de 3de verpachting meer 
dan driemaal langer duurde met gemiddeld 77,60 uur. 

Tabel 8:  Overzicht van de totale jachtinspanning en de waarnemingen van een of 
meerdere everzwijnen gedurende de everzwijnperioden voor de 2de en 3de 
verpachting. Het aantal aanzitten waarvoor de aanzitduur berekend kon worden, 
wordt weergegeven tussen haakjes. 

2de verpachting 3de verpachting 

Aantal aanzitten 521 (495) 493 (480) 

Totale aanzitduur 2.192 uren 2.328 uren 

Aantal waarnemingen  94 30 

Aantal aanzitten met waarnemingen 83 27 

Succesvolle aanzitten 15,9% 5,4% 

Aantal waarnemingen per uur 0,04 0,01 

Aantal uur per waarneming 23,32 77,60 
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Door het vergelijken van de gegevens van de waarnemingen en deze van het afschot van 
everzwijn gedurende de everzwijnperiode, kan de selectiviteit van de jagers bepaald worden. 
De selectiviteit wordt hierbij gedefinieerd als het aantal waarnemingen van een of meerdere 
everzwijnen waarvan een of meerdere dieren geschoten werden t.o.v. het totaal aantal keren 
dat een of meerdere dieren waargenomen werden. Gedurende de everzwijnperioden van de 
2de verpachting werden 94 waarnemingen van everzwijnen gedaan. De 45 geschoten 
everzwijnen gedurende deze perioden werden geschoten op 44 verschillende waarnemingen, 
waarbij er een keer twee dieren geschoten werden. De selectiviteit gedurende de 2de 
verpachting bedraagt dus 46,8%. Dit wil zeggen dat zo goed als elke tweede keer dat er 
everzwijnen gezien werden er ook effectief een of bij uitzondering twee van geschoten 
werden. Er dient natuurlijk rekening mee gehouden te worden dat dit cijfer mee beïnvloed 
wordt door de manier waarop de everzwijnen zich presenteren en de afstand waarop, twee 
factoren die niet genoteerd werden maar sterk de mogelijkheid tot het plaatsen van een 
correct schot bepalen. 

Gedurende de 3de verpachting werden 15 everzwijnen geschoten in de everzwijnperioden. Dit 
afschot werd gerealiseerd op 13 waarnemingen, waarbij er op één waarneming drie dieren 
geschoten werden. Gedurende deze perioden werden 30 waarnemingen van everzwijnen 
gedaan. De selectiviteit gedurende de 3de verpachting bedraagt hierdoor 43,3% en is 
vergelijkbaar met deze gedurende de 2de verpachting (Tabel 9). 

Tabel 9:  Overzicht van het aantal waarnemingen, het afschot, het aantal waarnemingen 
met afschot en de selectiviteit van everzwijn gedurende de everzwijnperioden van 
de 2de en 3de verpachting. 

2de verpachting 3de verpachting 

Aantal waarnemingen 94 30 

Afschot 45 15 

Aantal waarnemingen met afschot 44 13 

Selectiviteit 46,8% 43,3% 

 

De grootte van de waargenomen groepen everzwijnen wordt voor beide verpachtingen 
weergegeven in Figuur 28 en Figuur 29. Hieruit blijkt dat groepen groter dan 8 dieren eerder 
uitzonderlijk waren. 
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Figuur 28: Verdeling van de waargenomen groepsgrootte van everzwijn op basis van de 93 
waarnemingen waarvoor de groepsgrootte gekend is gedurende de 2de 
verpachting. 
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Figuur 29: Verdeling van de waargenomen groepsgrootte van everzwijn op basis van de 32 
waarnemingen gedurende de 3de verpachting. 

2.5.2 Ree 
Het aantal keren dat reeën werden waargenomen ligt hoger dan deze van everzwijn, 
namelijk 526 waarnemingen van een of meerdere reeën gedurende de 2de verpachting. Voor 
496 waarnemingen werd het tijdstip van de waarneming genoteerd (Figuur 30). In de 
everzwijnperioden werden 330 keren reeën waargenomen verspreid over 238 aanzitten. Op 
een totaal van 521 aanzitten in deze perioden bedraagt het percentage succesvolle aanzitten 
hierdoor 45,7%. Gedurende de reeperioden werden 196 keren waarnemingen van reeën 
gedaan tijdens 141 succesvolle aanzitten. In de reeperioden werden 236 aanzitten 
uitgevoerd, waardoor het percentage succesvolle aanzitten hier hoger ligt op 59,7%.  

In de 3de verpachting bedroeg het totale aantal waarnemingen voor ree 226, waarvan er 183 
plaatsvonden tijdens de everzwijnperioden, 37 in de reeperioden en 6 buiten deze perioden. 
Voor 215 waarnemingen werd het tijdstip van de waarneming genoteerd (Figuur 31). Het feit 
dat het aantal waarnemingen tijdens de reeperioden in deze verpachting lager ligt in 
vergelijking met de 2de verpachting is te wijten aan het feit dat de bejaging van reewild in 
deze verpachting slechts in 2 sectoren toegelaten was. De waarnemingen gedurende de 
everzwijnperioden gebeurden tijdens 158 aanzitten. Gedurende deze perioden vonden er 493 
aanzitten plaats, waardoor het percentage succesvolle aanzitten 32,0% bedraagt. In de 
reeperioden waren er 27 succesvolle aanzitten op een totaal van 63 aanzitten. Hier bedraagt 
het percentage succesvolle aanzitten dus 42,9%. 

Het percentage succesvolle aanzitten voor ree is dus hoger in de reeperioden t.o.v. de 
everzwijnperioden. Het percentage succesvolle aanzitten voor beide perioden in de 3de 
verpachting ligt lager dan in de 2de verpachting, al is het verschil hier kleiner dan voor de 
waarnemingen van everzwijn (Tabel 10). 



 

www.inbo.be INBO.R.2015.7091453 55 

 

Figuur 30: De tijdstippen van de waarnemingen van ree gedurende de 2de verpachting (n = 
496) met aanduiding en vermelding van de verschillende perioden waarop 
jachtactiviteiten waren toegestaan en de tijdstippen van zonsopgang en 
zonsondergang (volle lijn) en één uur voor zonsopgang en één uur na 
zonsondergang (onderbroken lijn). 
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Figuur 31: De tijdstippen van de waarnemingen van ree gedurende de 3de verpachting (n = 
215) met aanduiding en vermelding van de verschillende perioden waarop 
jachtactiviteiten waren toegestaan en de tijdstippen van zonsopgang en 
zonsondergang (volle lijn) en één uur voor zonsopgang en één uur na 
zonsondergang (onderbroken lijn). 

In tegenstelling tot everzwijn, waarbij het aantal waarnemingen in verhouding stond tot het 
percentage van het totaal aantal aanzitten dat plaatsvonden, blijkt uit Figuur 32 en Figuur 33 
dat er een piek is in het aantal waarnemingen op en juist na zonsondergang. Aangezien 
reeën ook actief zijn rond zonsopgang zou ook hier een piek in het aantal waarnemingen 
verwacht worden. Doordat er gedurende de everzwijnperioden echter minder aangezeten 
werd bij zonsopgang, is er hier geen duidelijke piek waarneembaar. Gedurende de 
reeperioden werd er wel aangezeten rond zonsopgang, maar door het beperkt aantal 
waarnemingen is een verhoogde kans op waarnemingen ook hier niet uitgesproken zichtbaar 
(Figuur 34 en Figuur 35). 
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Figuur 32: Verdeling van de tijdstippen waarop reeën waargenomen werden (n = 314) 
(blauwe balken) t.o.v. van het percentage van de totale jachtinspanning voor de 
everzwijnperioden van 2de verpachting (n = 495) die geleverd werd per tijdsblok 
van 30 minuten (rode lijn). De lichtblauwe balken geven het minimum en 
maximum uur van de zonsopgang zowel als de zonsondergang gedurende deze 
perioden weer. 
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Figuur 33: Verdeling van de tijdstippen waarop reeën waargenomen werden (n = 175) 

(blauwe balken) t.o.v. van het percentage van de totale jachtinspanning voor de 
everzwijnperioden van 3de verpachting (n = 480) die geleverd werd per tijdsblok 
van 30 minuten (rode lijn). De lichtblauwe balken geven het minimum en 
maximum uur van de zonsopgang zowel als de zonsondergang gedurende deze 
perioden weer. 
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Figuur 34: Verdeling van de tijdstippen waarop reeën waargenomen werden (n = 186) 
(blauwe balken) t.o.v. van het percentage van de totale jachtinspanning voor de 
reeperioden van 2de verpachting (n = 223) die geleverd werd per tijdsblok van 30 
minuten (rode lijn). De lichtblauwe balken geven het minimum en maximum uur 
van de zonsopgang zowel als de zonsondergang gedurende deze perioden weer. 
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Figuur 35: Verdeling van de tijdstippen waarop reeën waargenomen werden (n = 34) 

(blauwe balken) t.o.v. van het percentage van de totale jachtinspanning voor de 
reeperioden van 3de verpachting (n = 63) die geleverd werd per tijdsblok van 30 
minuten (rode lijn). De lichtblauwe balken geven het minimum en maximum uur 
van de zonsopgang zowel als de zonsondergang gedurende deze perioden weer. 

Op basis van de jachtinspanningen gedurende de verschillende perioden kan de tijd nodig 
om een waarneming van ree te doen berekend worden. Uit Tabel 10 blijkt dat er in de 2de 
verpachting gemiddeld 6,64 uur nodig was om een ree te zien in de everzwijnperioden, 
terwijl dit in de 3de verpachting bijna tweemaal hoger lag op 12,72 uur. Bij aanzitten 
gedurende de reeperioden ligt het aantal uur nodig om een waarneming te doen steeds lager 
dan tijdens de everzwijnperioden. In de 2de verpachting was er 2,52 uur nodig om een 
waarneming te doen, terwijl dit in de 3de verpachting tweemaal hoger lag op 5,19 uur. 
Ongeacht de periode duurde het in de 3de verpachting dus tweemaal langer om een 
waarneming van een of meerdere reeën te doen in vergelijking met de 2de verpachting. 

Aangezien er geen beheerstechnische vragen waren naar mogelijke effecten van het gebruik 
van de hulpmiddelen op de waarnemingskans van ree, werd er geen opsplitsing gemaakt van 
de waarnemingen over de verschillende combinaties van hulpmiddelen. 
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Tabel 10:  Overzicht van het totale jachtinspanning en de waarnemingen van ree gedurende 
de twee perioden voor de 2de en 3de verpachting. Het aantal aanzitten waarvoor 
de aanzitduur berekend kon worden, wordt weergegeven tussen haakjes. 

 2de verpachting 3de verpachting 

Periode: Everzwijn Ree Everzwijn Ree 

Aantal aanzitten 521 (495) 236 (223) 493 (480) 63 (63) 

Totale aanzitduur 2.192 uren 494 uren 2.328 uren 192 uren 

Aantal waarnemingen 330 196 183 37 
Aantal aanzitten met 
waarnemingen 238 141 158 27 

Succesvolle aanzitten 45,7% 59,7% 32,0% 42,9% 

Aantal waarnemingen per uur 0,15 0,40 0,08 0,19 

Aantal uur per waarneming 6,64 2,52 12,72 5,19 

 

Het bepalen van de selectiviteit bij het afschot van ree is complexer dan bij everzwijn. In 
tegenstelling tot everzwijn was het afschot van ree enkel toegestaan tijdens de reeperioden. 
Bovendien was het afschot enkel toegestaan op geiten en kitsen. Om de selectiviteit van de 
jagers te bepalen, komen hierdoor enkel die waarnemingen waarbij geiten en kitsen herkend 
konden worden in aanmerking. Waarnemingen van enkel bokken of waarbij de categorie niet 
bepaald kon worden komen niet in aanmerking. Gedurende de reeperioden van de 2de 
verpachting werden 136 waarnemingen van geiten en/of kitsen gedaan. De 41 geschoten 
reeën gedurende deze perioden werden geschoten op 41 verschillende waarnemingen. De 
selectiviteit gedurende de 2de verpachting bedraagt dus 30,1%. Gedurende de 3de 
verpachting werden 18 reeën geschoten in de reeperioden. Dit afschot werd gerealiseerd op 
18 verschillende waarnemingen. Gedurende deze perioden werden er 27 keren geiten en/of 
kitsen waargenomen. De selectiviteit gedurende de 3de verpachting bedraagt hierdoor 66,7% 
en ligt hoger dan gedurende de 2de verpachting (Tabel 11). Er dient natuurlijk rekening mee 
gehouden te worden dat dit cijfer mee beïnvloed wordt door de manier waarop de reeën zich 
presenteren en de afstand waarop, twee factoren die niet genoteerd werden maar sterk de 
mogelijkheid tot het plaatsen van een correct schot bepalen. 

Tabel 11:  Overzicht van het aantal waarnemingen van een of meerdere geiten en/of kitsen, 
het afschot, het aantal waarnemingen met afschot en de selectiviteit van ree 
gedurende de reeperioden van de 2de en 3de verpachting. 

2de verpachting 3de verpachting 

Aantal waarnemingen 136 27 

Afschot 41 18 

Aantal waarnemingen met afschot 41 18 

Selectiviteit 30,1% 66,7% 

 

De groepsgrootte (aantal waargenomen reeën) per waarneming wordt voor beide 
verpachtingen weergegeven in Figuur 36 en Figuur 37. Hieruit blijkt dat groepen groter dan 
3 dieren eerder uitzonderlijk zijn. 
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Figuur 36: Verdeling van de waargenomen groepsgrootte van ree op basis van 517 
waarnemingen gedurende de 2de verpachting. 
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Figuur 37: Verdeling van de waargenomen groepsgrootte van ree op basis van 226 
waarnemingen gedurende de 3de verpachting. 

2.6 Populatiekenmerken 
In de verpachtingsvoorwaarden werd opgenomen dat de onderkaak van geschoten reeën en 
everzwijnen dienen ingezameld te worden om de juiste leeftijd te kunnen bepalen. Daarnaast 
dienen van de vrouwelijke dieren de baarmoeders en ovaria ingezameld te worden om 
voortplantingscapaciteit van de populaties te bepalen. De informatie van de dieren geschoten 
in het kader van de verpachting en de drukjachten dragen bij tot de analyses voor de 
provincie Limburg. De resultaten hiervan zijn mee opgenomen in de INBO-rapporten 
“Grofwildjacht in Vlaanderen - Cijfers en statistieken over de periode 2002 – 2012” 
(Scheppers et al. 2013) en “Grofwildjacht in Vlaanderen - Cijfers en statistieken 2013” 
(Scheppers et al. 2014). 
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3 Drukjachten 

Drukjacht is een vorm van bewegingsjacht waarbij het wild doelbewust in beweging gebracht 
wordt. Hierbij worden individuele drijvers of kleine groepen van drijvers, al dan niet met 
behulp van honden, gebruikt om het wild in beweging te brengen. De jagers zijn opgesteld in 
de zone zelf waardoor de drijvers zich bewegen. Wanneer uitgevoerd over een grote 
oppervlakte en met jagers die geposteerd zijn op speciale hoogzitten, spreekt men over 
aanzit-drukjacht. Voor meer informatie over drukjacht en de verschillen ervan met andere 
jachtvormen, en in het bijzonder met drijfjacht en aanzitjacht, verwijzen we naar Scheppers 
& Casaer (2012). 

In het kader van de drie verpachtingen vonden vijf drukjachten plaats. In de 
verpachtingsvoorwaarden van de 1ste verpachting was er sprake van drijfjacht, maar deze 
werd in de praktijk uitgevoerd als een drukjacht. In dit hoofdstuk wordt een overzicht 
gegeven van de inspanningen en resultaten van deze drukjachten. De opzet van deze 
drukjachten was om, naast het realiseren van een afschot van everzwijn, tevens ervaring op 
te doen met het organiseren en het uitvoeren van drukjachten in de Vlaamse context. 

3.1 1ste drukjacht 
Deze eerste drukjacht vond plaats op 13/03/2012 en werd georganiseerd door het ANB 
samen met alle deelnemende jagers van de 1ste verpachting. De drukjacht vond plaats in 
sector 1 met een oppervlakte van 450 ha (Figuur 38). Bij deze drukjacht werden 19 
hoogzitten bemand in het gebied waarbinnen de drukjacht werd gehouden. Daarnaast werd 
aan de omliggende jachtrechthouders gevraagd om ook aan te zitten in hun gebieden en 
tevens een drukjacht te organiseren op hun terrein. Dit resulteerde in 20 jagers die zich 
posteerden in gebieden aangrenzend aan de drukjacht, al dan niet op een hoogzit. In geen 
van de aangrenzende gebieden werd echter een drukjacht met trakkers georganiseerd. 
Binnen het gebied werden 20 trakkers ingezet, verdeeld over 5 groepen. In de Mechelse 
Heide werd het aantal hoogzitten en trakkers beperkt om de verstoring van het gebied te 
beperken. De jacht vond plaats gedurende 2u45 van 10:00 tot 12:45. In totaal werden 22 
everzwijnen waargenomen waarvan er 8 dieren geschoten werden. De effectieve 
jachtinspanningen van de 39 jagers en 20 trakkers sommeert tot 162u15. Dit vertaalt zich in 
20,3 uur per geschoten everzwijn. 
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Figuur 38:  Kaart van de 1ste drukjacht op 13/03/2012 met aanduiding van het gebied waarop 
de drukjacht uitgeoefend werd en de locaties van de hoogzitten binnen het gebied 
en de hoogzitten of posten buiten het gebied. 

3.2 2de drukjacht 
De tweede drukjacht vond plaats op 19/01/2013, net voor de aanvang van de aanzitjacht 
van de 2de verpachting op 22/01/2013 en werd uitgevoerd door het ANB. Voor deze 
drukjacht werden 11 jagers geplaatst op 12 hoogzitten (één jager verplaatste zich 
gedurende de drukjacht) binnen een gebied van 192 ha (Figuur 39). Om de everzwijnen in 
beweging te brengen werden 12 trakkers ingezet, verdeeld over 3 groepen. De jacht vond 
plaats gedurende 3u van 9:30 tot 12:30. Gedurende de jacht werd één everzwijn gezien, 
maar vond er geen afschot plaats. In totaal werd een jachtinspanning geleverd van 69 uur. 
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Figuur 39:  Kaart van de 2de drukjacht op 19/01/2013 met aanduiding van het gebied waarop 

de drukjacht uitgeoefend werd en de locaties van de hoogzitten binnen het 
gebied. 

3.3 3de drukjacht 
De derde drukjacht vond plaats op 02/02/2013. De jacht vond plaats gedurende 3u van 9:30 
tot 12:30. Voor deze drukjacht werden 14 jagers van de 2de verpachting geplaatst op 
hoogzitten binnen een gebied van 318 ha (Figuur 40). Om de everzwijnen in beweging te 
brengen werden 8 trakkers ingezet, verdeeld over 2 groepen. Gedurende de jacht werd 
negen everzwijnen gezien, waarvan er drie geschoten werden. In totaal werd een 
jachtinspanning geleverd van 66 uur. Dit vertaalt zich in 22,0 uur per geschoten everzwijn.  
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Figuur 40:  Kaart van de 3de drukjacht op 02/02/2013 met aanduiding van het gebied waarop 
de drukjacht uitgeoefend werd en de locaties van de hoogzitten binnen het 
gebied. 

3.4 4de drukjacht 
De vierde drukjacht vond plaats op 02/03/2013. De jacht vond plaats gedurende 2u van 
9:30 tot 11:30. Voor deze drukjacht werden 12 jagers van de 2de verpachting geplaatst op 
hoogzitten binnen een gebied van 270 ha (Figuur 41). Om de everzwijnen in beweging te 
brengen werden 25 trakkers ingezet, verdeeld over 5 groepen. Hierbij werd tevens één hond 
ingezet. Er werden gedurende deze drukjacht geen everzwijnen waargenomen. De totale 
jachtinspanning bedroeg 74 uur. 
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Figuur 41:  Kaart van de 4de drukjacht op 02/03/2013 met aanduiding van het gebied waarop 

de drukjacht uitgeoefend werd en de locaties van de hoogzitten binnen het 
gebied. 

3.5 5de drukjacht 
Op 03/11/2013 werden in vier gebieden drukjachten georganiseerd. Deze gezamenlijke 
drukjacht werd georganiseerd door ANB, Hubertusvereniging Vlaanderen, Boerenbond 
Maaseik, Wildbeheereenheid Kinrooi en de jachtgroep Stieners. Aangezien twee gebieden 
aangrenzend zijn, worden deze samen besproken als één drukjacht. De afstand in 
vogelvlucht tot de andere gebieden bedraagt respectievelijk ongeveer 3,5 km en 11,5 km. 
Alle drukjachten vonden plaats gedurende 2,5 uur, namelijk van 11:00 tot 13:30. Voor twee 
van de drie gebieden ontbreken de gegevens over het aantal trakkers en trakkersgroepen. 
Hierdoor kon de totale jachtinspanning niet berekend worden. Daarnaast wijkt de organisatie 
van deze drukjacht op het terrein af van de eerdere drukjachten. De posten van de jagers 
blijken minder homogeen verdeeld te zijn over de bejaagde gebieden, waardoor de 
organisatie van deze jachten een mengvorm vormt tussen een drijfjacht en een drukjacht. 
Dit komt ook naar voor door het groot aantal jagers, wat zich op zijn beurt vertaalt in een 
geringe oppervlakte per jager. 

3.5.1 Lanklaarderbos en Mechelsbos 
De drukjacht in Lanklaarderbos en Mechelsbos werd gehouden op een oppervlakte van 373 
ha met 54 jagers (Figuur 42). De 38 trakkers werden verdeeld over 6 groepen. Hierbij werd 
één everzwijn waargenomen, maar was er geen afschot. De totale jachtinspanning bedraagt 
hierdoor 230 uur. 
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Figuur 42:  Kaart van de 5de drukjacht op 03/11/2013 te Lanklaarderbos en Mechels bos met 
aanduiding van het gebied waarop de drukjacht uitgeoefend werd en de locaties 
van de hoogzitten binnen het gebied. 

3.5.2 Jagersborg 
De drukjacht in Jagersborg werd gehouden op een oppervlakte van 362 ha met 44 jagers 
(Figuur 43). Het aantal trakkers en trakkersgroepen is ongekend. Van de 20 everzwijnen die 
waargenomen werden, werden er twee geschoten. 
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Figuur 43:  Kaart van de 5de drukjacht op 03/11/2013 Jagersborg met aanduiding van het 
gebied waarop de drukjacht uitgeoefend werd en de locaties van de hoogzitten 
binnen het gebied. 

3.5.3 Wiemesmeer 
De drukjacht in Wiemesmeer werd gehouden op een oppervlakte van 232 ha met 42 jagers 
(Figuur 44). Het aantal trakkers en trakkersgroepen is ongekend. Hier werd één everzwijn 
geschoten en werden er nog vier anderen waargenomen. 
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Figuur 44:  Kaart van de 5de drukjacht op 03/11/2013 te Wiemesmeer met aanduiding van 
het gebied waarop de drukjacht uitgeoefend werd en de locaties van de 
hoogzitten binnen het gebied. 

3.6 Overzicht 
Tabel 12 geeft een overzicht van de vijf drukjachten. Zoals eerder vermeld wijkt de 
organisatie van de vijfde drukjacht af t.o.v. de andere drukjachten, waarbij eerder de 
karakteristieken van een drijfjacht naar voren komen dan deze van een drukjacht. De 
gegevens van de vijfde drukjacht worden daardoor ter informatie opgenomen in de tabel, 
maar worden niet besproken bij het onderstaande overzicht. 

Wat de eerste vier drukjachten betreft werd het aantal jagers telkens afgestemd op de 
bejaagde oppervlakte, waarbij ongeveer 23 ha per jager werd bekomen. Het aantal 
trakkersgroepen varieert tussen 2 en 5, wat zich echter vertaalt naar een grote range van 54 
ha tot 159 ha per trakkersgroep. Ook de oppervlakte per trakker varieert daardoor sterk, 
namelijk tussen 11 ha en 40 ha. De duur van de drukjachten is vergelijkbaar en ligt tussen 2 
uur en 3 uur. Het afschot varieert sterk tussen de vier drukjachten. Op twee drukjachten 
werd een afschot gerealiseerd, waarbij respectievelijk 20,3 uur of 22,0 uur jachtinspanning 
nodig was per geschoten dier. Wanneer de jachtinspanning van de drukjachten zonder 
afschot mee in rekening wordt gebracht, sommeert de totale jachtinspanning voor de vier 
drukjachten tot 377,25 uur. Met een totaal afschot van 11 dieren bedraagt de 
jachtinspanning per geschoten dier dan 34,3 uur. Merk op dat bij de aanzitjacht 48,7 uur in 
de 2de verpachting en 155,2 uur in de 3de verpachting vereist was per geschoten everzwijn 
(Tabel 5). Bij deze vergelijking wordt echter geen rekening gehouden met de tijd nodig voor 
de voorbereiding en coördinatie van beide jachtmethoden. 
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Tabel 12:  Overzichtstabel met de gegevens van de vijf drukjachten. Tijdens de eerste 
drukjacht werden 20 extra jagers geposteerd op de rand van het gebied. 
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4 Evaluatie door deelnemende jagers en ANB 

4.1 Evaluatie door deelnemende jagers 
Om na te gaan of er bepaalde aspecten in de verpachting voor verbetering vatbaar waren en 
hoe de jagers de licentiejacht ervaren hebben, werd een bevragingsformulier opgemaakt 
voor de deelnemende jagers. Deze bevraging bevatte een aantal meerkeuzevragen, een 
aantal open vragen en de mogelijkheid tot het formuleren van opmerkingen. De bevraging 
kon indien gewenst anoniem ingevuld worden. In een aantal gevallen werd de bevraging 
door meerdere personen samen ingevuld. In totaal werden voor de 2de verpachting 19 
verschillende antwoordformulieren bekomen en voor de 3de verpachting 12. De vragenlijst 
was niet twee keer exact dezelfde. Na de 2de verpachting werden 7 meerkeuzevragen 
opgenomen in de bevraging, 6 ervan werden opnieuw opgenomen na de 3de verpachting. 
 

4.1.1 Meerkeuzevragen 
4.1.1.1 Was het gerealiseerde afschot zoals u verwacht had? 

Daar waar na de 2de verpachting aangegeven werd dat het afschot zoals verwacht was, is het 
duidelijk dat het verwezenlijkte afschot in de 3de verpachting niet voldeed aan de 
verwachtingen (Figuur 45). De inspanning nodig om een everzwijn te schieten lag in de 3de 
verpachting dan ook driemaal hoger dan in de 2de verpachting (zie 2.4.1). De deelnemende 
jagers in de 3de verpachting gaven ook aan dat er weinig everzwijnen werden waargenomen, 
mogelijks door de aanwezigheid van voldoende natuurlijk voedsel waardoor de dieren minder 
aangetrokken werden tot het lokvoedsel. Daarnaast werd zowel na de 2de als na de 3de 
verpachting aangegeven dat verstoring door activiteiten in kader van bosbeheer en recreatie 
een negatief effect had op het waarnemen van everzwijnen. Voor de 3de verpachting werd 
tenslotte ook aangegeven dat men veronderstelt dat er minder dieren aanwezig waren dan 
het jaar ervoor. 
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Figuur 45:  Verdeling van de antwoorden van de deelnemers van de 2de en 3de verpachting op 

de vraag “Was het gerealiseerde afschot zoals u verwacht had?”. 

4.1.1.2 Was u vooraf voldoende ingelicht over de voorwaarden en mogelijkheden? 

Met deze vraag werd nagegaan of de verpachtingsvoorwaarden voldoende duidelijk 
geformuleerd waren. Voor de 2de verpachting gaven 4 personen aan dat ze niet voldoende 
ingelicht waren, terwijl voor de 3de verpachting iedereen voldoende geïnformeerd was (Figuur 
46). Het feit dat 19 personen van de 32 deelnemers aan de 3de verpachting eerder ook 
deelnamen aan de vorige verpachting maakt dat 3 op 5 deelnemers reeds vertrouwd waren 
met de voorwaarden. De vier personen die vonden dat ze niet voldoende ingelicht waren bij 
de 2de verpachting, vermeldden dat er achteraf een schapendraad geplaatst werd op het 
terrein, waardoor de doorgang voor everzwijnen beperkt werd. Dit was voor hen op 
voorhand niet gekend. Wel werd na de 3de verpachting opgemerkt dat de activiteiten in het 
kader van bosbeheer onderschat werden, net zoals aangegeven werd dat onderschat werd 
hoe intensief het was om gedurende een korte periode veel aanzitten uit te voeren. 
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Figuur 46:  Verdeling van de antwoorden van de deelnemers van de 2de en 3de verpachting op 

de vraag “Was u vooraf voldoende ingelicht over de voorwaarden en 
mogelijkheden?”. 

4.1.1.3 Wat vond u van de indeling van de sectoren? 

De oppervlakte van de verschillende sectoren varieerde tussen 100 ha en 300 ha (zie Tabel 
1). In tegenstelling tot de 3de verpachting waarbij de oppervlakte in rekening gebracht werd 
bij het bepalen van het aantal toegestane jagers, was dit niet zo bij 2de verpachting. Figuur 
47 laat zien dat de meeste jagers tevreden waren over de oppervlakte van de sectoren. 
Enkele personen gaven aan dat de sector te klein was. Als argumentatie om de sectoren te 
klein te vinden werd aangegeven dat een groter gebied overzichtelijker is en dat water niet 
mag meetellen in de oppervlakte. In de 2de verpachting werd ook vermeld dat de sector te 
klein was voor 6 jagers. Niemand vond dat de sectoren te groot waren. 



 

76 INBO.R.2015.7091453 www.inbo.be 

 
Figuur 47:  Verdeling van de antwoorden van de deelnemers van de 2de en 3de verpachting op 

de vraag “Wat vond u van de indeling van de sectoren?”. 

4.1.1.4 Hoe vond u de tussentijdse communicatie met het ANB / boswachter? 

Gedurende de beide verpachtingen was er een constante communicatie tussen de jagers en 
de boswachters van het ANB. Zo dienden o.a. de hoogzitten goedgekeurd te worden door het 
ANB, aanzitten en schoten gemeld te worden aan de lokale boswachter, en de onderkaken en 
vrouwelijke voortplantingsorganen ingezameld te worden aan de loods van ANB. De 
deelnemende jagers beoordeelden deze tussentijdse communicatie als positief tot zeer 
positief bij beide verpachtingen. Geen enkele deelnemende jager vond de communicatie 
slecht of zeer slecht (Figuur 48). 
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Figuur 48:  Verdeling van de antwoorden van de deelnemers van de 2de en 3de verpachting op 

de vraag “Hoe vond u de tussentijdse communicatie met het ANB / boswachter?”. 

4.1.1.5 Moet het aantal licentiehouders afgestemd worden op het aantal 
aankorrelplaatsen? 

Deze vraag werd enkel opgenomen in de bevraging van de 2de verpachting. Het aantal 
aankorrelplaatsen was immers enkel gedurende deze verpachting beperkt tot een beperkt 
aantal hoogzitten per sector. Uit de antwoorden blijkt dat de vraag dubbelzinnig 
geïnterpreteerd kon worden. Daar waar sommigen de vraag interpreteerden als zou het 
positief beantwoorden van de vraag een verlaging van het aantal jagers per sector 
betekenen, interpreteerden anderen dat een positief antwoord juist aangeeft dat een 
verhoging van het aantal toegestane aankorrelplaatsen per sector gewenst is. De 
antwoorden op deze vraag waren dan ook verdeeld en afhankelijk van hoe men de vraag 
interpreteerde (Figuur 49). Er kunnen dan ook geen conclusies getrokken worden uit de 
antwoorden op deze vraag. 
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Figuur 49:  Verdeling van de antwoorden van de deelnemers van de 2de verpachting op de 

vraag “Moet het aantal licentiehouders afgestemd worden op het aantal 
aankorrelplaatsen?”. Deze vraag werd niet opgenomen in de bevraging van de 3de 
verpachting. 

4.1.1.6 Vond u de mogelijkheid om een drukjacht te houden zinvol als aanvulling 
bij de aanzitjacht? 

De drukjachten die plaatsvonden in het kader van de verpachtingen worden besproken in 
hoofdstuk 3. De meningen of het zinvol is deze drukjachten te houden als aanvulling bij de 
aanzitjacht zijn verdeeld, hoewel de antwoorden positiever waren na de 2de verpachting dan 
na de 3de verpachting (Figuur 50). Als tegenargumentatie voor de organisatie van een 
drukjacht wordt aangegeven dat de verstoring en de nodige inzet van de deelnemers niet in 
verhouding staat tot het gerealiseerde afschot. Daartegenover wordt aangegeven dat een 
drukjacht een leuke sociale bijeenkomst is en dat het zinvol is deze op het einde van de 
verpachting te organiseren. 

 



 

www.inbo.be INBO.R.2015.7091453 79 

 
Figuur 50:  Verdeling van de antwoorden van de deelnemers van de 2de en 3de verpachting op 

de vraag “Vond u de mogelijkheid om een drukjacht te houden zinvol als 
aanvulling bij de aanzitjacht?”. 

4.1.1.7 Was de periode van de licentiejacht volgens u een goede periode om in te 
grijpen in de populatie? 

De jacht op everzwijn vond gedurende de 2de verpachting plaats tussen 22 januari en 1 april, 
terwijl deze in de 3de verpachting plaatsvond tussen 12 november en 20 februari. In 
vergelijking met de 2de verpachting viel de periode van bejaging in de 3de verpachting 
vroeger op het jaar. Op de vraag of de periode geschikt was om in te grijpen in de populatie 
waren de meningen na de 2de verpachting duidelijk verdeeld (Figuur 51). Hierbij werd 
gevraagd de periode vroeger te laten starten en langer te laten duren. Anderzijds vraagt een 
persoon om de periode te verlaten naar april-juni waarbij het wild meer zou bewegen en de 
nachten korter zijn. Ook werd opgemerkt dat de periode geschikt is voor eenmalig in te 
grijpen, maar dat er betere perioden zijn om de populatie in stand te houden zonder dat men 
veel drachtige dieren moet schieten. De aangepaste, vroegere periode van de 3de 
verpachting werd eerder wel positief ingeschat, hoewel vaak voorgesteld werd om nog een 
extra maand de jacht toe te laten.  
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Figuur 51:  Verdeling van de antwoorden van de deelnemers van de 2de en 3de verpachting op 

de vraag “Was de periode van de licentiejacht volgens u een goede periode om in 
te grijpen in de populatie?”. 

4.1.2 Open vragen en vrijblijvende opmerkingen 
Bij de bevragingen werden tevens één (2de verpachting) of twee (3de verpachting) open 
vragen opgenomen en de mogelijkheid om vrijblijvende opmerkingen of suggesties te geven. 
Bij de verwerking van de antwoorden bleken de vrijblijvende opmerkingen in hoofdzaak 
betrekking te hebben op het aanpassen van de verpachtingsvoorwaarden zodat een hoger 
afschot gerealiseerd zou kunnen worden. Hierdoor werden deze opgenomen bij deze open 
vraag. 

4.1.2.1 Hoe was de verhouding oppervlakte tot aantal medejagers en 
aankorrelplaatsen? 

Deze vraag werd enkel in de 3de verpachting opgenomen in de bevraging. Voor deze 
verpachting werd getracht het aantal jagers in verhouding te brengen tot de oppervlakte van 
de sector. Elf van de bevraagden vond deze verhouding goed. Slechts één persoon 
antwoorde dat meer aankorrelplaatsen per jager of het kunnen veranderen van de 
aankorrelplaatsen gedurende de jachtperiode voordelen zou kunnen hebben. 

4.1.2.2 Wat zou u graag willen aanpassen aan de verpachtingsvoorwaarden om het 
afschot significant te kunnen verhogen? 

Verschillende personen vermelden hier een langere jachtperiode, alsook een verpachting 
over meerdere jaren. Ook werd gevraagd om jachtactiviteiten gedurende de dag mogelijk te 
maken. Het aanleggen van meerdere aankorrelplaatsen of het kunnen stopzetten van oude 
aankorrelplaatsen en nieuwe maken wordt vermeld. Ook het aanleggen van de 
aankorrelplaatsen voordat de aanzitjacht van start gaat wordt gesuggereerd. Het toestaan 
van het gebruik van andere lokstoffen naast maïs wordt gevraagd. Een persoon verzoekt de 
zeugen te sparen opdat er ieder jaar voldoende gejaagd kan worden. Verder wordt het 
toestaan van bersjacht en meerdere drukjachten vermeld, al wordt tevens vermeld dat deze 
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drukjachten niet tijdens de aanzitjacht mogen plaatsvinden. Om de efficiëntie van de 
drukjachten te verhogen, wordt het gebruik van enkele honden door sommigen voorgesteld. 
Tenslotte wordt gevraagd gebieden waar veel activiteiten in het kader van bosbeheer 
plaatsvinden niet op te nemen in de verpachting en de recreatie gedurende de verpachting te 
beperken. 

4.1.3 Algemene evaluatie 
Over de algemene organisatie waren de meningen van de deelnemende jagers gedurende 
beide verpachtingen gelijklopend en positief. Zo was de meerderheid van de deelnemers 
voldoende ingelicht over de verpachtingsvoorwaarden, waren de meeste jagers tevreden 
over de oppervlakte van de sectoren en werd de tussentijdse communicatie met de 
boswachter van het ANB positief beoordeeld. 

De verwachtingen naar het afschot toe verschilden wel tussen beide verpachtingen. Daar 
waar voor de verpachting 2012-2013 aangegeven werd dat het afschot voldeed aan de 
verwachtingen, voldeed dit in de verpachting 2013-2014 duidelijk niet. Het afschot lag dan 
ook beduidend lager in die periode t.o.v. de voorgaande verpachting. 

Over de wenselijkheid van het organisatie van drukjachten en de periode van de licentiejacht 
tenslotte zijn de meningen van de deelnemende jagers verdeeld en dit zowel in de 
verpachting 2012-2013 als in de verpachting 2013-2014. 

 

4.2 Onderzoek naar de redenen en tevredenheid van het 
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) als organisator van 
de beheerjacht 

4.2.1 Methode 
Voor het evalueren van de achterliggende argumenten en de tevredenheid over de 
licentiejacht als instrument bij het ANB als verantwoordelijke organisator werden diepte-
interviews uitgevoerd met één regiobeheerder en twee boswachters. Bij een diepte-interview 
vindt er een gesprek plaats tussen een interviewer en één respondent waarbij de gesprekken 
gericht zijn op het achterhalen van motivaties en gedachten over een onderwerp (Evers J. 
2007). De vragen voor het interview worden weergegeven in Bijlage 1. 

Deze vragen werden als leidraad gebuikt. Het open en natuurlijk karakter van het gesprek 
geeft de respondenten de ruimte om opmerkingen, bezorgdheden en aanbevelingen over te 
brengen en geeft als interviewer de ruimte om hierop in te gaan. 

De interviews starten steeds vanuit een bredere context. Dit is belangrijk om te begrijpen 
van waaruit de bevraagde het onderwerp benadert en om hun relatie met het probleem te 
kennen. 

De resultaten van deze drie interviews worden samengebracht zodat de gelijkenissen en 
verschillen van de drie bevraagden zichtbaar worden.  

4.2.2 Resultaten 
4.2.2.1 Eerdere ervaring met jachtverpachtingen / jacht 

De bevraagde boswachters vertelden dat ze vanuit hun opleiding als boswachter kennis over 
de werking van de jacht hebben opgedaan. Een van de bevraagde boswachter heeft 
persoonlijk veel interesse in jacht en heeft zelf ook gejaagd. De regiobeheerder heeft geen 
persoonlijk ervaring met jacht. Met licentiejacht had geen van de drie bevraagden vooraf 
enige ervaring.  
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4.2.2.2 Reden vooraf om jacht toe te laten in dit gebied (voorheen geen jacht) en 
motivatie en vrees voor deze keuze van verpachting 

De drie interviews zaten zeer sterk op dezelfde denklijn.  

Daar het aantal everzwijnen over de laatste jaren sterk is toegenomen vinden de drie 
bevraagden dat men als overheid zijn verantwoordelijkheid moet opnemen voor de veiligheid 
van de omwonenden en passanten. Everzwijnen kunnen voor verkeerslachtoffers zorgen en 
dat wil men vermijden. Daarom is men op zoek gegaan naar een vorm van jacht waar men 
enerzijds niet voor een lange tijd verpacht, om zo de controle op de jacht te behouden, maar 
waar anderzijds veel afschot gerealiseerd kan worden. Na het inwinnen van informatie bij 
zowel INBO als collega’s binnen ANB heeft de regiobeheerder, gesteund door enkele 
boswachters, besloten licentiejacht in te voeren. Voor de uitvoering kon er op hulp van 
enkele boswachters gerekend worden.  

Een van de twee bevraagde boswachters vreesde dat het aantal everzwijnen met 
licentiejacht sterk zou dalen. Hij/zij vindt de aanwezigheid van everzwijnen ecologisch een 
verrijking en ziet dat hun aanwezigheid de natuur positief beïnvloedt. Het heeft volgens 
hem/haar geen negatieve impact op het gebied. Hij/zij was achteraf tevreden om vast te 
stellen dat de everzwijnenpopulatie eerder gelijk gebleven is na het invoeren van de 
licentiejacht en niet sterk gedaald is. Volgens de andere twee bevraagden zijn de 
everzwijnen ook een probleem voor de ecologische kwaliteit van het gebied en is het ook 
daarom belangrijk dat het aantal vermindert. 

4.2.2.3 Waarom bijsturingen en de praktische aspecten hiervan 

Men startte de licentiejacht door grote percelen aan één jager te verpachten, die op zijn 
beurt verschillende medejagers kon meebrengen. De licenties waren geldig voor 1 jaar en er 
werd jaarlijks een openbare verkoop van de licenties georganiseerd. Dit deed men om de 
jacht van dichtbij te kunnen opvolgen en te contoleren.  

Het controleren van de jager kan volgens de boswachters zeer vervelend zijn als men geen 
vertrouwen heeft in de jager. Dit is het geval als de jager de boswachter niet telkens op de 
hoogte houdt als hij er is of als er een afschot gerealiseerd is. De boswachter weet dan niet 
wat de jager doet en heeft het gevoel de controle te verliezen. De boswachter kan dan wel 
meer controleren, maar kan dit niet de hele tijd doen. Het is ook tijdsintensief omdat het 
jagen meestal ‘s nachts gebeurt. Daarnaast bracht ook het feit dat de jager die over de 
licentiejacht beschikte medejagers mocht meebrengen nadelen met zich mee. De 
boswachters hadden namelijk de indruk dat ze weinig controle hadden op de medejagers en 
hadden de indruk dat men hiervan misbruik maakte. 

Ongeacht of de jager zich wel of niet aan de regels hield, liep het contract van licentiejacht 
na één jaar af. Deze vorm bracht veel extra administratief werk met zich mee en beloonde 
de jagers die goed werk geleverd hadden en betrouwbaar waren niet. De ervaring leerde 
anderzijds dat jagers die zich goed aan de regels houden en deze vorm van jagen 
apprecieerden, het werk van de boswachter om de jager te contoleren vergemakkelijkt.  

Deze ervaringen hebben voor een overstap gezorgd naar het verpachten van kleinere 
percelen waar enkel één jager mag jagen. Deze verandering vond plaats in de periode na de 
twee verpachtingen. Ook de tijd dat men een licentiejacht kan houden werd aangepast. Men 
besloot om de jagers, bij wie de licentiejacht het vorige jaar goed verlopen was, een 
verlenging aan te bieden voor het daaropvolgende jaar en dat tot twee keer opeenvolgend. 
Op die manieren kunnen deze jagers tot drie seizoenen lang hetzelfde gebied pachten. De 
ingesteldheid van de jager is namelijk heel belangrijk voor de goede werking van het 
systeem en zo profiteren beide partijen van het vertrouwen dat over de jaren heen tot stand 
komt. Ook administratief verwachten ze dat deze aanpassing een verlichting met zich mee 
zal brengen.  
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4.2.2.4 Resultaat naar afschot 

Een verdere aanpassing is dat de jagers nu (gedurende de 4de verpachting) ook drie 
maanden mogen jagen ten opzichte van de enkele weken in het begin van de invoering van 
de licentiejacht. De verlenging van de periode wordt ingevoerd in de hoop een hoger afschot 
te kunnen realiseren, daar het toch moeilijk is om everzwijnen te bejagen. 

4.2.2.5 Relatie jagers 

Afhankelijk van de persoonlijke interesse voor de jacht bij de boswachter is de relatie tussen 
de boswachter en de jagers eerder zakelijk en afstandelijk dan wel collegiaal. Boswachters 
die een dichtere relatie opbouwen met de jagers zeggen dat dit hun ook veel informatie geeft 
over hun gebied omdat de jagers er op andere momenten van de dag zijn dan zij zelf en 
goed kunnen observeren. 

4.2.2.6 Grootste struikelblokken voor doorvoeren degelijk faunabeheer in het 
gebied 

In het begin stond binnen het ANB niet iedereen achter het invoeren van de licentiejacht in 
het Nationaal Park Hoge Kempen. Er was de vrees vanuit enkelen binnen het ANB dat het 
voornamelijk kapitaal krachtige jagers van verder weg zou aantrekken en de jagers van de 
streek vanwege de hoge prijs, hier geen kans maakten. Daar men als boswachter bij deze 
vorm van jacht meer controle moet uitoefenen dan bij een gewone verpachting, zagen, 
volgens de bevraagden, sommige boswachters dit ook als een nadeel. Ondertussen is echter 
gebleken dat de meeste jagers uit de omgeving komen (zie Figuur 52; 50% woont binnen 21 
km van zijn jachtsector).  

  



 

84 INBO.R.2015.7091453 www.inbo.be 

 

Figuur 52: Afstand met de wagen van de woonplaats tot de jachtsector voor de 47 
deelnemers van de 2de en 3de verpachting, uitgedrukt in kilometer, op basis van 
Google Maps.  

Door de verlengingen tot 3 jaar en door in de toekomst met vertrouwde jagers te werken, 
zal het werk dat men heeft met de controle ook minderen.  

4.2.3 Algemene evaluatie 
De regioverantwoordelijke en boswachters die nauw bij het project betrokken zijn, zijn 
tevreden van het leerproces van de vorige jaren en vinden dat ze op de goed weg zijn. Ze 
zien ook een groter eensgezindheid bij de boswachters-collega’s. Alhoewel er nog variatie zit 
op de meningen rond jacht zijn de meningen minder uiteenlopend dan in het verleden. 

De omringende gemeenten hebben ondertussen wel interesse ontwikkeld voor deze vorm 
van verpachting omdat ze ook problemen hebben met te veel aan everzwijnen in hun 
gebieden en de jagers die het gebied pachten te weinig afschot realiseren. De meeste 
bevraagden zouden het interessant vinden als deze methode ook in de buurgebieden worden 
overgenomen. 
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Bijlage 1: Vragen voor het gestructureerd interview 
met ANB 

Vragen 

Eerdere ervaring met jachtverpachtingen / jacht 

Reden vooraf om te kiezen voor jacht toe te laten in dit gebied (tot nu toe geen jacht) 
Motivatie voor deze keuze van verpachting  
(licenties i.p.v. reguliere verpachting) 
Verwachtingen vooraf? 

 Voordelen / nadelen 

Verwachtingen uitgekomen? 

 Wat wel (positief/negatief) 

 Wat niet (positief/negatief) 

Relatie jagers 

 Contacten 

 Samenwerking 

Resultaat naar afschot (verwacht? meer? min?) 

Waarom bijsturingen 

 Toekomst? 

 Waarom wel/niet verderzetten van huidig systeem? 

Grootste struikelblokken voor doorvoeren degelijk faunabeheer in het gebied 

 Intern (ANB, gebiedskenmerken …) 

 Extern (politiek, jachtsector …) 

Praktische aspecten 

 Werklast 

 Type werk (graag / niet graag) 

Waarom wel/niet graag 

 


