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3waarom eigenl i jk?

Waarom?
Om in ons dichtbevolkte land te zorgen voor een goede balans tussen
mens en dier, is ingrijpen in de wildstand noodzakelijk. Wanneer wilde
dieren in te grote aantallen voorkomen, kunnen ze overlast veroorzaken
en ziekten overbrengen op landbouwdieren en mensen.
Soms vernielen ze gewassen bij de boer of vormen ze een bedreiging
voor de verkeersveiligheid. Sommige dieren, zoals de vos en de zwarte
kraai, nemen zo snel in aantal toe dat kwetsbare soorten, zoals
weidevogels, in het gedrang komen.
Hoewel de mens de jacht niet meer nodig heeft om te overleven, is
jacht een duurzaam gebruik van de natuur. Wild staat steeds vaker op
het menu.
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5wie eigenl i jk?

Wie?
Jacht is al zo oud als de mensheid, tegenwoordig telt Nederland zo’n
28.000 jagers. Wie in ons land wil jagen, moet een jachtdiploma
hebben. De jachtopleiding duurt ongeveer een
jaar, en omvat zowel theorie als praktijk.
Tijdens de praktijklessen wordt niet alleen de
schietvaardigheid getraind, maar ook de veilige
omgang met het wapen is een belangrijk thema.
Jagers hebben zich verenigd in ruim
300 lokale samenwerkings-
verbanden, de zogeheten
wildbeheereenheden
(WBE’s).

Voor meer informatie
over de jachtopleiding gaat u naar

www.jachtopleiding.com
of scan de QR code.
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7wat eigenl i jk?

Wat?
Voordat de jager met een geweer het veld ingaat, moet hij eerst weten
welke diersoorten in zijn jachtveld voorkomen. Jagers tellen daarom op
verschillende momenten in het jaar het wild.
Aan de hand van deze tellingen worden beheerplannen opgesteld.
Voor het bejagen van de meeste diersoorten heeft de jager toestemming
nodig van de provincie, grondeigenaar of het rijk. Dit geldt bijvoorbeeld
voor reeën, vossen, ganzen en kraaien.
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9waar eigenl i jk?

Waar?
Jagen mag niet zomaar overal: je moet een jachtveld pachten van
minimaal 40 hectare. Dit kan bijvoorbeeld bij één of meerdere boeren
of bij een terreinbeherende organisatie, zoals Staatsbosbeheer. Jagers
hebben de wettelijke plicht om te zorgen voor een gezonde wildstand.
Dit gebeurt bijvoorbeeld door het aanleggen van kruidenrijke
akkerranden, het onderhouden van houtwallen en het plaatsen van
wildspiegels om verkeersslachtoffers te voorkomen. Hiervan profiteren
niet alleen wildsoorten, maar ook andere dieren en planten.
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Wanneer?
Het traditionele jachtseizoen loopt van 15 oktober tot en
met 31 januari. Na een jaar lang gewerkt te hebben aan
een gezonde wildstand is met het jachtseizoen de periode
aangebroken waarin de jager op verantwoorde wijze oogst
uit de natuur. Maar ook buiten deze periode gaat de jager
vaak met het geweer op pad.
Om bijvoorbeeld landbouwschade te bestrijden
of om aanrijdingen met wild te voorkomen.

11wanneer eigenl i jk?
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13hoe eigenl i jk?

Hoe?
Een jager gaat nooit op jacht zonder geweer en goed getrainde jachthond.
Jagers hebben een eigen gedragscode, de weidelijkheidsregels. Zo moet
een jager alles doen om een dier niet onnodig te laten lijden. Hij dient
veilig om te gaan met zijn geweer en zich respectvol op te stellen
tegenover plant, mens en dier.
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Het eten
van wild
Wild is het ultieme scharrelvlees, dat past
in de trend om te kiezen voor duurzaam
voedsel.

Voor wildrecepten kunt u ook de QR code
scannen. Of ga naar www.wildplaza.com
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Bereiding
• Kruid de ganzenborsten met peper en zout. Leg ze op een rooster in een oven van 70°C
en gaar ze in twee uur rosé. Door het drogingsproces in de oven krijgt de gans een klein
korstje en blijft aan de binnenkant mooi sappig (de borsten dus niet eerst aanbraden!).

• Schil de stoofpeertjes en leg ze in een pan met rode wijn, kaneel, suiker en
een kruidnagel. Laat de peertjes op laag vuur gaar worden in circa 1½ uur
(afhankelijk van het type peer).

• Snipper de ui fijn en fruit ze aan in een koekenpan, voeg de
rozenbottelpuree, een klein beetje suiker, azijn en sambal toe.
Laat het geheel op een laag vuur gaar worden. Voeg eventueel
nog wat extra water toe. Maal de chutney in een keukenmachine
fijn en breng op smaak met zout en peper.

• Snijd de gans op een snijmachine in hele dunne plakjes en serveer er de peer en de chutney bij.
Dit is lekker met gebakken paddenstoelen en nieuwe aardappeltjes.

Tip
Als u de rosbief van tevoren heeft gemaakt kunt u de koude plakjes op een warm bord
uit de oven serveren, waarbij het warme bord zorgt voor de verwarming van het vlees.

Recept
Rosbief van wilde gans met
stoofpeertjes en rozenbottel

Ingredienten
2 wilde ganzenborsten,peper en zout,
4 stoofpeertjes,
½ liter rode wijn, 1 kaneelstokje, 50 g suiker, 1 kruidnagel,
1 rode ui, 200 g rozenbottelpuree, 30 g suiker,3 dl azijn, 1 el sambal.
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Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging
Postbus 1165
3800 BD Amersfoort
Tel.: 033 - 461 9841
Internet : www.knjv.nl
e-mail : info@knjv.nl

Wie zijn wij?
De Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging behartigt
de belangen van jagers en wildbeheereenheden, zowel in
de provincies, Den Haag als Brussel.
De KNJV geeft het vaktijdschrift De Nederlandse Jager uit.
Ook organiseert zij cursussen en proeven voor jachthonden
en oefendagen en wedstrijden voor jachtschieten.
Kijk voor meer informatie op www.knjv.nl of stel uw vraag
over jacht, beheer of schadebestrijding aan info@knjv.nl
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