
© Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging

Grofwild en biodiversiteit

Gaat dat wel samen?

Wim Knol Beesd, 29 sept 2017
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Grofwild: welke soorten?
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Hoe gaat het met het grofwild?

Edelhert: ca. 5000 (voorjaar)

Damhert: ca. 6000

Ree: ruim 100.000

Wild zwijn: 4000-10.000

Moeflon, Muntjak, Sikahert
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Dichtheden per 100 hectare 
(voorjaar)

Wild zwijn: 1-4/100 ha

Ree: 1-20/100 ha

Damhert: 1-100/100 ha

Edelhert: 1-100/100 ha

Moeflon, Muntjak, Sikahert
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Oorzaken?

➢Strikte bescherming en toezicht

➢ Introducties en ontsnappingen

➢Te strikte bescherming

➢Geschikt leefgebied
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Praktijk en theorie

• Hoge dichtheden: grotere effecten

• Lage dichtheden: kleinere effecten
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Praktijk en theorie



• Land- en tuinbouw

• Bosbouw

• Verkeer en luchtvaart

• Dierziekten

• Dierenwelzijn

• Flora en fauna 
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Dichtheidsafhankelijk effect
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Edelhert en damhert

1. Autochtone boom- en struiksoorten

2. Structuurrijk naar structuurarm (vogels)

3. Damhert verdringt ree

4. bloeiende planten, bloeiperioden en 
zaadzetting, zaadbank, nectar en stuifmeel

5. Van loof naar naaldbos

6. Kwaliteit poelen
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Niet beheren

AWD populatie ontwikkeling
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Effecten:  ree

1. Autochtone boom- en struiksoorten

2. Eikenhakhout

3. bloeiende planten, bloeiperioden en 
zaadzetting (nectar en stuifmeel)



Reeschade iep
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Effecten:  wild zwijn

1. Bodembroeders en –bewoners

2. Winterverblijven reptielen en amfibieën

3. Blauwgrasland en andere kwetsbare vegetatie

4. Paddenstoelen, vliegend hert?

5. Pioniervegetatie

6. Kwaliteit poelen
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Beheeradvies tav biodiversiteit (1) 

➢Hanteer lage dichtheden (voorjaar)
➢Edelhert 2/100 ha
➢Damhert 1-2/100 ha
➢Ree 5-10/100 ha
➢Wild zwijn 1-2/100 ha

➢Anticipeer op mastjaren, die zie je aankomen!

➢Richt je op beleving ipv zichtbaarheid

➢Hoge dichtheden zijn moeilijk terug te draaien
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Beheeradvies tav biodiversiteit (2) 

➢ Monitor kwetsbare flora en fauna

➢ Extreme droogte/koude versterkt effecten

➢ Bescherm autochtone boom- en struiksoorten

➢ let op geisoleerde populaties

➢ Grofwild waaiert uit naar de buren

Baseer faunabeheer op kennis en niet op wensdenken


