Natuurbeheerders

Íaciliteren slipiacht
'Hoewel er bij de slipjacht niet ge-

en akkers, springt over muurtjes,

schoten wordt, zijn alle overige en

passeert beken, doorlauist houtsingels en duikt in holen. Gekvan zijn

voor een natuurgebied

schade-

lijke elementen van de jacht aanwezig. Op grote schaal zelfs, gezien
de omvang van het spektakel: een
meute van zoh 30 tot 40 honden,
die vol adrenaline en elkaar opfok-

kend, luidkeels blaffend de terreinen doorlcuist op afstand gevolgd
door een twintigtal jagers te paard
en een stoet volgauto's. Eén loslopende hond kan l«valijke gevolgen
hebben, een meute jachthonden in
actie is een rampl Dat schrijft Maria Quist in haar protest tegen slipjachten in Drenthe. Naar aanleiding
vÉrn een slipjacht bij haar huis in de
buurt van Dwingeloo nam ze contact op met Natuurmonumenten
en de Provincie. Maria Quist is bioloog en laitisch lid van Natuurmo-

nrmenten. Ze deed veldonderzoek
voor Staatsbosbeheer, Sovon-vogelonderzoek Nederland en Natuurmonumenten. Ze is eenvan de drijvende laachten achter de oprichting
van Wer§roep Roofuogels Nederland. De snel groeiende wer§roep
ontstond nadat in de tachtiger jaren
massale vervolging van roofuogels
was geconstateerd. Bij een slipjacht

geur blijft de meute het spoor volgen. Achter de meute trachten jagers

te paard de honden bij te houden.
Rode palken, zwarte caps en keurig
gepoetste leren rijlaarzen. UiteindeIijk wordt de vos door de meute ge-

dood en drinken de met modder
besmeurde jagers een borrel op de
goede afloop. Jachthoorns schallen.
In D:enthe verloopt de slipjacht op
dezelfde manie4 maar zonder levende vos. Een sliptrelker heeft een
jutezak, de slip, een nachtin eenhok
met vossen gelegd. Te paard tekt hij
de slip aan een touw achter zich aan

door het veld. De sliptrekker kiest
de route, Er ontstaat een geurspoor
dat door de honden wordt gevolgd.
Slipjachten worden gehouden in de
omgeving van Zorgvlied, BorgerOdoom, Dwingeloo en Eext. De jagers te paard zijn over het algemeen
notabelen: advocaten, notarissen,
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Jagersvereniging (I«VfV). Landeigenaren, wtraronder Natulirmonumenten, maken deze vorm van plezierjacht mogelijk De omgeving van
Dwingeloo is onderdeel van Nationaal Park Dwingelderveld. Hier lopen schapen en er leven reeën en
dassen. Luidruchtige slipjachten
passen volgens Maria Quist niet in
deze natuur,

Natuurmonumenten

heeft

de

laatste jaren veel leden verloren.
Men wil 'enigszins discutabele' activiteiten toestaan om het draagvlak
te vergroten, daardoor leden werven
en neemt 'beperkte schade' voor lief.

directeuren en ondememers. Tijdens een slipjacht gebeurthet soms
dat vluchtende reeën door de meute worden verscheurd. Ongelulken
met honden en jagers komen regel-

Maria Quist: 'Detien handhavers in
de regio zijn teruggebrachtnaar één.
Boswachters dienen zich te presenteren als gastheren. Natuurwordt in
economische termen gevat en dient

matigvoor.

te worden vermarkL

denkeri we doorgaans aan Engeland. Een meute jachthonden speurt
een vos en jakkert achter het dier
aan. De vos vlucht over weilanden

ln Drenthe ziin geen slipiachten bekend met levende vossen als prooi.
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mijn

ogen

een stuitende ontwikkeling met
Draagvlak en vermarkten
Slipjachten worden georganiseerd
door de Koninklijke Nederlandse

l«ualijke gevolgenl laderdaad, beheerders van natuurterreinen zijn
niet meer de beschermers van wel-

Hero Moorlag

eer. Veel activiteiten in hun gebieden
worden toegestaan om leden en donateurs nietvoor het hoofd te stoten.
Sinds het Rijk subsidiel«anen heeft

dichtgedmaid, vermarkten natuu.rbeheerders natuur om leden te werven. Excursies met de boswachter of
een natuurgids zijn op tijdstippen
gepland waaÍop veel mensen worden verwacht. Een vogelexcursie om
vijf uurin de morgen is zeldzaam en

wordt hooguit nog

georganiseerd

door een plaatselijk wer§roep, zoals de vogelwerkgroep t?n lt/N-af-

deling Hoogeveen. De boswachter
spreek wandelaars met loslopende
honden wiendelijk toe en leg uit
waarom de viervoeter niet los mag
in hetbos. Natuurbeschermende organisades staan een slpjacht van de
KNIV met dertig loslopende honden
amicaal toe. Voor de een een prachtig schouwspel, voor menige wandelaar een ergemis.
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