
 

 

 
 

Januari 2013 

 

 

PERSBERICHT 

 

Seminar kraaienbejaging 
 

 

De Wildbeheereenheid “West-Twente” (WBE) organiseert voor haar aangesloten jagers op 

maandagavond  14 januari 2013, aanvang 20.00 uur, een seminar gericht op de bejaging van 

kraaiachtigen in de zaal van Landgoed Het Rheins aan de Reintszijweg te Enter. Deze avond zal 

verzorgd worden door de heer Tok Poortvliet. 

 

In het veld wordt een groot deel van de tijd door jagers besteed aan het beheer van de populaties zwarte 

kraaien en kauwtjes. Dit in het kader van de bestrijding van landbouwschade, maar vooral ook om de 

predatiedruk in het voorjaar op bodembroeders zoals weidevogels en ander jong wild te verminderen. De 

stand van deze cultuurvolgers bij uitstek, is sinds de invoering van de flora en faunawet in 2002 sterk 

gestegen door beperkingen in de jacht-, c.q. vangmiddelen. De zwarte kraai en kauw is thans bejaagbaar met 

een geweer op grond van een landelijke vrijstelling. Binnen het werkgebied van de WBE is ook de roek onder 

voorwaarden bejaagbaar met het geweer op grond van een provinciale ontheffing.  

 

Kraaiachtigen zijn bijzonder slim en niet gemakkelijk te bejagen. Vaak wordt gebruik gemaakt van 

lokmiddelen en camouflage. Het gebruik van mechanische of elektronische lokmiddelen zijn in ons land 
verboden. De kunst is het daarom om zo levensecht mogelijke kunstlokvogels te gebruiken en daarbij een 

natuurlijke situatie na te bootsen. Camouflage van de jager en zijn of haar hond, is zo mogelijk nog 

belangrijker. 

 

Door Tok Poortvliet is de afgelopen jaren heel veel ervaring opgedaan met de bestrijding van schade en 

overlast door het gebruikmaken van lokvogels en camouflage. De technische ontwikkelingen zijn de laatste 

jaren snel gegaan ,waar het gaat om een zo natuurlijk mogelijk nabootsen van een verenpak en het materiaal 

waarvan camouflagematerialen gemaakt zijn. In het veld wordt het traditionele jagersgroen dan ook steeds 

meer ingeruild door kleding in een camouflageprint.  

 

Het succes van een regulering van de stand van bejaagbare kraaiachtigen het gehele jaar rond, is afhankelijk 
van de kundigheid van de jager. De WBE wil haar leden graag kennis laten maken met deze nieuwe 

technieken en verwacht dan ook een grote opkomst.  

 

Aan deze avond werkt ook speciaalzaak De Paander, Jacht&Outdoor uit Rijssen mee, welke zal zorgen voor 

het nieuwste demonstratiemateriaal.  

 

 

Nadere informatie: 

 

J. Kreijkes  - voorlichting     

Oude Almeloseweg 22 

 7641 GK  WIERDEN 
 tel. 0546 – 577212 / 06 – 45630416. 


