
Februari 2016 
Een dagje Vossenjacht in en rond het Natuurreservaat Bos ’t Ename-Oudenaarde. 

Natuurreservaten : de kraamkamers van overbeschermde predatoren. 

 
     Naast het jaar rond verzorging van de biotopen (wildakkers-aanplantingen-

wintervoeding…etc..) is het schijnbaar niet overbodig de fauna te helpen vrijwaren 
tegen een onverantwoorde bescherming van de predatoren, die niet alleen het 
jachtwild decimeren -zeg maar stilaan uitgeroeid hebben-, doch ook de niet 
bejaagbare soorten grondig hebben uitgemoord. Tot groot spijt van de weidelijke 
inspanning van de wildbeheereenheden, wordt daar door de natuurverenigingen 
ook maar met een woord over gerept. 

       
     Onze Vlaamse Velden die grondig te lijden hebben van door de eentonige 

landschapsculturen, bijkomend een onverantwoorde predatiebescherming zorgen 
er voor dat de natuurlijke indicatoren aantonen dat het niet goed gaat met onze 
natuur. 

     Naast het beschermd statuut van dag en nachtprooidieren, is een van deze mooie 
aaibare predators “De Vos” toch wel een dikke doorn in het oog van de weidelijke 
jagerij. De aanwezigheid van de vos in ons dichtbevolkte Vlaamse Landje biedt 
geen enkele meerwaarde. Hij hoort hier kortweg niet thuis. De maatschappelijke 
discutie is een heet hangijzer bij groene jongens die al dan niet gewild, niet willen 
inzien dat deze predator de doorslag geeft in de afwezigheid van alle 
grondbroedende en grondbarende diersoorten. Deze Walt Disney verhalen 
ondersteund door theorieën van zelfbenoemde en voldane wildbiologen 
ondersteunen de groene Bijbel en blijft de goedmenende bevolking een rad voor 
de ogen draaien. Er is schijnbaar bij de groene beweging geen maatschappelijk 
draagvlak om de vossenpopulatie onder controle te houden. Het maatschappelijk 
draagvlak bij de Vlaamse bevolking van ongeveer 6 miljoen Vlamingen die het 
slachtoffer zijn van deze predatoren, hier specifiek de aanwezigheid van de 
vossenpopulatie is hierbij van geen tel !.  

     

 Overzicht afschot vos binnen de wbeva vanaf : 
      1990 = 8 geschoten vossen 
      2015 = 349 geschoten vossen ……4362% en het aantal neemt nog jaarlijks toe.!      

 
Ik wil hier verder het lange verhaal kort houden en overgaan tot de feiten: 
 
     Op 6 februari 2016, werd door een aantal overtuigde jachtgroepen binnen de 

WBEVA in navolging van vorige editie, nogmaals een vossenjachtdag 
georganiseerd. 

 
·         24 jagers 
·         10 drijvers 
·         3 jachtgroepen: Verzamelen om 08u45 aan kerk Volkegem, vandaar richting   
       loods Braambrugstraat 
·         Iedereen aan loods Braambrugstraat Bos ‘t Ename. 
·         Start van de jachtdag 09.00 

 
Onder de deskundige leiding van Bijzonder Veldwachter Ghislain, die in de week voor het 
gebeuren de te volgen jachtwijze grondig voorbereidde op basis van luchtfoto’s, werd de 
strategische opstelling van de geweren en het drijven bepaald. 
Mede door de jaarlijks veranderende begroeiing/kapzones werd er dit jaar voor 
geopteerd om de schutters op strategische locaties te positioneren in het natuurreservaat 
Bos t’ Ename-Oudenaarde dat werd ingedeeld in 4 driften (battues). 
 
Resultaat van deze voormiddag 5 volwassen vossen.  

 



Na bos ’t Ename werd halt gehouden in café den Obus waar schutter en drijver op 
krachten kon komen met het lekkers van een hamburgerkraam en een welverdiende 
pint. 
Na de middag in dezelfde omgeving: 
 
   1e drift : resultaat: 3 vossen geschoten op dezelfde post. 
   2e drift : resultaat: 1 vos 
 

Algemeen tableau van 6 februari : 9 vossen ! 4 rekels en 5 moervossen. 
5 moervossen met een mogelijke dracht van 5 a 6 jongen /moervos in het voorjaar !  
Onze Schepper beware ons en onze natuur ! 
 
’s Avonds werd afgesloten met een drankje aan café den Obus, hier werd ook een woordje uitleg 
gegeven door de organisatie en werd de tableau gegroet tijdens het live jachthoornblazen. 
 
Kortom een dag waarbij de overtuiging leeft dat de schaarse wildsoorten, naast de niet bejaagbare 
soorten, de kans op een meer vruchtbare toekomst is geschapen. Tevens een  prachtig weertje en de 
vriendschap tussen jagers en drijvers tot grote voldoening te hebben afgesloten met een resultaat dat 
zij liever niet hadden gezien.  
 
Gelukkig zijn deze jagers zich bewust dat hun bijdrage naar een beter faunabeheer niet overbodig is 
geweest!  
 
In naam van de WBEVA en specifiek de desbetreffende jachtgroepen : Onze dank ! 
 
Met het nodige eerbetoon en jachthoorn wordt Reinaert “dood” geblazen. 

 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
2013 Foto vossenjacht zelfde omgeving: 9 vossen versieren het tableau 

 

 


