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Samenvatting 

Het verlies aan biodiversteit staat in de belangstelling. Voor Nederland wordt het verlies door menselijke 
invloed geschat op 85% voor de periode vanaf 1700 en op 50% voor de periode 1900-2000. Vogels 
tellen in deze schattingen zwaar mee. Ook Nederlandse ornithologen van de afgelopen twee eeuwen 
beoordeelden de invloed van de mens op de avifauna als zeer nadelig. 
 Verandering in biodiversiteit over de afgelopen decennia wordt vastgesteld aan de hand van 
biomonitoring. Voor eerdere perioden worden schattingen op basis van veranderingen in landgebruik 
gemaakt. In dit onderzoek is met de methoden van het historisch onderzoek naar de invloed van de 
mens op vogels gekeken. Historische bronnen over vogels zijn er vooral voor jagen en bestrijden. Deze 
directe invloed van de mens staat daarom in dit onderzoek centraal. Als onderzoeksperiode is 1500-
1920 gekozen en als onderzoeksgebied Nederland.  

Het onderzoek is uitgevoerd door over de invloed van jagen en bestrijden vragen te formuleren. 
De helft van de soorten werd bejaagd en een belangrijke vraag is daarom welke invloed jagen had voor 
bejaagde soorten. Deze vraagstelling is nader uitgewerkt voor hoenders, koloniebroedende moeras-
vogels en weidesteltlopers.  

Vogels die schadelijk waren voor landbouw of jacht werden vanaf de 17de eeuw met maat-
regelen van overheden bestreden. Waarom die bemoeienis in de 19de eeuw stopte, is onderzocht.  

 

 
Bronnen 

 

Diverse bronnen leveren gegevens over het historisch voorkomen van vogels: botten, schilderijen, 

veldnamen en geschreven bronnen. De meeste informatie leveren geschreven bronnen. Voor de 

periode 1500-1800 waren zo’n 900 regionale wetten belangrijk. Lijsten met overtredingen van deze 

regels en afschotlijsten van jagers geven inzicht in de jachtpraktijk. Voor de 19de eeuw zijn vier nationale 

jachtwetten een belangrijke bron en daarnaast veel regionale regelgeving. Andere bronnen zijn kranten, 

jaarverslagen van provincies en gemeenten en vroege vogelboeken. Niet-schriftelijke bronnen zoals 

botten uit archeologische opgravingen en schilderijen leverden aanvullende gegevens. 

 Met deze bronnen was het mogelijk een goede indruk te krijgen van de druk op de 

vogelbevolking door de mens. Daarnaast leverde het voor veel soorten informatie over hun historisch 

voorkomen. Combinatie van deze gegevens kan een aanwijzing voor menselijke invloed zijn.  

 De naamgeving van vogels in de bronnen vormt een probleem. Een soort had vaak 

verschillende volksnamen. Bij onder meer eenden en ganzen werd meestal alleen de naam voor de 

soortengroep gebruikt. Goede Nederlandstalige vogelgidsen waren er tot midden 19de eeuw niet. Mede 

daardoor was ook de soortenkennis vaak gering. Dit beperkt voor een aantal soortengroepen de 

mogelijkheden voor historisch onderzoek aan vogels. 

 

 
Jagen als bescherming 

 

In Amerika, Afrika en Azië was jagen voor vlees en huiden in de periode 1500-1900 economisch van 

belang. Afschotbeperkingen waren zeldzaam. Veel zoogdieren zijn daardoor lokaal op geheel 

uitgeroeid. In tegenstelling daarmee was de jacht in Nederland essentieel voor de bescherming van 

grote zoogdieren. De hypothese is dat dit ook voor standvogels gold. Bescherming van trekvogels was 

niet in het eigen belang van jagers. Daarom is aangenomen dat bejaging van trekvogels een bedreiging 

was. 

 Voor het toetsen van deze hypothese is de wetgeving over de jacht belangrijk. Deze wetten 

geven informatie over de bejaagde vogelsoorten, het jachtrecht, de regulering van vangmiddelen, open 

jachttijden, de aanpak van stropers en de wildhandel. Tot 1800 richtten de notabele jagers hun 

aandacht op een 20-tal vogelsoorten. Dat waren vooral standvogels. Veel andere soorten, vooral trek-

vogels, waren van belang voor ambachtelijke vogelvangers. Deze belangstelling voor een groot deel 

van de vogelsoorten was er ook in buurlanden. 

 Het aantal jagers en vogelvangers is onderzocht omdat het een indicatie van de jachtdruk 

geeft. Tot 1800 waren er niet meer dan 1500 jagers in Nederland. Rond 1800 steeg hun aantal sterk. 

In de 19de eeuw had Nederland ongeveer 6000 jagers. Tot 1800 werd het aantal jagers bewust beperkt. 
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Daarna was dat niet meer zo, maar werd het aantal jagers nog wel door de hoge kosten beperkt. Deze 

beleidsverandering was verbonden met veranderingen in de jachtpraktijk. Tot 1800 deelden jagers een 

jachtveld, vaak een heel gewest. Daarna had een jager zijn eigen jachtveld.  

 Rond 1800 werden voor de verschillende vormen van ambachtelijke vangst registraties 

ingevoerd. Begin 19de eeuw waren er 800 zwanendriften, 260 eendenkooien, 180 kwartelaars en 110 

vangers van watersnippen met een tiras. Deze aantallen namen in de loop van de 19de eeuw af. Voor 

het schieten van eenden, ganzen en watersnippen om commerciële reden werden in de eerste helft 

van de 19de eeuw vergunningen verleend. Het aantal nam toe van 900 tot 1800. Vanwege misbruik 

werd deze vergunning in 1852 afgeschaft. In de tweede helft van de 19de eeuw verdubbelde het aantal 

netvangers van goudplevier en kemphaan tot zo’n 400 in 1880. De meeste van hen kwamen uit 

Friesland. Daar woonden toen ook de 100 vangers van houtsnippen met een flouw. Voor het vangen 

van vinken in netten en lijsters in strikken geven de registraties de omvang niet goed aan. Waarschijnlijk 

waren er in de 18de en eerste helft van de 19de eeuw zo’n 100-200 vinkenvangers. Strikken van lijsters 

was in de 17de en 18de een populair deel van het landleven. Rond 1900 bood het in de herfst voor zo’n 

500 families een inkomen.  

 Open jachttijden werden vastgesteld om dieren in het broedseizoen te beschermen. Ze 

werden al in de 14de eeuw ingesteld en waren in de 16de eeuw in het hele land van kracht. De duur van 

de open jachttijd werd in de periode tot eind 18de eeuw gehalveerd. Vanaf toen was de jacht meestal 

open van half September tot eind December. In de 19de eeuw werden de jachttijden veel meer naar 

vangbedrijf gedifferentieerd. De ambachtelijke vangst op vooral trekvogels was toen veel langer 

opengesteld dan de schietjacht op hoenders.  

 Jagers besteedden veel aandacht aan wildbescherming. Voor de aanpak van stroperij werden 

veel vangmiddelen en vangtechnieken verboden. Voor het handhaven van de jachtregels werden 

jachtopzieners aangesteld. In de periode 1500-1800 waren er per gewest zo’n 12 van die opzieners. In 

de 19de eeuw waren er in Nederland ongeveer 180 door het rijk betaalde jachtopzieners en daarnaast 

een veel groter aantal die door particulieren of gemeenten werden betaald. Deze jachtopzieners 

ontvingen een premie per bekeurde overtreding. Om stroperij onaantrekkelijk te maken, was de handel 

in wild geheel verboden of strikt gereguleerd. 

 In de jachtregels waren beperkingen voor struinende honden belangrijk. Vanaf de 14de eeuw 

tot 1857 werden zij door het verminken van een poot of een slepende knuppel aan de hals in hun 

bewegingsvrijheid beperkt. Lijsten met overtredingen laten zien dat de handhaving van die regels 

intensief was. Voor katten waren beperkende regels veel minder algemeen. Het bestrijden van  

predatoren als vossen, enkele soorten marterachtigen en roofvogels was vooral in de 18de en 19de eeuw 

belangrijk. Dat gebeurde meestal met een premieregeling. 

 De hoenders patrijs, korhoen en fazant staan in de jachtregels vaak centraal. Op het 

verzamelen van hun eieren of het verstoren van hun nesten stond een hoge straf. De patrijs was het 

belangrijkste veerwild. De vangst van patrijzen met sleepnetten of fuiknetten werd tussen 16de en 18de 

eeuw sterk ingeperkt en was in de 19de eeuw geheel verboden. Bij de netvangst moesten de volwassen 

vogels weer vrij worden gelaten. Daarnaast gold soms een maximum vangst per jager per dag.  

 Korhoenders moeten sterk hebben geleden onder slechte weersomstandigheden, stroperij of 

overbejaging. Om uitsterven te voorkomen werd de jacht op deze soort in de 17de en 18de eeuw daarom 

vaak geheel verboden. Fazanten kwamen in de 14de eeuw al verspreid over het land voor. Het uitzetten 

van deze soort werd vaak ondersteund met een jachtverbod. Om de populatie uit te breiden, werden 

ze gefokt en in de winter opgehokt. 

 Uit een vergelijking van standvogels en trekvogels blijkt dat de beschermende bepalingen 

vooral op de standvogels waren gericht. Zij werden door de notabele jagers bejaagd, terwijl trekvogels 

door de ambachtelijke vangers werden gevangen. In de 19de eeuw was het jachtseizoen voor trekvogels 

langer open en werden zij nog met netten gevangen. Vangst van standvogels met netten was toen al 

verboden. Toch kende ook de vangst van trekvogels beperkingen. Veel vangmiddelen waren uit angst 

voor stroperij helemaal verboden. Van de maatregelen tegen honden en de bestrijding van predatoren 

profiteerden ook trekvogels. Veel van die regels werden al in de 16de eeuw ingevoerd en bleven 

sindsdien van kracht. De conclusie is daarom dat de jacht belangrijk was voor bescherming van 

standvogels en dat trekvogels daar mede van profiteerden. 
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Bejaging van grote moerasvogels in beschermde kolonies 
 
In Holland lagen beroemde kolonies van moerasvogels met blauwe reiger, kwak, lepelaar en 
aalscholver als belangrijkste soorten. Enkele van deze soorten waren in Noordwest-Europa zeldzaam. 
De volwassen vogels werden met onder meer valken bejaagd en hun eieren en nestjongen werden 
geoogst. Dit gebruik wordt meestal roofbouw genoemd. Mijn stelling is dat deze exploitatie juist 
beschermend werkte. 
 In de periode 1300-1900 waren er opeenvolgend vijf locaties met grote gemengde kolonies 
moerasvogels. Daarnaast waren er enkele zogenaamde reigeriën met alleen blauwe reigers. Tot de 
18de eeuw waren deze kolonies eigendom van adellijke personen, die vooral geïnteresseerd waren in 
de hoge valkenjacht op de blauwe reiger. De populariteit van die jacht verminderde na 1600. In de 18de 
en 19de eeuw waren nog slechts twee reigeriën voor deze sport belangrijk. Die in het Hoogsoerense 
bos (Gelderland) was daarvan de belangrijkste. 
 In de gemengde kolonies werden de nestjongen uit de boom geschud en op de markt verkocht 
of als geschenk weggegeven. Rekeningen van de eigenaren van deze kolonies illustreren het 
economisch belang van de vogels voor de eigenaar. Keukenrekeningen uit de periode 1300-1600 laten 
zien dat deze vogels door de adel werden gegeten. Blauwe reiger en kwak werden het hoogst 
gewaardeerd, grote zilverreiger en lepelaar een stuk minder en aalscholver het minst. 
 De grote moerasvogels kregen in jachtwetten uit de periode 1500-1800 bescherming. In de 
buurt van hun nestplaatsen werd jagen met valken en schieten beperkt. Het beklimmen van hun 
nestbomen was verboden, evenals het wegnemen van eieren of jongen. Door de aanleg van grachten 
rond de koloniebossen werden ze tegen stroperij beschermd. 
 De grote kolonies lagen vanaf de 18de eeuw in natte gebieden die niet voor ander economisch 
gebruik geschikt waren. Wanneer die gebieden voor de landbouw werden ontgonnen, moest de kolonie 
wijken. De kolonie op Schollevaarseiland verdween zo rond 1870 en die in Horstermeer rond 1880. 
Deze gedwongen verhuizing van kolonielocaties stopte in 1906 toen de kolonie in het Naardermeer 
gespaard werd dankzij de opkomende vogelbescherming. 
 In de 19de eeuw werden in de grote kolonies eieren en nestjongen van aalscholver, blauwe 
reiger en lepelaar geoogst. Voor aalscholver en blauwe reiger waren er daarnaast kleinere kolonies, 
meestal in een eendenkooi. De kooi bood bescherming en de kooiker liet de vogels in de kooi broeden 
om hun eieren of nestjongen te kunnen oogsten. Deze exploitatie bleef tot begin 20e eeuw belangrijk.  
 Vanaf midden 18de eeuw kwam er naast de waardering voor grote moerasvogels ook oog voor 
hun schade aan de visserij. In enkele streken begon toen bestrijding. In de Franse tijd werd landelijk 
een premieregeling voor aalscholver en blauwe reiger van kracht. Zelfs voor lepelaar en roerdomp 
golden toen premies. Waarschijnlijk werden alleen voor aalscholvers daadwerkelijk premies betaald. 
Voor Schollevaarseiland, toen de belangrijkste kolonie, werden in de periode 1798-1808 voor 
duizenden aalscholvers en zijn eieren premies verleend. Waarschijnlijk stopte de premieverlening kort 
na 1808. Gegevens van een paar jaar later geven aan dat er toen al weer veel aalscholvers waren.  

Na de Franse tijd werd bestrijding van moerasvogels een uitzondering. Verzoeken van vissers 
om te bestrijden, werden door overheden niet gehonoreerd. Begin 20e eeuw vroegen verenigingen voor 
visserij om meer bestrijding. Als gevolg daarvan kregen blauwe reiger en aalscholver in de Vogelwet 
van 1912 geen bescherming. De bestrijding nam daarna toe. Waarschijnlijk was het aantal van beide 
soorten daardoor midden 20e eeuw kleiner dan ooit.  

Deze historische gegevens bevestigen dat de economische en culturele waarde van moeras-
vogels tot hun bescherming leidde. De hoge valkenjacht en de oogst van eieren en jongen gaf hen die 
waarde en was bepalend voor de beslissing van landeigenaren om hen nestelgelegenheid te bieden. 
De grote moerasvogels waren op deze kolonielocaties aangewezen. Tot de Franse tijd werden de 
kolonies door maatregelen in jachtwetten en inrichtingsmaatregelen beschermd. In de 19de eeuw 
werden kolonies door de exploitant beschermd. Begin 20e eeuw eindigde de economische exploitatie. 
Men bleef ze wel schadelijk vinden. Hun aantal werd toen heel gering.  
  
 
Waren weidevogels tot 1900 weinig algemeen? 
 
Weidesteltlopers werden bejaagd en hun eieren geraapt. Om het effect daarvan aan te kunnen wijzen,  
is ook kennis van de voor deze soorten belangrijke omgevingsfactoren nodig. Volwassen weidestelt-
lopers eten vooral wormen en de kuikens insecten. Voor deze dieren was de schrale voedingstoestand 
van de bodem lang sterk beperkend. Door toename in gebruik van (kunst-)mest na 1900 verbeterde 
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dat. Voor weidevogels kwam er toen meer voedsel. Vanwege deze ecologische relaties kan worden 
verwacht dat weidevogels tot 1900 weinig algemeen waren. Met historisch onderzoek is die verwachting 
getoetst. 
 Tijdens de bevolkingsgroei in de periode 1000-1300 na Chr. werden veel laaggelegen veen-
gebieden ontgonnen. Deze natte en slappe gronden konden alleen met gras produktief gemaakt 
worden. Rond 1500, dus bij het begin van de onderzoeksperiode, was er al een groot areaal laag-
gelegen weiland en dat veranderde daarna niet meer sterk. Op deze weilanden was rundveehouderij 
de dominante gebruiksvorm. De bloei van de zuivelhandel leidde in de 18de eeuw tot landbouwkundige 
verbeteringen zoals drainage. Maar tot eind 19de eeuw beperkte de beschikbaarheid van 
voedingsstoffen de intensivering van de landbouw.   
 In geschreven bronnen vanaf 1500 wordt de kievit het meest vermeld. Voor deze soort werden 
in veel regionale jachtwetten beperkingen gesteld aan het rapen van eieren. Minder vaak werden 
daarbij grutto en wulp vermeld. Andere bronnen tot 1800 laten zien dat de steltlopers kievit, watersnip, 
kemphaan, wulp, grutto en tureluur ook met netten werden gevangen.  
 Veel meer gegevens zijn er over de 19de eeuw. Marktberichten over wildhandel in de periode 
1870-1900 geven inzicht in de vangst van steltlopers. Over het rapen van eieren zijn er vooral uit de 
periode rond 1900 gedetailleerde gegevens. Die maken het mogelijk het aantal broedparen van de 
kievit te schatten. Omdat het aantal steltlopers van andere soorten door ornithologen vaak met de kievit 
werd vergeleken, geeft de schatting van het aantal broedparen van de kievit ook informatie over de 
andere steltlopers. 
 De historische gegevens over kievit en grutto wijzen er op dat hun broedareaal in de periode 
1500-1900 niet groter was dan in 1900. De scholekster was een kustvogel, die pas vanaf midden 19de 

in Friesland meer landinwaarts ging broeden. Ook de tureluur was een kustvogel. Waarschijnlijk 
broedden zij vóór de 19de eeuw weinig landinwaarts. Kemphanen waren algemeen in Friesland, maar  
elders hadden hun broedgebieden een beperkte omvang. Daardoor was hun aantal niet groot.  
 De hypothese over het geringe voorkomen tot 1900 kan het beste getoetst worden voor kievit, 
grutto en scholekster. Deze soorten waren in de periode 1960-1990 het meest algemeen met minstens 
100.000 broedparen. Voor kievit en grutto was dat een factor 6-8 meer dan rond 1900. Voor de 
scholekster was de toename nog veel groter. De tureluur was waarschijnlijk rond 1950 het meest 
algemeen met ongeveer 40.000 broedparen. De andere steltlopers waren veel minder algemeen. Voor 
de kemphaan kan het aantal vóór 1900 het grootst zijn geweest, met wat meer broedparen dan de 6000 
van begin 20e eeuw. Wulp en watersnip waren waarschijnlijk na 1900 het meest algemeen, maar zij 
hadden geen voorkeur voor weiland als broedplaats.  
 Dit laat zien dat voor de meeste steltlopers de hypothese wordt bevestigd. Zij waren vóór 1900 
veel minder algemeen dan daarna. Deze soorten profiteerden sterk van de intensivering van de 
landbouw. Enkele soorten breidden in de 19de en 20e eeuw ook hun leefgebied uit.  
 Dit resultaat is belangrijk voor de beoordeling van de invloed van de mens op steltlopers. Vooral 
voor de kievit was de druk door rapen en vangen groot. Daarom werden voor deze soort de meeste 
beperkende maatregelen ingesteld. Vanaf 1524 werd het rapen van eieren beperkt. De vangst in netten 
werd plaatselijk al in de 17de eeuw beperkt en in de 19de eeuw werd dat algemeen. Deze beperkingen 
waren belangrijk voor hun voortbestaan als broedvogel.  

Maar het rapen beperkte wel de dichtheid. Dat blijkt vooral uit gegevens over de tweede helft 
van de 19de eeuw en begin 20e eeuw. In sommige gebieden was het rapen zo intensief dat het maken 
van vervolglegsels al voor het einde van de raaptijd verminderde. Kieviten hadden vóór het einde van 
de raaptijd weinig kans om te broeden. Ook de illegale vangst door wilsterflappers beperkte in de 
tweede helft van de 19de eeuw waarschijnlijk wel de populatieomvang. Begin 20e eeuw verminderde de 
druk door vangst en later ook door eieren rapen. Mede dankzij het verhoogde voedselaanbod kon de 
populatie toen sterk groeien. 
 Voor andere soorten kan het rapen van eieren ook negatief zijn geweest. Vooral bij de soorten 
met een gering aantal broedparen kon een beperkt aantal geraapte eieren al een grote invloed op de 
populatie hebben. Voor met name wulp en scholekster kan dat nadelig zijn geweest. 
 Negatieve gevolgen van vangst werden aan het eind van de 19de eeuw zichtbaar voor 
kemphaan en watersnip. Vooral de lucratieve vangst laat in het voorjaar was schadelijk. Dat beperkte 
voor beide soorten het voorkomen als broedvogel. Na het verbod op die vangst, nam het aantal 
broedparen toe.  
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De rol van de overheid bij de bestrijding van kraaiachtigen en roofvogels 
 
Kraaiachtigen en roofvogels kunnen schadelijk zijn voor landbouw of jacht. Om hen te bestrijden is een 
gezamenlijke actie het meest effectief. Vanaf de 17de eeuw hebben overheden daarvoor maatregelen 
genomen. Die georganiseerde bestrijding eindigde in de 19de eeuw. De hypothese is dat men daar mee 
stopte als gevolg van de polarisatie tussen landbouw en jacht. 
 Overheden stelden tot 1800 maatregelen vast om kraaiachtigen te bestrijden. Zwarte kraai en 
ekster werden daarbij het meest genoemd, minder vaak ook roek, kauw, gaai en raaf. De meest 
gangbare maatregel was de verplichting voor landeigenaren om de nesten van kraaiachtigen te 
vernielen. In de 17de en 18de eeuw was dat in het grootste deel van Nederland verplicht. Met een schouw 
in het voorjaar werd toegezien op de uitvoering. Minder vaak was er een premieregeling of gold een 
verplichting een bepaald aantal gedode kraaien in te leveren, 
 In de Franse tijd besloot de nationale overheid met bestrijden van kraaiachtigen te stoppen. 
Bepalend voor dit beleid was nieuwe kennis over de rol van vogels bij het beperken van insectenplagen. 
In buurlanden vond vanaf eind 18de eeuw een zelfde wijziging plaats bij de bestrijding van kraaiachtigen.  
 Tijdens de eerste helft van de 19de eeuw bestreed een deel van de regionale overheden kraai-
achtigen nog wel. In 1861 vroeg de rijksoverheid hen daar mee te stoppen. Dit beschermingsbeleid 
werd vanaf 1880 ondersteund met de vaststelling van de Nuttige Dierenwet. Door boeren die schade 
hadden van kraaien werd hier tegen geprotesteerd. In reactie daarop werd de bescherming van 
kraaiachtigen in 1892 al weer opgeheven. Het verschillend inzicht van boeren en wetenschappers over 
nut of schade van kraaiachtigen had zo afwisselend invloed op het overheidsbeleid.   

Voor de bestrijding van roofvogels werden dezelfde maatregelen ingezet als voor kraai-
achtigen. Zij werden echter later ingevoerd en waren tot 1800 niet algemeen. De wetgeving uit deze 
periode noemt slechts enkele namen van roofvogels en het is vaak niet duidelijk welke soorten werden 
bedoeld.  

In de Franse tijd veranderde ook de bestrijding van roofvogels. De nieuwe nationale overheid 
stelde een premieregeling voor roofvogels vast. In de decennia daarna werden ze daardoor in heel 
Nederland bestreden en waarschijnlijk meer dan ooit eerder. Voor de periode 1850-1860 zijn er goede 
gegevens over de omvang van de bestrijding. Per jaar werd toen gemiddeld voor 3200 sperwers, 2300 
valken, 870 kiekendieven, 510 haviken, 260 buizerden en 44 arenden een premie betaald.  

Tot ongeveer 1855 was er weinig kritiek op deze bestrijding. Over de bestrijding van de wezel 
ontstond toen discussie. Wezels konden tijdens plagen van de veldmuis sterk toenemen. Het budget 
voor de premieregeling ging dan grotendeels op aan de wezel. Daarnaast maakten de veldmuisplagen 
duidelijk dat de wezel als muizenjager voor de landbouw waardevol was. Dit leidde in 1859 tot een 
politieke discussie waarbij de Tweede Kamer de regering dwong de premieregeling te stoppen. Latere 
verzoeken van jagers de regeling weer in te voeren, kregen geen politieke steun. De jagers gingen toen 
zelf roofdieren meer bestrijden. 

Concluderend blijkt dat het stoppen van de bestrijding van kraaiachtigen en roofvogels een 
verschillende achtergrond had. Voor kraaiachtigen bepaalde het verschil van inzicht tussen weten-
schappers en landbouwers over nut en schade tijdens de hele 19de eeuw of deze soorten beschermd 
of bestreden werden. Roofvogels werden in de eerste helft van de 19de eeuw bestreden. Pas midden 
19de eeuw ontstond een discussie tussen landbouwers en jagers over de wenselijkheid van bestrijding. 
Die discussie was vooral op de wezel gericht, maar leidde snel tot het einde van de hele premieregeling.  
 
 
Conclusie 
 
In totaal werd ongeveer de helft van de vogelsoorten bejaagd; 11% werd bestreden en voor zo’n 40% 
was er geen directe invloed van de mens. Uitroeiing van een soort als broedvogel is de meest 
ingrijpende invloed van de mens. Tussen 1500-1920 zijn de bejaagde soorten kraanvogel, grote trap, 
kwak, goudplevier en grauwe gans als Nederlandse broedvogel verdwenen. Voor geen van deze 
soorten lijkt jagen de belangrijkste oorzaak voor het verdwijnen. Van de bestreden soorten verdwenen 
zeearend en raaf als broedvogel. De gevolgen voor het voorkomen als broedvogel zijn daarmee 
ingrijpender voor bestreden dan voor bejaagde soorten. 
 Jachtregels boden veel broedvogels bescherming. Voor drie soorten hoenders, vijf soorten 
koloniebroedende moerasvogels, enkele weidesteltlopers en de koloniebroedende sterns, meeuwen 
en bergeend bepaalde deze bescherming hun voorkomen als broedvogel. Deze 12-16 soorten waren 
kwetsbaar omdat hun vlees of eieren aantrekkelijk waren en die buit makkelijk te verkrijgen was doordat 
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ze groot waren en ze op de grond of in kolonies broeden. Deze cruciale bescherming door jachtregels 
is het meest markante effect van jacht, 
 Nadelen voor standvogels van reguliere bejaging zijn moeilijk aan te wijzen. Tijdens oorlogen 
konden de jachtregels niet worden gehandhaafd en had jagen en stropen vaak wel een groot effect. 
Voor trekvogels waren er weinig beschermende bepalingen, maar de jachtregels gaven ook deze 
vogels bescherming. Omdat deze soorten ook elders werden belaagd, is het niet goed mogelijk de 
invloed van de bejaging in Nederland aan te wijzen. 
 Bestrijding van voor de landbouw schadelijke vogels had een negatieve invloed op hun 
populaties. Tot 1800 werd de bestrijding echter beperkt door de jachtregels en daarna door het beleid 
voor de bescherming van nuttige vogels. De bestrijding van roofvogels gold tot 1800 niet alle soorten 
en was er niet in heel Nederland. Vooral in de periode 1800-1860 was de bestrijding intensief. Deze 
soorten werden daardoor schaars. Maar in het algemeen geldt dat het effect van bestrijding beperkt 
werd doordat de bestrijding niet lang duurde of niet intensief was. En andere vogelsoorten profiteerden 
juist van de bestrijding. 
 Jagen en bestrijden had ook indirecte effecten. Veel vogels moesten schuw zijn om te 
overleven. Dat kostte hen in het dichtbevolkte Nederland veel leefgebied. Vroege vogelaars schoten 
vaak zeldzame vogels voor hun verzameling. Dat beperkte de kans dat een nieuwe soort zich in 
Nederland kon vestigen. De komst van veel soorten nieuwe broedvogels sinds begin 20e eeuw is 
daarom voor een deel een inhaalslag.  
 Uit dit historisch ecologisch onderzoek blijkt dat jagen en bestrijden ook positieve gevolgen voor 
de vogelbevolking had. Hetzelfde geldt voor de intensivering van de landbouw. Recente tellingen laten 
een toename in de soortenrijkdom over de afgelopen 150 jaar zien. Dit resultaat heeft verbazing gewekt. 
Mijn onderzoek laat zien dat een toename in soortenrijkdom geen verrassende optelsom van de 
menselijke invloed hoeft te zijn.  

  


