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Dankwoord 

In de eerste plaats willen we langs deze weg de mensen bij Natuurmonumenten bedanken 

om het vertrouwen dat zij in ons hebben gesteld voor het analyseren van de vele gegevens 

die in het kader van dit unieke fauna-experiment werden verzameld. De vele discussies en 

overlegmomenten die we samen hadden maakten het traject dat we sinds 2010 samen 

aflegden tot een zeer leerzame en aangename ervaring. 

Ook de vele vrijwilligers die over alle jaren instonden voor het verzamelen van de 

terreingegevens verdienen uiteraard een woord van dank. De resultaten die hier worden 

gepresenteerd en die de basis zullen vormen van de evaluatie van dit experiment zijn er 

enkel gekomen dankzij de inzet van al deze mensen. 

In laatste instantie willen we alle leden van de begeleidingscommissie bedanken. Dankzij hun 
expertise over de materie én hun kennis van het Deelerwoud als gebied konden zij ons waar 

nodig de bijsturing geven die een correcte interpretatie van de resultaten mogelijk maakte.
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Samenvatting 

In 2001 werd het populatiebeheer van edelherten en damherten in het natuurgebied 

Deelerwoud door Natuurmonumenten gestaakt. Het beheer van reeën was al eerder gestopt.  

Dit experiment had als doel om een zo natuurlijk en compleet mogelijk ecosysteem te 

ontwikkelen waarbij mogelijkheden voor een natuurlijke leefwijze van deze dieren werd 

gecreëerd. Ook wilde men op die manier de zichtbaarheid van de dieren verhogen voor het 

publiek. 

Om dit experiment te evalueren werd aan INBO gevraagd een groot aantal verschillende 

beschikbare gegevens met betrekking tot de hertenpopulaties in het Deelerwoud te 

analyseren. Een aantal van deze gegevens bleken evenwel  niet voldoende robuust om 

conclusies mogelijk te maken. De analyses van deze data zijn wel uitgevoerd als deel van het 

onderzoek en in het rapport opgenomen maar omdat er geen degelijke conclusies getrokken 

konden worden zijn de resultaten ervan niet in deze samenvatting verwerkt. 

Veranderingen in aantallen en verhoudingen binnen de populaties grote hoefdieren. 

De gegevens tonen dat de edelhertenpopulatie in het Deelerwoud sinds het opstarten van 

het experiment sterk toenam waarna die zich in de laatste jaren stabiliseerde. De 

vastgestelde groei was hierbij groter dan die voor edelherten buiten het Deelerwoud en de 

geslachtsverhouding verschoof  zeer sterk naar een bijna uitsluitend vrouwelijke populatie. 

Het aantal kalveren per edelherthinde nam licht af terwijl de algemene conditie van de 

kalveren stabiel bleef. Ook de damhertenpopulatie nam sterk toe, maar met dezelfde 

snelheid als voor damherten buiten het Deelerwoud en zonder stabilisatie van de groei tot op 

dit moment. Ook bij damherten nam het aandeel vrouwelijke dieren sterk toe, maar minder 

dan bij edelhert en vertrekkend vanuit een situatie met een bij aanvang al veel hoger 

aandeel hindes. Het aantal kalveren per damhinde nam over de ganse periode sterk af. Uit 

de gegevens die beschikbaar waren voor de reewildpopulatie, kan enkel worden vastgesteld 

dat de populatie sterk is afgenomen tot uiteindelijk zeer lage waarden in de laatste jaren.  

Landbouwschade en verkeersongevallen 

De landbouwschade op de Kop van Deelen was bijna uitsluitend toe te schrijven aan 

edelherten en damherten uit het Deelerwoud. Aan deze schade kwam een einde met het 

uitrasteren van deze landbouwenclave zodat de landbouwschade door roodwild uit het 

Deelerwoud tot nul werd herleid. Sinds de invoering van het fauna-experiment werd wel een 

hoger aantal aanrijdingen met hoefdieren op de Koningsweg vastgesteld dan in de periode 

daarvoor. Vooral in de laatste jaren was de toename in het aantal aangereden damherten 

opvallend. De toename in het aantal aanrijdingen bleek direct gerelateerd aan de toename in 

de populaties van zowel damherten als edelherten in het Deelerwoud, met een belangrijker 

aandeel voor damhert dan voor edelhert. Het feit dat ook bij reeën, waarvan de populatie op 

het Deelerwoud sterk is afgenomen, blijvend een hoog aantal verkeersslachtoffers werd 

vastgesteld wijst er wel op dat relatie tussen valwild en densiteiten op het Deelerwoud 

duidelijk soortafhankelijk is. Ook valt in de gegevens op dat bij de grote hertensoorten het 

vooral de mannelijke dieren zijn die worden aangereden. Dit toont aan dat de 

aanrijdingskans bij deze soorten ook geslachtsafhankelijk is, eventueel als gevolg van een 

het verschil in dispersiegedrag tussen mannelijke en vrouwelijke dieren. 

Waarneembaarheid 

Uit de analyses blijkt dat het aantal waarnemingen van dam- en edelherten aanzienlijk is 

gestegen tussen 2003 en 2015. De toegenomen kans om damherten te zien loopt samen 

met de vastgestelde populatietoename van damhert. Voor edelherten was dat tot 2011 ook 

het geval, maar bij deze soort werd de daaropvolgende stagnatie van de populatie op basis 

van de voorjaarstellingen echter niet weerspiegeld in een afvlakking van de trefkans. Bij 

zowel edelhert als damhert werd ook een afname van de vluchtafstand vastgesteld. Alles 

samen kan worden gesteld dat het stopzetten van de bejaging in het gebied positieve 
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effecten heeft gehad op de waarneembaarheid van edelherten en damherten, enerzijds door 

een populatietoename en anderzijds door een verminderde schuwheid van beide soorten. 

Samenvattende conclusies 

Bovenstaande bevindingen laten samen toe om een antwoord te formuleren op de 

hoofdvraag en –doelstelling van dit experiment: Leidt het stopzetten van de bejaging van 

hertachtigen in het Deelerwoud tot natuurlijker gedrag? 

In het verleden werden een intensiever terreingebruik in tijd en ruimte en een verhoogde 

dagactiviteit al gebruikt als kenmerken voor natuurlijk gedrag. Omdat in dit experiment 

enkel jacht als verstoring werd weggenomen werd de algemene vraag hier enkel in functie 

van jacht behandeld. Daarom dat werd nagegaan of hertachtigen in het Deelerwoud hun 

gedrag en aantallen zijn gaan veranderen zoals dat van een niet (of minder) bejaagde 

populatie kan worden verwacht.  

 Bij het stopzetten van bejaging in omstandigheden zonder belangrijke predatordruk 

is de eerste verwachting dat de populatie in aantal zal toenemen tot een nieuwe 

hogere stabiele toestand wordt bereikt. De verwachting hierbij is dat de groei hoger 

ligt dan in vergelijkbare bejaagde populaties. Dit bleek inderdaad voor edelherten 

alvast het geval. Voor damherten, die ook een grote groei kenden, was de 

groeisnelheid van de populatie niet hoger dan in de omliggende gebieden, maar 

liggen de densiteiten op het Deelerwoud wel veel hoger dan daarbuiten. Daarnaast 

wordt voor edelherten een termijn van een 10-tal jaar verondersteld als periode 

waarbinnen, na het stopzetten van bejaging, een nieuwe stabiele toestand bereikt 

wordt. In het Deelerwoud vlakte de populatiegroei bij edelherten effectief na een 

periode van 10 jaar af. Bij de populatie damherten is dit na 13 jaar nog niet het 

geval.  

 De toename van het aandeel vrouwelijke dieren bij edelhert en damhert ligt in de lijn 

van wat bij edelherten uit de literatuur bekend is in niet-bejaagde populaties. Ook de 

geobserveerde daling van het aantal kalveren per hinde bij hogere densiteiten van 

zowel bij edelhert als damhert past binnen het verwachte patroon. Tenslotte liggen 

ook de waargenomen grotere groepsgroottes bij edelherten in lijn met 

waarnemingen in andere populaties edelherten onder lage bejagingsdruk. 

 De populatieontwikkeling en -samenstelling van zowel edelhert als damhert komen 

dus overeen met de verwachtingen die bestaan over het stopzetten van bejaging in 

een niet-voedselgelimiteerde, predatorvrije omgeving. De situatie voor damherten in 

het Deelerwoud verschilt van deze van edelhert in die zin dat nog geen stabilisatie 

werd bereikt. De toename in de beide populaties van zowel edelhert als damhert 

leidde vervolgens via interspecifieke competitie tot een afname van het aantal reeën, 

waardoor deze achteruitgang als een indirect gevolg van het stopzetten van bejaging 

moet worden beschouwd. 

 Wat betreft de afname in schuwheid van edelherten moet naar alle waarshijnlijkheid 

een verklaring worden gezocht in het stopzetten van de bejaging. Voor damhert 

werd een dergelijke daling in vluchtafstand niet waargenomen, maar was de 

vluchtafstand over de ganse periode al zeer laag. Algemeen geldt dat het gedrag van 

grote hertachtigen in het Deelerwoud overeenkomt met wat verwacht kan worden 

van populaties in een niet of minder bejaagde situatie.  

Als besluit kan worden gesteld dat de populaties van zowel damhert, edelhert als ree in het 

Deelerwoud duidelijk de effecten van het stopzetten van de bejaging vertonen. Hierbij 

vertonen dam- en edelhert zowel in hun populatieontwikkeling, -samenstelling als in hun 

gedrag verschillende kenmerken die sterke parallelen vertonen met andere niet-bejaagde 

populaties. Voor ree zijn de effecten secundair en vermoedelijk het gevolg van de toename 

van de populaties van dam- en edelhert. 
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English abstract 

In 2001 management of red and fallow deer in the Deelerwoud was stopped by 

Natuurmonumenten. Management of roe deer had already been stopped earlier. This 

experiment served the purpose of developing an ecosystem that was as complete and 

natural as possible and in which held opportunities for the development of a natural life style 

of these animals. Also, the experiment aimed to improve visibility of these animals to the 

public visiting the reserve.  

In order tot evaluate this experiment, INBO was asked to analyse a large number of different 

available data sources on the different deer populations in the Deelerwoud. However, a 

number of these data were not sufficiently robust to allow conclusions. The analyses of these 

data have been carried out as part of this research and are discussed in the report. Since no 

reliable conclusions could be drawn, none of these analyses were included in this summary. 

Changes in numbers and proportions in the populations of large ungulates. 

The data show a strong increase in the population size of red deer in the Deelerwoud since 

the start of the experiment, followed by a stabilisation in the last few years. The observed 

growth rate was more pronounced than for red deer outside the Deelerwoud and sex ratio 

stronlgy shifted towards a population that was almost exclusively female. The number of 

calves per deer doe fell slightly while the general condition of the calves remained stable. 

The population of fallow deer also increased strongly, but in this case, growth rate was 

comparable to that of fallow deer populations outside the Deelerwoud and without any 

stabilisation up to this point. In fallow deer the proportion of females also increased strongly, 

but less than in red deer and starting from a situation that already held a higher proportion 

of females. The number of calves per fallow doe decreased strongly over the entire period. 

The data available on roe deer only allowed to determine that the population has very 

strongly decrease to extremely low values in het last few years. 

Crop damage and deer-vehicle collisions 

Crop damage on the ‘Kop van Deelen’ could be attributed nearly exclusively to red and fallow 

deer from the Deelerwoud. This situation ended with the fencing of this agricultural site, this 

way reducing crop damage by red and fallow deer to zero. Since the start of the fauna 

experiment the number of deer-vehicle collisions on the Koningsweg has increased. 

Especially in the last few years, the number of fallow deer hit by cars on that road was 

striking. The increase in collisions was directly related to the rise in the population levels of 

both fallow and red deer in the Deelerwoud, but the number of fallow deer had the most 

significant effect. The fact that also in roe deer, a species that has experienced a drastic 

decline in population numbers in the Deelerwoud, a continuous high number of collisions was 

observed does point out that the relation between collisions and deer densities is clearly 

species specific. The data also show that, in het large deer species, mainly male animals get 

hit by cars. This shows that the collision risk is these species is also sex specific, possibly as 

a result of the difference in dispersion behavior between male and female animals. 

Observation chance 

The analyses show that the number of observations of both fallow and red deer has 

significantly risen between 2003 and 2015. The higher chance of observing fallow deer 

follows the observed population increase for this species. For red deer, this was also the case 

until 2011, but in this species, the subsequent stagnation of population growth was not 

reflected in a stabilisation of observation chance. In both red as fallow deer, a decrease in 

flight distance was observed. In general, the fact that hunting was stopped in the 

Deelerwoud clearly resulted in positive effects on observation chance of both fallow and red 

deer, both through an increase in both populations as through a decrease in the shyness of 

the animals. 
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General summary 

The combined findings mentioned above allow to formulate an answer to the main question 

and objective of this experiment: does a stop in hunting lead to a more natural behavior in 

deer species in the Deelerwoud? 

In the past, a more intensive terrain use in time and space and a higher diurnal activity were 

used as typical features  of natural behavior. Becaus, in this experiment hunting the only 

source of disturbance eliminated the general question was only dealt with in function of 

hunting. Therefore, the changes in numbers and behavior of the different cervid species in 

the Deelerwoud were compared tot what could be expected of cervid populations that are 

not (or almost not) hunted.  

 The first expectation when hunting is stopped under conditions without major 

predators is a rise in population numbers until a new stable state is attained. In this 

case, growth rates are expected to be higher than those in comparable populations. 

For red deer in the Deelerwoud this was the case. For fallow deer, who also 

experienced a significant population increase, population growth rate was not higher 

than in populations in adjacent areas, but densities in the Deelerwoud were much 

higher. In addition, a 10 year term is described as the normal time it takes red deer 

to attain a new stable state after hunting has ceased. In the Deelerwoud population 

growth has indeed stabilised after 10 years. In fallow deer, even after a period of 13 

years, no such stabilisation was observed.  

 The increase in the proportion of females in both red and fallow deer is in line with 

observations in other studies on non-hunted cervids. Also, the observed decline in 

the number of calves per doe in high density populations of both red and fallow deer 

fit the expected pattern. Finally, low hunting pressure has been shown to lead to 

higher group sizes in red deer, a trend also observed in the Deelerwoud population.  

 Population growth and composition thus both match the expected pattern for a 

hunting stop in a setting without predators and in which food is abundant. For fallow 

deer, the situation in the Deelerwoud differs from that of red deer in the sense that 

population size has not stabilised yet. The increase in the numbers of both fallow and 

red deer have led to a decline in roe deer numbers through interspecific competition. 

This way, the roe deer decline in the Deelerwoud is an indirect result of the hunting 

stop. 

 The reduced shyness in red deer is probably als the result of the hunting stop. For 

fallow deer, this was not observed, but flight distance in this species was very low 

from the early stages of te experiment on. In general, the behavior in large cervids 

in the Deelerwoud matches the expectations for populations with very low or no 

hunting pressure.  

In conclusion, both red and fallow deer clearly show the effects of the hunting stop in the 

Deelerwoud. In population growth, composition as well as in behavior, both species show 

strong parallels to observations made in other non-hunted populations. For roe deer, these 

effects are secundary and are probably the result of the increase in the fallow and red deer 

populations.  
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1 Inleiding 

In 2001 is het populatiebeheer van edelherten (Cervus elaphus), damherten (Dama dama) 

(roodwild) en reeën (Capreolus capreolus) in het natuurgebied “Deelerwoud” door 

Natuurmonumenten gestaakt. Intussen werd hier meer dan tien jaar geen beheer meer van 

deze groeiende populatie hoefdieren meer uitgevoerd. Het is hierbij belangrijk om op te 

merken dat het Deelerwoud geen gesloten systeem is. Ten zuiden van het Deelerwoud is er 

immers verbinding met de jachtterreinen “Terlet”, “Arnhemse heide” en “Koningsheide” en 

via het ecoduct “Terlet” is er een open verbinding met het NP Veluwezoom. 

In 2006 verscheen een eerste tussenevaluatie van dit experiment (Van Belle 2006). Hierin 

werd voorgesteld, op basis van de positieve ervaringen en resultaten, het experiment nog 

vijf jaar te verlengen. Daarop werd beslist het nulbeheer (met uitzondering van de 

everzwijnenpopulatie) vijf jaar te verlengen. De monitoring van de trends in de aanwezige 

populaties werd ook in deze tweede periode op dezelfde manier als gedurende de eerste vijf 

jaren verder gezet.  

Aan het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) werd gevraagd om de verzamelde 

data te analyseren als input voor een verdere beleidsbeslissing. Een eerste rapport werd 

opgeleverd in 2011. Door een samenloop van omstandigheden werd de publicatie van een 

geïntegreerd rapport, inclusief de vegetatiemonitoring, verdaagd. Hierdoor ontstond de 

mogelijkheid ook de monitoringgegevens voor de periode 2011–2014 mee op te nemen in de 

analyses. Voorliggend rapport is een bewerking van het tussentijds rapport uit 2011, 

aangevuld met deze recente gegevens. Voor een aantal doelstellingen en vragen werd in 

overleg met Natuurmonumenten beslist geen aanvullende gegevens te verwerken. Waar dit 

het geval is wordt dit zo in de tekst vermeld. 

1.1 Doelstellingen van het experiment  

Bij aanvang van het experiment in 2001 zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: 

- Ontwikkeling van een zo natuurlijk en compleet mogelijk ecosysteem; 

- Mogelijkheden voor een natuurlijke leefwijze van de dieren creëren; 

- Het voorkomen van niet acceptabele schade bij derden; 

- Zichtbaarheid van de dieren verhogen voor het publiek. 

 

1.2 Onderzoeksvragen 

Aan het INBO werd gevraagd om, op basis van de beschikbare gegevens, een antwoord te 

formuleren op 3 verschillende hoofdvragen, met telkens een aantal deelvragen. 

 

Hoofdvraag 1: Welke trends worden er waargenomen in de populaties van edelhert, damhert 

en ree sinds de start van het experiment (2001). Met daarbinnen de volgende afgeleide 

vragen: 

- Wat zijn de aantalsontwikkelingen van edelhert, damhert en ree? 

- Wat is de netto migratie geweest in de afgelopen tien jaar? Hierbij is het vooral van 

betekenis de benutting van het ecoduct Terlet te beschouwen.  

- Hoe heeft de verhouding man-vrouw zich ontwikkeld? 

- Wat zijn de ontwikkelingen in de reproductie? 

- Wat zijn de ontwikkelingen in de conditie van de dieren? 

- Zijn de dieren natuurlijker gedrag gaan vertonen en zo ja, op welke punten is dit het 

duidelijkst zichtbaar?  

Hoofdvraag 2: Welke maatschappelijke schade heeft plaatsgevonden als gevolg van het 

experiment Deelerwoud? Met daarbinnen de afgeleide vragen: 

- Wat zijn de ontwikkelingen in landbouwschade op de Kop van Deelen? 

- Wat zijn de ontwikkelingen van valwild, waaronder verkeersslachtoffers? 

Hoofdvraag 3: Zijn de grote hoefdieren zichtbaarder geworden voor het publiek? Met 

daarbinnen de afgeleide vragen: 

- Is de trefkans voor het publiek toegenomen om grote hoefdieren te zien? 
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- Zijn de dieren minder schuw geworden? 

1.3 Beschikbare gegevens 

De volgende gegevens werden beschikbaar gesteld voor de analyse door INBO: 

- Voorjaarstellingen (2 telavonden/voorjaar) van zowel Deelerwoud als omringende 

gebieden. Gegevens van hele periode experiment. 

- Zichtbaarheidstellingen (1 ochtendtelling langs een vast traject/week). Hier zijn hert, 

spitser, hinde/smaldier en kalf apart uitgesplitst. Eveneens is informatie vastgelegd 

over vluchtgedrag, vluchtafstand, groepsgrootte en groepssamenstelling. Gegevens 

beschikbaar vanaf begin experiment. 

- Tellingen van het aantal edel- en damherten op de landbouwgronden van boer van 

Roekel, tellingen begonnen in de loop van 2009. 

- Voorjaars- en zomertellingen van ree tot en met 2007. 

- Tellingen van sporen op open zandbed over ecoduct Terlet in 2002 en tweede helft 

2010 (soort, richting). 

- Tellingen met behulp van webcams op ecoduct Terlet (vanaf tweede helft 2010). 

- Landbouwschade vanaf 1996. 

- Valwild rond Deelerwoud. 

1.4 Gebiedsbeschrijving 

Het Deelerwoud is een heterogeen bos- en heidelandschap van ca. 1230ha (Figuur 1.1). Het 

landschap bestaat voornamelijk uit heide en naaldbos met grove den. Het gebied is gelegen 

aan de westzijde van de A50 ten noorden van Arnhem. Daar ligt het tussen het Nationale 

Park De Hoge Veluwe en Nationaal Park Veluwezoom. Het wildviaduct Terlet zorgt voor 

dispersiemogelijkheden van fauna tussen het Deelerwoud en oostelijk gelegen 

natuurgebieden, terwijl de (vrijwel gesloten) corridor Woeste Hoeve het gebied verbindt met 

de Midden Veluwe. Het edelhert heeft buiten hun leefgebied in de kern van het Deelerwoud, 

ook de beschikking tot de gebieden Terlet, Arnhemse heide en Koningsheide, en de 

aangelegen landbouwenclave “Kop van Deelen”. Deze gebieden zijn bijna geheel omgeven 

met wildrasters. In 2005 werd een deel van het raster ten westen van het Deelerwoud 

opengesteld en 2008 werd dit stuk volledig verwijderd zodat de beschikbare oppervlakte in 

het experimentgebied vanaf 2005 groter was dan daarvoor (zie stippellijn op Figuur 1.1). 

In 2010 werden, als een respons op recurrente en toenemende schade op de 

landbouwenclave “Kop van Deelen”, hertenkerende wildrasters rond deze enclave geplaatst. 

Dit had als gevolg dat vanaf 2011 geen bijkomende landbouwschade werd opgetekend. Ook 

betekende deze verandering een belangrijke verandering in de voedselsituatie van de 

hertachtigen in het Deelerwoud en moet hiermee rekening worden gehouden bij de 

interpretatie van de resultaten. 
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Figuur 1.1: Ligging van het gebied waarin het experiment plaatsvond, met aanduiding van de ligging van de 

hertenkerende rasters. 
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2 Populatieontwikkeling 

Dit hoofdstuk geeft binnen hoofdvraag 1 een antwoord op volgende deelvragen (in volgorde 

van behandelen): 

 

- Wat zijn de aantalsontwikkelingen van edelhert, damhert en ree? 

- Hoe heeft de verhouding man-vrouw zich ontwikkeld? 

- Wat zijn de ontwikkelingen in de reproductie? 

- Wat zijn de ontwikkelingen in de conditie van de dieren? 

- Wat is de netto migratie geweest in de afgelopen tien jaar? 

 

2.1 Aantalsontwikkelingen edelhert, damhert en ree 

2.1.1 Beschikbare gegevens 

Jaarlijks worden er in de maand april voorjaarstellingen gehouden in het Deelerwoud en op 

de rest van de Veluwe. Deze tellingen worden gecoördineerd door de Vereniging Wildbeheer 

Veluwe. Er vinden twee avondtellingen plaats. Naast de avondtellingen vinden er sinds 2012 

ook nog twee nachtelijke tellingen plaats waarijb gebruik wordt gemaakt van schijnwerpers. 

Bij elke telling worden alle waarnemingen, de groepsgrootte en kenmerken zoals geslacht en 

leeftijdscategorie (hert, spitsers, hinde/smaldier, kalf) genoteerd. De resultaten van de twee 

tellingen van de individuele waarnemers worden uiteindelijk verwerkt tot één cijfer per jaar 

per categorie en per deelgebied (11 telgebieden). Omwille van de uitbraak van mond- en 

klauwzeer in 2001 zijn er voor dat jaar geen telgegevens voor het voorjaar beschikbaar uit 

de rest van de Veluwe. 

Deze telreeksen zijn voor edelhert en damhert beschikbaar. Voor het damwild zijn de 

tellingen pas beschikbaar vanaf 1999. De twee jaar voor het opstarten van het experiment in 

het Deelerwoud werden niet apart geanalyseerd vermits deze periode daarvoor te kort is. 

Voor damhert werden dus enkel gegevens van de periode na het opstarten van het 

experiment Deelerwoud geanalyseerd.  

Voor reewild werden sinds 2007 geen data meer verzameld bij de voorjaarstellingen. Wel 

zijn er de telgegevens (sinds 2003) van de wekelijkse zichtbaarheidstellingen met de fiets. 

Deze gegevens werden gebruikt om de populatie-evolutie van ree in het Deelerwoud te 

analyseren. 

2.1.2  Gebruikte methodiek 

De jaarlijkse totaalresultaten (één waarde per jaar voor Deelerwoud, één waarde per jaar 

voor rest van Zuidoost-Veluwe) werden verwerkt aan de hand van klassieke methoden voor 

het berekenen van parameters voor populatiegroei. 

Er werd gekeken naar de evolutie van jaarlijkse relatieve populatietoename λ (de verhouding 

tussen de populatie in het jaar t+1 ten opzichte van de populatie in het jaar t (Conroy & 

Carroll 2009)) en de regressie van ln(N) ten opzichte van t en ln(N0) werd gebruikt als 

benadering van het reproductiecijfer r (groei per capita in de populatie) (Skalski et al. 2005): 

 

ln)ln()ln( 0  rtNN  

 

Met N de populatiegrootte in het jaar t, N0 de startpopulatie en r de per capita groeisnelheid. 

Ln Ɛ geeft in deze formule de ruis-term weer. Dit slaat op het deel van de verschillen in 

waargenomen of gemeten waarden dat niet gerelateerd is aan de verklarende factoren. Dit 

element werd niet verder berekend in de verdere analyses in het kader van dit rapport. 

 

De resultaten voor het Deelerwoud werden vergeleken met deze van de rest van de 

zuidoostelijke Veluwe en de resultaten van vóór het opstarten van het experiment (tot en 

met 2000) met deze na het opstarten van het experiment (tijdsreeks vanaf 2002). Binnen 



 

 
www.inbo.be Experiment Deelerwoud 15 

 

het Deelerwoud werd nagegaan of er verschillen bestonden in groeisnelheid tussen de 

verschillende geslachten en leeftijdscategorieën. 

Voor de reeën werd gebruik gemaakt van de wekelijkse telgegevens van de fietstrajecten. 

Deze gegevens werden verwerkt als kilometertellingen (Casaer & Malengreaux 2008). De 

kilometerindex is een gevalideerde indexmethode voor het opvolgen van reewildpopulaties. 

De validatie van deze methode gebeurde voor gegevens verzameld in de maanden januari 

tot maart (Vincent et al. 1991). Daarom werden ook alleen de telgegevens die gedurende 

deze drie maanden werden verzameld gebruikt. Er wordt voor de verwerking van deze 

telgegevens uitgegaan van een telparcours dat niet gewijzigd werd in de loop van de 

geanalyseerde jaren (zie 4.1.1).  

2.1.3 Resultaten 

2.1.3.1 Edelhert 

 

Figuur 2.1: Jaarlijkse relatieve populatietoename (λ)voor edelherten in het Deelerwoud en voor de rest van de 

zuidoostelijke Veluwe voor de periode voor en na het opstarten van het project (2001). 

 

Er is voor edelhert in de periode voor het opstarten van het experiment in de meeste jaren 

geen duidelijk verschil waar te nemen tussen de λ’s voor het Deelerwoud en deze van de rest 

van de zuidoostelijke Veluwe (Figuur 2.1, Tabel 2.1) (t=0,16; n=24; p=0,87). Na opstart 

van het experiment is λ hoger, maar dit zowel voor het Deelerwoud als voor de rest van de 

zuidoostelijke Veluwe. Hoewel λ voor het Deelerwoud gemiddeld iets hoger is dan voor de 

rest van de zuidoostelijke Veluwe is dit verschil voor edelhert niet significant (t=0,75; n=27; 

p=0,46). Ook geeft Figuur 2.1 aan dat tot 2011 met uitzondering van twee jaren de λ-

waarden groter waren dan 1 sinds het opstarten van het experiment. Dit wees op een quasi 

permanent stijgende populatie zowel voor het Deelerwoud als voor de rest van de Zuidoost-

Veluwe. Sinds 2011 zijn alle λ-waarden voor het Deelerwoud echter kleiner dan 1, wat op 

een lichte daling van de edelhertenpopulatie wijst.  

Sinds de opstart van het project (na 2000) werden in het Deelerwoud over de verschillende 

categorieën op basis van geslacht en leeftijd geen significante verschillen in λ-waarden 

gevonden (Kruskal-Wallis χ²=3,65; df=2; p=0,16). Voor herten/spitsers werd een 
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gemiddelde λ-waarde van 1,02  0,26 gevonden, voor hindes/smaldieren 1,26  0,17 en 

voor de kalveren 1,21  0,20. 

 

Tabel 2.1: Gemiddelde λ en bijhorend betrouwbaarheidsinterval van edelhert vóór en na het opstarten van het 

experiment en dit voor Deelerwoud en voor de rest van de zuidoostelijke Veluwe. 

Periode 
Voor 

1998 – 2000 

Na 

2001 – 2014 

Gebied Gemiddelde 95% B.I. Gemiddelde 95% B.I. 

Deelerwoud 1,05 0,14 1,14 0,15 

Rest ZO-Veluwe 1,03 0,10 1,06 0,12 

 

De r-waarden die resulteren uit de regressie van ln(N) over de verschillende jaren (na 2001) 

geven echter wel een duidelijk verschil voor het Deelerwoud (0,15 ± 0,02) (gemiddelde ± 

95% betrouwbaarheidsinterval (B.I.)) versus de rest van de zuidoostelijke Veluwe (0,05 ± 

0,01) (Figuur 2.2). De gemiddelde groei per capita is voor het Deelerwoud over de volledige 

periode dus ongeveer drie maal zo groot als voor de rest van de Zuidoost-Veluwe. De 

geobserveerde r waarde bevond zich in 2011 met een waarde van 0,21 nog dicht bij de in de 

literatuur voorkomende maximale r (rm) waarde (gemiddelde rm van 0,3 op basis van 

literatuuroverzicht in Forsyth et al. 2010), maar is sindsdien merkelijk afgenomen. 

 

 

Figuur 2.2: Gemodelleerde populatiestijging van edelhert voor het Deelerwoud (rood) versus de rest van de 

zuidoostelijke Veluwe (blauw) (ln-schaal, grijze zones geven 95% B.I. weer) 

2.1.3.2 Damhert 

Voor de damherten is er over de volledige opgevolgde periode genomen (1999-2014) geen 

significant verschil tussen de λ-waarden van het Deelerwoud en deze van de rest van de 

zuidoostelijke Veluwe (Figuur 2.3) (t=0,38; n=31; p=0,71). Voor damhert wordt er 

daarenboven sinds 2001 geen verschil in r-waarden gevonden tussen het Deelerwoud (0,13 

± 0,02) en de rest van de zuidoostelijke Veluwe (0,10 ± 0,03)(Figuur 2.4). 
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Figuur 2.3: Jaarlijkse relatieve populatietoename (λ) voor damherten in het Deelerwoud en voor de rest van de 

zuidoostelijke Veluwe voor de periode voor en na het opstarten van het project (2001). 

 

Wel wordt voor damhert, in tegenstelling tot voor edelhert, geen afname in de λ-waarden 

waargenomen in de loop van de jaren sinds het opstarten van het experiment. 

Net zoals bij edelherten, werden bij damherten uit het Deelerwoud geen verschillen in λ-

waarde tussen de verschillende leeftijds- en geslachtscategorieën gevonden. 

Damherten/spitsers hadden tussen 2002 en 2014 en gemiddelde λ-waarde van 1,62 ± 0,83, 

hindes/smaldieren 1,23 ± 0,15 en kalveren 1,18 ± 0,17. 
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Figuur 2.4: Gemodelleerde populatiestijging van damhert voor het Deelerwoud (rood) versus de rest van de 

zuidoostelijke Veluwe (blauw) (ln-schaal, grijze zones geven 95% B.I. weer) 
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2.1.3.3 Ree 

Figuur 2.5 geeft voor elk jaar het gemiddelde plus het betrouwbaarheidsinterval van de 

tellingen weer. Over de ganse periode kon een significante daling in de aantallen ree per 

telling waar te nemen, waarbij het aantal zelfs tot 0 daalde in 2014. Dit blijkt ook de analyse 

van de lineaire verhouding tussen het aantal getelde reeën en de teljaren (helling=-0,17; 

R²=0,09; p<0.01). 

 

 

Figuur 2.5: Gemiddelde aantallen reeën (+/- 95% B.I.) geteld tijdens de fietstrajecten in de maanden januari tot en met 

maart voor de jaren 2004 tot 2010. Bovenaan de grafiek zijn het totaal aantal getelde reeën 

weergegeven, tussen ronde haakjes staat het aantal tellingen. 

 

 

2.1.4 Discussie 

De edelhertenpopulatie van het Deelerwoud toont een duidelijke toename in groei sinds het 

opstarten van het experiment in 2001. Tot 2011 waren er geen aanwijzingen voor een 

afname van de jaarlijkse groei en leek het er op dat de edelhertenpopulatie binnen het 

Deelerwoud steeds verder toenam. Sinds 2011 is echter een afname van de jaarlijkse groei 

merkbaar en lijkt de edelhertenpopulatie zich te stabiliseren.  

Ook de populatie van edelherten buiten het Deelerwoud wordt gekenmerkt door een 

duidelijke toename van de populatie sinds 2001. Dit is ten dele het gevolg van de keuze voor 

een hogere stand op de Zuidoost-Veluwe (Faunabeheerplan Veluwe 2004). Ook in dit gebeid 

zien we de eerste aanwijzingen voor een stagnatie in de groei van deze populatie op dit 

moment, maar ook dit kan een gevolg zijn van het gevoerde afschotbeleid. Alhoewel de 

jaarlijkse groei van de edelhertenpopulatie buiten het Deelerwoud iets lager lijkt te zijn dan 

in het Deelerwoud is dit verschil op basis van de λ-waarden niet statistisch significant. Dit 

kan echter gedeeltelijk het gevolg zijn van de grote betrouwbaarheidsintervallen op de 

gemiddelde groeicijfers. Deze grote intervallen resulteren uit de wel zeer sterke verschillen 

in jaarlijkse groeicijfers (λ-waarden) die berekend werden op basis van de uitgevoerde 

populatietellingen, en dit zowel voor het Deelerwoud als voor de rest van de zuidoostelijke 

Veluwe.  
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Wanneer echter de r-waarden die resulteren uit de regressie-analyses vergeleken worden 

blijkt dat de r-waarde voor het Deelerwoud bijna dubbel zo hoog ligt en significant hoger is 

dan deze voor de rest van de zuidoostelijke Veluwe. Op basis van deze benadering, die 

minder beïnvloed wordt door extreme waarden in de tellingen, blijkt er dus wel degelijk een 

significant sterkere toename te zijn in het experimentgebied dan in de rest van de 

zuidoostelijke Veluwe.  

De damhertenpopulatie, zowel in het Deelerwoud als erbuiten, vertoonde aanvankelijk een 

zeer sterke groei. Voor de damherten leken in 2011 de eerste tekenen van een stagnatie 

zichtbaar, een trend die door de recentste cijfers echter opnieuw wordt tegengesproken. 

Sinds 2011 zijn alle jaarlijkse λ-waarden binnen het Deelerwoud opnieuw positief. Wel blijkt 

de populatietrend die damherten binnen en buiten het Deelerwoud beschrijven niet van 

elkaar te verschillen. De toename in het aantal Damherten binnen het Deelerwoud kan, met 

andere woorden, niet louter aan het proefproject worden toegeschreven.  

2.1.5 Conclusie 

Voor edelhert blijkt uit de analyses dat er een duidelijker populatietoename is in het 

Deelerwoud sinds het opstarten van het experiment in vergelijking tot de periode voor het 

opstarten van het experiment. Op dit moment lijkt er op basis van de uitgevoerde tellingen 

een eerste afname van de groeisnelheid en bijhorende stabilisatie van de populatie 

edelherten in het Deelerwoud. Dit komt overeen met de vaststellingen van Coulson et al. 

(2004) die aangeven dat bij edelherten een stabiele toestand na het stopzetten van bejaging 

reeds na een tiental jaar bereikt kan worden. Wel kan de populatiesamenstelling en 

dynamiek echter nog meerdere decennia aan veranderingen onderworpen zijn (Coulson et al. 

2004). Ook buiten het Deelerwoud wordt een gelijkaardig patroon waargenomen. Ook hier 

vertoonde de edelhertenpopulatie sinds 2001 een sterke toename en zijn de eerste tekenen 

van een stabiliserende populatie merkbaar. De populatiegroei in het Deelerwoud lag 

gedurende deze ganse periode echter significant hoger dan buiten het Deelerwoud. 

Voor de damhertenpopulatie blijkt er nog geen afname in de groeisnelheid te zijn. Hier is er 

geen verschil in de geobserveerde trend voor het Deelerwoud en voor de rest van de 

zuidoostelijke Veluwe. 

De indexwaarde van de reewildpopulatie vertoont een significant dalende trend met zeer 

lage waarden in de laatste jaren. Men kan er dus op basis van de uitgevoerde tellingen van 

uitgaan dat de reewildpopulatie sterk is afgenomen sinds de opstart van het project. 

 



 

 
www.inbo.be Experiment Deelerwoud 21 

 

2.2 Ontwikkeling geslachtsverhoudingen 

2.2.1 Beschikbare gegevens 

Zie 2.1.1. 

Daarnaast waren ook afschotcijfers beschikbaar van de verschillende jachtvelden behorende 

tot de zuidoostelijke Veluwe. Hiervoor waren voor edelhert volledige gegevens beschikbaar 

van 1997-1998 tot 2012-2013 en voor damhert van 2001-2002 tot 2013-2014. De 

afschotgegevens waren voor damhert opgesplitst in drie categorieën: kaalwild (kalveren, 

smaldieren en hindes), spitsers en herten. Voor edelhert was het aantal spitsers niet gekend. 

2.2.2 Gebruikte methodiek 

De gegevens van de voorjaarstellingen laten toe om de populatie op te delen in mannelijke 

en vrouwelijke dieren. De kalveren werden niet mee opgenomen in deze analyses.  

Er wordt voor deze analyses gebruik gemaakt van de verhouding van adulte en subadulte 

vrouwelijke ten opzichte van adulte en subadulte mannelijke dieren (ratio female-male; 

Rfm). In combinatie met het totaal aantal waargenomen dieren per telling kan de variantie 

van Rfm berekend worden (Skalski et al. 2005). 

 

n

RfmRfm
Rfm

2)1(*
)var(


  

 

Met n het totaal aantal getelde dieren. 

 

Vervolgens kan de standaarddeviatie (σ) worden berekend door de vierkantswortel van deze 

variantie te nemen. Het betrouwbaarheidsinterval wordt dan berekend als: 

 

n


 *96,1  

 

Voor de analyse van de afschotgegevens kon niet met dezelfde ratio worden gewerkt omdat 

in die gegevens kalveren bij het kaalwild waren gerekend en er niet uit konden worden 

verwijderd. Daarom werd nagegaan in welke mate de evolutie in het gemiddeld aandeel 

mannelijke dieren in het totale afschot verschilde tussen jachtvelden gelegen ten oosten en 

ten westen van de A50. Hierbij stonden de jachtvelden ten westen van de A50 model voor de 

situatie in en rond het Deelerwoud. Voor damhert werd deze verhouding berekend als de 

verhouding tussen het aantal spitsers en herten en de som van herten, spitsers en kaalwild. 

Aangezien voor edelhert het aantal spitsers niet bekend was werd hier de verhouding 

berekend als het aandeel dieren in het afschot dat niet tot het kaalwild behoorde (totaal-

kaalwild/totaal). De variatie over de verschillende jachtvelden liet hierbij toe 

betrouwbaarheidsintervallen te berekenen. 
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2.2.3 Resultaten 

2.2.3.1 Edelhert 

Uit de resultaten blijkt duidelijk dat voor de opstart van het experiment het aantal 

vrouwelijke dieren in de populatie beduidend lager was dan het aantal mannelijke dieren 

(Rfm veelal kleiner dan 0,5) (Figuur 2.6). Na de opstart van het project komt hier duidelijk 

verandering in. Tussen 2001 en 2004 vertoont Rfm grote schommelingen en zijn de 

betrouwbaarheidsintervallen zeer groot door de combinatie van hoge Rfm waarden en 

relatief lage totale aantallen (n). Vanaf 2005 is er een duidelijke stijging in Rfm waar te 

nemen en dit met een, door het dan stijgend aantal waargenomen dieren (n), kleiner 

betrouwbaarheidsinterval. Vanaf 2011 daalt het aantal waargenomen dieren echter opnieuw, 

waardoor de betrouwbaarheidsintervallen opnieuw sterk toenemen. De Rfm stijgt verder en 

bereikt in 2014 zelfs een waarde van 11.  

 

 

Figuur 2.6: Evolutie van de verhouding (Rfm) van het aantal vrouwelijke adulte en subadulte dieren ten opzicht van het 

aantal mannelijke adulte en subadulte dieren in de populatie edelherten (+/- 95% B.I.). 

 

Wanneer het aandeel herten en spitsers in het afschot ten oosten en westen van de A50 

wordt vergeleken blijkt dit aandeel ten westen van de A50 vrij stabiel te blijven met een 

gemiddelde van ca. 60% van het afschot. Ten oosten van de A50 lag dit aandeel significant 

lager met een gemiddelde van 30% over alle jaren (t=-7,24; df=77,90; p<0,001) (Figuur 

2.7). 
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Figuur 2.7: Evolutie van het gemiddeld aandeel herten en spitsers in het edelhertafschot op de Zuidoost-Veluwe ten 

oosten en ten westen van de A50 (+/- 95% B.I.). 

 

2.2.3.2 Damhert 

De resultaten voor damherten tonen duidelijk dat het percentage vrouwelijke damherten 

gedurende de volledige waarnemingsperiode altijd veel hoger heeft gelegen dan bij de 

edelherten (Rfm ≥ 2). In bepaalde jaren worden er extreme verhoudingen waargenomen 

(vb. 2006, 2007, 2012 en 2014) (Figuur 2.8). Deze gaan echter gepaard met tevens zeer 

grote betrouwbaarheidsintervallen en de eraan gekoppelde onzekerheid over deze 

geobserveerde waarden. Ook in 2011 werd een zeer extreme waarde vastgesteld. In dat jaar 

werden slechts 3 mannelijke dieren geteld tegenover 126 vrouwelijke dieren, wat een 

verhouding geeft van 42 met een foutenmarge van ca. 49. Voor de leesbaarheid van de 

grafiek en omdat door de hoge foutmarge de waarde minder informatief is werd deze niet 

mee in Figuur 2.8 opgenomen. In tegenstelling tot voor het edelhert was de verandering in 

de verhouding van het aantal vrouwelijke ten opzichte van het aantal mannelijke dieren 

binnen de populatie damherten veel minder duidelijk, alhoewel ook bij deze soort de 

waarden door de jaren gemiddeld lijken toe te nemen.  

Bij het vergelijken van het aandeel herten en spitsers in het damhertenafschot ten oosten en 

westen van de A50 valt op dat beide waarden sterk vergelijkbaar zijn en stabiel blijven op 

ca. 60% van het afschot (Figuur 2.9). Het verschil tussen het gemiddelde voor de 

jachtvelden ten oosten (62%) en ten westen (67%) was niet significant (t=-0,72; df=77,10; 

p=0,48). 
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Figuur 2.8: Evolutie van de verhouding (Rfm) van het aantal vrouwelijke adulte en subadulte dieren ten opzicht van het 

aantal mannelijke adulte en subadulte dieren in de populatie damherten (+/- 95% B.I.). 

 

 

Figuur 2.9: Evolutie van het gemiddeld aandeel herten en spitsers in het damhertafschot op de Zuidoost-Veluwe ten 

oosten en ten westen van de A50 (+/- 95% B.I.). 
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2.2.4 Discussie en conclusies 

Zowel bij damhert als bij edelhert wordt er binnen het Deelerwoud sinds het opstarten van 

het experiment gemiddeld een geslachtsverhouding waargenomen waarbij er duidelijk meer 

vrouwelijke dan mannelijke dieren aanwezig zijn. Voor de edelherten is dit een fenomeen dat 

in de loop van het experiment duidelijk steeds sterker wordt. De verhouding van het aantal 

vrouwelijke t.o.v. mannelijke edelherten is in de loop van het experiment meer dan 

vertienvoudigd. Waar voor de opstart van het experiment minder dan de helft zoveel 

vrouwelijke stuks in verhouding tot mannelijk edelherten aanwezig waren zijn er in 2014 11 

maal zoveel vrouwelijke dan mannelijke edelherten aanwezig. 

Voor de damherten ligt de situatie totaal anders. Reeds vanaf het begin waren er beduidend 

meer vrouwelijke dan mannelijke damherten aanwezig in het Deelerwoud. De verhouding 

toont een lichte stijging in de loop van het project, maar, in tegenstelling tot edelhert, is 

deze stijging niet constant. 

 

Uit de afschotgegevens valt op dat in bijna alle gevallen bij zowel edelhert als damhert, 

herten en spitsers ongeveer 60% van het afschot uitmaken. Enkel bij edelherten ten oosten 

van de A50 ligt dit aandeel beduidend lager. Veeleer dan een reflectie van de 

geslachtsverhoudingen en de veranderingen ervan zijn deze cijfers waarschijnlijk eerder een 

indicator voor de beheerdoelstellingen die in beide gebieden voor de betreffende soorten 

gelden. Een verandering in seksratio bij adulte dieren bij toenemende densiteiten, ten 

voordele van de vrouwelijke dieren, wordt beschreven voor de niet meer bejaagde populatie 

op het eiland Rhum (Coulson et al. 2004, Kruuk et al. 1999, Clutton-Brock et al. 1982, 

Clutton-Brock & Lonergan 1994). Kruuk et al. (1999) wijzen in dit verband op een afname 

van het aantal mannelijke nakomelingen die geboren worden bij hogere densiteiten, 

anderzijds wordt door Coulson et al. (2004) en Clutton-Brock et al. (2002) een sterkere 

emigratie van de mannelijke dieren als mogelijke factor voor de verandering in 

geobserveerde geslachtsverhouding naar voor geschoven (zie ook Catchpole et al. 2004). 

Loe et al. 2009 wijzen echter op de complexiteit van de relatie tussen dichtheid en 

leeftijdsafhankelijke emigratie met een lager percentage emigrerende mannelijke dieren bij 

hogere densiteiten (negatieve densiteitsafhankelijkheid), maar wel een verdere migratie van 

de dieren die emigreren. Voor de vrouwelijke dieren werd er geen relatie gevonden tussen 

emigratie en densiteit. Tot slot resulteert het hoger percentage vrouwelijke dieren bij hoge 

densiteiten in een extra voordeel voor mannelijke dieren om zich gedurende de bronst naar 

gebieden met deze hoge densiteiten te begeven (Loe et al. 2009). 
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2.3 Ontwikkelingen reproductie 

2.3.1 Beschikbare gegevens 

Ook voor het analyseren van de reproductie wordt vertrokken van de voorjaarstellingen die 

jaarlijks uitgevoerd worden. Deze tellingen zijn beschikbaar voor zowel edelhert als damhert 

(zie vorige delen). 

2.3.2 Gebruikte methodiek 

Er wordt gebruik gemaakt van de kalf/hinde ratio. Deze ratio wordt berekend door het totaal 

aantal kalveren te delen door alle vrouwelijke stukken die ouder zijn dan 1 jaar (adulte 

hindes + smaldieren). We analyseren zowel de verandering van de kalf/hinde ratio in de tijd 

als de relatie van die ratio met het aantal hindes in het gebied. Dit laatste omdat er uit de 

literatuur een negatieve relatie gekend is tussen de densiteit van hindes in een gebied en het 

aantal kalveren die aanwezig zijn per hinde (Clutton-Brock et al. 1982). 

2.3.3 Resultaten 

2.3.3.1 Edelhert 

 

Figuur 2.10: Evolutie van de kalf/hinde ratio en van het geschatte aantal hindes voor edelherten in het Deelerwoud. 

 

Figuur 2.10 geeft duidelijk de stijgende aantallen hindes in het Deelerwoud weer (zie ook 

hoger populatieontwikkeling en geslachtsverhouding) en wijst daarnaast op een licht 

afnemende trend in de kalf/hinde ratio. Wanneer we deze twee variabelen tegen elkaar 

uitzetten kon geen significante relatie tussen het aantal hindes/smaldieren en de kalf/hinde 

ratio worden gevonden (R²=0,19; p=0,14). De kalf/hinde ratio schommelt sinds het 

opstarten van het project tussen 0,61 en 0,35 (Figuur 2.11). 
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Figuur 2.11: Relatie tussen het aantal hindes en smaldieren en de kalf/hinde ratio voor edelherten in het Deelerwoud. 
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2.3.3.2 Damhert 

Ook voor damhert zien we een duidelijke stijging van het aantal hindes in het gebied maar 

wel gecombineerd met een duidelijke daling van de kalf/hinde ratio in de loop van de jaren 

(Figuur 2.12).  

 

 

Figuur 2.12: Evolutie van de kalf/hinde ratio en van het geschatte aantal hindes voor edelherten in het Deelerwoud. 

 

Figuur 2.13 geeft de relatie tussen het aantal hindes en smaldieren en de kalf/hinde ratio 

weer. De ratio kalf/hinde berekend op basis van de jaartellingen varieert tussen 0,86 en 

0,23. De relatie met het aantal hindes is veel sterker dan deze geobserveerd voor edelhert 

en is sterk significant (R²=0,72; p<0,001).  
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Figuur 2.13: Relatie tussen het aantal hindes en smaldieren en de kalf/hinde ratio voor damherten in het Deelerwoud. 

 

2.3.4 Discussie en conclusie 

Bij edelherten in het Deelerwoud observeren we een lichte en voor damherten een sterkere 

afname van het aantal kalveren per hinde binnen de populatie. Deze negatieve correlatie 

tussen het aantal aanwezige hindes en het aantal kalveren is sterk significant voor de 

damhertenpopulatie. De geobserveerde ratio-waarden voor edelhert bevinden zich volledig in 

de range van waarden die gerapporteerd worden door Clutton-Brock et al. (1982) in een 

overzicht voor heel Schotland. Enkel de waarde boven de 60% ligt buiten deze range.  
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2.4 Ontwikkelingen conditie 

2.4.1 Beschikbare gegevens 

Om een beeld te krijgen van de ontwikkeling in lichaamsconditie van het roodwild in het 

Deelerwoud waren verschillende gegevens ter beschikking. In eerste instantie werd door de 

faunabeheerder een inschatting van de roodwildconditie op het zicht uitgevoerd. Ten tweede 

waren gewichten van roodwild uit afschot en valwild voorhanden voor de periode september 

1991 tot maart 2010. Voor de periode 1991 tot 2001 waren gegevens beschikbaar uit het 

deelgebied Deelerwoud samen met de deelgebieden Terlet en Arnhemse Heide. Na 2001 

waren bijna uitsluitend cijfers uit Terlet en de Arnhemse Heide voorhanden. In het 

Deelerwoud werd immers geen actief afschot meer uitgevoerd omwille van het opstarten van 

het experiment. Tenslotte waren ook mineralisatiegegevens afkomstig van enkele zwevende 

ribben van edelherten uit afschot beschikbaar voor analyse. 

2.4.2 Gebruikte methodiek 

Omdat de inschatting van de conditie van het roodwild op het zicht niet op een 

gestandaardiseerde manier gebeurde waren de gegevens niet geschikt voor verdere analyse. 

Ook de gegevens van de chemische analyse van de zwevende ribben bleken te beperkt om 

een uitspraak over de conditie op populatieniveau toe te laten.  

Voor de analyse van de gewichten konden enkel dieren in eenzelfde leeftijdscategorie 

worden vergeleken. Om deze reden werd geopteerd om enkel de gewichten van de kalveren 

te analyseren. 

Het is immers gekend dat geboortegewicht van edelhertkalveren sterk afhankelijk is van de 

voedselbeschikbaarheid voor de hinde gedurende de laatste maanden van de zwangerschap 

(Sadleir 1969 in Clutton-Brock et al. 1982). Deze beschikbaarheid van voedsel is vaak sterk 

weersafhankelijk en veel belangrijker in het bepalen van het geboortegewicht dan eventuele 

andere invloeden van populatiedichtheid (Clutton-Brock et al. 1982). Daarnaast blijkt de 

geboortedatum en verdere groei en conditieontwikkeling van de kalveren gerelateerd aan de 

conditie van de hinde tijdens de paartijd (Clutton-Brock et al. 1982). Door de lagere 

dispersie van smaldieren en hindes weerspiegelt het gewicht van de kalveren dan ook goed 

de lokale situatie, maar zijn de resultaten wel enkel op een beperkte geografische schaal te 

interpreteren. Dit zorgt er toch voor dat, in deze dataset, kalfgewichten de meest geschikte 

parameter vormen voor het analyseren van veranderingen in conditie door een eventuele 

afnemende voedselbeschikbaarheid in het Deelerwoud. 

Voor de analyses werd gebruikt gemaakt van een lineair model. De analyses gebeurden in S-

Plus 6.2 (Insightful Corp. 2003). Omdat er geen rechtlijnige variatie in zowel de maanden als 

jaren werd verwacht werden beide als discrete variabelen behandeld. Ook het geslacht van 

het dier werd als mogelijke factor in het model mee opgenomen. Aangezien het effect van 

het invoeren van het experiment grotendeels samenvalt met de het verschil in jachtveld 

waarop afschot werd gerealiseerd konden beide effecten niet worden geanalyseerd. De 

verschillende modellen werden met elkaar vergeleken gebruik makend van de functie ‘Anova’ 

(F-test) in S-Plus. Modellen die niet significant van het null-model verschilden werden met dit 

model vergeleken op basis van het ‘Akaike information criterion’ (AIC). 
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2.4.3 Resultaten 

Uit een vergelijking van de verschillende modellen blijkt het model waarin zowel het jaar als 

de maand als verklarende factor is opgenomen (null-model) in beide gevallen het meest 

valabele (Tabel 2.2). 

Tabel 2.2: Vergelijking van de verschillende modellen voor het verklaren van de variatiein kalfgewichten van edelhert. 

Model Factoren p(F) AIC 

null Jaar + Maand + Geslacht - 585,08 

1 Jaar + Maand 0,589 583,52 

2 Jaar <0,001 - 

3 Maand <0,001 - 

 

Het beste model dat hier kan worden geselecteerd sluit dus een effect van het geslacht uit, 

maar behoudt wel een gecombineerd effect doorheen de jaren en maanden. Het feit dat ook 

de factor jaar in het model behouden blijft betekent dat doorheen de periode 1991 tot 2011 

een verandering in de kalfgewichten tussen de jaren aanwezig was. 

Wanneer we naar de gemodelleerde evolutie van de gemiddelde kalfgewichten doorheen de 

jaren kijken blijkt het effect echter veeleer een fluctuerend effect dan een lineair effect te 

zijn (Figuur 2.14). Hieruit kan worden geconcludeerd dat de kalfgewichten over alle 

geanalyseerde jachtvelden doorheen de periode 1991 tot 2010 geen systematische 

afnemende trend vertonen. 
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Figuur 2.14: Variatie van de gemodelleerde gemiddelde kalfgewichten voor edelhert voor de periode 1991 tot 2010. 
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2.4.4 Discussie en conclusies 

Op basis van de geregistreerde gewichten van geschoten kalveren in de jachtvelden 

Deelerwoud, Arnhemse Heide en Terlet blijkt de algemene conditie van edelhertenkalveren 

rond (en in) het Deelerwoud tussen de jaren 1991 en 2011 stabiel gebleven is. Aangezien de 

kalfgewichten bij edelherten sterk zijn gerelateerd aan de conditie van de hindes, zowel 

tijdens de lente als tijdens de paartijd in het voorafgaande jaar (Clutton-Brock et al. 1982), 

kan daaruit geconcludeerd worden dat ook de conditie van de hindes niet is afgenomen in 

het gebied waarin de stalen werden verzameld. Aangezien de 3 bovenvermelde jachtvelden 

enkel aansluiten op het Deelerwoud kan bij uitbreiding worden verondersteld dat dit ook 

voor de populaties in het Deelerwoud geldt. Wel ontbreekt het in deze studie aan voldoende 

gegevens om een volledige uitspraak over de algemene conditie van de edelhertpopulatie in 

het Deelerwoud te kunnen doen. Zo is niet enkel het feit dat enkel indirecte stalen konden 

worden verzameld (van jachtvelden aansluitend op het Deelerwoud maar niet uit het 

Deelerwoud zelf) een hiaat, ook gegevens rond senescentie ontbreken. Zo is van edelherten 

gekend dat conditieontwikkeling, en vooral de afname ervan bij hogere ouderdom 

(=senescentie) sterk verschilt tussen de twee geslachten. Hierbij blijkt, in tegenstelling tot 

de hindes, de aanvang van senescentie bij mannelijke edelherten densiteitsafhankelijk te zijn 

(Mysterud et al. 2001). Noors onderzoek toonde zo bijvoorbeeld aan dat de senescentie bij 

lage densiteiten voor bokken begint rond ca. 12 jaar, terwijl dat bij hoge densiteiten 

verschuift naar 10 jaar (Mysterud et al. 2001). In de dataset die tot nog toe voor het 

Deelerwoud en omgeving is verzameld bedroeg het aantal gekende gewichten voor 

mannelijke herten boven de 10 jaar slechts 19 dieren, verzameld in 11 verschillende jaren 

tussen 1991 en 2010. Hierdoor was een analyse van mogelijke vervroegde senescentie niet 

mogelijk. Daarnaast is het, door de veel hogere dispersie van herten, enkel mogelijk om dit 

op een grote geografische schaal na te gaan. Hierdoor kan dit effect niet enkel op de schaal 

Deelerwoud worden opgevolgd. 
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2.5 Netto migratie 

2.5.1 Beschikbare gegevens 

Voor het uitvoeren van een analyse van de netto migratie van hertachtigen in het 

Deelerwoud werd gefocust op gegevens afkomstig van het ecoduct ‘Terlet’. Dit ecoduct 

vormt veruit de belangrijkste uitwisselingsmogelijkheid voor wild en verbindt het Deelerwoud 

met de rest van de Zuidoost-Veluwe (zie ook Figuur 1.1). 

Op dit ecoduct werden tellingen uitgevoerd op een zandstrook van 2,5m breed die werd 

aangelegd over de volledige breedte van het ecoduct. Hiervoor zijn vergelijkbare gegevens 

beschikbaar uit 2002 en 2010. Voor 2010 zijn deze gegevens beschikbaar voor de periode 

van 5 juli t/m 30 september. Voor deze periode zijn enkel de gesommeerde gegevens over 

de ganse periode beschikbaar. 

Daarnaast werd tussen eind november 2010 en april 2011 een webcam gericht op het 

zandbed. Bij het bekijken van deze beelden werd telkens aangegeven op welk 

uur/dag/maand/jaar een dier voorbijkwam en in welke richting de beweging verliep (van/uit 

Deelerwoud). Telkens werd de soort genoteerd en waar mogelijk het geslacht en een 

leeftijdsaanduiding. Onzekere determinaties van soorten werden als dusdanig in de dataset 

aangeduid. 

2.5.2 Gebruikte methodiek 

De analyse van de zandstrook kon niet in detail worden uitgevoerd door het ontbreken van 

gedetailleerde ruwe data. Wel worden de netto cijfers hier gepresenteerd en vergeleken met 

de gegevens uit de webcamanalyses. Enkel de cijfers van 2010 werden hiervoor gebruikt. 

Voor de verwerking van deze gegevens werd uitgegaan van een zo goed als dagelijkse 

controle waardoor de periode van 5 juli t/m 30 september werd behandeld als een periode 

van 87 dagen. 

Voor de analyse van de webcamgegevens werden de gegevens van edelhert, damhert, ree 

en wild zwijn geanalyseerd. Onzekere determinaties werden hierbij als correcte 

determinaties behandeld. Omdat het bepalen van leeftijd en/of geslacht niet voldoende 

consistent kon gebeuren werd de analyse enkel uitgevoerd op de vermelde aantallen per 

soort en de richting waarin de verplaatsing plaatsvond. Via de webcam kon worden 

vastgesteld dat in een aantal gevallen sommige groepen het ecoduct nooit volledig 

overstaken. Dit waren wel een zeer beperkt aandeel van alle waarnemingen. Dieren waarbij 

de richting van aankomst of van het verlaten van het ecoduct (Veluwezoom of Deelerwoud) 

niet eenduidig kon worden vastgesteld werden behandeld alsof ze het volledige ecoduct 

waren overgestoken in de vastgestelde looprichting (1 edelhert, 2 damhert, 11 wilde 

zwijnen). 

Dagen waarop de camera gedurende het grootste deel van de dag door technische 

problemen niet werkte werden niet in de data-analyse opgenomen. Hierdoor werd bij de 

berekening van gemiddelden voor de monitoringperiode van 24 november 2010 tot 31 maart 

2011 uitgegaan van een periode van 109 dagen. 

Per soort werd het totaal aantal dieren dat gedurende de geanalyseerde periode het ecoduct 

overstak genomen als maat voor het maximaal aantal individuele dieren dat van het ecoduct 

gebruik maakte. Hierbij wordt er dus vanuit gegaan dat elk waargenomen dier een apart 

individu is. Verder werd het gemiddeld aantal dieren dat per dag van het ecoduct gebruik 

maakte berekend. Voor het in kaart brengen van de netto migratie werd zowel de totale 

netto migratie berekend als de netto migratie per dag. Door de dagelijkse netto migratie uit 

te middelen per maand kon een beeld van de variatie erin worden geschetst. Vervolgens 

werd de totale netto migratie per dag berekend (cumulatieve dagelijkse netto migratie vanaf 

het begin van de analyse). Hierbij is het verschil tussen de minimale en maximale netto 

migratie (=potentieel verloop) waargenomen tijdens de monitoringperiode een maat voor 

het minimaal aantal verschillende individuele dieren dat van het ecoduct gebruik maakte.  
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Voorbeeld: 

Dag 1: +2 dieren, cumulatief: + 2 dieren 

Dag 2: -1 dier,  cumulatief: +1 dier 

Dag 3: -2 dieren, cumulatief: -1 dier 

Maximaal cumulatief – minimaal cumulatief: +2 – (-1) = 3 dieren 

Totaal aantal waargenomen dieren = 5 dieren 

In het gegeven voorbeeld hebben dus minstens 3 verschillende dieren en maximaal 5 

verschillende dieren van het ecoduct gebruik gemaakt. Bij het minimum worden de dieren 

die het gebied binnenkomen (+) verondersteld dezelfde te zijn als degene die het gebied 

buitengaan (-). Bij het maximum wordt verondersteld dat de dieren die het gebied 

binnenkomen andere dieren zijn als degene die er later buitengaan. 

2.5.3 Resultaten 

2.5.3.1 Zandstrook 

Tabel 2.3: totale aantallen dieren die op basis van zandstrookanalyse van het ecoduct Terlet gebruik maakten in de 

periode 5 juli tot 30 september 2010. 

Soort Richting Aantal Netto 

Edelhert Deelerwoud 165 5 

 Veluwezoom 160  

 Totaal 325  

Damhert Deelerwoud 63 -16 

 Veluwezoom 79  

 Totaal 142  

Ree Deelerwoud 8 -9 

 Veluwezoom 17  

 Totaal 25  

Wild zwijn Deelerwoud 51 -3 

 Veluwezoom 54  

 Totaal 105  

 

Tussen 5 juli en 30 september 2010 werden in de zandstrook de sporen teruggevonden van 

325 edelherten, 142 damherten, 25 reeën en 105 wilde zwijnen. Over een periode van 87 

dagen komt dit neer op gemiddeld 3,74 edelherten, 1,63 damherten, 0,29 reeën en 1,21 

wilde zwijnen per dag. 

Tabel 2.3 toont dat de totale netto migratie per soort bijna telkens onder de tien dieren over 

de volledige periode blijft. Enkel voor damhert werd een iets grotere netto migratie 

vastgesteld, waarbij ongeveer 16 dieren het Deelerwoud hadden verlaten. Bij alle soorten 

behalve edelhert werd een negatieve totale netto-migratie gevonden, wat betekent dat meer 

dieren het Deelerwoud zouden hebben verlaten dan er zijn ingetrokken. 
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2.5.3.2 Webcam 

Tussen 24 november 2010 en 31 maart 2011 werden via de videobeelden 88 bewegingen 

van edelhert genoteerd waarbij het ecoduct werd overgestoken, goed voor een totaal van 

274 dieren. Daarnaast waren er ook 260 bewegingen van damhert (650 dieren) en 75 

bewegingen van wild zwijn (148 dieren). Er werden geen reeën waargenomen. Over een 

periode van 109 dagen komt dit neer op gemiddeld 2,51 edelherten, 5,96 damherten en 

1,29 wilde zwijnen per dag. 

Tabel 2.4 toont naast deze totalen opnieuw de netto migratie per soort. Hier werd voor alle 

soorten (behalve ree) een negatieve netto migratie gevonden, die in het geval van edelhert 

en damhert ook niet gering was. 

Tabel 2.4: totale aantallen dieren die op basis van webcamanalyse van het ecoduct Terlet gebruik maakten in de periode 

24 november 2010 tot 31 maart 2011. 

Soort Richting Aantal Netto 

Edelhert Deelerwoud 127 -20 

 Veluwezoom 147  

 Totaal 274  

Damhert Deelerwoud 316 -18 

 Veluwezoom 334  

 Totaal 650  

Wild zwijn Deelerwoud 66 -9 

 Veluwezoom 75  

 Totaal 141  

 

Wanneer we de gemiddelde netto migratie per dag bekijken voor de verschillende maanden 

waarin webcamobservaties gebeurden zien we vooral bij damhert een grote variatie tussen 

de verschillende maanden (Figuur 2.15). In november zijn door het lage aantal 

observatiedagen de betrouwbaarheidsintervallen nog zeer hoog, maar wanneer we december 

met maart vergelijken blijken damherten zowel in positieve als in negatieve zin hoge 

dagelijkse netto migraties te kunnen realiseren. De andere soorten vertonen veel minder 

variatie, zowel binnen de maanden als tussen de maanden, wat zich ook vertaalt in een meer 

constante en neutrale netto migratie. 
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Figuur 2.15: Gemiddelde dagelijkse netto migraties per maand voor de verschillende soorten hoefdieren over het 

ecoduct Terlet (positief: richting Deelerwoud, negatief: richting Veluwezoom). 
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Ook Figuur 2.16 toont dat voor edelhert slechts in enkele uitzonderlijke gevallen grote netto-

migraties op 1 dag werden gerealiseerd. Het potentieel verloop of het minimaal aantal 

verschillende dieren dat over de ganse periode werd vastgesteld bedroeg 36 dieren. 
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Figuur 2.16: Dagelijkse en gecumuleerde netto migratie van edelherten over het ecoduct Terlet voor de periode 

december 2010 tot maart 2011. 
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Figuur 2.17 toont dezelfde gegevens voor damhert waarbij onmiddellijk bevestigd wordt dat 

damherten veel meer bewegingen over het ecoduct uitvoeren dan edelherten. Het minimaal 

aantal verschillende dieren dat over de ganse periode werd vastgesteld bedroeg 65 dieren. 
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Figuur 2.17: Dagelijkse en gecumuleerde netto migratie van damherten over het ecoduct Terlet voor de periode 

december 2010 tot maart 2011. 
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Voor wilde zwijnen zien we in Figuur 2.18 dat het aantal bewegingen van wilde zwijnen over 

het ecoduct beperkt zijn in aantallen en dat de netto migratie die per dag wordt gerealiseerd 

altijd laag blijft. Dit resulteert in een sterk afgevlakte cumulatieve netto migratie waarbij het 

minimaal aantal verschillende dieren over de ganse periode beperkt bleef tot 21 dieren. 
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Figuur 2.18: Dagelijkse en gecumuleerde netto migratie van wilde zwijnen over het ecoduct Terlet voor de periode 

december 2010 tot maart 2011. 

 

2.5.4 Discussie 

Een vergelijking tussen de zogenaamde ‘harkmethode’ waarbij gebruik wordt gemaakt van 

sporen in een zandstrook en een monitoring via webcams was op basis van deze gegevens 

niet mogelijk. Dit omdat beide methodes in een verschillende periode werden uitgevoerd. 

Het ontbreken van gedetailleerde gegevens van de harkmethode laat daarnaast geen 

gedetailleerde analyse toe wat ook de vergelijking van de resultaten bemoeilijkt. 

Wel liggen de resultaten van beide methodes ver uit elkaar voor wat edelhert en damhert 

betreft. Dit zou een effect kunnen zijn van het verschillende seizoen (zomer versus winter) 

waarin beide methodes werden toegepast of het resultaat van foute determinaties. 

De lage aantallen voor ree bevestigen wel eerdere resultaten door Van Belle (2006) en Worm 

& Van Wieren (1996). Voor damhert zijn door de sterk veranderde populatie sinds beide 

publicaties de cijfers niet vergelijkbaar. Voor edelhert was het aantal passages dat in de 

periode juli tot september 2010 in de zandstrook werd geregistreerd gelijk aan de aantallen 

opgetekend voor dezelfde periode in 2002 (Van Belle 2006). De webcamgegevens lieten wel 

een lager aantal edelhertpassages zien dan het aantal geregistreerd in de zandstrook in 

dezelfde periode in 2002-2003 (Van Belle 2006). Wanneer we met nog vroegere cijfers uit 

1989 en 1994/1995 voor het Terlet-viaduct vergelijken liggen de gemiddeldes die per dag 

voor edelhert werden opgetekend beide periodes eerder in de buurt van de cijfers uit 1989 

(3,4) dan die uit 1994/1995 (9,9) (Worm & Van Wieren 1996). Voor wilde zwijnen lagen de 

cijfers uit 2010/2011 aanzienlijk lager dan de cijfers uit voorgaande analyses (Van Belle 

2006, Worm & Van Wieren 1996). 
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De resultaten van de webcamgegevens laten, door de continuïteit ervan, verder een nog 

meer gedetailleerde analyse toe. De absolute netto migratie is hierbij wellicht de minst 

informatieve waarde omdat ze een momentopname vormt op het einde van de 

monitoringperiode. Het potentiele verloop geeft daarentegen veel beter weer hoeveel dieren 

minimaal tijdens de periode van het ecoduct gebruik maken om zich van het ene naar het 

andere gebied te verplaatsen. Wanneer we deze minimumcijfers naast de maximumcijfers 

(totaal aantal dieren) leggen zien we dat damherten zowat dubbel zoveel gebruik maken van 

het ecoduct als edelherten. Wilde zwijnen blijken het ecoduct in de laagste aantallen te 

gebruiken.  

Wanneer de minimumaantallen van zich verplaatsende dieren worden vergeleken met 

voorjaarstellingen, zoals die voor damhert en edelhert voorhanden zijn dan zien we dat de 

wintermigratie zeker op het aantal damherten een niet onbelangrijk effect kan hebben. Het 

aantal damherten dat actief van het ecoduct gebruik maakt bedraagt er immers zowat 25% 

van het aantal dieren dat in het voorjaar van 2010 werd geteld. Bij edelherten ligt de 

mobiliteit via het Terlet ecoduct beduidend lager. Daar werden gedurende de monitoring 

minimaal 36 dieren waargenomen, wat op een voorjaarspopulatie van 274 dieren neerkomt 

op een verhouding van zowat 12%.  

2.5.5 Conclusies 

De gegevens beschikbaar via de webcams geven waardevolle informatie omtrent de 

frequentie van het gebruik van het ecoduct door de verschillende soorten grote hoefdieren. 

Toch blijft de hier voorgesteld benadering eerder indicatief en isvoor een echte analyse van 

de netto-migratie bijkomende informatie nodig. Jaarrond resultaten zouden deze informatie 

gevoelig verbeteren en toelaten een inschatting van de migratie op populatieniveau te 

maken. Een vergelijking tussen de webcam en de harkmethode is in de toekomst zeker ook 

aangewezen. 

De resultaten tonen aan dat vooral damherten frequent en in grote aantallen gebruik maken 

van het ecoduct ‘Terlet’. Gelet op de populatiegrootte van damherten in het Deelerwoud zou 

een dergelijke migratie een impact op de damhertaantallen kunnen hebben. Voor edelhert 

liggen de cijfers ongeveer op de helft van die voor damhert, wat de inschatting van een 

mogelijk effect onduidelijk maakt. Omdat de gegevens echter niet toelaten een kwantitatief 

en voldoende kwalitatief antwoord te geven op de vraag naar netto-migratie werden de 

conclusies van dit onderdeel niet verder opgenomen in de samenvattende conclusies van dit 

rapport. 
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3 Maatschappelijke schade 

Dit hoofdstuk geeft binnen hoofdvraag 2 een antwoord op volgende deelvragen (in volgorde 

van behandelen): 

 

- Wat zijn de ontwikkelingen in landbouwschade op de Kop van Deelen? 

- Wat zijn de ontwikkelingen van valwild, waaronder verkeersslachtoffers? 

 

3.1 Ontwikkelingen landbouwschade 

3.1.1 Beschikbare gegevens 

Zoals gestipuleerd in de Fauna- en Florawet van 1 april 2002 wordt landbouwschade door 

beschermde inheemse diersoorten in Nederland vergoed door het Faunafonds (Oord, 2002). 

Halfjaarlijks rapporteert het Faunafonds hierover op zijn website in de zogeheten 

schadecijfers (http://www.bij12.nl/bij12units/faunafonds/overzicht/). Deze schadecijfers 

werden als basis gebruikt voor de gegevens van de jaren 2002 tot 2010. Gegevens van voor 

2002 werden ons ter beschikking gesteld door Natuurmonumenten vzw. Van alle 

schadegevallen waren volgende parameters beschikbaar: gegevens van de landbouwer, 

datum schademelding, schadeveroorzakende diersoorten, oppervlakte van het perceel, 

beschadigde oppervlakte, gewas, getaxeerde schade en uitgekeerde schade. In 2010 

werden, als een respons op recurrente en toenemende schade op de landbouwenclave “Kop 

van Deelen”, hertenkerende wildrasters rond deze enclave geplaatst. Dit had als gevolg dat 

vanaf 2011 geen bijkomende landbouwschade werd opgetekend.  

3.1.2 Gebruikte methodiek 

Voor de analyse van de evolutie van de schade werd telkens de getaxeerde schade gebruikt. 

Deze cijfers werden per jaar en per gewas gesommeerd. Ter vergelijking werd ook de totale 

beschadigde oppervlakte per jaar berekend.  

Om een beeld te krijgen van de relatie tussen de evolutie in landbouwschade en de 

populatieontwikkeling van hertachtigen in het Deelerwoud werden de getotaliseerde 

schadecijfers per jaar vergeleken met de getotaliseerde voorjaarstelling van zowel dam- als 

edelherten (roodwild). De gegevens die hiervoor werden gebruikt staan beschreven in 2.1.1. 

Beide datasets werden met elkaar vergeleken via een standaard lineaire regressie. 

3.1.3 Resultaten 

Uit Figuur 3.1 blijkt duidelijk dat de gemiddelde getaxeerde landbouwschade die in de eerste 

jaren van het project werd vastgesteld in vergelijking tot de laatste jaren van het project 

zowat 4 tot 5 maal groter is geworden. Wel blijkt de totale schade de laatste jaren te 

stabiliseren. Ook de totale oppervlakte die daarbij wordt beschadigd vertoont dezelfde trend. 

Het type teelt waarop schade optreedt is echter wel sterk veranderd. Vooral het aandeel gras 

is hierbij sinds 2005 aanzienlijk toegenomen tegenover het aandeel suikerbiet dat sinds 2008 

zelfs uit de schadecijfers is verdwenen. Het aandeel aardappel in de schadecijfers is 

daarentegen eerder wisselend van jaar tot jaar. Graan en maïs maken in alle jaren maar een 

klein deel van de totale schade uit en komen in veel jaren zelfs niet in de cijfers voor.  

Wanneer de getaxeerde schade met de voorjaarstelling van het roodwild (edelhert en 

damhert samen) in het Deelerwoud wordt vergeleken is een zeer significante relatie 

merkbaar (p<0,001) waarbij de voorjaarstelling 88% van de variatie in totale getaxeerde 

schade verklaart (Figuur 3.2). Wanneer deze relatie voor beide soorten afzonderlijk wordt 

geanalyseerd zien we een betere determinatiecoëfficiënt (R²) voor damhert (R²=0,925; 

p<0,001) dan voor edelhert (R²=0,789; p<0,001). Dit in tegenspraak met de 

terreinobservaties waarbij vooral edelhert als schadeveroorzakende soort wordt 

waargenomen. 
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Figuur 3.1: Ontwikkeling landbouwschade in € (balken) en in oppervlakte (lijn) op de Kop van Deelen van 1996 tot 2010. 

 

 

Figuur 3.2: Relatie tussen de voorjaarstelling van het roodwild in het Deelerwoud en de totale schade op de Kop van 

Deelen. 
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3.1.4 Discussie en conclusies 

Uit de cijfers en uit de vele observaties op het terrein blijkt duidelijk dat de landbouwschade 

op de Kop van Deelen bijna uitsluitend is toe te schrijven aan het roodwild dat in het 

Deelerwoud verblijft. Uit de statistische analyse blijkt de toename in schade in zeer grote 

mate gecorreleerd met de populatietoename van het roodwild (edelhert en damhert) in het 

Deelerwoud. In tegenstelling tot terreinobservaties bleek de schade zelfs beter te worden 

verklaard door de toename in damherten dan in edelherten. Desalniettemin zijn beide 

relaties zeer significant en beide met zeer hoge determinatiecoëfficiënten zodat het geen 

twijfel laat dat de toegenomen schade aan de toegenomen hertenpopulaties in het 

Deelerwoud was te wijten.  
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3.2 Ontwikkelingen valwild 

3.2.1 Beschikbare gegevens 

Voor het analyseren van de valwildtrend in relatie tot de populatieontwikkelingen in het 

Deelerwoud waren gegevens van het traject N311 Koningsweg voorhanden. Het deel van de 

N311 gelegen tussen de N804 Hoenderloseweg en de A50 is de enige weg die het complex 

Deelerwoud-Arnhemse Heide-Koningsheide doorkruist zonder dat daarbij minstens aan een 

van beide zijden een hertenraster is aangebracht (Figuur 3.3). De gegevens van alle 

verkeersslachtoffers die langs deze weg werden aangetroffen tussen januari 1995 tot en met 

november 2013 waren voorhanden. De gegevens van de hoefdieren waren als volgt 

opgedeeld per soort en, waar mogelijk, per geslacht/leeftijdscategorie: ree (bok, geit, kits), 

wild zwijn (keiler, zeug, overloper, big), edelhert (hert, hinde, spitser, smaldier, kalf), 

damhert (hert, hinde, spitser, smaldier, kalf). De gegevens van de jaren 2000 en 2001 

waren onvolledig en niet tot op soortniveau beschreven en werden dus niet mee opgenomen 

voor verdere analyse. 
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Figuur 3.3: Ligging van de hertenkerende rasters met aanduiding van het stuk Koningsweg (N311) dat bereikbaar en 

oversteekbaar is voor wild uit het Deelerwoud. 
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3.2.2 Gebruikte methodiek 

Voor de analyse van de evolutie van het valwild werden per jaar de aantallen per soort 

getotaliseerd.  

Om een beeld te krijgen van de relatie tussen de valwildevolutie en de populatieontwikkeling 

van hertachtigen in het Deelerwoud werden opnieuw de getotaliseerde valwildcijfers per jaar 

vergeleken met de getotaliseerde voorjaarstelling van zowel dam- als edelherten (roodwild). 

De gegevens die hiervoor werden gebruikt staan beschreven in 2.1.1 (zie ook 3.1.2) Beide 

datasets werden met elkaar vergeleken via een standaard lineaire regressie. 

Daarnaast werd ook de geslachtsverhouding binnen het valwild per soort bekeken. Door de 

beperkte data was hier geen uitgebreide analyse mogelijk. 

3.2.3 Resultaten 

De valwildgegevens verzameld op de Koningsweg vertonen een duidelijk verschil in 

gemiddeld aantal verkeersslachtoffers tussen de periode voor (4,7) en de periode na de 

invoering van het experiment betreft (9,9) (Figuur 3.4). Gemiddeld bestond over de ganse 

periode jaarlijks ongeveer 39% van het valwild uit wild zwijn, 37% uit ree en 24% uit dam- 

en edelhert. 

 

 

Figuur 3.4: Ontwikkeling aantallen valwild op de Koningsweg (N311) van januari 1995 tot en met juni 2011. 

 

Wanneer voor het roodwild de evolutie van het valwild wordt uitgezet tegenover de 

voorjaarstelling wordt een beperkt maar significant verband tussen beide 

gevonden(R²=0,34; p<0,05)(Figuur 3.5). Gemiddeld blijkt er voor elke toename van 77 

dieren in de voorjaarstelling van damhert en edelhert samen één bijkomend stuk valwild 

voor te komen. 

De analyses voor beide soorten afzonderlijk tonen veel minder significante relaties dan de 

gecombineerde analyse maar met een hoger verklarend vermogen voor damhert (R²=0,27; 

p=0,07) dan voor edelhert (R²=0,08; p=0,36). 
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Figuur 3.5: Relatie tussen de voorjaarstelling van het roodwild in het Deelerwoud en de totale aantallen roodwild in het 

valwild op de Koningsweg (N311). 

 

De geslachtsverhoudingen voor het valwild verschillen significant voor de verschillende 

hoefdiersoorten (χ²=37,5; df=3; p<0,001). Van edelhert en damhert werden aanzienlijk 

hogere percentages mannelijke dieren opgetekend dan voor ree en wild zwijn. 

 

Tabel 3.1: Geslachtsverhoudingen per soort in het valwild op de Koningsweg (N311) voor de periode 1995-2013. 

Soort Mannelijk Vrouwelijk % mannelijk op totaal 

Edelhert 13 3 81 

Damhert 31 0 100 

Ree 23 29 44 

Wild zwijn 19 30 39 

 

3.2.4 Discussie en conclusies 

Sinds de invoering van het proefproject wordt een hoger aantal aanrijdingen met hoefdieren 

op de Koningsweg vastgesteld dan in de periode daarvoor. Vooral in de laatste jaren in de 

toename in het aantal aangereden damherten opvallend. De trends in het aantal 

aanrijdingen met roodwild zijn significant terug te voeren op de toename in de populaties 

van zowel damherten als edelherten op het Deelerwoud, met een belangrijker aandeel voor 

damhert dan voor edelhert. Het feit dat bij reeën, waarvan de populatie op het Deelerwoud 

sterk is afgenomen, blijvend een hoog aantal verkeersslachtoffers worden vastgesteld wijst 

erop dat relatie tussen valwild en densiteiten op het Deelerwoud duidelijk soortafhankelijk is 

en dat bij ree vermoedelijk het sterk territoriale gedrag een belangrijkere rol speelt dan de 

densiteit van de soort in het gebied. 

Ook valt in de gegevens op dat bij de grote hertensoorten het vooral de mannelijke dieren 

zijn die worden aangereden. Dit toont aan dat de aanrijdingskans bij deze soorten ook 

geslachtsafhankelijk is, waarschijnlijk door het verschil in dispersiegedrag. 
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4 Zichtbaarheid 

Dit hoofdstuk geeft binnen hoofdvraag 3 een antwoord op volgende deelvragen (in volgorde 

van behandelen): 

 

- Is de trefkans voor het publiek toegenomen om grote hoefdieren te zien? 

- Zijn de dieren minder schuw geworden? 

 

4.1 Trefkans 

4.1.1 Beschikbare gegevens 

Om de evolutie van de zichtbaarheid van hoefdieren in het gebied na te gaan werd tussen 

juli 2003 en december 2014, met uitzondering van de eerste helft van 2006, wekelijks een 

vast teltraject met de fiets afgelegd doorheen het Deelerwoud (Figuur 4.1). De telling werd 

telkens op zaterdag uitgevoerd door 4 vrijwilligers. Dit teltraject bleef onveranderd doorheen 

de ganse periode, alleen werd het traject vanaf juli 2007 met een klein stuk traject over de 

Deelerhei uitgebreid (Figuur 4.1). Deze methodiek laat toe zowel de trefkans als de 

schuwheid van de dieren te beoordelen maar heeft als enige nadeel dat het traject zich deels 

door stukken van het Deelerwoud begeeft die niet toegankelijk zijn voor het publiek. Dit 

beperkt mogelijk de extrapoleerbaarheid van de gegevens omdat de telgegevens uit 

toegankelijke en niet toegankelijke gebieden niet afzonderlijk beschikbar zijn. Om hieraan 

tegemoet te komen is het aan te raden dat in de toekomst de telgegevens op kaart of via 

gps te refereren zodat eventuele verschillen in trefkans of schuwheid in functie van de 

verschillende zones in het Deelerwoud opgemerkt kunnen worden. 

 

 

Figuur 4.1: Afgelegde fietsroute tijdens zaterdagtellingen (groen) met uitbreiding vanaf juli 2007 (rood). 
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Bij elke waarneming werden volgende variabelen genoteerd: soort (edelhert, damhert, ree of 

wild zwijn); groepssamenstelling (#individuen per geslacht en leeftijdscategorie); afstand 

(geschatte afstand tot de waarnemer); vluchtmanier (staand, waakzaam, laagvluchtig of 

hoogvluchtig); verstoring (voetgangers, auto’s, fotografen…); weer (helder, nevelig, mistig). 

 

4.1.2 Gebruikte methodiek 

In eerste instantie werd nagegaan of de invoering van een bijkomend stuk teltraject in juli 

2007 een effect had op de waargenomen aantallen dieren. Om een mogelijk effect van de 

telmaand en/of het jaar hierbij zoveel mogelijk uit te sluiten werden de gemiddelde aantallen 

groepen en individuele edelherten per teldag telkens vergeleken tussen de twee maanden 

voorafgaand aan en volgend op de wijziging van het teltraject en dit zowel voor 2007 als 

2008. Wanneer hierbij telkens dezelfde trends in waargenomen aantallen worden vastgesteld 

kan worden besloten dat de invloed van de trajectwijziging verwaarloosbaar is. 

Voor de verdere analyses werden, om een eventueel effect van verstoring en slechte 

weersomstandigheden uit te schakelen en om een inschatting van de variatie op de metingen 

toe te laten, de verschillende tellingen getotaliseerd per maand. Hierbij werd telkens 

rekening gehouden met het aantal tellingen dat in elke maand werd uitgevoerd. Per soort 

werden zowel het aantal waargenomen groepen als het aantal individuele dieren voor elke 

maand berekend. 

Na het groeperen van de telgegevens per maand werd nagegaan in welke mate de variatie 

maandtotalen kon worden verklaard door de maand of het jaar waarin de telling plaatsvond, 

of door een combinatie van beide. De verwachting hierbij is dat de trefkans door de 

veranderingen in de vegetatietoestand en het gedrag van de verschillende soorten doorheen 

de maanden zal wisselen. Wanneer ook het jaar een belangrijk effect blijkt te hebben op het 

aantal waarnemingen moet dit eerder worden toegeschreven aan een verandering in de 

populatiegrootte en/of een veranderende schuwheid van de soort in het gebied.  

Voor de analyses werd, gezien de vele nulwaarnemingen in de dataset, gebruikt gemaakt 

van zogenaamde zero-inflated modellen, uitgaande van een negatief binomiaal verdeling. De 

analyses gebeurden met het pakket glmmADMB versie 0.8.0 in R versie 3.1.1 (The R 

Foundation for Statistical Computing, 2014). Door de jaren heen werd een continue 

verandering in aantal waarnemingen verwacht (de populatie stijgt, daalt of blijft stabiel) 

zodat het ‘jaar’ als een continue variabele werd behandeld. De variatie over de verschillende 

maanden werd echter verwacht fluctuerend te zijn zodat ‘maand’ als een discrete variabele 

werd behandeld. Verder werd ook de interactie tussen beide factoren mee opgenomen in het 

null-model en werd gecorrigeerd voor het aantal tellingen in een gegeven maand (als offset 

factor). De verschillende modellen werden stapsgewijs (per stap wordt 1 term uit het null-

model verwijdert) met elkaar vergeleken gebruik makend van Chi²-testen. Modellen die niet 

significant van elkaar verschilden werden vergeleken op basis van het ‘Akaike information 

criterion’ (AIC). 
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4.1.3 Resultaten 

4.1.3.1 Wijziging teltraject 

Bij een vergelijking van de waargenomen aantallen twee maanden voorafgaand aan de 

wijziging van het teltraject met de twee daaropvolgende maanden werden telkens hogere 

aantallen (van zowel groepen als individuen) genoteerd in de maanden mei-juni. In mei-juni 

2008 werden wel hogere aantallen genoteerd dan in dezelfde maanden in 2007 (voor de 

wijziging). Deze stijging was echter van een kleinere orde dan de stijging die ook tussen de 

maanden juli-augustus van 2007 en 2008 werd vastgesteld (allebei na invoering van het 

bijkomend stuk traject). 

Tabel 4.1: Vergelijking van de waargenomen aantallen edelherten (groepen en individuele dieren) in de maanden mei-

juni en juli-augustus van 2007 en 2008. 

 Mei-juni Juli-augustus 

 Gem. Stdev. Gem. Stdev. 

# ind. 2007 13,56 6,31 8,75 8,69 

# ind. 2008 19,87 17,07 15,66 8,62 

# groepen 2007 4,11 1,17 2,25 1,04 

# groepen 2008 5,62 3,70 4,00 2,12 

 

 

In elk geval blijkt de invoering van een bijkomend stuk teltraject verwaarloosbaar ten 

opzichte van de maandelijkse schommelingen in zichtbaarheid en van de jaarlijkse 

veranderingen in populatiedichtheid. Daarom werden alle gegevens verder behandeld als 

afkomstig van eenzelfde teltraject doorheen de volledige periode. 

4.1.3.2 Edelhert 

Uit een vergelijking van de verschillende modellen van de waarnemingen van zowel groepen 

als individuele edelherten blijkt het model waarin zowel het jaar als de maand als 

verklarende factor, zonder de onderlinge interactie, zijn opgenomen in beide gevallen het 

best verklarende model (Tabel 4.2). De gemiddelde groepsgrootte bij edelherten steeg 

gedurende van 2,33 ± 0,69 in 2003 tot 5,64 ± 1,21 in 2014. Over de ganse periode was de 

gemiddelde groepsgrootte bij edelhert 4,77 ± 0,27. 

Tabel 4.2: Vergelijking van de verschillende modellen voor het verklaren van de variatie in waargenomen groepen en 

individuele edelherten. 

Model Factoren p(χ²) groep AIC groep p(χ²) ind. AIC ind. 

Null 

1 

Jaar * Maand 

Jaar + maand 

 

0,807 

811,18 

796,08 

 

0,879 

1243,43 

1227,34 

2 Jaar <0,001 - <0,001 - 

3 Maand <0,001 - <0,001 - 
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4.1.3.3 Damhert 

Uit een vergelijking van de verschillende modellen van de waarnemingen van groepen 

damherten blijkt het model met jaar en maand zonder interactie het beste model te zijn. Het 

aantal waargenomen individuen blijkt beter te worden verklaard door een model met enkel 

het jaar als verklarende factor (Tabel 4.3). De gemiddelde groepsgrootte bij damherten 

steeg gedurende van 3,14 ± 0,52 in 2003 tot 5,72 ± 1,01 in 2014. Over de ganse periode 

was de gemiddelde grootte van een groep damherten 4,19 ± 0,23. 

Tabel 4.3: Vergelijking van de verschillende modellen voor het verklaren van de variatie in waargenomen groepen en 

individuele damherten. 

Model Factoren p(χ²) groep AIC groep p(χ²) ind. AIC ind. 

Null 

1 

Jaar * maand 

Jaar + maand 

 

0,055 

776,62 

773,99 

 

0,128 

1218,78 

1213,16 

2a Jaar <0,001 - 0,690 1199,42 

2b Maand <0,001 - <0,001 - 

 

4.1.3.4 Ree 

Uit een vergelijking van de verschillende modellen blijken zowel de waarnemingen van 

groepen als van individuele reeën het best te worden verklaard door het model met daarin 

jaar en maand als verklarende factor, zonder de onderlinge interactie (Tabel 4.4). De 

gemiddelde groepsgrootte bij ree bleef gedurende de ganse periode stabiel (1,50 ± 0,18 in 

2003 ; 1,50 ± 0,43 in 2014). De gemiddelde groepsgrootte over alle jaren was 1,4 ± 0,75. 

Tabel 4.4: Vergelijking van de verschillende modellen voor het verklaren van de variatie in waargenomen groepen en 

individuele reeën. 

Model Factoren p(F) groep AIC groep p(F) ind. AIC ind. 

Null 

1 

Jaar * maand 

Jaar + maand 

 

0,563 

549,88 

537,52 

 

0,500 

684,11 

672,45 

2a Jaar <0,001 - <0,001 - 

2b Maand <0,001 - <0,001 - 

 

4.1.3.5 Wild zwijn 

Uit een vergelijking van de verschillende modellen blijken de waarnemingen van zowel 

groepen wilde zwijnen het best te worden verklaard door een model met enkel de maand als 

verklarende factor. (Tabel 4.5). De gemiddelde groepsgrootte bij wilde zwijnen schommelde 

doorheen de ganse periode steeg gedurende tussen 8,0 ± 4,88 in 2005 en 1,00 ± 0,00 in 

2012. Over de ganse periode was de gemiddelde groepsgrootte 3,99 ± 0,73. 

Tabel 4.5: Vergelijking van de verschillende modellen voor het verklaren van de variatie in waargenomen groepen en 

individuele wilde zwijnen. 

Model Factoren p(F) groep AIC groep p(F) ind. AIC ind. 

Null 

1 

Jaar * maand 

Jaar + maand 

 

0,848 

324,26 

308,63 

 

0,053 

493,41 

490,93 

2a Jaar <0,001 - <0,001 - 

2b Maand 0,331 307,58 0,054 492,63 
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4.1.3.6 Gemodelleerde aantallen waarnemingen 

Uit de verschillende analyses blijkt het meest geschikte model voor het waargenomen aantal 

groepen hetzelfde als dat voor het aantal waargenomen dieren. Aangezien het aantal 

groepen ook gelijk is aan het effectieve aantal waarnemingen is deze responsvariabele dan 

ook de meest geschikte om de waarneembaarheid verder te interpreteren. 

 

 

 
 

Figuur 4.2 Vergelijking tussen het gemodelleerd totaal aantal waarnemingen (lijn) en het effectief aantal waargenoemn 

groepen (punten) per soort voor elke maand van juli 2003 tot oktober 2010. 

 

In Figuur 4.2 en Figuur 4.3 worden, op basis van de meest geschikte modellen voor elk van 

de soorten het gemodelleerd aantal waargenomen groepen per maand afgebeeld. 

Daarbij is duidelijk dat het aantal waarnemingen van groepen edelhert en damhert in een 

gegeven maand doorheen de jaren zijn toegenomen, terwijl doorheen de jaren in een 

gegeven maand de kans op het waarnemen van een groep reeën afnam. Voor wild zwijn 

veranderde de waarnemingskans enkel doorheen de verschillende maanden en niet doorheen 

de jaren.  
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Figuur 4.3: Overzicht van de gemodelleerde totale aantallen waarnemingen per soort voor elke maand van juli 2003 tot 

oktober 2010. 

 

4.1.4 Conclusies 

Voor zowel edelhert als damhert volgt de stijgende trend in het aantal waargenomen 

groepen de algemene populatietrend over de ganse periode. Bij beide soorten is ook een 

sterke seizoenaliteit merkbaar die voor sterke schommelingen in de kans om een groep waar 

te nemen zorgt. Ook bij ree volgt de dalende trend in de kans om een of meerdere reeën te 

zien die van de populatie op het Deelerwoud. Voor everzwijnen kan geen vergelijking met de 

populatietrend worden gemaakt maar het feit dat de trend bij deze soort over de ganse 

periode onveranderd is gebleven strookt wel met het feit dat het beheer van wilde zwijnen 

niet werd gewijzigd. 



 

 
54 Experiment Deelerwoud www.inbo.be 

 

4.2 Schuwheid 

4.2.1 Beschikbare gegevens 

Voor een analyse van de schuwheid van de dieren werd opnieuw gebruik gemaakt van de 

gegevens beschreven in 4.1. Hierbij werd vooral nagegaan in welke mate het geregistreerde 

vluchtgedrag voor de verschillende soorten door de jaren heen veranderde. Hiervoor werd 

het genoteerde vluchtgedrag vereenvoudigd van 4 categorieën (staand, waakzaam, 

laagvluchtig of hoogvluchtig) tot 2 categorieën (vluchtend, niet vluchtend).   

4.2.2 Gebruikte methodiek 

In verschillende studies rond schuwheid en verstoringsgevoeligheid wordt gebruik gemaakt 

van vluchtafstand als metrische variabele (De Boer et al. 2004) (voor een overzicht bij 

hoefdieren zie Stankowich 2008). Vluchtafstand wordt hierbij gedefinieerd als de afstand 

tussen de waarnemer en het dier op het moment dat het op de vlucht slaat (De Boer et al. 

2004, Stankowich 2008). Omdat vluchtafstand volgens de letterlijke definitie niet als 

dusdanig werd genoteerd tijdens de rondritten, viel de keuze voor de responsevariabele in 

deze analyse op de afstand waarop de dichtste, niet-vluchtende groep werd waargenomen. 

Deze waarde geeft immers de afstand weer waaronder alle dieren op de vlucht sloegen en is 

daarom een goede maat voor de benaderbaarheid van de dieren, zoals dat ook met 

vluchtafstand wordt beoogd. Deze waarde werd opnieuw per maand berekend. In dit geval 

was een correctie voor het aantal teldagen in een maand niet nodig omdat er weinig tot geen 

effect werd verwacht op de geregistreerde minimumafstand. Opnieuw werd, zoals 

beschreven in 4.1.2, nagegaan in welke mate de variatie in minimale vluchtafstand kon 

worden verklaard door de maand en/of het jaar waarin de waarneming plaatsvond. Hier werd 

geen interactie tussen jaar en maand verwacht. Omwille van de scheve verdeling van de 

waargenomen vluchtafstanden (veel lage waarden tegenover een beperkt aantal hoge 

waarden) en de afwezigheid van nulwaarden in de dataset, werd hier, in tegenstelling tot de 

methode beschreven in 4.1.2, uitgegaan van een negatief binomiaal verdeling zonder zero-

inflation. De verwachting was hierbij dat, wanneer het jaar een significant aandeel van de 

variatie benaderingsafstand verklaart, dit wijst op een verandering in schuwheid doorheen de 

verschillende jaren. Wanneer de maand een significant deel van de variatie verklaart wijst dit 

eerder op een verandering in gedrag van de diersoort doorheen de verschillende seizoenen.  
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4.2.3 Resultaten 

4.2.3.1 Edelhert 

Uit een vergelijking van de verschillende modellen voor edelhert blijkt het null-model waarin 

zowel het jaar als de maand en hun onderlinge interactie als verklarende factoren zijn 

opgenomen het meest valabele model (Tabel 4.6). 

Tabel 4.6: Vergelijking van de verschillende modellen voor het verklaren van de variatie in de benaderingsafstand bij 

edelherten. 

Model Factoren p(F) AIC 

Null Jaar * maand  1122,13 

1 Jaar + maand <0,01 1127,48 

2a Jaar <0,01 1130,30 

2b Maand 0,284 1126,63 

 

4.2.3.2 Damhert 

Uit een vergelijking van de verschillende modellen voor het verklaren van de variatie in 

benaderingsafstand bij damherten blijkt het model waarin enkel het jaar als verklarende 

factor is opgenomen het best verklarende model (Tabel 4.7). 

Tabel 4.7: Vergelijking van de verschillende modellen voor het verklaren van de variatie in de benaderingsafstand bij 

damherten. 

Model Factoren p(F) AIC 

Null Jaar * maand - 1111,60 

1 Jaar + maand 0,064 1108,46 

2a Jaar 0,137 1102,57 

2b Maand <0,05 1112,74 

 

4.2.3.3 Ree 

Voor het verklaren van de variatie in benaderingsafstand bij ree blijkt bij vergelijking van de 

verschillende modellen het null-model waarin zowel maand als jaar en hun onderlinge 

interactie als verklarende factoren zijn opgenomen het best verklarende model (Tabel 4.8). 

Tabel 4.8: Vergelijking van de verschillende modellen voor het verklaren van de variatie in de benaderingsafstand bij 

ree. 

Model Factoren p(F) AIC 

null Jaar * maand - 1009,39 

1 Jaar + maand <0,05 1009,76 

2a Jaar <0,001 1026,73 

2b Maand <0,001 1027,80 
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4.2.3.4 Wild zwijn 

Uit een vergelijking van de verschillende modellen blijkt voor wild zwijn het model waarin 

enkel het jaar als verklarende factor voor de benaderingsafstand is opgenomen het meest 

valabele model (Tabel 4.9). 

Tabel 4.9: Vergelijking van de verschillende modellen voor het verklaren van de variatie in benaderingsafstand bij wilde 

zwijnen. 

Model Factoren p(F) AIC 

Null Jaar * maand - 335,59 

1 Jaar + maand 0,448 328,41 

2a Jaar 0,365 320,23 

2b Maand <0,001 343,98 

 

4.2.3.5 Gemodelleerde aantallen waarnemingen 

In Figuur 4.4 wordt, op basis van de meest geschikte modellen voor elk van de soorten de 

gemodelleerde minimale vluchtafstand per maand afgebeeld, samen met de effectief 

geregistreerde waarden per maand. 

 

 

Figuur 4.4: Gemodelleerde (lijn + 95%B.I.) en waargenomen (punten) minimale vluchtafstanden per soort voor elke 

maand van juli 2003 tot oktober 2010. 

 

Voor edelherten bleek de afstand waarop groepen op de vlucht slaan initieel aanzienlijk 

hoger te liggen in de maanden januari en februari, een effect dat door de jaren heen sterk 

afzwakte. Verder bleef de afstand waarop een groep kan worden benaderd vrij stabiel. Door 

het afvlakken van de schuwheidspieken resulteerde dit over de ganse periode in een 

gemiddeld betere benaderbaarheid. Wanneer we naar de waargenomen waarden kijken valt 

inderdaad op dat deze in de eerste 2 jaren iets hoger lagen, maar daarna vrij snel afnamen 

en vervolgens stabiel bleven tot op vandaag. Voor damherten kon geen variatie over de 

verschillende maanden worden vastgesteld en veranderde de benaderbare afstand enkel 

tussen de verschillende jaren. Bij damherten nam de afstand af van 64m in 2003 tot 47m in 

2014. Bij reeën bleek zowel de maand als het jaar een belangrijke rol te spelen en nam de 

benaderingsafstand in een gegeven maand over de verschillende jaren sterk toe tot bijna alle 
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minimale vluchtafstanden de 100m overschreden. Ook bij wilde zwijnen werd over de jaren 

een lichte stijging van de benaderingsafstand vastgesteld, weliswaar zonder maandeffect. 

Ook hier steeg de minimale vluchtafstand tot waarden die rond de 100m en meer lagen. 

4.3 Discussie en conclusies 

Uit de analyses blijkt dat het aantal waarnemingen (van groepen grote hoefdieren) dat 

tijdens het uitvoeren van de telrondes per maand werd gedaan aanzienlijk is gestegen 

tussen 2003 en 2015. Dit blijkt duidelijk wanneer de gemodelleerde waarden voor alle 

soorten uit Figuur 4.3 worden opgeteld (Figuur 4.5). Jaarlijks is een grote variatie 

waarneembaar tussen de verschillende maanden, met een minimum in de maanden 

december, januari en februari en een maximum in de maanden mei, juni en juli. Tijdens 

beide periodes is het totaal aantal waarnemingen dat in 2015 ten opzichte van 2003 werd 

verricht ongeveer verdriedubbeld. Over de ganse periode was daarbij ook een toenemende 

piek van het aantal waarnemingen in de maand oktober merkbaar. 

 

 

Figuur 4.5: Gemodelleerd totaal aantal waarnemingen per maand voor alle soorten. 

 

In bijna alle maanden is de kans om (een groep) edelherten waar te nemen ongeveer even 

groot als de kans om (een groep) damherten waar te nemen (Figuur 4.3). Enkel in mei, juni 

en juli is de kans op het waarnemen van edelherten aanzienlijk groter dan de kans op het 

waarnemen van damherten. Tot 2006 was ook de kans op een waarneming van ree in 

ongeveer alle maanden vergelijkbaar met de kans op het waarnemen van edelhert en 

damhert. Na 2006 nam die kans echter verder af tot de zeer lage waarden, vergelijkbaar met 

die van everzwijnen. De kans op het waarnemen van everzwijnen is over de ganse periode 

onveranderd gebleven. 

De toegenomen trefkans van damherten is in overeenstemming met de vastgestelde 

populatietoename van de soort. Voor edelherten is dat tot 2011 ook het geval, maar bij deze 

soort wordt de stagnatie van de populatie in het Deelerwoud niet onmiddellijk weerspiegeld 

in een nivellering van de trefkans (zie 2.1.3.1 en 2.1.3.2). Voor ree volgt de trefkans de 

dalende trend van de populatieontwikkeling in het Deelerwoud. Duncan et al. 1998 

beschrijven dat er een sterke interspecifieke competitie tussen grotere hertachtigen en ree 

heerst. Hoewel de dieetoverlap tussen ree enerzijds en dam- en edelherten anderzijds niet 
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erg groot is, blijken vooral edelherten vaak reeën ruimtelijk weg te concurreren van de 

betere voedselplekken (Duncan et al. 1998). Deze sterke competitiedruk kan ervoor zorgen 

dat reeën zich minder gaan ophouden op de open stukken en zo minder waarneembaar zijn 

geworden. De interspecifieke competitie kan dus zowel leiden tot populatiedaling als tot een 

daling van de trefkans.  

De lage trefkans van wilde zwijnen is dan weer te verklaren door hun kleinere lichaamsbouw 

en hun meer cryptische en nachtelijke levenswijze. Ook hier kunnen interspecifieke effecten 

een verklaring zijn voor het feit dat de trefkans door de jaren is afgenomen gezien de 

bejaging op de soort niet is stopgezet gedurende het project. 

Wanneer ook de resultaten van de schuwheid worden bekeken wordt het beeld van de 

trefkans bevestigd. Bij zowel edelhert als damhert zien we immers een afname van de 

vluchtafstand. Bij ree en everzwijn is de vluchtafstand door de jaren heen toegenomen, met 

dat verschil dat bij ree ook seizoenale schommelingen worden waargenomen. 

De keuze van een dier om op de vlucht te slaan is een afweging waarbij de kosten van het 

ter plaatse blijven groter worden ingeschat dan de kosten van het vluchten (Stankowich 

2008). Verschillende oorzaken kunnen aan de basis liggen van een verhoogde of verlaagde 

waakzaamheid en vluchtrespons. Zo kunnen een aantal omgevingsvariabelen 

(voedselbeschikbaarheid, aanwezigheid van dekking,…) de afstand waarop een dier op de 

vlucht slaat sterk beïnvloeden. Daarnaast vormen factoren zoals de aanwezigheid van 

predatoren, andere soorten en verstoring belangrijke componenten. Tenslotte spelen ook 

een aantal densiteitsafhankelijke mechanismen een belangrijke rol in de waakzaamheid en 

vluchtrespons (De Boer et al. 2004, Stankowich 2008). Aangezien alle waarnemingen binnen 

eenzelfde gebied werden verricht en de omgevingsvariabelen gedurende de projectduur niet 

wezenlijk veranderd zijn lijken de mogelijke redenen voor een veranderde schuwheid hier in 

hoofdzaak te wijten aan verstorings- of densiteitsafhankelijke mechanismen.  

Densiteitsafhankelijke mechanismen zouden er vooral in bestaan dat bij een toenemende 

groepsgrootte de vluchtafstand afneemt. Dit effect is echter heterogeen beschreven voor 

verschillende soortgroepen binnen de Cervidae en blijkt algemeen maar een beperkt aandeel 

van de vluchtrespons te verklaren (Stankowich 2008). Door Recarte et al. (1998) werd 

echter een duidelijk effect beschreven voor damhert. De gegevens tonen inderdaad een 

significante toename in groepsgrootte bij zowel edelherten als damherten in het Deelerwoud. 

Daarentegen blijkt uit verschillende studies wel een effect, al zij het licht, van 

jachtactiviteiten op de vluchtafstand, waarbij hoefdieren in gebieden waar ze niet worden 

bejaagd in de regel kleinere vluchtafstanden vertonen (Stankowich 2008). Ook hier blijken er 

tussen de verschillende studies grote verschillen maar is dit met zekerheid beschreven voor 

ree (De Boer et al. 2004, Benhaiem et al. 2008). In het Deelerwoud blijkt echter enkel de 

schuwheid bij edelhert en damhert afgenomen en niet bij ree, een effect dat vermoedelijk 

opnieuw kan worden verklaard door de sterke interspecifieke competities. Bij edelhert en 

damhert moet, samen met de populatietoename, hier toch ook vooral het wegvallen van de 

bejaging als oorzaak voor de verminderde waakzaamheid en de verhoogde benaderbaarheid 

van de soorten worden gezocht. 

 

Als conclusie kan worden gesteld dat de trefkans om hoefdieren waar te nemen op het 

teltraject tussen 2003 en 2015 zowat is verdriedubbeld. Hierbij is wel bijna uitsluitend de 

kans op het waarnemen van edelherten en damherten sterk toegenomen. De kans om 

everzwijnen waar te nemen was al altijd laag, terwijl de kans op het waarnemen van ree 

sterk is afgenomen. Damherten en edelherten zijn ook aanzienlijk minder schuw dan ree en 

everzwijn . Voor damhert is dit gedurende het project nog afgenomen, terwijl de schuwheid 

bij ree en everzwijn zelfs toenam. Alles samen moet worden gesteld dat het elimineren van 

de bejaging vooral positieve effecten heeft gehad op de waarneembaarheid van edelherten 

en damherten, enerzijds door een populatietoename en anderzijds door een verminderde 

schuwheid van beide soorten. Wel zijn in dezelfde periode de trefkansen van everzwijnen en 

reeën zo goed als nul geworden. 
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5 Leidt het stopzetten van de bejaging van 
hertachtigen in het Deelerwoud tot natuurlijker 
gedrag? 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk proberen we een antwoord te formuleren op een van de deelvragen van de 

eerste hoofdvraag rond populatieontwikkeling: 

 

- Zijn de dieren natuurlijker gedrag gaan vertonen en zo ja, op welke punten is dit het 

duidelijkst zichtbaar?  

 

Naar onze mening is deze vraag immers niet enkel te plaatsen binnen populatieontwikkeling 

op zich, maar spelen ook factoren die in andere hoofdstukken aan bod kwamen een 

belangrijke rol in het beantwoorden ervan. 

Daarnaast is het beantwoorden van de vraag niet mogelijk zonder een duidelijk omlijnde 

definitie van dat wat onder natuurlijk gedrag wordt verstaan. Om hieraan tegemoet te 

komen werd in dit hoofdstuk ook een kort overzicht van mogelijke elementen toegevoegd. 

5.2 Natuurlijker gedrag 

In het evaluatierapport dat in 2006 door Van Belle werd opgesteld wordt het begrip 

‘natuurlijkheid’ aangehaald bij het evalueren van de doelstelling: Ontwikkeling van een zo 

natuurlijk en compleet mogelijk ecosysteem. Hierbij wordt als definitie voor natuurlijkheid 

een afname in beïnvloeding door de mens gebruikt. Onder deze definitie is met het 

wegvallen van een actief populatiebeheer van grote hertachtigen door jacht de situatie in het 

Deelerwoud voor deze soorten althans natuurlijker geworden, zoals dat ook werd 

aangegeven door Van Belle (2006).  

De vraag die bij de eindevaluatie van het experiment wordt gesteld verschilt hier evenwel 

van. Er wordt immers niet gevraagd naar de natuurlijkheid van de situatie waarin de dieren 

leven, maar wel of de dieren natuurlijker gedrag zijn gaan vertonen. Een definitie die 

hiervoor in de context van grote hoefdieren op de Veluwe al is toegepast is deze van Worm & 

Van Wieren (1996) waarbij een natuurlijkere levenswijze voor grofwild wordt gekenmerkt 

door een intensiever terreingebruik in tijd en ruimte en een verhoogde dagactiviteit. Hierbij 

wordt geredeneerd dat bij verstoring de activiteit naar ’s nachts verschuift en de 

vluchtafstand verhoogt (Worm & Van Wieren 1996). Omdat in dit experiment enkel jacht als 

verstoring werd weggenomen behandelen we in het vervolg van dit hoofdstuk de vraag naar 

natuurlijker gedrag vooral in functie van jacht. Daarom dat we, op basis van de hiervoor 

beschreven resultaten, proberen na te gaan of hertachtigen in het Deelerwoud hun gedrag 

zijn gaan veranderen zoals dat van een niet (of minder) bejaagde populatie kan worden 

verwacht.  

5.3 Een niet bejaagde populatie 

5.3.1 Populatieontwikkeling en samenstelling 

Bij het stopzetten van bejaging in omstandigheden zonder belangrijke predatordruk is de 

eerste verwachting dat de populatie in aantal zal toenemen tot een nieuwe hogere stabiele 

toestand wordt bereikt. De verwachting hierbij is dat de groei in de niet bejaagde populaties 

hoger ligt dan in vergelijkbare bejaagde populaties. 

In de gegevens die in 2.1 werden geanalyseerd blijkt inderdaad dat de groei bij edelherten in 

het Deelerwoud deze van de rest van de Veluwe overstijgt. Voor damherten, die ook een 

grote groei kenden, is dit niet het geval, maar liggen de densiteiten op het Deelerwoud veel 

hoger dan daarbuiten. Daarnaast geven Coulson et al. (2004) een termijn van een 10-tal 

jaar aan waarin een nieuwe stabiele toestand na het stopzetten van bejaging bij edelherten 
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wordt bereikt, weliswaar in een gesloten systeem. In het Deelerwoud blijken edelherten na 

10 jaar experiment een vermindering in populatiegroei vertonen, terwijl de groei bij 

damherten na 13 jaar nog niet is afgenomen. Bij ree is de populatie in het Deelerwoud sterk 

afgenomen. 

De mogelijke verklaringen voor deze verschillen in populatiegroei zijn divers. Enerzijds is het 

bereiken van een stabiele toestand bij populatiegroei bij edelhert op vele vlakken 

voedselgelimiteerd (Clutton-Brock et al. 1982). De resultaten die hier worden besproken 

tonen een toenemend en aanzienlijk gebruik van landbouwgewassen als voedselbron voor 

roodwild op de landbouwenclave Kop van Deelen tot 2010 (zie 3.1), rechtstreeks gerelateerd 

aan de populatietoename. Dit kan er op wijzen dat de situatie voor roodwild in het 

Deelerwoud tot op in 2010 niet voedselgelimiteerd was. Het feit dat daarnaast, ondanks de 

grote populatietoename, geen daling van de kalfgewichten bij edelhert in het afschot ten 

zuiden van het Deelerwoud werd vastgesteld bevestigt dit vermoeden (zie 2.4). Na het 

uitrasteren van de landbouwgronden of de kop van Deelen in 2010 zien we dan ook 

onmiddellijk een stabilisatie van de edelhertpopulatie in het Deelerwoud. Gegevens over 

kalfgewichten in deze laatste drie jaren waren niet beschikbaar. 

 

Voor damhert ligt de situatie anders aangezien die populatie nog geen tekenen van 

stabilisatie vertoont. Daarnaast is de populatiegroei vergelijkbaar met die bij damherten in 

de geanalyseerde jachtgebieden. Het feit dat uit de analyse van de webcamgegevens op het 

ecoduct Terlet blijkt dat damherten vermoedelijk in veel grotere mate gebruik maken van 

het ecoduct dan edelherten kan hierin een belangrijke rol spelen. Bij een grote uitwisseling is 

de populatie damhert immers op een grotere schaal dan het Deelerwoud te beschouwen en 

moeten densiteitsafhankelijke mechanismen op een ander manier worden geïnterpreteerd. 

Bij ree moeten de cijfers worden geïnterpreteerd vanuit een interspecifieke competitie die er 

tussen grote hertachtigen en ree heerst (Duncan et al. 1998). 

Ook de verschuiving in geslachtsverhoudingen bij edelhert en damhert in de richting van 

meer vrouwelijke dieren ligt in de lijn van de resultaten die voor edelherten worden 

beschreven in andere niet-bejaagde populaties (Clutton-Brock et al. 1982, Clutton-Brock & 

Lonergan 1994). Ook de daling van het aantal kalveren per hinde bij populaties met hogere 

densiteiten die we zowel bij edelherten als damherten waarnemen pas binnen het verwachte 

patroon voor niet-bejaagde populaties. 

Algemeen kan worden gesteld dat de populatieontwikkeling en -samenstelling van zowel 

edelhert als damhert voldoet aan de verwachtingen die bestaan bij het stopzetten van 

bejaging in een niet-voedselgelimiteerde, predatorvrije omgeving. De situatie voor 

damherten in het Deelerwoud verschilt van deze van edelhert in die zin dat nog geen 

stabilisatie werd bereikt. Het feit dat interspecifieke competitie tussen de grote hertachtigen 

en ree opnieuw een rol speelt in de populatieontwikkeling van ree in het Deelerwoud is 

daarnaast vermoedelijk ook een gevolg van het stopzetten van bejaging en kan als dusdanig 

als een meer natuurlijk situatie worden beoordeeld. 

5.3.2 Gedrag  

Zoals hierboven beschreven kan, bij het wegvallen van jacht als verstorende factor, worden 

verwacht dat hertachtigen een intensiever terreingebruik in tijd en ruimte en een verhoogde 

dagactiviteit gaan vertonen (Worm & Van Wieren 1996). Daarnaast wordt door Worm & Van 

Wieren (1996) aangehaald dat bejaagde populaties herten in veel grotere groepen leven dan 

dat bij niet-bejaagde populaties het geval is. 

Deze stelling wordt bevestigd door onderzoek uit het Poolse Bialowieza reservaat waarbij 

vooral jacht werd aangeduid als oorzaak voor een toename in groepsgrootte bij edelherten 

(Jedrzejewski et al. 2006). In die studie steeg de gemiddelde groepsgrootte bij toegenomen 

jaarlijkse bejagingsdruk (van gemiddeld 120 herten/100km²) van 6 tot 8 dieren 

(Jedrzejewski et al. 2006). Bij een drastische verlaging van de jaarlijkse bejagingsdruk (tot 

gemiddeld 20 herten/100km²) vielen deze aantallen vervolgens in de laatste 7 jaar weer 

terug op een gemiddelde van 3-4 dieren per groep (Jedrzejewski et al. 2006). Ook uit de 

gegevens die tijdens de telrondes in het Deelerwoud werden verzameld konden 

groepsgroottes worden berekend waaruit bleek dat de gemiddelde groepsgrootte over de 
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gehele periode 2003-2010 gemiddeld 4,2 dieren bedroeg. Dit wijst erop dat edelherten in 

het Deelerwoud voor wat groepsgrootte betreft alvast een gelijkaardig gedrag vertonen met 

de populatie uit Bialowieza onder lage bejagingsdruk. 

Ook voor de significante afname in vluchtafstand (schuwheid) van edelherten moet naar alle 

waarschijnlijkheid een verklaring worden gezocht in het stopzetten van de bejaging in het 

Deelerwoud. Voor damhert kon geen daling worden waargenomen maar over de ganse 

periode was de vluchtafstand bij deze soort al zeer laag.  

Het gedrag dat grote hertachtigen in het Deelerwoud vertonen sinds het stopzetten van de 

bejaging voldoet dus aan de verwachtingen geformuleerd door Worm & Van Wieren (1996). 

Voor ree en everzwijn werd daarentegen een sterke verhoging van de vluchtafstand en dus 

een toegenomen schuwheid opgetekend. 

5.4 Conclusies 

Als besluit kan worden gesteld dat de populaties van zowel damhert, edelhert als ree in het 

Deelerwoud duidelijk de effecten van het stopzetten van de bejaging vertonen. Hierbij 

vertonen dam- en edelhert zowel in hun populatieontwikkeling, -samenstelling als in hun 

gedrag verschillende kenmerken die sterke parallelen vertonen met andere niet-bejaagde 

populaties. Voor ree zijn de effecten secundair en vermoedelijk het gevolg van de toename 

van de roodwildpopulaties. 
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