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Rosma lena ren sch rikken
van jacht Sparrenburgbos
door Bas den Oudsten
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ROSMALEN - In de Rosmalense wijk
Sparrenburg is onrust ontstaan na-
dat er in de afgelopen weken meer-
maals jagers zijn gesignaleerd in
het aangrenzende Sparrenburgbos.
Buurtbewoners vrezen voor de vei-
ligheid in het populaire recreatiege-
bied.

,,Op een kruispunt tussen twee
zandwegen, een fietspad en een
doodlopend bospad waren twee
mannen met een jachthond aan
het jagen. Binnen een kring van
zo'n2s meter was een groepje van
r5lzo mensen gymnastische oefe-
ningen aan het doen. Op het fiets- -
pad reden twee mensen in elektri-
sche rolstoelen. Op het andere
zandpad liepen twee dames met
drie honden en ik kwam aan fiet-
sen over de weg", schrijft buurtbe-
woonster Francis Oosterveen.
,,De jagers hadden hun geweren
over hun arm hangen. Ik sprak ze
aan op de onveilige situatie, maar
toen ik verder liep hoorde ik ach-
ter me alweer schoten."
Volgens Kiekie Teppema, die zich
inzet voor het veiliger maken van
de buurt, zorgt de aanwezigheid
van de jagers voor eeq hoop on-

rust. ,,Er spelen in dat gebied al-
tijd veel kinderen. Mensen gaan
er mountainbiken en laten er hun
honden uit. Daarnaast zijn enkele
jaren geleden de boomkronen ge-
kapt en achtergebleven op de bos-
grond. Hierdoor is een hoop laag-
groei ontstaan tussen de bomen,
waardoor jagers weinig zicht op
de omgeving hebben. Dadelijk
zienze een spelend kind, hond of

wandelaar aan voor wild."
Teppema is verbaasd dat de jagers
in het gebied mogen komen. ,,Er
is inmiddels contact geweest met
een van de jagers. Hij heeft samen
met zijn kompaan al bijna 5o jaar
een vergunning voor jacht in het
gebíed. Voorgaande jaren .hoor-

den mensen ook wel af en toe
schoten, maar zag men de jagers
minder. Echter, volgens artikel 53,
lid M van de wet Flora- en Fauna-
beheer mag er iiberhaupt geen
jachtvergunning worden afgege-
ven voor gebieden die grenzen
aan bebouwde kommen, zoals
Sparrenburg. Het is me een raad-
sel waarom de gemeente deze ver-
gunning ooit heeft afgegeven."
De huidige jachtvergunning voor
het gebied is'nog twee iaaï van
kracht. Daarga wordt door de ge-
meente gekeken naar een mogelij-
ke verlenging. Waarom de gron-
den vrij gegeven zijn voor de ja-
gers in kwestie kon de gemeente
gisteren nog niet zeggen.
De jagers hebben de buurtbewo-
ners inmiddels toegezegd beter
op te zullen letten wanneer en
waar zii hun hobby gaan uitoefe-
nen, en bij het zien van wande-
laars ofkinderen hun bezigheden
afte blazen.
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