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Oer-Hollands
wild

Met de komst van de herfst
zetten veel ondernemers en
chefs Nederlands wild op
het menu. Het jachtseizoen
voor fazant en haas opende
officieel op 15 oktober, jagen
op bijvoorbeeld ganzen en
duiven gaat het hele jaar
door. Vier jaagvrienden staan
voor dag en dauw op om
deze vogels te schieten voor
hun eigen charcuterie. Áls
het tenminste lukt ze voor de
loop te krijgen.
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Door Katja Brokke | Beeld Diederik van der Laan en Bedrijfsfotografie.nl

H

et is donker en koud, het gras is
nat van de dauw. Eduard van
Adrichem voelt onder zijn voeten
dat de bodem nachtvorst heeft
gehad. Uit de achterbakken van de auto’s
komen laarzen, opvouwbare krukjes, tassen
met lokganzen en -duiven en de geweren. Ze
worden hier, achterop het erf van een grote
boerderij, alvast uitgepakt in het schaarse
licht. Dan lopen de vier mannen de duisternis in. Ze weten precies waarnaartoe.
Van Adrichem, Gijs Leusink, Koos Koek en
Martijn van de Reep zijn al jaren jachtmaatjes. Een ‘combinatie’ wordt het ook wel
genoemd. Iedere week komen ze wel een
keer samen om te jagen, soms wordt er
gebarbecued en bier gedronken. Meestal bij
de flamboyante Van Adrichem thuis en
gelukkig heeft hij twee caravans in zijn tuin
staan waar zijn gasten kunnen slapen na een
avondje mannenpraat. Zijn huis is ook al
eens het toneel geweest van verschillende
Man bijt Hond-afleveringen, toen het
televisieprogramma de uitgesproken jager
volgde in zijn werk op het land en in en rond
zijn huis. Hij vertelt graag. Over de jacht, de
natuur en zijn oude hond Joepie die
inmiddels blind en doof is, maar nog prima
een geschoten duif kan apporteren.
Het land waar de vier op jagen is van twee
boeren uit Ouderkerk aan de Amstel. In ruil
voor het vangen van mollen heeft Van
Adrichem het jachtrecht op het terrein
gekregen, de andere drie betalen hem om er
te mogen jagen. Zo heeft Van Adrichem
jachtrecht op nog meer land. Ze bejagen er
het hele jaar door ganzen, duiven en kraaien
en in het seizoen klein wild als hazen en
konijnen. Omdat het gebied vlakbij Schiphol
ligt, gelden er wat betreft de ganzen geen
beperkingen.
En daar is met name Martijn van de Reep
erg blij mee. Hij is zo’n vijf jaar geleden gaan
jagen. Eerst als hobby, maar nadat hij zijn
carrière als filmproducer gedwongen moest
beëindigen vanwege de financiële crisis,
begon hij samen met goede vriend Tom
Zinger Gebroeders de Wolf, een charcuterie
die ganzenvlees verwerkt in bijvoorbeeld
worst, rillettes en terrine. Alle ganzen die de
twee schieten, worden in zijn geheel
gebruikt. Het vlees naar Gebroeders de Wolf,
de veren naar een dekbeddenfabrikant en de
karkassen die niet gebruikt worden voor de
fond gaan naar de dierentuin. Omdat ze
minimaal vijfduizend ganzen per jaar nodig

052-055_HOR19_ART1_Wildrepo.indd 53

Met lokganzen op een stok worden de vogels verleid binnen schootsafstand te landen.

hebben, wordt er ook ingekocht bij Pieter
van Meel. Want vijfduizend ganzen schiet je
nooit met z’n tweeën de lucht uit, Van de
Reep en Zinger zitten op hooguit honderd.

Gansloos

Vandaag is een mooi voorbeeld waarom
Gebroeders de Wolf zijn vogels ook bij een
ander moet halen. De vier jagers lopen over
weilanden en smalle, houten plankjes over
modderige sloten naar hun ‘jagershutten’:
beschutte plekken achter gecamoufleerde
hekken, bedekt met riet en andere gewassen.
Inmiddels vormt een paarse streep aan de
horizon. In de schemer vliegen af en toe
groepjes ganzen over de weilanden. Maar het
is nog te donker. De vogels moeten maximaal
dertig meter van de jagers vliegen om ze
goed op schot te kunnen krijgen en niet het
risico te lopen ze alleen maar te verwonden.
Eenmaal aangekomen bij de eerste hut,
splitst de groep zich op. Van Adrichem en
Koos Koek (chef slagerij bij De Lindenhoff)
lopen nog een stuk verder naar een andere
hut, pal naast de A2. Van de Reep en Gijs
Leusink zetten de lokganzen uit. Vrolijk
dansen ze in de wind, die behoorlijk
opsteekt. De opgaande zon verwarmt niet,
het lijkt juist alleen maar kouder te worden.
Van de Reep pakt koffie uit zijn thermoskan
en baalt dat hij zijn thermo-ondergoed niet
kon vinden. Want vanaf nu is het vooral
geduld hebben. Zitvlees is geen overbodige

‘KUT!’, GALMT HET
OVER HET WEILAND.
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de lucht. Aalscholvers zorgen voor verwarring: ze vliegen op dezelfde manier als
ganzen. Vanuit de andere hut klinken
knallen. Om de zoveel tijd wordt er een kraai
of duif uit de lucht geschoten.
Na drie uur verschuilen, schieten, koffie
drinken en praten vindt Van Adrichem het
mooi geweest. Hij vertrekt. Even later
houden ook de drie anderen het voor gezien.
Met grote passen lopen ze door de modder
en af en toe een koeienvlaai terug naar de
boerderij. De zon staat inmiddels hoger en
komt boven de bewolking uit. De warmte
doet goed, maar komt net te laat. Eenmaal
bij de auto’s wordt de buit geteld en
verdeeld: veertien duiven, drie kraaien, geen
gans. Van de Reep gaat gansloos naar huis.
Op een andere dag zijn het er misschien weer
vijftien. Zaterdag komen de vrienden weer
samen. Om te jagen, barbecueën en biertjes
te drinken.

Ganzencharcuterie

Iedere week komen de vier vrienden wel een keer samen om te jagen.

ONBEKEND
MAAKT
ONBEMIND, DUS
IS DE VRAAG
NAAR GANS
NOG ALTIJD NIET
HEEL GROOT

052-055_HOR19_ART1_Wildrepo.indd 54

luxe. En warme kleren dus ook niet. Ganzen
zijn het meest actief tijdens zonsopgang en
-ondergang. Ze vliegen over het land om een
plekje te zoeken om te eten. Maar deze
ochtend vliegen ze hoog, in formatie en met
een duidelijk doel voor ogen. Zelfs het
gesnater dat de speciale fluitjes van Van de
Reep en Leusink voortbrengen, maakt geen
indruk. De dieren zijn onverstoorbaar. En
dan plots vliegen er twee vanuit de rug over
de bomen. Laag genoeg om te schieten. Twee
knallen volgen, de ganzen vliegen verder.
Snaterend. Ze draaien en zetten koers
richting de andere hut. Weer twee schoten,
en nog een. De ganzen lijken niet onder de
indruk en vliegen verder. Ze belanden
vandaag niet bij Van de Reep in de koeling.
‘Kut!’, galmt er over het weiland.
De jagers turen naar de lucht. Lepelaars en
eenden vliegen langs, buizerds hangen stil in

Van Adrichem is beroepsjager, Leusink en
Koek jagen voornamelijk als hobby, het
geschoten wild belandt in hun eigen pannen.
Van de Reep neemt de wilde ganzen mee en
maakt er de charcuterie van. De producten
liggen inmiddels bij tientallen delicatessezaken en worden geserveerd bij verschillende
restaurants. Niven Kunz heeft de ganzenworsten van Gebroeders de Wolf aan zijn
foodbox toegevoegd. Het gaat goed met het
bedrijfje van de twee vrienden, maar er moet
nog altijd meer gans gegeten worden, vindt
Van de Reep. Onbekend maakt onbemind en
daarom is de vraag naar gans nog altijd niet
heel groot, alhoewel er momenteel een
kentering plaatsvindt. Om die ontwikkeling
nog een extra boost te geven, lanceert Food
Cabinet binnenkort met behulp van Gebroeders de Wolf, Pieter van Meel, Ruig, CLM en
Water, Land & Dijken een ganzencampagne.
Nog steeds wordt 90 tot 95 procent van het
wild dat we in Nederland consumeren
geïmporteerd, vertelt een woordvoerder van
Wildplaza.com. De vraag naar hert en
wildzwijn is groter dan we hier mogen
schieten. Ganzen daarentegen hebben we
genoeg. Sterker nog: te veel. In de zomer zijn
het er zo’n 630.000, in de winter 2,5 miljoen.
Door het afmaken van de vogels is de stand
de laatste jaren stabiel gebleven in plaats van
dat het alleen maar groeide. Maar we eten er
lang niet genoeg en het merendeel belandt
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GANZEN HEBBEN
‘DE GEBROEDERS DE
WOLF’NODIG VOOR
HUN CHARCUTERIE

Om ganzen goed ‘op schot’ te krijgen moeten ze binnen 30 meter vliegen.

Kalender Nederlands wild
Diersoort

Vers

Herkomst

Duif

hele jaar

NL

Eend

15 augustus -31 januari

NL

Fazant hen

15 oktober - 31 december

NL, Groot-Brittannië

Fazant haan

15 oktober -31 januari

NL, Groot-Brittannië

Gans

op afschotvergunning i.v.m.
landbouwschade

NL

Haas

15 oktober -31 december

NL, Argentinië, Uruguay, Chili

Damhert

met afschotvergunning

NL

Edelhert

1 augustus - 15 februari, met
afschotvergunning

NL, Nieuw-Zeeland, Europa

Konijn

hele jaar

NL, Groot-Brittannië, Chili

Moeflon

hele jaar (diepvries)

NL

Patrijs

hele jaar (diepvries)

Noord-Europa

Reebok

1 april -31 augustus, met
afschotvergunning

NL, Schotland, Polen

Reegeit

1 januari -31 maart, met
afschotvergunning

NL, Schotland, Polen

(Bron: Wildplaza.com)
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als veevoer in de troggen. Toch wordt in
Nederland per jaar zo’n 12 miljoen kilo wild
geconsumeerd. Welk deel daarvan gans is, is
niet bekend.
Van de Reep en Zinger hadden ook voor
een ander dier kunnen kiezen, maar gans
heeft hun hart gestolen. Het smaakt naar
biefstuk, maar dan met een wild karakter. In
de zomer subtiel, in de winter met een
vleugje lever. Ze maken er verse en
gedroogde worsten van, rillettes, terrine,
gerookte ganzenborst en fond. Allemaal
verkrijgbaar voor de horeca. De gerookte
borst is een mooie aanvulling op een
winterse salade en de terrine combineert
heel goed met bijvoorbeeld een rodeuiencompote. Hele ganzen verkopen ze niet,
daarvoor kun je volgens Van de Reep beter
naar een groothandel als Pieter van Meel of
Ruig. Direct inkopen bij de jager mag
overigens wel als het gaat om kleinwild als
gans, konijn, eend, duif of haas. Je moet voor
het schoon- en panklaar maken wel een
aparte ruimte hebben, want dit mag niet
gebeuren op de plek waar voedsel wordt
bereid.

26-10-15 11:22

