
JAGER IN HET
gewone leven

tekst en foto’s douwe anne verbrugge

HENDRIK VONK NOORDEGRAAF (37) -  
PROJECTLEIDER BAGGERWERK-
ZAAMHEDEN JP SCHILDER BV
‘Zie je die elektrakabel door het water lopen? 
Deze cutterzuiger voor het baggeren van de 
Langeraarse Plassen is volledig elektrisch. 
Vanaf de walkant wordt de stroom 
aangevoerd voor het laten werken van de 
zuiger. Groene stroom welteverstaan. Ook 
het wegpersen van de bagger naar een 

weiland drie kilometer verderop, gebeurt 
volledig op groene stroom. Het baggeren van 
deze plassen in Zuid-Holland neemt twee 
jaar in beslag, 70 hectare moet worden 
verdiept.  
De plas wordt op de meeste plekken weer  
3 meter diep, waar het nu soms maar  
60 centimeter is. Ook creëren we een 
natuureiland. Zo’n 7.000 palen moeten in de 
bodem worden geduwd, dat doen we met 

elektrische kranen die we speciaal voor dit 
project hebben aangeschaft. Investeringen 
die zich vanzelf gaan uitbetalen. Diploma’s 
heb ik niet. Op mijn 16e ben ik begonnen als 
timmerman, via loonwerk ben ik in de 
wereld van het baggeren terecht geraakt. 
Naast het werken op de plas, ben ik ook 
bezig met een klus in de Amsterdamse 
houthaven. Weer een hele andere wereld, 
dat maakt dit werk nou net zo leuk.’

HENDRIK VONK NOORDEGRAAF (37) - 
JAGER BIJ DE WBE KRIMPENERWAARD
‘Als we in het voorjaar in het jachtveld zitten 
en we schieten met vijf jagers minder dan 
honderd ganzen, dan hebben we een slechte 
dag gehad. Zeker als we op de ‘brandjes’ 
gaan, die blijven maar terugkeren. Een 
poelier uit de buurt neemt onze ganzen af, 
dat is wel prettig bij zulke grote 
hoeveelheden: al kokkerellen we thuis graag 

met de Green Egg. Fantastisch ding. Ik jaag 
veel met mijn broertjes Jaco en Maurits in de 
buurt van Gouderak en Ouderkerk aan den 
IJssel. We komen van een boerderij. Als 
kleine ventjes gingen we mee met de jagers; 
drijven op de hazen. Mijn jachtopleiding 
heeft mijn toenmalige baas bekostigd, een 
beloning voor mijn inzet bij hem. Het 
stimuleerde mij te doen wat ik echt wilde: 
jager worden. Hier in het Zuid-Hollandse 

jagen we vooral op hazen, eenden en 
ganzen. De ganzenjacht blijf ik het leukst 
vinden. Het is intensief en ontspannend 
tegelijk. Het liefst ga ik ieder weekend op 
pad, maar met een drukke baan en drie 
kinderen is dat niet mogelijk. Aan de andere 
kant: een uitnodiging voor een grofwildjacht 
in Duitsland, sla ik niet af. Tijdens zo’n 
weekend ben ik er echt even helemaal uit.’
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