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Voorwoord :

Een Wildbeheereenheid is een samenwerkingsverband tussen jachtrechthouders, binnen een ruimtelijk 
begrensd gebied, dat meerdere aaneensluitende jachtterreinen omvat en waarin een planmatig wildbeheer 
wordt gevoerd, gericht op het handhaven of ontwikkelen van een ecologisch verantwoorde wildstand als 
onderdeel van een breder faunabeheer, met in achtneming van de belangen van derden in hetzelfde gebied 
en met medewerking van deze laatste.

De Wildbeheereenheid zorgt voor de werking van het geheel.

De Wildbeheereenheid VLAAMSE ARDENNEN werd opgericht op  16/12/1993 onder de vorm van een vzw, 
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, op 16/12/1993 identificatienummer 21836/93 de 
zetel is gevestigd  te Horebeke, Korsele 65. 

De WBEVA stelt zich ten doel, het bevorderen en het handhaven van een evenwichtige
wildstand, voorzover dit strookt met de belangen van landbouw, bosbouw, tuinbouw,
natuurbescherming en jacht, zoals aangegeven in het Jachtdecreet van 21 juli 91.
Tevens wil de WBE een gemeenschappelijk jachtbeleid ontwikkelen, binnen het kader van
een goed wildbeheer, door de goede verstandhouding en samenwerking tussen de deelnemende 
Jachtrechthouders te bevorderen.

Dit beheerplan beoogt deze doelstellingen nader te omschrijven, evenals de maatregelen die dienen 
getroffen om ze te realiseren.

Gezien één van de kenmerken van de WBE, de samenwerking met andere belanghebbende
partijen (landbouw, overheid, milieubeweging) beoogt, zal gepoogd worden om dit beheerplan op te stellen 
op een wijze die derden in staat moet stellen het gebeuren rond wildbeheer te begrijpen.

Dit document wordt als vaste basistekst opgemaakt, voor een periode tot het jaar 2005.

 Jaarlijks zal het herzien worden en zullen de nodige correcties en bijsturingen  
 geschieden.



1 Inleiding

1.1 Het gebied :

SITUERING IN VLAANDEREN :

KAART 1

SITUERING IN OOST-VLAANDEREN :

KAART 2



TOTALE OPPERVLAKTE VAN HET WERKGEBIED WBEVA :

Het werkgebied zoals opgenomen in het Belgisch Staatsblad, beslaat het gebied en de omschrijving van het 
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen - vzw -  zoals dit is opgericht op 1 juli 1992, als een van 6 
pilootprojecten Regionale Landschappen in Vlaanderen kaderend in het MINA-Plan 90-95 van de Vlaamse 
Regering.
Het betreft 8 gemeenten na de fusie, zijnde :

BRAKEL - HOREBEKE - KLUISBERGEN - OUDENAARDE - RONSE - MAARKEDAL -ZOTTEGEM en 
ZWALM met een totale oppervlakte van ongeveer 33.000 Ha.

KAART 3 



DE AANGESLOTEN JACHTGROEPEN  op 1 Januari 1999 :

Het werkingsgebied van de WBE VLAAMSE ARDENNEN omvat op datum 
van 1 januari 1999, 50 jachtrevieren met een oppervlakte van ongeveer 15.000 Ha.
Bedoelde gebieden zijn hieronder in gele kleur aangeduid.

KAART 4



1.2 De organisatievorm

De WBE heeft de vorm aangenomen van een vereniging zonder winstoogmerk, opgericht voor onbepaalde 
duur in datum van 16/12/93 en heeft rechtspersoonlijkheid verkregen door de bekendmaking in de bijlagen 
van het Belgisch Staatsblad van 16/12/93 onder identificatienummer 21836/93

De vereniging telt twee soorten leden :

- de A - leden, (bijdrageplichtige, werkende leden)

- de B - leden, (opgenomen, adviserende, niet bijdrageplichtige leden).

De A - leden bestaan uit houders van het jachtrecht, gelegen binnen het gebied van de WBE. 
medejachtrechthouders, en de beëdigde jachtwachters. 

De B - leden bestaan uit afgevaardigden van belangengroepen zoals, het stadsbestuur, politie, rijkswacht, 
Waters en Bossen, personen met bijzondere bekwaamheid, natuurverenigingen, grondeigenaars en 
landbouwers.

1.3 Status van het wildbeheerplan

Het beheersplan, vastgesteld bij gewone meerderheidsbeslissing van de raad van beheer is voor alle leden 
bindend. 
Wijzigingen die men wil aanbrengen aan dit beheersplan zullen op dezelfde wijze dienen genomen te 
worden.
Het plan biedt aan derden de mogelijkheid kennis te nemen van de doelstellingen en de manier waarop wij 
hopen deze te realiseren.

2.  Inventarisatie

Bodembezetting

Tabel : Procentuele bodembezetting 1996 : 

Bron: NIS, eigen bewerkingen



In de tabel met het bodemgebruik vallen volgende markante gegevens op:

a) Vergeleken met het gemiddelde voor het Vlaamse Gewest blijkt het aandeel van de landbouw 
opmerkelijk groter te zijn binnen het gebied (70,6 % tegenover 59,8 % voor Vlaanderen).Vooral het 
akkerland scoort beduidend hoger, terwijl het percentage grasland het gewestelijk gemiddelde benadert. 
De bebossingsgraad is merkelijk lager, evenals het aandeel aan woeste gronden. Als men beide getallen 
samentelt, blijkt het percentage, dat traditioneel als natuurgebied kan bestempeld worden (6,2 % in de 
WBEVA) slechts goed de helft van het gewestgemiddelde (11,7%). Op grond van deze naakte cijfers zou 
de vraag kunnen gesteld worden of deze lage kwantiteit wel kan verantwoorden dat de Vlaamse 
Ardennen als kandidaat regionaal landschap in aanmerking komt. 

     
     
     De ecologische kwantiteit zal deze vraag in positieve zin moeten beantwoorden, evenals   
     de beduidend lagere verstedelijkingsgraad en de waarde die een aantal cultuurgronden  
     toch nog bezitten op biologisch vlak.
b) Vergeleken met het gemiddelde voor de provincie blijkt andermaal het agrarisch karakter 
     van de Vlaamse Ardennen (70,6% tegenover 65% voor de provincie). Het lichtjes hogere
     bospercentage en (vooral) de minder grote verstedelijking wijzen op het rurale karakter en  
     op de hogere natuurkansen in een natuurarme provincie.

c) Intern worden vrij grote verschillen vastgesteld tussen de betrokken gemeenten: van het  
    zeer agrarische Maarkedal (81,4 % cultuurland) tot het meer verstedelijkte Ronse 
    (56,8 %).
    Nochtans is niet altijd een parallel te trekken tussen de aanwezigheid van landbouwgrond  
    en bos. Ronse heeft een veel hogere bebossingsgraad dan Maarkedal.
    De noordelijke gemeenten in het gebied zijn duidelijk minder bebost dan deze in het   
    zuiden ( Ronse, Kluisbergen Brakel).
    Ronse, Oudenaarde en Zottegem lijken erg verstedelijkt, maar een meer gedetailleerde  
    benadering leert dat deze steden naast de stadsagglomeratie nog erg landelijke en  
    natuurrijke gebieden hebben.

De totale oppervlakte van het werkgebied van de WBEVA bedraagt 33 664 ha, waarvan: 

16 184 ha akkerland
  7 563 ha grasland
  1 207 ha tuinen en boomgaarden
  1 924 ha bos
     164 ha woeste gronden

In het totaal zijn 27 738 ha onbebouwd en 4 183 ha bebouwd.
De rest (andere) zijn niet-gekadastreerde percelen.

Grafisch voorgesteld ziet de bodembezetting in ha en procenten er als volgt uit :



2.1 Bodemtype, waterbeheersing en landschapstype.

2.1.1 Bodemtype

In het werkingsgebied van de WBEVA kunnen we onderscheid maken tussen
- landbouwgronden
- bossen
- moerassen
  de overstromingsgronden gelegen in de Scheldevallei zijn sedert de kalibrering van de 
  Schelde in 1985 tot een minimum herleid en hebben als overstromingsgebied nog een  
  minimale functie. Het zijn de typische Scheldemeersen, het zijn praktisch uitsluitend lichte  
  alluviale gronden. Ze bestaan grotendeels uit zand. Minder dan 1/10 bestaat uit 
  zandleem of klei.

2.1.2 Waterbeheersing

2.1.2.1 Riviervalleien

Zeer speciale ecotopen situeren zich in de brede, groene as, gevormd door de Schelde. Deze open 
landschappen, die zich deels verder zetten langs de benedenloop van de Maarkebeek en de Zwalm vormen 
ecotopen die zich duidelijk onderscheiden van de andere gebieden in de eigenlijke Vlaamse Ardennen. De 
brede dalbodems met zandleemgronden (tot de hoogtelijn van 40m) zijn grote koutergebieden, die sterk 
gelijken op deze van de plateaus in de Vlaamse Ardennen. Meer specifiek en contrasterend zijn de alluviale 
of aangeslipte gronden aan beide zijden van de Schelde.
Rechttrekkingen deden er tevens een aantal afgesloten rivierarmen ontstaan, die gunstig kunnen evolueren 
naar biologisch rijke waterplassen. De alluviale riviervlakten met zware kleibodems, dikwijls op 
veensubstraat bestaan overwegend uit grasland. 
De vallei wordt doorsneden door talrijke grachten en sloten, hier en daar omzoomd door populieren en 
wilgenrijen. Rond deze slootjes ontwikkelden zich plaatselijk rietkragen en ruigtekruidenvegetaties. Hier en 
daar vinden wij vochtige bosjes.
Botanisch heeft de Scheldevallei een aantal karakteristieke bloemplanten.
- in de hooiweiden: grote ratelaar, moeraskartelblad, dotterbloem, koekoeksbloem, tweerijige 
     zegge (planten van het Calthionverbond), naast pinksterbloem, egelboterbloem, scherpe  
     zegge, pijptorkruid, waterkruiskruid, watermunt, wilde bertram en knoopkruid
- in de graasweiden blijft nog slechts een fractie van deze rijke vegetatie overeind
langs de slootjes en in rietkragen groeien ruigtekruiden als moerasspirea, valeriaan, grote 
boterbloem, engelwortel en kattestaart.

De avifauna is de rijkste van het hele grondgebied van de WBEVA.
Vooral in de winter pleisteren hier goudplevieren, watersnippen en andere steltlopers als grutto, wulp, 
tureluur, oeverloper en ruiters. Wilde eenden, wintertalingen en diverse ganzensoorten worden hier 
waargenomen, naast roofvogels als torenvalk en blauwe kiekendief.
Specifieke zangvogeltjes zijn tapuit, sprinkhaanrietzanger, ijsvogel, kleine karekiet, rietgors, paapje en 
bosrietzanger.
De meanders bezitten bovendien een typerende vegetatie met gele plomp, zwanenbloem, gele lis, pijlkruid 
en andere waterplanten. Van nature kwam er een gevarieerde visfauna voor.
Dit gebied werd overigens zorgvuldig geïnventariseerd in het kader van bet Scheldevalleiproject van de 
Provincie Oost-Vlaanderen o.l.v. de Gentse professoren Daels en Gysels.

2.1.2.2 Beekbiotopen

Van bron tot monding vormen zij lange corridors met eigen, typische levensgemeenschappen. De bron zelf 
en de bovenloop bevinden zich meestal onder bos of in weidegebied met microreliëf, verglijdingen en 
kwelzones.
Het zijn de meest kwetsbare, maar ook de rijkste biotoopjes van de hele streek, die zonder bescherming 
makkelijk degraderen door externe invloeden (bevuiling, vermesting, verstoring, opvulling...).
De middenloop stroomt meestal door een zone van weiden en akkers.
De oevers zijn er dikwijls versterkt met laag geknotte struiken es, vlier, els of hazelaar, met echte knotbomen 
als wilg, es, esdoorn of haagbeuk en nog frequenter, met aan weerszijden van de beek een rij 
canadapopulieren.
Bosplanten als speenkruid, bosanemoon of sleutelbloem zijn restanten van wat ooit een beekbegeleidend 
bos moet geweest zijn.



Deze beekvalleien zijn rijke linten van dierlijk en plantaardig leven en van groot esthetisch belang voor het 
landschap.
In het water van de bronbeken waar de watervervuiling of de overrecreatie niet te snel toeslaan vinden 
beekforel, rivierdonderpad en beekprik een gedroomd biotoop. Vooral de bovenloop van de Zwalm en de 
Terkleppebeek bezitten nog deze merkwaardige en uiterst zeldzame visfauna. Waterspitsmuizen zijn een 
andere zeldzaamheid. Omheen de watermolens broedt de grote gele kwik, pronkstuk van de avifauna.

2.1.3 Landschapstype

Bij het beoordelen van natuur in het sterk door mensen beïnvloede West-Europa speelt het spontaan 
voorkomen van soorten een grote rol. Zo wordt vanaf de jaren vijftig een indeling gehanteerd in volgende 
categorieën:

- natuurlijke landschappen of gebieden: de structuur en het voorkomen van planten en dieren is volledig 
bepaald door spontane processen; in dit geval is de mens als structuur- en soortenbepalend wezen van 
ondergeschikt belang.
Dergelijke natuur of oernatuur is in West-Europa reeds enkele honderden jaren verdwenen (einde van de 
middeleeuwen).

- nagenoeg natuurlijke landschappen: deze landschappen zijn  sterk verwant met de vorige groep; de 
structuur en processen bleven grotendeels bewaard; de tussenkomst van de mens bleef er zeer beperkt. 
Voorbeelden hiervan zijn kwelders, duingebieden (zonder recreatie), hoogvenen. Tot het einde van de 19e 
eeuw konden ook nog enkele bosfragmenten tot deze categorie gerekend worden.

halfnatuurlijke landschappen of gebieden: hier is de rol van de mens bepalend voor de structuur of 
soortensamenstelling van de levensgemeenschap. Binnen deze categorie kan een onderscheid gemaakt 
worden tussen de volgende types: 
structuur grotendeels behouden, maar soortensamenstelling voor een groot deel door de mens bepaald:
vbn. bossen, waarvan de boom- en struiklaag door de mens zijn gewijzigd, maar de kruidlaag nog uit 
soorten van bossen is samengesteld.
structuur door de mens bepaald. soortensamenstelling grotendeels spontaan:
vbn. soortenrijke graslanden, heidegebieden.

 - Cultuurlandschappen: hier is de soortensamenstelling en de structuur vrijwel volledig door de mens 
bepaald; de mate waarin soorten spontaan voorkomen bepaalt de 'restwaarde' voor het natuurbehoud.
Voorbeelden zijn: soortenarme graslanden, akkers, maar ook populierenbossen, bosaanplant op vroeger 
cultuurland.

In het werkgebied van de WBEVA komen natuurlijke en nagenoeg natuurlijke landschappen niet meer voor. 
Alleen een aantal bosgebieden kunnen nog tot het halfnatuurlijk landschap gerekend worden. De graslanden 
van de Scheldemeersen te Wortegem-Petegem en Oudenaarde (natuurreservaat de Langemeersen) 
konden tot voor kort ook nog als halfnatuurlijk beschouwd worden; door de toenemende invloeden van 
ontwatering en bemesting kunnen ze nu beter tot het cultuurlandschap gerekend worden. Vrijwel de 
volledige 'natuur' met KLE (Kleine Landschapselementen) moet tot het cultuurlandschap gerekend worden. 
Plaatselijk zijn nog elementen uit het halfnatuurlijk landschap aanwezig. Spontane vegetaties zijn meestal 
beperkt tot bossen en perceelsranden.
De fauna is mobieler en maakt in ruime mate gebruik van het cultuurlandschap.

Nog duidelijker wordt de situatie wanneer we binnen het halfnatuurlijk en cultuurlandschap een onderscheid 
gaan maken naar de percelering: in gans het gebied van de WBEVA blijken geen grote ongeperceleerde 
oppervlakten natuurgebied voor te komen. Alleen sommige grotere boscomplexen kunnen eventueel als 
dusdanig beschouwd worden. Alle 'Natuur' in de WBEVA blijkt dus in percelen opgedeeld.



2.2 Grondgebruik

2.2.1 Land- en akkerbouw

Graslanden:

Vrijwel alle grotere oppervlakten zijn onder intensief landbouwgebruik. De weinige die tot nu van intensieve 
landbouwexploitatie konden gevrijwaard blijven zijn door private natuurbehoudsverenigingen aangekocht.

Verspreid in het landschap komen nog restanten van soortenrijkere types voor. 
Drie hoofdtypes worden onderscheiden :
Soortenrijke natte qraslanden:
deze zijn in oppervlakte sterk teruggelopen; de beste voorbeelden zijn te vinden in de Scheldevallei; 
fragmenten ervan komen nog verspreid voor in het gebied van de WBEVA. Deze liggen meestal ter hoogte 
van bronniveaus. Vrijwel alle grotere oppervlakten zijn als hooiland (al dan niet met nabeweiding) in gebruik.
Soortenrijke droge en vochtige draslanden:
dit type is in het gebied zo goed als verdwenen, en neemt vrijwel geen oppervlakten in. Fragmenten zijn te 
vinden in randen van graslanden, wegbermen. De mogelijkheden tot herstel zijn nog beperkt aanwezig.
Soortenarme draslanden:
dit ecotoop neemt meer dan 90% van alle grasland-oppervlakten in; het omvat alle bemeste graslanden 
onder intensief landbouwgebruik. Het zijn de kenmerkende 'groene weiden'.
Meestal komen in deze graslanden minder dan 20 soorten spontaan in de vegetatie voor; meestal betreft het 
dan nog nitrofiele species.
Ook de graslanden in onze kleinschaliger landschappen met veel knotwilgenrijen zijn soortenarm; een 
opwaardering op de Biologische Waarderingskaart is meestal te danken aan de aanwezigheid van 
fragmenten van vroegere vegetaties in de perceelsranden.

Akkers:

Binnen deze categorie wordt meestal onderscheid gemaakt tussen hakvruchtgemeenschappen en 
graanakkers; gezien het intensief gebruik, de zware bemesting en ontwatering, voor- en nateelten is dit 
onderscheid niet langer zinvol. Vrijwel alle interessante kruiden zijn verdwenen door zaadzuivering 
“herbiciden". Het onderscheid tussen de verschillende bodems is meestal niet meer in de soorten van de 
vegetatie terug te vinden.

Open akkerlandschappen.

Deze biotopen, die zelden in aanmerking komen in een gebiedsgericht natuurbeleid, bezitten of bezaten ooit 
een eigen vegetatie en fauna. Typische planten zijn er de akkerkruiden met klaproos en blauwe korenbloem. 
Maar ook vergeten soorten als akkerboterbloem, grote ereprijs, knopkruid, barbarakruid en akkervergeet-
me-nietje horen of hoorden er thuis.
In de open kouters leven ook enkele kenmerkende diersoorten: veldmuis en wezel, insekten- en 
vlindersoorten als zandoogjes en schoenlappers. Onder de vogels zijn te vermelden: grauwe gors (sterk 
verminderd in aantal), witte kwikstaart, graspieper, veldleeuwerik (ook al gedecimeerd), gewone gele kwik. 
Roofvogels zeilen regelmatig door de lucht: blauwe kiekendief en in de buurt van bossen buizerd, 
wespendief, torenvalk. Verrassend zijn hier ook de solitaire en soms eeuwenoude bomen.

Het grasland wordt overwegend gebruikt voor intensieve begrazing door melkvee.
De weiden worden met moderne landbouwmachines bewerkt.
Op de akkers zijn de teelten: maïs, aardappelen bieten, graan, grove groenten (erwten, bonen), rapen, 
bladkool.
Moderne landbouwbedrijven - ruilverkaveling.
Landbouwmachines veroorzaken veel slachtoffers onder het wild.
Monocultuur. Bemesting



2.2.2 Bosbouw

Bossen:

Deze zijn kenmerkend voor de Vlaamse Ardennen en kunnen verdeeld worden in drie hoofdgroepen :
a) eiken-berkenbossen op de zandige toppen; deze bossen zijn dikwijls ingeplant of 
vervangen door naaldhout; een ander degratie-stadium is heide;
b) eiken-beukenbossen op de leem- en zandleemplateaus; de oppervlakte ervan is meestal beperkt tot de 

gronden met sterke reliëfverschillen; enkele grotere bossen behoren tot dit type; 
c) goudveil-essenbossen in de natte brongebieden van de leemplateaus.

Naast deze drie grote groepen zijn ook nog elzenbossen en olmen-essenbossen aanwezig. De oppervlakte 
van deze bossen is beperkt. De indeling in diverse bostypes is voornamelijk gebaseerd op de 
soortensamenstelling van de kruidlaag.

2.2.2.1. Bosecotopen

Op basis van de exploitatievorm onderscheiden we 3 bostypes: hooghout, middelhout en hakhout. In de 
verschillende bossen komen deze types dikwijls naast en door elkaar voor. Enkel wanneer een bos 
gekenmerkt wordt door één van deze exploitatievormen zullen wij speciaal de aandacht vestigen op deze 
bosbouwkundige indeling.

a) Eiken-berkenbossen

Boven de 130m-grens (op zure en grove Diestiaangrond) hoort van nature een EIKEN-BERKENBOS thuis. 
Door menselijk ingrijpen groeit hier nu NAALDHOUT met Europese lork, grove den en Corsikaanse den. Het 
zijn aangeplante (19de eeuwse) bossen, waarin nog soorten van de oorspronkelijke bossen voorkomen: 
vuilboom, adelaarsvaren, blauwe bosbes, struikheide, valse salie. Deze donkere naaldbossen vormen ideale 
overwinteringsgebieden voor ransuil, appelvink en kruisbek. '

b) Eiken-beukenbossen

Op de leem- en zandleembodems van de heuvelkammen en vooral langs de heuvelflanken ontwikkelde zich 
het EIKENBEUKENBOS. Beuk is er, o.a. door menselijke ingreep, de meest voorkomende soort. Hakhout en 
struiken ontbreken vrijwel, de kruidlaag is er soortenarm. Hulst, wilde hyacint, braam, adelaarsvaren en 
(sporadisch ) dalkruid doorbreken de eentonigheid. Grote en kleine bonte specht en kleine zangvogels zoals 
de fluiter, boomklever en mezensoorten leven hier. De paddestoelen zijn er talrijk, zowel in aantal als in 
soorten. Bosranden kunnen een eigen zoom- en mantelvegetatie bezitten (= een enkele metersbrede strook 
met een grotere variatie aan bomen en struiken: spekwortel, boswilg, es, bosroos, bosrank, enz.).
Deze mantels herbergen ook een groot deel van de bosfauna; zowel vogels als kleine zoogdieren nestelen 
hier en vinden voedsel in het bos en omgevend cultuurland. Goed- ontwikkelde mantel- en zoomvegetaties 
zijn vrijwel verdwenen uit het gebied; het herstel ervan is één van de prioriteiten van het natuurbehoud.

Naast de grotere, veelal uniforme beukenbossen komen verspreid in het landschap kleinere bosjes voor. 
Deze zijn meestal veel soortenrijker in de boomlaag: zoete kers, es, esdoorn, zomereik; dikwijls zijn zij ook 
ingeplant met tamme kastanje en amerikaanse eik. In de lagere struiklaag treffen we hazelaar, haagbeuk, 
vlier, Gelderse roos en rode kornoelje. 
Als opvallende kruiden groeien er o.a.
bosanemoon, kleine maagdenpalm, longkruid, gele dovenetel, gevlekte aronskelk, muskuskruid, 
boszegge, ...
Deze kleinere bosjes zijn meestal overblijfsels van vroeger hakhout; deze exploitatievorm is grotendeels 
verdwenen. Zij worden nu veelal als middelhout (hakhout met hooghout van populier, es, zoete kers) 
beheerd. Daar waar oude populieren voorkomen, is ook de paarse schubwortel te vinden, één der meest 
kenmerkende soorten van de Vlaamse Ardennen.

c) Goudveil-essenbossen

Zeer typisch voor de streek zijn de BRONBOSSEN, erg gewaardeerd bij insiders. In deze bosjes groeien de 
meest typische plantensoorten als hangende zegge, bittere veldkers, reuzenpaardestaart en beide soorten 
goudveil. Dikwijls zijn deze kleine bosjes verruigd en is de bodem er aangerijkt met stikstof en fosfor, 
waardoor nitrofiele ruigtekruiden een dominante positie kunnen innemen: grote brandnetel, kleefkruid en 
bramen bepalen er het zomeraspect.
De vuursalamander voelt er zich thuis.



d) Elzen-olmenbossen

Als de bodem echt moerassig is, spreekt men van BROEKBOSSEN.
Zwarte els, wilg en es zijn er zowat de enige houtige soorten. Bij verstoring komen kale jonker en pitrus er 
massaal voor. Muskuskruid, slanke sleutelbloem, gevlekte aronskelk, gele lis, moerasspirea, kattestaart en 
dotterbloem groeien in deze natte bossen. Plaatselijk hebben ook deze bossen erg te lijden van 
voedselaanrijking, wat resulteert in een vegetatie met brandnetel, wilde hop, bitterzoet en kleefkruid.

e) Populierenbossen

Tenslotte zijn er de populierenbossen, die dikwijls de beek langwerpig begeleiden of op alluviale gronden 
werden aangeplant. Deze aanplantingen groeien op mineraalrijke grond; de plantengroei wijst dan ook 
dikwijls op een zekere vervuiling, vermesting of degradatie.

In de grote boscomplexen hebben bepaalde eigenaars  reeds bosbeheerplannen opgesteld. Dit plan, dat 
goedgekeurd dient te worden door de Administratie van Bos en Groen, voorziet een beheer, over een duur 
van 20 jaar en levert voor de in deze periode voorziene onderhoudswerken (kappingen, dunningen, 
rooiingen en dergelijke), de nodige vergunningen.

2.2.3 Houtwallen
Lineaire en puntvormige elementen:

In de kartering van de Biologische Waarderingskaart zijn deze elementen afzonderlijk op kaart aangebracht. 
In deze studie wordt er slechts een globale aandacht aan geschonken. Dikwijls worden deze elementen 
onder de term Kleine Landschapselementen (KLE) samengevat. Zij kunnen een belangrijke rol spelen als 
relicten van een vroeger cultuurlandschap, als de laatste resten natuur in een intensief gebruikt landschap of 
bij natuurontwikkeling.

Hellingen onder cultuur

Nauw verwant met de hellingsgraad en de vochtigheid bieden de hellingen enkele karakteristieke biotopen. 
Waar de kwelzones nog  niet gedraineerd werden, groeien moesdistel, holpijp , gevlekte orchis, 
moerasspirea en moeraszegge. 
Vooral de steile flanken van de asymmetrische valleien vertonen een zeer afwisselend en kleinschalig 
uitzicht met een dicht opeenvolgende afwisseling van bosjes, weiden,. kleine akkers, hoeven en oude 
woonhuisjes (langs de typische bronstraten bijvoorbeeld).
De zeldzame traditionele hoeve is omgeven door linden en notelaars. Huis- en boerenzwaluwen vinden er, in 
sterk afnemende mate, een habitat. Ook kleine zangers als spotvogel, vink, winterkoning en gekraagde 
roodstaart zijn cultuurvolgers geworden. Grauwe vliegenvanger en geelgors huizen omheen de oude 
hoogstamboomgaarden, die omgeven worden met hagen of knotbomen.
Heel typische landschapselementen zijn er de meidoornhagen omheen boomgaard of huisweide en de nog 
zeldzamer kaphagen van es of haagbeuk. Vooral de (allerlaatste) echt landelijke gebieden in Maarkedal, 
Brakel, Horebeke en Mater bevatten nog dergelijke cultuur- en landschapsrelicten.

Lijnvormige biotoopjes.

Eveneens sterk gebonden aan de hoogteverschillen, die een agrarisch bodemgebruik bemoeilijken, werden 
in het landschap lijnvormige elementen aangelegd die bijzonder rijke corridors vormen voor planten en 
dieren. Taluds verdelen sommige hellingen in kleinere en vlakkere terrassen. Of deze taluds antropogeen 
(door mensentoedoen gemaakt) zijn, dan wel natuurlijk van oorsprong, altijd vormen zij dankbare 
verbindingen langs waar fauna en flora kunnen uitzwermen: bosplanten als salomonszegel, 
reuzepaardestaart, gele dovenetel of vingerhoedskruid profiteren van deze verspreidingskansen. De 
struikvormige houtsingel (olm, haagbeuk, braam, meidoorn, sleedoorn, es...) biedt schuil- en nestplaatsen 
aan hazelworm, vleermuizen, dagvlinders, egel, bunzing en zoveel andere diersoorten.
Zeer speciaal zijn ook de holle wegen op de grens tussen helling en plateau. Een rijke en veelzijdige 
vegetatie en een soortenrijke fauna geniet er van een warmer microklimaat met zeldzamer wordende vogels 
als braamsluiper, paapje en distelvink.

De bestaande houtwallen worden door de leden van de WBEVA zoveel mogelijk bewaard. Waar mogelijk 
worden nieuwe houtwallen aangeplant. Er werden houtwallen aangeplant sinds de oprichting van de WBE 
met een totale lengte van meer dan 1 km.

2.2.4  Geklasseerd landschap



Geen geklasseerd parkgebied bekend binnen de omschrijving van het werkgebied.

2.2.5 Natuurreservaten
Talrijke natuurreservaten zijn gelegen binnen of grenzen aan de WBEVA.
Deze natuurreservaten zijn deels erkend en worden op een professionele wijze beheerd om hun belangrijke 
natuurwaarden te vrijwaren en uit te breiden.





Lijst van de Beëdigde Bijzondere Veldwachters binnen het werkgebied van de WBEVA 
  
 Naam & Voornaam                    Telefoon                   Straat                    Postnr       Gemeente         Aangesteld door :

 1 Aelvoet Marcel                 055 / 31 70 32           Ellestraat 13 9680  Maarkedal      Jachtgroep Van 
Crombrugge & Co
 2  Brodeau Johan                 055 / 49 85 90  Dries  47                 9630  Zwalm        Eeckhout Noël
 3 Browaeys Guy                 055/ 21 70 78  Athstraat 46 9600  Ronse        Hantson  Alain
 4 De Boitselier Gerard                 09 / 360 49 56            Puttestraat  35  9620  Zottegem        Jachtgroep 
T’Siobbel & Co
 5  Kellens Roger                 055 / 49 94 83  Latemdreef  89 9630  Zwalm        Eeckhout Noël
 6  Mattijs Paul                 055 / 42 41 63  Bergstraat 5 A 9660  Brakel        Decock Paul
 7 Torck Eric                 055 / 49 81 40  Smarre 41 9667  Horebeke        Blommaert Egbert
 8 Van Cauwenberghe  Marc 055 / 45 57 44  Perreveld 8 9660  Brakel        Van Liefde Roland
 9 Van Den Bossche  Herman 055 / 42 50 84  Bontestraat 61 9620  Zottegem        Van Helleputte 
Gratien
10 Van Coppenolle Adelin 055 / 31 53 36  Kapellenberg 3 9680  Maarkedal      De Brabander jan

2.4 Planologie

Op diverse beleidsniveau's, nationaal, provinciaal en gemeentelijk zijn ontwikkelingen gaande en zijn er 
beleidsplannen m.b.t. het beheer van natuur en landschap. Zo zijn er o.a. de groene hoofdstructuur, de 
WBE's, het MINA-plan, het GNOP. Op stedelijk vlak trachten wij de belangen van de WBE te laten opnemen 
in het GNOP.



2.5  Wildstand

2.5. 1 Afschotinventaris

Afschotgegevens WBEVA  jachtseizoen 1990 tot 1997 :
(inclusief gegevens vos rond Kluisbergen)

Een afschotplanning wordt jaarlijks opgesteld.

 2.5.2  Inventarisatiegegevens

Aan de hand van een inventarisatieformulier zullen onze leden een inventarisatie maken van de in het 
gebied voorkomende diersoorten. Met milieuverenigingen kan contact opgenomen worden om deze 
inventarisatiegegevens samen op te maken.
Gewaarschuwd wordt voor het te absolute karakter van cijfers, gezien onder andere de wisselende stand, te 
wijten aan het  trek- en  zwerfgedrag, of het heimelijk leven, van bepaalde diersoorten.

WILDSOORTEN ANDERE SOORTEN
DECREET ART. 3 :

VERPLICHT                                                        FACULTATIEF



Cultuurvolgers die schade aanrichten :

2.6  Wildschade en predatie

2.6.1 Wildschade

In de landbouwgebieden wordt schade aan gewassen en voerkuilen aangericht door ganzen, waterhoen, 
kraaien, eksters, kauwen, roeken en duiven. Daarnaast kan door konijnen, hazen, houtduiven en eenden 
schade worden aangebracht aan land- en tuinbouwgewassen zoals graansoorten en koolgewassen. In de 
bosgebieden kunnen jonge aanplantingen beschadigd worden door haas en konijn.
Wildschade wordt zoveel mogelijk voorkomen door afrastering van schade-gevoelige percelen, het verjagen 
van schadeverwekkers en bij gebrek aan resultaat, intensief bejagen van onder andere konijn, kraai, ekster, 
houtduif op voerkuilen en kwetsbare percelen. Hazen, roeken en kauwen worden niet verdelgd, enkel 
verjaagd.

2.6.2 Predatie

In het gebied van de WBE komen veel predatoren voor, vooral de rechtbekken zoals kraai, roek en ekster. 
Daarnaast is het aantal vossen sterk toegenomen, evenals stootvogels zoals torenvalk, buizerd en 
kiekendief. Rondzwervende katten zijn zeer ernstige predatoren die in de jachtvelden intens moeten worden 
bestreden. Ook het aantal bruine ratten is aangegroeid, de bruine rat is een fel onderschatte predator.

2.6.3 Aansprakelijkheid bij wildschade



Aansprakelijk voor wildschade zijn de eigenaar/grondgebruiker en/of de jachtrechthouder.
1.De eigenaar - grondgebruiker als:
a. de gronden niet bejaagd mogen worden of hij beperkende voorwaarden aan het jachtverhuur verbindt, 
waardoor de  jachtrechthouder de schade niet kan voorkomen.
b. hij redelijke voorzorgsmaatregelen achterwege laat, zoals bijvoorbeeld het tijdig waarschuwen van de 
jachtrechthouder en het beschermen (afrasteren) van waardevolle en schadegevoelige gewassen waar dit 
nodig is.
2.De jachtrechthouder als hij niet alles heeft gedaan wat een goed jager betaamt om schade te voorkomen.
Een verantwoord en aangepast afschot waardoor de voorjaarsstand van de schaderveroorzakers op  het 
juiste niveau komt. Via goede contacten met de grondgebruiker, overleg plegen over schadebeperkende 
maatregelen, zoals afrasteren, voederaanbod en effectief optreden bij dreigende wildschade. Dit laatste 
eventueel door melding tot afschot als de schadebestrijding buiten de normale openingstijden van de jacht 
valt.

2. 7 Beheer afgelopen periode

Het wildbeheer werd in de afgelopen seizoenen door de verschillende jachtrechthouders zelf bepaald en 
was gericht op het instandhouden van de bejaagbare wildsoorten. Wel werden de laatste jaren gezamenlijk 
tal van klopjachten op de vos  gehouden, teneinde de schade te beperken aan broedsels van o.a. fazanten, 
patrijzen, weidevogels, zangvogels en aan jonge dieren.

2.7.1 Afschotcijfers

De afschotcijfers van de WBEVA zijn per jachtseizoen opgemaakt en worden jaarlijks bijgehouden en 
geëvalueerd.

2.7.2 Jachtmethodes

Jacht voor de voet wordt in de WBEVA verreweg het meest toegepast. In de bosgebieden, worden meestal 
drijfjachten gehouden. Tevens zijn er observatiehutten geplaatst, voor de loerjacht en wildobservatie. In 
enkele revieren wordt met het fret konijnen bejaagd en verdelgd.

2.7.3 Jachttoezicht en stroperij

Stroperij komt nog steeds voor in de WBEVA. Het belangrijkste punt is hier stroperij 's nachts. Dit gebeurt al 
dan niet in bendes van verschillende personen of voertuigen uitgerust met de meest moderne 
stroperstuigen.
In onze WBE zijn bewakingscellen opgericht die bestaan uit beëdigde wachters en uitgerust zijn met 
moderne communicatiemiddelen om op weinig tijd alle belanghebbenden te kunnen oproepen om aldus 
efficiënt te kunnen optreden.
Het toezicht, door deze jachtwachters uitgevoerd, heeft zeker effect op de stroperij.
De beëdigde jachtwachters hebben samen met de WBE een goed contact met  politiediensten en rijkswacht.

2.7.4 Verwilderen en bijvoederen

Een recent decreet laat het verwilderen van fazanten, onder welbepaalde voorwaarden toe. In de meeste 
jachtvelden wordt het wild ook bijgevoederd, hetzij in de vorm van een wildakker, hetzij meer intensief 
gedurende de winter. Het is duidelijk dat tal van andere, niet bejaagde diersoorten hier ook van profiteren.
Het inrichten van wildakkers, indien mogelijk met doorlevende gewassen, kan een goed alternatief zijn voor 
haagkanten. Zeker de aanleg van wildakkers, bestaande uit gewassen die dienstig kunnen  zijn voor 
groenbemesting, dient onderzocht te worden (bv.: zaaien van klaver onder graangewassen, na de 
graanoogst schiet de klaver uit, wat goed voedsel is voor haas en ree).



2.7.5 Wildredder

In ons gebied zijn bepaalde landbouwers overgeschakeld naar het maaien met een wildredder. 
Dit instrument wordt naast de maaibalk gehangen en kamt de volgende te maaien strook uit, om het wild te 
verjagen. Dit tuig, samen met andere maaimethodes en oplettendheid van de maaier, kan veel wild redden. 
Betrokkenheid van de landbouwer is hier een must.

2.7.6 Biotoopverbetering

1. Maatregelen tot biotoopverbetering :

 
a.  Aanplanten van bossen en bosjes, haagkanten, houtwallen, taluds en bermen met 
    streekeigen beplantingen waarbij alle exoten dienen te worden geweerd en beplant met   
    streekeigen plantgoed zoals : els, vlier enz.
b. Aanmoedigen bij de landbouwers van Faunabraak en perceelsrandenbeheer.
    Maatregelen nemen tot overeenkomsten met landbouw met het oog op het stimuleren van   
    deze faunabraak en perceelsrandenbeheer vanaf 2000 samen de subsidieregelgeving van 
    de Vlaamse Gemeenschap. 
    Gezien wij denken dat sommige restpeceeltjes voor de landbouwer meer moeite zullen  
    vragen om de nodige formaliteiten te vervullen dan ze uiteindelijk naar opbrengst en 
    subsidie inhouden, zullen wij zelf voor de noodzakelijke vergunningsaanvragen moeten 
    zorgen. De maand februari lijkt ons hier na het jachtseizoen de meest geschikte periode.

Knelpunten :

Gezien wij een relatief kleine oppervlakte van ongeveer 750 ha bos en hakhout in jachtbeheer bezitten, 
waarvan ongeveer 500 Ha in privé-eigendom (ook van onze leden) zijn wij in de ongeveer 15.000 Ha 
oppervlakte van ons aangesloten werkgebied, aangewezen op afspraken in een vertrouwelijke en 
vriendschappelijk sfeer met de landbouwers. 
Wij kunnen dus door middel van beheersovereenkomsten met landbouwers het bospatrimonium behouden 
en uitbreiden, hetgeen ons in zekere mate ook lukt. 
In 1999 werden daarenboven op persoonlijke eigendom van onze ledenjagers, ongeveer 
20 Ha bos aangeplant met streekeigen plantgoed.

Wij betreuren echter, dat de meest geschikte biotopen met onze eigen centen worden opgekocht door 
overheidsinstellingen en natuurbeherende verenigingen waarbij nadien alle jachtdaden worden verboden.

Daarom zijn wij genoodzaakt, indien wij deze ook voor de jacht zo noodzakelijke biotopen willen behouden, 
in keiharde aankoopconcurrentie te moeten treden. Om de boot af te houden  dienen wij zeer hoge en 
onverantwoorde prijzen te betalen, hetgeen nefast is voor alle partijen en zeker ook voor de landbouwers.

Te voorziene maatregelen:   

Wij denken dat de overheid hier haar verantwoordelijkheid moet nemen om ook beheersjacht in en op 
Openbare Domeingoederen, natuurgebieden en reservaten mogelijk te maken. Deze beperkte en 
regulerende jachtdaden in samenspraak met de overheid en of natuurbeheer, zou dit aankoopbeleid kunnen 
normaliseren tot bevrediging van alle partijen wiens doel naar verbetering van natuur en biotopen 
gemeenschappelijk is. 

Zolang over wildbeheer in percelen, eigendom van de overheid en terreinbeherende natuurverenigingen, 
geen akkoorden daarover kunnen worden bereikt, pleiten wij voor een aankoopbeleid door 
overheidsinstellingen met op zijn minst optie van beheersjacht.

2.7.7 Public relations

Teneinde de werking van de WBE  beter bekend te maken bij het grote publiek, zouden onder andere 
volgende maatregelen getroffen kunnen worden:
- Het verspreiden van borden, formaat A4 bijvoorbeeld met  het  Logo  "WBE", op percelen  
  liggende in het werkingsgebied en  zichtbaar vanaf de openbare weg.
- Het leggen  van contacten met milieuverenigingen, bijvoorbeeld voor het opmaken van  
  inventarissen van fauna en flora.



3  Evaluatiebasisgegevens

3.1 Wildtellingen.

3.2 Behoud en biotoopverbetering.

3.2.1 Predatie.

Het grote aantal rechtbekken (kraaien, roeken, eksters), verwilderde katten (niet te verwarren met wilde 
katten ) kat en vos, zijn in het gebied van de WBE de oorzaak van een ruime predatie. Overmatige predatie 
zal moeten worden voorkomen door regulering van rechtbekken, katten en vossen.

3.2.2 Loslopende honden.

Niet aangelijnde honden in bossen en het veld zorgen voor rust- en nestverstoring van het wild.
Vaak gebeurt dit onbewust door recreanten, alhoewel dit bij wet ( bosdecreet o.a.)verboden is. 
Aan de gemeente kan, via politiediensten, de vraag gesteld om dergelijke verbodsbepalingen in de 
verordeningen op te nemen en signalisatie aan te brengen op de drukst gebruikte wandelpaden.
In sommige gemeenten is reeds een politiereglement uitgevaardigd tegen loslopende honden.

3.2.3 Valwild

Het valwild (wild dat accidenteel omkomt) valt vooral ten slachtoffer van het verkeer. 
Het betreft hier vooral haas, konijn, fazant. De WBE kan werkvergaderingen met de bevoegde 
diensten beleggen om maatregelen uit te werken om het valwild te beperken.
Verschillende oplossingen kunnen besproken worden, waaronder wildspiegels en omheiningen.
Indien kanalen en rivieren voorzien van betonnen oevers de WBE doorkruisen, kunnen reeën en hazen 
verdrinken. Besprekingen met de Dienst der Scheepvaart zouden bij de dijkwerken moeten voorkomen dat 
dergelijke betonnen oevers worden geplaatst dat uitstappen van wild mogelijk maakt.

3.2.4  Stroperij en jachttoezicht

In het gehele jachtgebied wordt regelmatig gestroopt. De jachtvelden met private wachters worden minder 
belaagd. Met de politie van de gemeente bestaat een goede samenwerking. Gezamenlijke controles zouden 
kunnen worden uitgevoerd, doch bij gebrek aan politie en rijkswachtpersoneel is dit momenteel niet mogelijk. 
Wij zijn er nochthans van overtuigd dat hoe langer hoe meer, de Bijzondere Wachters een belangrijke 
opdracht te vervullen hebben i.v.m. de algemene beveiliging van de bevolking en in het bijzonder door zijn 
nachtelijke patrouilles zou hij zeker kunnen bijdragen tot verbeterd toezicht in het algemeen belang.
De inschakeling van de Bijzondere Veldwachter, met zijn specifieke nachtelijke opdrachten, is ons inziens 
noodzakelijk in de nieuwe politiestructuur.
Sommige Technische beambten van Water en Bossen geven op aanvraag evenzeer hun medewerking bij 
het toezicht, te betreuren valt dat de meeste van deze beambten niet jachtminnend zijn, alhoewel zij 
ambtenaren zijn die ook met het belastingsgeld van de jager worden betaald.
De ervaring leert dat de Bijzondere Wachter van de K.S.H.C.B. gepriviliseerde bijstand verleent bij speciale 
acties en toezicht op verzoek en meestal tegen verdoken vergoeding.



4 Beheerplan

4.1 Doelstelling

De WBEVA stelt zich tot doel:

1. Het bevorderen van een evenwichtige wildstand voor zover dit met de belangenafweging strookt tussen 
landbouw, tuinbouw, bosbouw, natuurbescherming en jacht, zoals aangegeven in de jachtwetgeving.

2. De tot standkoming van een gemeenschappelijk jachtbeleid dat is gericht op een optimale 
      jachtuitoefening, binnen het kader van een goed wildbeheer en op een goede  
      verstandhouding berust tussen  alle leden.
3. Een jaarlijkse inventarisatie, registratie, met daarop evaluatie van de wildstand, afschot en valwild.
4. Het bevorderen van de wildstand door behoud en verbetering van het biotoop, beperken 
     van predatie en valwild bij maaien, het terugdringen van stroperij en verbetering van het   
     milieu.
5.  Het voorkomen en bestrijden van wildschade, door gerichte acties.
6. Het jaarlijks vaststellen van een werk- en bejagingsplan mede gebaseerd op de evaluatie 
     van  wildtellingen, afschot en valwild.
7.  Het opbouwen en in stand houden van goede externe contacten.

Om bovenstaande doelstellingen te realiseren, zal het bestuur van de WBE, in de eerste plaats het initiatief 
moeten nemen, maar zullen daarnaast de leden hun medewerking moeten verlenen.
Hiertoe is de wildbeheerscommissie ingesteld.
·

4.2  Inventarisatie en registratie

Jaarlijks zal er door de jachthouders een voorjaars- en najaarstelling gehouden worden. Deze gegevens, 
plus afschot- en valwildgegevens, worden bij de commissie wildbeheer verzameld. Aan de hand van 
bovengenoemde gegevens zal de commissie een advies bejagingsplan maken dat in overleg met de leden 
zal worden vastgesteld op de jaarlijkse algemene vergadering.

4.3 De jacht t.o.v. wildbeheer concreet.



WILD  BEHEREN - JAGEN - REGULEREN.

Algemene beschouwingen :

Het is duidelijk en staat buiten alle discussie, dat vooral klimatologische invloeden, naast allerhande 
toevallige verschijnselen en onvoorziene omstandigheden zoals ziekten en nieuwe vormen van 
terreinexploitatie, het kweekseizoen en zodanig de wildpopulaties grondig beïnvloeden en bepalen, dit geldt 
uiteraard eveneens voor alle wildsoorten die hier verder worden besproken.
Daarom is het aangewezen alle beheersmaatregelen voor een bepaalde periode 
( minstens 3 opeenvolgende jaren ) aan te houden en na te leven, teneinde een gemiddeld beeld zelfs op 
zeer korte termijn alsnog toch te kunnen evalueren.

Afschotgegevens WBEVA jachtseizoen 1990 tot 1999
(cijfergegevens vos rond Kluisbergen niet inbegrepen)

BESPREKING EN COMMENTAAR  bij de afschotcijfers van bovenstaande grafiek .
Jachtperiode van 1 juli 90 tot 1 februari 2000, binnen het werkgebied van de WBE (15.000 Ha)
Afschotgegevens jachtseizoen 99-2000 zijn op dit ogenblik nog niet beschikbaar.
Per diersoort of groep van dieren zal het door de WBE in haar gebied beoogde beheer in het kort worden 
toegelicht, zoals gepland in september, voor het komende seizoen.



1. HAAS :  Gemiddeld afschot : 24 stuks per km² (100 ha)*  
                Gemiddeld voorkomen vanaf 93/94 : 50stuks per km² (100 ha)  

Gemiddeld voorkomen : 

Deze wildsoort is eveneens sterk gebonden aan zijn typische biotoop die wordt beïnvloed door de 
aanwezige positieve en negatieve elementen.  Er kan worden aangenomen dat op basis van de 
terreinelementen in de daartoe gunstige biotoop, verrekend vanaf 93/94, het gemiddeld voorkomen van de 
haas op  50 stuks per km² (100 ha) kan worden ingeschat, verhouding rammelaar-moerhaas volgens 
afschotgegevens 2/1.  

- Afhankelijk van de najaarsstand zal de bejaging plaats vinden. De praktijk leert dat maximum 1/3  van de 
moerhazen mag worden gestrekt. Bij extreem lage stand zal bejaging niet plaats vinden.

Waarschijnlijk de meest representatieve wildsoort die in de grafiek hier duidelijk bedreigd wordt.
Er kan worden aangenomen dat herbevolking van de haas niet de minste voldoening schenkt en men heeft 
vlug ingezien dat dit experiment na enkele schuchtere pogingen tot uitzetting op zeer kleine schaal totaal 
zinloos was. Vanaf het jachtseizoen 93/94 werd in een soort beheersplan  binnen het werkgebied van de 
WBE, strikte afschotregels bepaald en opgevolgd op straffe van sancties. 

Op basis van de voorjaars- en septembertellingen, is een regel goedgekeurd binnen de Raad van Bestuur, 
waarbij slechts één moerhaas op drie mag worden gestrekt. Jaarlijks opnieuw krijgen de aangesloten 
jachtgroepen op basis van hun telling hun maximum afschot toegestuurd vóór 1 oktober. Waarschijnlijk zien 
wij hier sedert 94/95 de eerste positieve resultaten. 

Conclusie  HAAS  :    populatie herstelt zich sedert 1 juli 90 

Te voorziene maatregelen:   

De in voege zijnde afschotformule te behouden en strikt na te leven.

2. PATRIJS :  Gemiddeld afschot : 40 stuks per km² (100 ha)*  
                    Gemiddeld voorkomen vanaf 93/94 : 120 stuks per km² (100 ha)  

Gemiddeld voorkomen : 

Deze veldhoen is uiteraard gebonden aan zijn typische biotoop die wordt beïnvloed door de aanwezige 
positieve en negatieve elementen eigen aan plaatselijke factoren en invloeden.
Er kan worden aangenomen dat op basis van de terreinelementen in de daartoe gunstige biotoop verrekend 
vanaf 93/94, het gemiddeld voorkomen van de patrijs op zowat 120 stuks per km² (100 ha) kan worden 
ingeschat. Verhouding afschot en tellingen tijdens het jachtseizoen 1/3 

Patrijzen werden in het verleden in het werkgebied van de WBE slechts met kleine mate en slechts in enkele 
jachtgebieden uitgezet om de dalende trend de laatste 10 jaar eventueel op te vangen met het oog op de 
heropbouw van het natuurlijk bestand. De resultaten kunnen als zeer matig tot onvoldoende worden 
geëvalueerd zodat men kan besluiten dat dit experiment niet tot de verwachte resultaten heeft geleid. 
Eveneens kan worden gesteld dat vanaf het jachtseizoen 92/93 een andere afschotwijze werd voorgesteld 
en doorgevoerd. Het is gekend dat de patrijshen na 3 à 4 jaar minder produktief, daarna quasi onvruchtbaar 
wordt. 
De patrijshen is slechts in staat een paar kuikens voort te brengen waarvoor zij uiteraard haar vroeger 
territorium blijft verdedigen. De uitwas van andere jonge beloftevolle kweekdieren wordt hierdoor fel  
gehinderd, zodat men op termijn enkel oude koppels aantreft zonder nieuw bloed de kans te geven, wat 
uiteindelijk deze soort met uitsterven zou kunnen bedreigen. De jacht op deze soort verbieden kan om 
vermelde redenen dit verschijnsel enkel maar bevorderen. Daarom werd aangeraden zo intens mogelijk de 
oude koppels te bejagen en de grote kuddes zeer verstandig en op weidelijke wijze te benaderen. Op 
verschillende jachtvelden zijn de resultaten reeds merkbaar, doch ook hier kan men stellen dat "andere 
invloeden" zeker mede aan de basis liggen en het verschil bepalen tussen het gekweekte materiaal en het 
oogstaanbod. Een algemene biotoopverbetering en aanpassing in het belang van alle grondbroeders dient 



bij hoogdringdheid te worden aangepakt. Acties als faunabraak en perceelsrandenbeheer dienen als 
prioriteietn te worden behandeld.

Conclusie  PATRIJS  :    daling met 46 % sedert 1 juli 90 

Te voorziene maatregelen:
Wise Use (of het verstandiog gebruik) voor alle diersoorten en het gebruik van de natuur is aangewezen.
Opening van de patrijs vervroegen van 1 september en sluiten op 30 oktober is een must.
De oude koppels bejagen en de grote kluchten zeer verstandig en op weidelijke wijze benaderen.
Een verbod tot jacht op de patrijs zal de verdwijning van de soort zeker tot gevolg hebben !

3. FAZANT : Gemiddeld afschot : 115 stuks (100 ha)*     
                   Gemiddeld voorkomen vanaf 93/94 : 230 stuks per km² (100 ha)  

Gemiddeld voorkomen : 

Slechts sedert de invoering van een afspraak binnen de werkgroepen van de maatregel om de fazantenhen 
volledig te sparen ( 92/93 ), en gezien het feit dat weliswaar een kleine minderheid van de aangesloten 
jachtgroepen niet ten volle overtuigd is van het positieve effect van deze regel en er soms nog op eigen 
houtje van afwijken, kan toch worden geschat vanaf 97/98  op een vermoedelijke aanwezigheid in de 
daartoe gunstige biotopen, van ongeveer 230 stuks per km² (100 ha)*. 

Gezien het fazantenbestand in het verleden veelal kunstmatig werd bevorderd en opgedreven lijkt de grafiek 
dan ook niet ten volle representatief wat betreft een evaluatie tot deze wildsoort in de vrije wildbaan. Vanaf 
het jachtseizoen 92/93 werden ten gevolge van het verschijnen van het nieuwe jachtdecreet van 24 juli 91 in 
het werkgebied van de WBE ernstige inspanningen gedaan om naar de toekomst toe het fazantenbestand te 
vrijwaren bij middel van een zeer beperkt afschot van de hennen, zodoende een plaatselijk fazantenbestand 
te bevorderen. Dit verklaart waarschijnlijk mede met "andere" factoren een niet onbelangrijke daling van de 
afschotcijfers naar 1995.

Conclusie  FAZANT  :    daling met 55 % sedert 1 juli 90 

Te voorziene maatregelen:
 
In de geest van de weidelijke beheerjacht ( die niet gelukkig is met de nieuwe maatregel tot herbevolking 
met fazanten ) wordt  voor de toekomst gestreefd naar een verdubbeling van de aanwezige populatie. Dit is 
enkel mogelijk, door de afschotcijfers van de fazantenpopulatie via een afschotplanning per oppervlakte-
eenheid binnen de WBE op te dringen, deze maatregel dient aangehouden zolang hij zijn nut heeft 
aangetoond en desgevallend kan worden bijgestuurd. 
Er wordt proefondervindelijk vooropgesteld dat ongeveer 40 % (hanen) van de aanwezige populatie bij de 
aanvang van het jachtseizoen kan worden gestrekt, 65 % dient gespaard, waaronder 10 % kweekhanen en 
50 % moederdieren (hennen).

Een ministerieel besluit voorziet dat fazanten in uitlooprennen, zonder dak, mogen gelost worden, in de 
verhouding 1 fazant per hectare jachtrevier. Deze regelgeving roept bij de weidelijke jager veel vragen op, 
misbruiken zullen niet achterwege blijven en het imago van de jacht in het algemeen zal weer eens worden 
ingedeukt.
Door biotoopverbetering, voorkoming predatie en bijvoedering wanneer mogelijk en nodig, wordt getracht de 
stand te verbeteren. Een belangrijk element in de opbouw van een fazantenjacht is de  beperking in het 
afschot der hennen.
Er kan voorgesteld worden een beperking van het afschot der hennen in te voeren. Tussen de leden van de 
WBE werd sedert 1997 afgesproken geen hennen meer te schieten.

Konijn

Konijnen worden bejaagd naar gelang de stand, doch vooral in de periode oktober tot februari.
In gebieden waar schade kan worden verwacht, of bij schademeldingen, zal er ook op andere tijden van het 
jaar en eventueel met alle door de wet toegestane middelen worden gejaagd om schade te voorkomen en 
de stand te reduceren. Om onverklaarbare redenen wordt sedert een 10 tal jaar vastgesteld dat de populatie 
drastisch is afgenomen om in 1999 te moeten vaststellen dat bij uitzondering van bepaalde biotopen het 
konijn in het algemeen nog zeer zelden voorkomt.

Men kan stellen dat over het ganse werkgebied slechts op bepaalde typische plaatsen nog konijnen 
voorkomen, in het agemeen kan worden gesteld dat er quasi geen konijnen meer zijn. 



Onderzoek naar de redenen is volop bezig in het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, de oorzaken 
kunnen eventueel invloed hebben op de gezondheid van de mens.

Ree

Reewild komt zeer sporadisch voor in het werkgebied van de WBEVA en wordt dan ook niet bejaagd.
Houtduiven

Deze wildsoort gedijt zeer goed in onze WBE en richt schade aan op bepaalde gewassen.
Beperking in de bejaging is niet noodzakelijk, veeleer wordt gevraagd de bejaging van de houtduif te 
vervroegen naar 15 juni. De regelgeving zoals voorzien in het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 
1998 betreffende de bijzondere bejaging dient vereenvoudigd en versoepeld, zodat deze effectief en 
doeltreffend kan worden uitgevoerd daar en wanneer nodig en dat zij, zoals nu voorzien, haar doel niet 
voorbij schiet.

Wilde eend

Bij de wilde eend komen gebruikelijk grote populaties voor.
's Nachts foerageren deze eenden in de omliggende gebieden.
Bij schade op graangewassen dient verdelgd te worden, doch deze regelgeving dient zoals voor de houtduif 
dringend aangepast te worden.

Zwarte kraai, ekster en Vlaamse Gaai

Wat de kraai en de ekster betreft dient hardnekkig te worden opgetreden, indien de stand te hoog is 
veroorzaakt dit problemen met betrekking tot schade. ( kuilvoer, kool en graansoorten ) . 
In verband hiermee worden in de hele WBE trechtervallen opgesteld.
In sommige streken stellen grote roekenkolonies eveneens ernstige problemen o.a. i.v.p. de fruitteelt, 
waakzaamheid tot deze soort is geboden.

Bruine rat, muskusrat

De jacht op deze soorten zal met alle door de wet toegestane middelen worden toegepast. Indien 
muskusratten worden gesignaleerd, zal de plaatselijke ambtenaar op de hoogte gesteld worden.

4. VOS :  Gemiddeld afschot : 3.6 stuks per km² (100 ha)* op de totale oppervlakte v/d wbe     
               Gemiddeld voorkomen : 9 stuks per km² (100 ha) op de totale oppervlakte van de 
                wbe.

   Bejaagbaar en verdelgbaar zoals de wet voorziet.
   Beschrijving van de toestand in de WBE.
   Een duidelijk beeld van de vossenplaag dient geschetst en aangeklaagd te worden.

De regulatie van de vos werd effectief uitgevoerd op ongeveer 5000 ha van het totale werkgebied van de 
WBEVA, meer bepaald de streek rond het Kluisbos ( Kluisbergen-Ronse-Maarkedal ) en de streek rond 
( Brakel - Horebeke - Zwalm ), in dit gebied  werden in bedoelde periode 547 vossen gestrekt, 
of  11 stuks per km² (100 ha).

Het vosrijke gebied dat zich bevindt rond de industriezone "Reytmeersen" te Oudenaarde (Nederename en 
Welden), dat de laatste tijd sterk in de belangstelling is geweest betreffende tientallen klachten van 
omwonenden die allerhande pluimvee zagen verdwijnen door de strooptochten van de vos in mei-juni, is niet 
in deze tabel opgenomen, daar de jachtrechten op dit terrein niet aan onze WBE toebehoren.

Conclusie   VOS       :    stijging met 1175 %     sedert 1 juli 90

• het gemiddelde werd berekend vanaf 1 juli 90 tot 1 juli 1999 op het totaal aantal geschoten stuks gedurende deze periode.

                     



Algemeen overzicht in % per wildsoort geschoten in het werkgebied van de WBE in dezelfde periode :

Fazant     63.32 % 
Patrijs      21,73 %
Haas       12,94 %
Vos           2,00 %

Beschouwingen rond de aanwezigheid van de vos :

FAZANT :       daling met 55 %
PATRIJS :      daling met 46 %
HAAS :           populatie herstelt zich door gereglementeerd afschot.
VOS :             stijging met 1175 %

Onze ervaring leert ons te kunnen besluiten dat slechts één vos op drie kan worden gestrekt, daaruit dient 
afgeleid dat op basis van het huidig jachtdecreet  het vossenbestand niet afdoende kan worden gereguleerd.
Het is op zijn minst noodzakelijk dat alle betrokken partijen aan tafel gaan zitten, zonder elkaar verwijten toe 
te sturen en eindeloze discussies rond deze problematiek af te ronden met concrete afspraken,  waarbij 
zeker de aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen bij de verantwoordelijken moet worden gelegd. 
Daarenboven is het onmiskenbaar dat de vos een zeer schadelijke invloed heeft op alle dieren die 
genoodzaakt zijn tot voortplanten op de bodem, zeker niet alleen op het jachtwild, maar ook op andere en 
zelfs bedreigde diersoorten. Het kan toch niet, in een normaal gezond populatie-evenwicht, dat alle 
overlevingskansen worden aangeboden aan één enkel roofdier tenkoste van alle anderen.

Tegenstellingen tussen groenen (niet jagers) waarbij enkel gestreefd wordt naar soortenbehoud en 
reïntroductie, en groene (weidelijke) jagers  waarbij aanvullend aan de belangen en de redenering van de 
eerste groep,  bijkomend gestreefd wordt naar iets meer, met name een verantwoord bijkomend afschot of 
rente van het beheerd kapitaal, kunnen niet aan de basis liggen om de problemen uit de weg te gaan, doch 
vragen naar een compromis waarin alle partijen zich kunnen vinden in het belang van het globale 
natuurbeheer naar de toekomst en tot welzijn van onze ganse samenleving. 

Te voorziene maatregelen :

Jacht op de vos het ganse jaar toelaten zoals in het Waals Gewest.
Schoontijd in kweekperiode noodzakelijk uit respect voor ieder levend wezen.
Beheersjachten in samenspraak met de overheid en of natuurbeherende verenigingen in en op alle 
openbare domeingoederen en natuurreservaten, teneinde schade te beperken aan gewassen (konijnen) en 
dieren (jachtwild en neerhofdieren).

PERSOONLIJKE BESCHOUWINGEN :

Aansluitend op vorige beschouwingen, heb ik gemeend om verder en intenser onderzoek te moeten 
verrichten over de problematiek van de vossenpopulatie in onze jachtgebieden. 
Ik wil U dan ook mijn zienswijze niet onthouden in de beschouwingen van bijliggend studiewerk dat zeker 
niet als eindpunt kan worden bestempeld. Wetenschappelijk onderzoek daaromtrent is nog volop aan de 
gang en zal beslist nog nieuwe elementen met zich meebrengen. 

Dit ontwerp van studie moet ons toelaten een brede vorm van standpunten te benaderen, discussies en 
gesprekken te voeren binnen onze jachtmiddens, i.v.m. deze vossenproblematiek, en kan als basis dienen 
om tot een aanvaardbare conclusie te evolueren in deze nogal mysterieuze materie, 
ik wens u veel leesgenot. 

Allereerst was het echter noodzakelijk voldoende informatie te verzamelen die moet toelaten een zo trouw 
mogelijk en objectief beeld van de te verzamelen kennis te evalueren om ze als dusdanig  op een neutrale 
wijze te kunnen benaderen.

Daarom was het noodzakelijk met de nodige voorkennis het vossenprobleem te kunnen inschatten mits 
daarvoor de wetenschappelijke visie gesteund op onderzoek en begeleid door deskundigen door te lichten.



Een wassende vossenpopulatie, in onze werkgroepen, in het werkgebied van de WBEVA, in alle Vlaamse en 
Waalse provincies zelfs uitgebreid in de ons omliggende landen zoals Nederland, Frankrijk, Engeland en 
Duitsland is een feit. Met andere woorden is het niet te ontkennen dat geheel Noord Oost Europa op dit 
ogenblik besmet en overweldigd is door de opmars van "Reinaert de vos". 

Uit wetenschappelijke studies en informatie blijkt duidelijk, dat bij het in kaart brengen van de 
onderzoeksgevens tot 1981, slechts sporadisch een merkbare vossenpopulatie werd waargenomen in een 
deel van Noord Oost Limburg, uitwaaiend naar het zuid Oosten en de Belgische Ardennen met aansluiting 
aan de Provincie Luxemburg en Duitsland. 
Nieuwe onderzoeksgegevens  werden in 1994 in kaart gebracht en daaruit blijkt duidelijk dat geheel 
Vlaanderen met het vossenvirus is geïnfecteerd. 

Rond de jaren 90 werd daarom voor het eerst alarm geslagen nadat een paar jaar reeds, sluimerend en 
onopgemerkt de eerste vossen in bepaalde delen van Vlaanderen waren binnen gedrongen, een niet te 
stuiten opmars was begonnen. 
Het is duidelijk de vos er opnieuw en is en hij zal er blijven, onderzoekers stellen zich de vraag  hoe het komt 
dat het zo lang heeft geduurd.
Door een verbeten vervolging is men er in de vorige eeuwen in geslaagd de soort op meerdere plaatsen 
gewoon totaal uit te roeien , dit onder meer in West- en Oost Vlaanderen, waar o.a. de terreinsituatie zich 
daartoe min of meer gemakkelijk leende. 

Verregaande ontbossing in Vlaanderen en het verloren gaan van gunstige biotopen, om allerlei redenen zijn 
daaraan zeker niet vreemd. Een afschotpremiestelsel, aangemoedigd door de overheid, het veralgemeend 
gebruik van gifstoffen en klemmen, en een meute van toegewijde jachtwachters die dag en nacht, met 
bijkomende financiële motivatie, de vos hebben verdelgd, hebben schijnbaar dit “eerbaar” doel helpen 
waarmaken.

Men mag de tijdsgeest van de bevolking vertegenwoordigd door zijn parlementariërs van dat ogenblik niet 
onderschatten in het raam van de toen zeer gevreesde dodelijke ziekte als rabiës. Naar  werd aangenomen 
werd deze ziekte hoofdzakelijk gedragen door de vossenpopulatie, het was met deze alles vernietigende 
gedachte om de algemene volksgezondheid te dienen, dat destijds de jacht op de vos verbeten werd 
aangeknoopt. 

In de Belgische Ardennen, en in samenspraak met de aanpalende landen hebben wij de algemene 
vergassingscampagnes gekend die in 1982 in België werden stopgezet om dat zij ontoereikend en ook niet 
selectief kon worden genoemd.  Men is in overleg met de buurlanden gaan experimenteren met vaccinaties 
en, zoals  blijkt op dit ogenblik met succes, is men er in geslaagd rabiës onder controle te houden, zij het 
met een te verwaarlozen nieuwe opflakkering in 1994. 
Door het feit dat men bij gebrek aan voldoende samenspraak met de buurlanden, gepaard gaande met de 
grote financiële aderlatingen heeft men wellicht iets te vroeg gedacht op een totale uitroeiing van de 
gevreesde ziekte. 

Gegevens in dit verband zijn door deskundig onderzoek aangetoond en laten daarover geen twijfel, doch het 
is hier ook mijn bedoeling niet daar verder op in te gaan , mijn deskundigheid ter zake is  hier ontoereikend.

Het gekende fabeltje, als zouden de vossen zijn uitgezet door groene fundamentalisten, is afgezaagd en kan 
om allerlei praktische redenen moeilijk overeind blijven zodat wij moeten aannemen dat de vossenpopulatie 
onder normale verspreidingsomstandigheden op dit ogenblik als een "plaag" kan worden bestempeld.
 



Ook de Vlaamse Gemeenschap is opgeschrikt en met het oog op haar verantwoordelijkheid werd studiewerk 
naar deze diersoort bevolen.
MURIEL VERVAEKE,  (Landbouwingenieur ) en KOEN VAN DEN BERGE (Wildbioloog), verbonden aan 
Rijksuniversitair Centrum Antwerpen, werden belast met een 4 jarig project over de positie van de vos in 
Vlaanderen, o.a. verspreiding, ziekten en dichtheid.
In het belang van dit onderzoek heeft de WBEVA , enerzijds bewust van zijn burgerzin, anderzijds overtuigd 
dat deze objectieve informatie en kennis een must is voor de weidelijke jagerij, alle medewerking toegezegd.

Wat zijn de oorzaken van zijn aanwezigheid die de forse toename kunnen verklaren :

a. Zijn grote vruchtbaarheid.
b. Totale schoontijd geregeld bij jachtwet van halfweg de jaren tachtig ( waarbij eveneens de bestrijding 

was verboden in Oost- en West- Vlaanderen.
c. Jachtverbod in  natuurgebieden ( natuurreservaten en openbare domeinen).
d. Veralgemeende maïscultuur waarin zij zich veilig voelen zelfs in open kouters en zich gemakkelijk 

onzichtbaar kunnen verspreiden.
e. Zijn uitgesproken sluwheid die hem siert.  

Uit wetenschappelijk onderzoek op het volgen en in kaart brengen van observatiegegevens onder meer van 
de explosie van de MEREL, op het einde van de jaren 1980 gekend als een  "schuwe bosvogel", samen met 
gelijkaardige gegevens van de nu ook reeds een eeuw geleden, en een van oorsprong Noordamerikaanse 
muskusrat, die zich definitief in onze contreien heeft gevestigd, kunnen een bespreekbare en aanvaardbare 
theorie bevestigen. Het is namelijk bekend dat veel diersoorten, die in een nieuw en voor hen gunstig gebied 
terechtkomen, een typisch populatieverloop kennen. 

In de beginfase groeit deze populatie eerder langzaam om na een betrekkelijk korte periode snel tot zeer 
snel aan te groeien, om nadien zich te stabiliseren om aldus in een bepaald evenwicht te kunnen verder 
leven.

Als voorbeeld kunnen wij stellen dat de eerste jonge konijnenmoer samen met een eerste 
konijnenrammelaar in de beginfase bijvoorbeeld tien jongen voortbrengen, waarvan wij aannemen  5 
vrouwelijke en 5 mannelijke nakomelingen, wij nemen hier ook aan dat ons oorspronkelijk koppel dit zelfde 
jaar maar één worp heeft gehad (hetgeen niet zo is) doch om een eenvoudig en bescheiden rekensommetje 
te kunnen bijhouden. 

Het tweede levensjaar maken wij de optelling en stellen vast dat onze 2 kweekdieren, die opnieuw slechts 
één worp van 10 jongen hebben opgebracht, ondertussen zijn aangegroeid met 5 bijkomende mannelijke 
dieren samen met de 5 vrouwelijke uit het eerste levensjaar, aangevuld met de opbrengst van deze 5 
vrouwelijke dieren van het eerste levensjaar waarbij ieder dier eveneens slecht één worp van 10 jongen 
hebben voortgebracht.

Totaal na 1 jaar (slechts één worp per moederdier !) geeft 2 + 10 = 12.
Totaal na 2 jaar (slechts één worp per moederdier !) geeft ( 12 + 10 ) + ( 72 + 12 ) = 106.
Totaal na 3 jaar (slechts één worp per moederdier !) geeft ( 106 + 20 ) + ( 72 + 12 + 72 + 275 + 275) = 832.
Totaal na 4 jaar geeft één koppel konijnen (slechts één worp per moederdier !) = .....  zeer veel  !!!!       
( reeds meerdere duizenden ) indien deze allen in leven zouden blijven en de biotoopcapaciteit niet zou 
bereikt zijn.

Bij het vossenbestand zou het voorbeeld als volgt kunnen worden uitgedrukt:

één vossenmoer en één rekel geven na het eerste levensjaar indien men aanneemt 6 jongen :

Totaal na 1 jaar ( één worp per moederdier ) geeft 2 + 6 = 8.
Totaal na 2 jaar ( één worp per moederdier ) geeft ( 2 + 8  + 6 ) + ( 3 x 6 ) + ( 3 + 6 ) = 42.
Totaal na 3 jaar ( één worp per moederdier ) geeft ( 42 + 2 + 6 ) + ( 4 x 6 ) + ( 3 x 6 ) + 4 = 115

Totaal na 4 jaar geeft één vossenkoppel  (slechts één worp per moederdier ) =  ............  zeer veel  !!!!    
( reeds meerdere honderden ) indien deze allen in leven zouden blijven en de biotoopcapaciteit niet zou 
bereikt zijn.

Dit verloop evolueert dus niet rechtevenredig, maar zoals men dat noemt : exponentieel .



In het kader van de afschotgegevens van het vossenbestand in het werkgebied van de WBEVA, meer 
bepaald in de evolutie van de exponentiële curve, die daaruit ontstaat en aangenomen dat slechts één vos 
op drie wordt gestrekt, kan worden ingekleurd hoe de huidige vossepopulatie zich aanbiedt in het 
werkgebied ( zie figuur 1 ) en hoe de evolutie tot het bereiken van het evenwichtsniveau naar de toekomst 
kan worden ingeschat ( zie figuur 2 )



Aanvankelijk groeit de populatie langzaam om zeer spoedig snel aan te groeien, doordat met de tijd steeds 
meer en meer individuen aan de populatie meewerken neemt de populatiedensiteit niet gelijkmatig toe  (zie 
curve A figuur 2) maar steeds sneller (zie curve B) Het is ook duidelijk dat tijdens de nochtans gelijke 
tijdsperiodes (a,b,c, - één jaar), de aantaltoename of densiteitstoename steeds groter wordt, zoals blijkt uit 
a',b',c'  is de snelheid waarmee de populatie aangroeit (aangroeisnelheid), niet constant maar wordt steeds 
groter, men zegt dat de curve een exponentieel verloop kent.
Dit proces zet zich echter niet onbeperkt verder zoals blijkt uit de verhouding d - d' en e - e' , wordt zij steeds 
kleiner om op zeker ogenblik een constant niveau te bereiken.

De oorzaak van de groeiafname waarbij deze uiteindelijk nul wordt, is te wijten aan het feit dat het steeds 
talrijker worden  van de aanwezige dieren met elkaar of met andere biotoopbewoners in competitie treden 
om voedsel, nestgelegenheid, de zogezegde "struggle for life". Sterfte, geboorte en migratie reguleren de 
populatiedichtheid. 
Deze gewenste populatiedichtheid  wordt ook het evenwichtsniveau genoemd voor de bepaalde soort. 
Bij deze dichtheid is het aantal dieren in evenwicht met de mogelijkheden van het leefgebied, men zegt dat 
de biotoopcapaciteit bereikt is. De afwijking tussen curve B & A noemt men de milieuweerstand 



( Fig 2 gedeelte in gele kleur).

Een eerste vaststelling ( met het nodige voorbehoud ) toont aan dat de exponentiële toename van het 
vossebestand zich in de omgeving bevindt van het ontstaan van de eerste milieudruk ( figuur 2 - gearceerd 
gedeelte ) die steeds groter zal worden waardoor het evenwichtsniveau naar de toekomst 
waarschijnlijk zou worden bereikt rond 2002.

Het EVENWICHTSNIVEAU is uiteraard geen constante rechte lijn, doch een rekenkundig gemiddelde van 
de schommelingen die zich in dit  stadium nog voordoen, deze schommelingen blijven echter binnen de 
perken van de evenwichtsdichtheid (zie figuur 3)

Analyse van volgehouden regulatie vanaf 1990 tot 1995 ( 6 jaar ) :
           in specifiek werkgebied van de WBE ( ongeveer 5000 Ha )

 -zie BESPREKING en COMMENTAAR van bijgaande grafiek .
- zie grafiek ( Figuur 1 ) ,  waarbij de evolutie van deze gegevens werden voorgesteld.
- zie grafiek ( Figuur 2) , waarbij dezelfde gegevens werden ingeschat. 

POPULATIEDENSITEITSCURVE :

1. Regulatie gedurende de periode van 6 opeenvolgende jaren, waarbij door alle jachtgroepen binnen het 
pilootgebied van ongeveer 5000 Ha, het ganse jachtseizoen op wettelijk toegestane wijze de vos werd 
bejaagd laat ons besluiten dat één vos op drie kan worden gereguleerd. 

     Deze handelswijze vertraagt het tempo waarbij de evenwichtsdichtheid zou worden bereikt met de  
     zelfde tijdsperiode als deze waarbij aan regulatie werd gedaan; conclusie : uitstel van executie !

          De vraag stelt zich of de goede redenering wordt gevolgd ?

2. A. Regulatie binnen de werkgroepen : ( zie voorbeeld werkgroep Brakel )
         buiten de specifieke klopjachten in december en januari volgt dezelfde redeneringswijze als  



         hiervoor besproken.

2. B. Regulatie tijdens de specifieke klopjachten in december en januari : 
         ( zie voorbeeld werkgroep Brakel )
        Gedurende de seizoenen 94 + 95 werden in het totaal 12 stuks gestrekt of gemiddeld 
        6 vossen op jaarbasis. 
        Dit betekent t.o.v. totaal afschot ( 141) binnen het pilootgebied slechts    4 %   van het totaal.
        Dit betekent t.o.v. het geschat aantal of het exponentieel verloop ( 94 + 95 ) 423 stuks 
        gemiddeld op jaarbasis binnen het werkgebied van de WBE  slechts   1,5 %.
        De kostprijs van deze operaties in 94 + 95 = gemiddeld 36.000 Fr. op jaarbasis,
        of  6000 Fr. per geschoten vos. 
        De kostprijs in 95 + 96 = gemiddeld 48.000 Fr. op jaarbasis, of  12.000 Fr. per geschoten vos. 
        Kostprijs 96 + 97 ???

Conclusie wordt overgelaten aan de lezer .

Algemeen kan worden gesteld :

Specifieke klopjachten op de vos zijn van die aard dat de periode tot het bereiken van het evenwichtsniveau 
aanzienlijk wordt vertraagd en als zinloos zou kunnen worden bestempeld
in het kader om de explosie van de vos tegen te gaan. 
Deze acties zijn zeer tijdrovend en vragen een aanzienlijke financiële inbreng.
Afgezien van het jachtgenot op de vos bieden zij geen positief resultaat. 
Slechts uitstel tot het komen tot een evenwichtstoestand is het gevolg daarvan.

De keuze en de uiteindelijke beslissing van de te volgen werkwijze wordt overgelaten aan het gezond 
verstand van de lezer.

De enige manier om de natuurlijke opmars van de vossenpopulatie tot zijn evenwichtsdichtheid min of meer 
normaal te begeleiden en met gekend resultaat, bestaat erin de jachtdagen van de jachtgroepen binnen het 
werkgebied in die zin te organiseren dat steeds geposteerd  en met de nodige geweren wordt gejaagd met 
meer aandacht voor de vos dan voor het andere wild. 

Het tweede schot kan worden voorzien met een aangepaste hagelpatroon die doeltreffend voor de vos  
wordt aangewend. 

Deze jachtwijze, met beperkte specifieke klopjachten op de vos, zou ons imago diervriendelijker maken en 
zou terzelfder tijd weidelijker zijn ten opzichte van de wildstand, er zou zo wie zo meer wild worden 
gespaard, het sparen van de hennen lijkt in die fase een noodzakelijkheid, teneinde voldoende 
moederdieren voor de kweek over te houden.

Tenslotte zou de gezonde wildstand door zijn natuurlijk aanpassingsvermogen in grotere getale weerstand 
bieden aan de impact van de vossenpopulatie, die langzaam maar zeker toch naar zijn evenwichtsdichtheid 
zal toegroeien.

Einde bespreking vossenprobleem



VERVOLG WILDBEHEERPLAN :

4.4 Het voorkomen en bestrijden van wildschade

Het beleid van de WBE is er mede op gericht wildschade te voorkomen. Iedere jachtrechthouder heeft op de 
eerste plaats als taak wildschade te voorkomen. In geval van schade zal de grondgebruiker dit moeten 
melden aan de jachtrechthouder, waarna snel opgetreden zal moeten worden.
Indien nodig doet de jachtrechthouder hiertoe melding bij de woudmeester.

4.5 Externe contacten

Het onderhouden van contacten met de gemeenten, bosorganisaties, AMINAL, grondeigenaars, 
landbouworganisaties, politie & rijkswacht  wordt door de WBE als belangrijk ervaren, evenals contacten met 
andere organisaties, werkzaam in de natuur.

Beschouwingen en eindconclusie voor een algemeen wildbeheer naar de toekomst :

De komst van de wildbeheereenheden is zonder twijfel een bijzonder positief en revolutionair 
gegeven, van overheidswege heeft het ons slechts windeieren gelegd. Wij zijn na tien jaar nog steeds in 
blijde verwachting. 

Wij kunnen echter niet ontkennen dat de jagerij sedertdien stilaan een grote gedaantewisseling 
ondergaat. Jagers die voorheen mekaar naar het hoofd schoten en ruzie maakten om allerlei redenen en 
oude vetes uitvochten, zitten nu, al zij het soms schoorvoetend, mede aan de onderhandelingstafels van 
jachtverenigingen. 

Vergaderingen van wildbeheereenheden zorgen voor contacten en inzichten in grotere 
jachthorizonten. Oude jagers zijn meer luisterbereid geworden mede onder invloed van de nieuwe generatie 
jagers met de nodige jachtopleidingen, die ouderwetse ideeën en standpunten bespreekbaar maken. 

Kennis van de natuur brengt respect voor de natuur. 

Het uitwisselen van jachtervaringen en  jachtgeheimen zijn soms aangename maar tijdrovende 
gespreksthema’s. Veelvuldige contacten en sociale controles bevorderen de goede jachtsfeer, de open 
geest en de solidariteit, met respect voor het wild in eigen en andermans jachtgebied. 

Dit zijn elementaire doch zeer belangrijke gegevens die naar de toekomst toe nog meer  vruchten 
moeten kunnen afwerpen. 

Elk individu, elke afzonderlijke jachtgroep, kan op zijn eigen manier in zijn eigen jachtgebied, door 
allerhande activiteiten, zoals beheersovereenkomsten afsluiten met landbouwers,  kleine niet rendabele 
restperceeltjes beheren, uitbouwen tot eilandjes waar het aangenaam is om te verblijven. 

Afspraken met de boeren in de maaiperiodes zoals gebruik maken van wildredders geven prachtige 
resultaten.

De opdracht van de weidelijke jagerij bestaat er in om als goede huisvaders, met het vereiste 
respect voor andersdenkenden, op een milieubewuste en  verantwoorde diervriendelijke wijze, de bestaande 
biotopen te bewaren en te ontwikkelen. 

Deze natuurgebieden kunnen met gepaste inbreng van de weidelijke jagerij de regulerende druk van 
de jagerij verdragen,  deze gebieden die uiteindelijk worden verzameld in een werkgebied van een 
wildbeheereenheid, betekenen de geboorte van prachtige natuur- en wildbiotopen in grotere 
schaalverhoudingen.

Dit is de opdracht die wij samen als jachtbroeders, los van alle persoonlijke opvattingen, samen met 
andere natuurgebruikers, moeten aanvaarden en uitwerken, willen wij de jagerij voor de toekomst 
behoeden…



 HANDLEIDING BIJ DE JACHT OP DE VOS.  

1.    De plaats en het uur van de afspraak worden stipt nageleefd, het is ongehoord anderen   
       nodeloos op zich te laten wachten.

2.    Er wordt enkel en alleen op de vos gejaagd, met uitsluiting van alle andere wildsoorten.

3.    Om veiligheidsredenen wordt uitsluitend gejaagd met hagelgeweren en aangepaste  
       hagelnummers  ( geen kogelpatronen ), de geweren worden slechts op de aangeduide 
       posten gewapend, tijdens de verplaatsingen zijn de geweren steeds geopend.

4.    De afspraken betreffende te volgen jachtwijze en de aanduiding van de plaats van de  
       jagersposten worden bepaald door de verantwoordelijke(n) van het betrokken  
       jachtgebied.

5.  Tussen de jagersposten wordt, indien mogelijk, ongeveer 50 meter opengelaten, de 
      plaatsen worden in alle stilte ingenomen ( de zintuigen van Reynaert zijn veel beter 
      ontwikkeld dan de onze, en al onze inspanningen kunnen tevergeefs zijn ).

6.    De jagers stellen zich verdekt op, zo dicht mogelijk tegen de rand van het bos. 
       Zij maken zo weinig mogelijk bewegingen tijdens de drift, daar deze zeker door de vos 
       worden opmerkt die onvermijdelijk rechtsomkeer maakt,  meestal brengt dit een 
       tijdrovende hernieuwing van deze drift met zich mede.

7.    Het begin van de drift wordt bij middel van één jachthoornstoot aangevat.

8.    Er wordt niet in de richting van de drift aangelegd of geschoten, geen enkel stuk is een 
       ongeval waard. (de jachtwijze op grootwild is hier van toepassing ).

9.    Er wordt geschoten op eigen verantwoordelijkheid, en slechts wanneer men duidelijk   
       het stuk herkent, zodoende worden ongewilde tableau’s vermeden.
 
10.  Indien een vos wordt opgemerkt tijdens een drift, wordt dit gesignaleerd door  
       meerdere korte jachthoornstoten, wanneer men vermoedt dat de vos niet is uitgetreden, 
       wordt deze drift opnieuw overgedaan, de jagers blijven op dezelfde plaats geposteerd.

11.  Verlaat Uw post onder geen enkel voorwendsel, alvorens duidelijk drie lange 
       jachthoornstoten worden gehoord, die het einde van de drift aankondigen.
       De geweren worden geopend en de munitie verwijderd.

12.  De jagers die eventueel de drijvers vergezellen in de drift, maken in geen enkel geval 
       gebruik van hun wapen, dit wordt geopend gedragen; vanuit de drift wordt niet 
       geschoten. 

13.  De jagers die geposteerd staan langs beken en greppels, dienen daaraan bijzondere 
       aandacht te besteden, gezien deze als uitgesproken vluchtwegen van de vos handig 
       worden gebruikt om te ontsnappen.

14.  Bederf Uw dag niet, en zeker niet deze van de anderen door een of andere 
       onvoorzichtigheid, hoe klein deze ook moge wezen.

      Toon respect en waardigheid, in het belang van de weidelijk jagerij, ten opzichte van alle andere rechtmatige gebruikers 
      van ons gemeenschappelijk erfgoed, ga geen discussies aan met mensen die geen begrip tonen voor onze 
      jachtbeleving.

Uw gastheer wenst U verder een prettige dag en veel succes.

AUTEUR :  Roland Van Liefde  Bovenstraat 7 9667 HOREBEKE.

Bronnen :   N.I.S. - RLVA - RNOP- K.S.H.C.B. - Bosbeheer en Natuurontwikkeling (Faunabeheer) K. Van Den Berge
   WBEVA - eigen bewerking.
Met dank en sympathie  aan mijn corrector :  Mevr VAN TURTELDOOM, Betsy  Anne  -  echtgenote BLOMMAERT Egbert.
Met dank aan Dhr Achilles Van Wassenhove, Doctor in de Dierengeneeskunde, Eminentie in  wild- en natuurbeheer.


