
  
Overzicht van beheerdoelstellingen en 
-maatregelen 

ANB-21-20111007 

  
ANB – Antwerpen 
Anna Bijnsgebouw 
Lange Kievitstraat 111/113 bus 63 
2018 ANTWERPEN 
Tel. 03 224 62 62 - Fax 03 224 60 90 
jacht.ant.anb@vlaanderen.be 

ANB – Limburg 
Koningin Astridlaan 50 bus 5 
3500 HASSELT 
Tel. 011 74 24 50 - Fax 011 74 24 99 
jacht.lim.anb@vlaanderen.be 

ANB – Oost-Vlaanderen 
Gebroeders Van Eyckstraat 2-6 
9000 GENT 
Tel. 09 265 46 40 - Fax 09 265 45 88 
jacht.ovl.anb@vlaanderen.be 

 
ANB – Vlaams-Brabant 
Diestsepoort 6 bus 75 
3000 LEUVEN 
Tel. 016 66 63 00 - Fax 016 66 63 05 
jacht.vbr.anb@vlaanderen.be 
 

ANB – West-Vlaanderen 
Zandstraat 255 bus 3 
8200 BRUGGE 
Tel. 050 45 41 76 - Fax 050 45 41 75 
jacht.wvl.anb@vlaanderen.be 

In te vullen door de  
behandelende afdeling 
ontvangstdatum 

 

 

invoerdatum 
 

 

 
Waarvoor dient dit formulier? 
Dit formulier wordt opgenomen in het wildbeheerplan. Het wildbeheerplan is een van de voorwaarden waaraan een 
wildbeheereenheid moet voldoen om erkend te worden en erkend te blijven. 
Waar vindt u meer informatie? 
U vindt meer informatie over dit formulier in artikel 1 van het ministerieel besluit van 28 oktober 2005 tot vaststelling van 
de gegevens die in het wildbeheerplan moeten worden opgenomen. 
Aan wie bezorgt u dit formulier? 
Stuur dit formulier, samen met het wildbeheerplan waarvan het deel uitmaakt, naar de provinciale dienst van het 
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). U vindt het adres van uw provinciale dienst bovenaan op dit formulier. 

 

 Naam van de wildbeheereenheid 
 

 WBE 'Vlaamse Ardennen' 

 

 Populatietrend van de laatste zes jaar 
 

 Gebruik de volgende symbolen: + (toename), - (afname), = (gelijk gebleven), ~ (schommelend). 

 
  afschot  voorjaarsstand   afschot  voorjaarsstand 
 ree        +  vos +  + 

 haas =  +  verwilderde kat ~        

 konijn =  +  houtduif -        

 patrijs - en ~  -  kraai ~        

 fazant -  + en ~  gaai ~        

 wilde eend -  +  ekster -        

 smient               kauw              

 meerkoet               spreeuw              

 grauwe gans +  (=)  zilvermeeuw              

 canadagans +  (+)  kokmeeuw              
 



 

 Overzicht van de beheerdoelstellingen 
 

 Vink het aankruishokje aan in de tabelcel die van toepassing is. 
 

   constante 
voorjaarsstand 

 toename 
voorjaarsstand 

 constante 
jaarlijkse oogst 

 toename 
jaarlijkse oogst 

 beperking negatieve 
gevolgen 

 andere beheerdoelstelling 
(specificeer) 

 ree             Behouden van de huidige populatie. 
Toename voorjaarsstand indien mogelijk. 

 haas             Behouden van de huidige populatie. 
Toename voorjaarsstand indien mogelijk. 

 konijn                   

 patrijs             Verbetering staat van instandhouding. 

 fazant             Toename van voornamelijk de hennen. 

 wilde eend             Realiseren van afschot indien mogelijk. 

 smient                   

 meerkoet                   

 grauwe gans                   

 canadagans                   

 vos                   

 verwilderde kat                   

 houtduif                   

 kraai                   

 gaai             Enkel regulering wanneer schade aan 
professionele fruitteelt dreigt. 

 ekster                   

 kauw             Enkel regulering wanneer schade aan 
professioneel geteelde gewassen dreigt. 

 spreeuw                   

 zilvermeeuw                   

 kokmeeuw                   
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 Overzicht van de beheermaatregelen 
 

 Vink het aankruishokje aan in de tabelcel die van toepassing is. 
 

   toename 
afschot 

 afname 
afschot 

 habitatverbetering 
(dekking of voedsel) 

 aanduiding van 
rustzones 

 bij-
voedering 

 wijziging van 
bejagingsmethode 

 andere beheerdoelstelling 
(specificeer) 

 ree                     

 haas               Afschot gebaseerd op tellingen. 
Afschotbeperking. 
Stroperijpreventie. 

 konijn               Fretteren (op sommige plaatsen). 
Reguliere jacht, indien nodig ook 
bijzondere bejaging en bestrijding. 

 patrijs               Minder afschot bij een laag aantal 
koppels patrijzen in het voorjaar. 

 fazant               Beperking afschot hen. 

 wilde eend               Plaatselijk verhoogd afschot om schade 
te beperken. 
Reguliere jacht, indien nodig ook 
bijzondere bejaging. 

 smient                     

 meerkoet                     

 grauwe gans               Afschot realiseren waar nodig. 
Reguliere jacht, indien nodig ook 
bijzondere bejaging en bestrijding. 

 canadagans               Afschot realiseren waar nodig. 
Reguliere jacht, indien nodig ook 
bijzondere bejaging en bestrijding. 

 vos               Vossendagen. 

 verwilderde kat               Diervriendelijke methodes. 

 houtduif               Reguliere jacht, indien nodig ook 
bijzondere bejaging en bestrijding. 
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 kraai               Jacht. 
Trechtervallen. 
Kraaiendagen. 

 gaai               Enkel afschot bij dreigende schade aan 
professionele fruitteelten. 

 ekster               Jacht. 
Trechtervallen. 
Larson-vallen. 
Kraaiendagen. 

 kauw               Enkel afschot bij dreigende schade aan 
professioneel geteelde gewassen. 

 spreeuw                     

 zilvermeeuw                     

 kokmeeuw                     
 


