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A. Algemene administratieve gegevens 
 
Situering 

WBE   ‘Vlaamse Ardennen’ situeert zich in het zuidwesten van de provincie Oost-Vlaanderen (Figuur 
1). Binnen het nummeringsysteem van HVV heeft deze WBE het nummer 240 gekregen. Al de 
jachtreviernummers binnen deze WBE zullen bijgevolg ook met dit nummer beginnen. 

 

Figuur 1. Situering van het werkingsgebied van WBE 'Vlaamse Ardennen' binnen Vlaanderen. 

De jachtrevieren van deze WBE zijn allen gelegen binnen de gemeente Brakel, Horebeke, Zwalm, 
Zottegem, Oudenaarde, Ronse, Kluisbergen en Maarkedal. 

De noordelijke grens van de WBE wordt gevormd door de jachtrevieren  van  de  WBE’s  ‘Scheldeoord’,  
‘Land  Van  Rhode’,  ‘De  Zavelputten’  en  ‘Zuid-Vlaamse  Valleien  regio  3’. In het oosten wordt de WBE 
begrensd door de  jachtrevieren  van  WBE  ‘Dendervallei’  en  de  grens  met  het  Waalse  Gewest.  Ook  in 
het zuiden grenst de WBE aan deze grens. De westelijke grens wordt gevormd door de jachtrevieren 
van  de  WBE’s   ‘Zuid-Vlaamse  Valleien   regio  1’,   ‘Wulfsberg-Hollendries’  en   ‘Tussen  Schelde  en  Leie’. 
Grote structuren werden genomen om het werkingsgebied te vormen.  

De WBE is het laatst erkend op 1 oktober 2006 en bijgevolg zal volgens het besluit van 1 december 
1998 welke is gewijzigd op 9 september 2005, de WBE opnieuw erkend moeten worden voor 1 
oktober 2012. 

In het voor u liggende wildbeheerplan, dat deel uitmaakt van de nieuwe erkenningsaanvraag, zal 
getracht worden een pragmatisch wildbeheer te voeren dat gesteund zal zijn op de verzamelde 
statistieken. Zodoende zal het mogelijk zijn om de voorgestelde maatregelen achteraf te evalueren 
en na te gaan of het beoogde effect bekomen werd. Dit plan is opgesteld voor de periode van 2012 - 
2018. Bij veranderingen van het jachtdecreet, de wetgeving op de jacht, de openingsbesluiten, het 
voorwaardenbesluit, het soortenbesluit, interne wijzigingen of aanpassingen aan de criteria ter 
erkenning van wildbeheereenheden kunnen wijzigingen aan het wildbeheerplan worden 
doorgevoerd. De leden zullen hiervan zo vlug mogelijk op de hoogte worden gesteld tijdens een 
Algemene Vergadering.  

Inventarisatie 

Het werkingsgebied van de WBE heeft een oppervlakte van 26.314,81 ha. Hierin vinden we 2.564,35 
ha waarvoor geen jachtrechten werden verleend, noch aan een jagend lid van de WBE, noch aan een 
onafhankelijke jager. Dit betreft voornamelijk enkele woonkernen en de Staatsbossen (zie E. 
Beperkingen tot uitvoering maatregelen). Verder zijn er binnen de WBE nog enkele onafhankelijke 
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jagers actief die voorlopig een eigen beheer voeren. Zij hebben samen een oppervlakte van 735,99 
ha. De overige 23.014,47 ha worden door 66 hoofdjachtrechthouders/planindieners beheerd op 71 
jachtterreinen. Het totaal aantal bijdrage plichtige en werkende leden van de WBE bedraagt 156. Op 
de onderstaande kaart (Figuur 2) worden de verschillende jachtterreinen weergegeven. De nummers 
van de jachtterreinen zijn in overeenstemming met de lijst van jachtrechthouders (zie bijlage). 

 

Figuur 2. Overzicht van de verschillende jachtterreinen met jachtveldnummer. De nummering komt overeen met de lijst van 
de jachtrechthouders. De gearceerde gebieden worden niet bejaagd. Voor de dubbel gearceerde gebieden werd een 

onafhankelijk jachtplan neergelegd. 

 
Biotoopbeschrijving 

Om een goed beeld te scheppen van de ligging van specifieke teelten binnen de WBE moet gekeken 
worden naar de bodemstructuur die aanwezig is. Hiervoor werd beroep gedaan op het geo-loket van 
AGIV, dat   beschikbaar   is   via   internet.  WBE   ‘Vlaamse   Ardennen’   is   gelegen   in   de   Zandleemstreek.  
Langs de Schelde loopt een strook zeer sterk gleyige (zware) kleibodems (Figuur 3, groen). Op deze 
alluviale riviervlakten met zware kleibodems vindt men voornamelijk grasland terug. Langs de 
Schelde liggen ook een paar droge lemige zandbodems (Figuur 3, lichtblauw). Op deze plaatsen vindt 
men ook akkerland terug. De rest van de WBE kan opgedeeld worden in leembodems en 
zandleembodems. Van de leembodems vindt men voornamelijk droge en matig droge leembodems 
terug (Figuur 3, roze en rood, resp.). Op deze bodems lijkt het akkerland kleinschaliger dan op de 
zandleembodems (Figuur 3, oranje). Binnen de WBE zijn ook een paar droge zandleembodems 
(Figuur 3, beige). Hier komen voornamelijk bossen voor. 
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Figuur 3. Bodemkaart van de omgeving van de ligging van de WBE. 

Op basis van de huidig geldende habitatkaart 5.2 was het mogelijk een vereenvoudigde weergave 
van de aanwezige biotopen te maken (Figuur 5). Op basis van deze vereenvoudigde classificatie werd 
het procentuele landgebruik binnen de bejaagde oppervlakte van de WBE berekend. In het 
bijgevoegde taartdiagram (Figuur 4) wordt dit visueel weergegeven. 

 

Figuur 4. Procentueel aandeel van de verschillende types landgebruik binnen de bejaagde oppervlakte van het 
werkingsgebied. 

Uit Figuur 4 blijkt dat het grootste deel van het totale landgebruik binnen de jachtrevieren bestaat uit 
akkerland (46 %), gevolgd door weiland (29 %). De meest voorkomende teelt is maïs. Daarnaast 
worden ook bieten, aardappelen, tarwe en gerst geteeld. Ook tuinbouw (voornamelijk erwten, 
spinazie,  bonen,  wortels,   koolrabi’s  en  bloemkolen)   is  aanwezig  binnen  het  werkingsgebied  van  de  
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WBE. De laatste jaren ziet men meer en meer de landbouwers overschakelen van akkerbouw naar 
tuinbouw. 

Het weiland wordt overwegend gebruikt voor begrazing door melkvee. In het najaar wordt het 
weiland ingezaaid. In het voorjaar wordt het gras gemaaid en gebruikt als groenbemester. Vroeger 
werd hiervoor meer mosterd gebruikt. 

15 % van de bejaagde revieren bestaat uit bebouwing (Figuur 4), deze bestaat voornamelijk uit 
lintbebouwing. Verder werd door de jachtrechthouders getracht zoveel mogelijk grote woonkernen 
uit de jachtrevieren uit te kleuren (zie E. Beperking tot uitvoering van de maatregelen). 

Ongeveer 5 % van de bejaagde oppervlakte wordt ingenomen door bossen (Figuur 4). Deze bossen 
bestaan voornamelijk uit loofbossen. De gemengde bossen en naaldbossen zijn te verwaarlozen. De 
loofbossen zijn hoofdzakelijk eiken-beukenbossen, met eik, beuk en es als hoofdboomsoorten. Naast 
deze bomen komen ook soorten als populier, zwarte els en hazelaar voor. In vergelijking met het 
totaal aan het bosareaal lijkt dit een discrepantie, doch ongeveer 1/4e van de bossen wordt niet 
verpacht voor de bejaging (zie H. Boscomplexen en Bijlage 9). 

Fruitteelt neemt 2 % van de bejaagde oppervlakte in beslag (Figuur 4). Er worden voornamelijk 
aardbeien geteeld en er komen ook appel- en perenbomen voor. Ook wildakkers, ruigte en 
braakliggende gronden nemen 2 % van de bejaagbare oppervlakte in beslag. 

Grote waterpartijen komen in de WBE niet veel voor. Slechts 0,16 % van de bejaagde oppervlakte 
bestaat uit water. In de WBE komen wel talrijke grachten en sloten voor. Hier en daar worden deze 
omzoomd door populieren en wilgenrijen. Rond de sloten hebben zich plaatselijk rietkragen en 
ruigtekruidenvegetaties ontwikkeld. 

 

Figuur 5. Overzicht  van  de  spreiding  van  het  biotoopgebruik  in  de  WBE  ‘Vlaamse Ardennen’. 
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In de WBE is een reliëfverschil waar te nemen. Het noordwesten van de WBE (Figuur 6, boven de lijn) 
ligt lager dan het zuidoosten van de WBE dat ook meer heuvelachtig is  (Figuur 6, onder de lijn). Het 
akkerland komt meer grootschalig voor in de lager gelegen gebieden van de WBE. In het gedeelte dat 
hoger gelegen is, komt het akkerland slechts kleinschalig voor (Figuur 5). 

 

Figuur 6. Ter illustratie: aanduiding van het lager gelegen gebied (boven de lijn) en het heuvelachtige, hoger gelegen gebied 
(onder de lijn) in de WBE 'Vlaamse  Ardennen’. 

Binnen het werkingsgebied van de WBE komen deelgebieden 1, 2, 3, 4, 5, 10, 14, 15, 30, 33, 34, 35, 
36 en 38 van het Habitatrichtlijngebied BE2300007(1-37) ‘Bossen van de Vlaamse Ardennen en 
andere Zuid-Vlaamse bossen’ voor (2.237,56 ha) (Figuur 7). Volgens habitatkaart 5.2 maken volgende 
habitattypes deel uit van de overlappende gedeelten met het werkingsgebied: 

4030: Droge Europese heide. 

6430: Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland en van de montane en alpiene 
zones. 

9120: Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei 
(Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion). 

9130: Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum. 

91E0: Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae). 

Het SIHD-rapport dat voor dit Habitatrichtlijngebied aangemaakt is, beoogt één grote boskern van 
ongeveer 645 à 715 ha, met name de bossengordel Kluisbos-Hotond-Koppenberg, waaronder 
deelgebieden 33: Feelbos, 34: Beiaardbos, 35: Heynsdaele, 36: bossengordel Hotond-Koppenberg en 
38: Kluisbos. Voor habitattypes 6430, 9120 en 91E0 wordt hierbij een goede stand van 
instandhouding als doel voorop gesteld. In deelgebieden 14: Muziekbos en 38: Kluisbos wordt een 
uitbreiding van habitattype 4030 met ongeveer 10 tot 25 ha beoogd. 

Lager gelegen 

Hoger gelegen 
Heuvelachtig 



 

 

7 

In  het  Habitatrichtlijngebied  ‘Bossen  van  de  Vlaamse  Ardennen  en  andere Zuid-Vlaamse  bossen’  zijn    
ingekorven vleermuis, meervleermuis, rivierdonderpad, beekprik en kamsalamander beschermde 
soorten. 

 

Figuur 7. Situering  van  de  Habitatrichtlijn  binnen  WBE  ‘Vlaamse  Ardennen’. 

De gebieden die als deel van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) werden aangeduid, overlappen 
grotendeels met de gebieden die ook als Habitatrichtlijngebied werden aangeduid. De totale overlap 
tussen het werkingsgebied en het VEN bedraagt 1.617,33 ha, waarvan 1.213,96 ha in overlap met 
jachtrevieren van leden-jagers en 38,99 ha in overlap met onafhankelijke jagers. 

 

Figuur 8. Situering van het VEN binnen WBE 'Vlaamse Ardennen'. 

Binnen het werkingsgebied van de WBE zijn geen Vogelrichtlijn- of Vogelrijke gebieden terug te 
vinden.  
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B. Evolutie fauna 

Alvorens een opsomming te geven van de doelstellingen en maatregelen van de WBE voor de 
komende erkenningsperiode zal eerst een overzicht gegeven worden van de evolutie van de fauna. 
Om dit zo correct mogelijk te doen, zal gebruik gemaakt worden van de nodige beschrijvende 
statistieken. Om een trend te bepalen in deze statistieken werd een beroep gedaan op de Spearmans 
rangcorrelatiecoëfficiënt (ρ)   met   de jaartallen en de relatieve voorjaarstelling (of afschot) als 
variabelen. De verkregen waarden worden vergeleken op een schaal van -1 tot +1. Ligt de waarde 
onder -0,4 dan spreken we over een dalende trend. Ligt de waarde boven +0,4 dan spreken we over 
een stijgende trend. Ligt de waarde tussen -0,4 en +0,4 dan kunnen we spreken van een constante of 
schommelende trend. Deze interpretatie werd ook door het INBO gehanteerd in het document 
“Wildbeheereenheden-statistieken rapportering en verwerking over de periode 1998-2007”.   Hier  
moet echter bij opgemerkt worden dat in dit wildbeheerplan gewerkt wordt met 6 jaar data van de 
afgelopen jaren terwijl INBO een dataset had van 10 jaar. Omzichtigheid in de interpretatie  van  ρ  is  
geboden (wegens de relatief korte periode). 

 
Statistieken 

Voor het opstellen van de doelstellingen is het belangrijk te weten wat de huidige toestand van het 
wild is. Tevens is het belangrijk populatietrends te kunnen opvolgen om zo nodig, tijdig te kunnen 
ingrijpen of om de huidige maatregelen te kunnen aanpassen. Hiervoor is het dan ook belangrijk de 
situatie van het verleden te kennen. De WBE trachtte zoveel mogelijk gegevens te verzamelen en de 
dataset zo volledig mogelijk in te vullen. In het verleden werden de data steeds verzameld per 
jachtrevier. 

De grafieken in bijlage zijn gebaseerd op gegevens van 2006 tot 2011. Om een visuele presentatie 
weer te geven van de interne spreiding van het afschot en de voorjaarsstand, werd het gemiddelde 
van het afschot en de voorjaarsstand per jachtterrein gebruikt en gecorrigeerd voor de oppervlakte. 
Voor de aanmaak van de spreidingskaarten (figuren) werd steeds gewerkt met de som van de 
geslachten en leeftijdsklassen en werd een gradiënt (van lichtkleurig tot donker) weergegeven op 
basis van de gegevens. De spreidingskaarten geven dus niet de absolute waarden van het afschot of 
de voorjaarsstand weer, maar presenteren de onderlinge verhouding tussen de jachtterreinen, 
m.a.w. de interne spreiding in de WBE. Jachtterreinen waar geen voorjaarsstand of geen afschot 
werd gerealiseerd worden gearceerd weergegeven. We kunnen melden dat elk jachtrevier zijn 
tellingen steeds volledig heeft doorgegeven waardoor we de gearceerde gebieden kunnen 
interpreteren als terreinen waar geen afschot of niets geteld werd. 

 

Grofwild 

Edelhert 
In 2010 werden 2 vrouwelijke edelherten waargenomen en in 2011 werden 2 mannelijke en 3 
vrouwelijke waargenomen in de WBE (Grafiek 1). Deze edelherten waren waarschijnlijk afkomstig uit 
gevangenschap. De edelherten werden waargenomen in jachtrevieren 240043, 240044 en 240073 
(Figuur 9). 
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Grafiek 1. Evolutie van de voorjaarstelling van edelhert. 

 

Figuur 9. Interne spreiding van de voorjaarsstand van edelhert. 

Damhert 
Binnen   de   bejaagde   oppervlakte   van  WBE   ‘Vlaamse  Ardennen’  werden   in   2010   sporadisch   enkele  
damherten waargenomen. In 2011 werden een paar kalveren waargenomen. Ook ligt het aantal 
waargenomen mannelijke en vrouwelijke damherten in 2011 een stuk hoger dan tegenover 2010 
(Grafiek 2). In 2008, 2009 en 2010 werden enkele vrouwelijke damherten geschoten (Grafiek 3). 
Schijnbaar zijn deze dieren tijdens de voorjaarstellingen niet opgemerkt. Het feit dat eerst een 
afschot gerealiseerd werd voor een voorjaarstand werd geteld, lijkt er op te duiden dat deze 
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damherten uit gevangenschap zijn ontsnapt. De damherten in 2008 en 2009 werden geschoten 
tijdens bijzondere bejaging en in 2010 werden deze geschoten tijdens de reguliere jacht. 

 

Grafiek 2. Evolutie van de voorjaarstelling van damhert. 

 

Grafiek 3. Evolutie van het afschot van damhert. 

De hoogste voorjaarsstanden worden bereikt in het oostelijke gedeelte van de WBE en in revier 
240073 (Figuur 10, links). Op deze plaatsen zijn meer bossen aanwezig. Het afschot vond plaats in 
revieren 240002 en 240006 (Figuur 10, rechts). 
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Figuur 10. Interne spreiding van de voorjaarsstand (links) en het afschot (rechts) van damhert. 

Reewild 
Sinds 2007 lijkt zich een reewildpopulatie te vestigen in de WBE. Deze populatie ontwikkelt zich de 
laatste jaren steeds meer en meer, men vindt immers een sterke stijging terug in de voorjaarsstand 
(ρreebok = 1,00, ρreegeit = 0,99 en ρreekits = 0,97) (Grafiek 4). Een afschot van reewild werd nog niet 
gerealiseerd. 

 

Grafiek 4. Evolutie van de voorjaarstelling van ree. 

Tabel 1.  Samenvatting  van  de  Spearmans  rangcorrelatiecoëfficiënt  (ρ)  voor ree. 

ρ reebok reegeit reekits 

Voorjaar 1,00 0,99 0,97 
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De spreidingskaart van de voorjaarsstand van het reewild laat zien dat de gemiddelde relatieve 
voorjaarsstand van de ree het hoogst is in het zuiden van de WBE (Figuur 11). De input van reewild 
uit Wallonië speelt hierbij een grote rol. Daarnaast weerspiegelt de voorjaarsdensiteit van het 
reewild de aanwezigheid van boscomplexen en bosfragmenten. 

 

Figuur 11. Interne spreiding van de voorjaarsstand van ree. 

Everzwijn 
In 2011 werden 3 keilers en 4 zeugen waargenomen in jachtrevieren 240024 en 240051 (Grafiek 5, 
Figuur 12). Deze dieren zijn waarschijnlijk uitgebroken exemplaren. 

 

Grafiek 5. Evolutie van de voorjaarstelling van everzwijn. 
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Figuur 12. Interne spreiding van de voorjaarsstand van everzwijn. 
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Kleinwild 

Haas 
De stand van haas binnen de WBE vertoont een stijgende trend (ρ = 0,89). De voorjaarstellingen voor 
de hazen ligt in 2006 bijna op 12 hazen per 100 ha en in 2011 bijna op 15 hazen per 100 ha (Grafiek 
6). Het gevoerde beheer door de leden van de WBE heeft dus een positief effect gekend op het 
bestand. Het afschot van haas kent een stabiele trend (ρ = 0,09) en dit zowel voor de rammelaars (ρ 
= 0,09) als voor de moeren (ρ = -0,03). De afschotcijfers liggen steeds iets boven 4 hazen per 100 ha 
(Grafiek 6). 

 

Grafiek 6. Evolutie van de voorjaarstelling en het afschot van haas. 

Tabel 2. Samenvatting van de Spearmans rangcorrelatiecoëfficiënt (ρ) voor haas. 

ρ haas rammelaar moer 

Afschot 0,09 0,09 -0,03 

Voorjaar 0,89   

 
De spreidingskaart van de voorjaarsstand van de haas toont een lage relatieve voorjaarsstand in de 
jachtrevieren in het noorden van de WBE (Figuur 13, links). In deze revieren is het akkerland meer 
grootschalig. De revieren gelegen in het meer heuvelachtige deel van de WBE en de revieren in het 
zuiden van de WBE kennen een hoge relatieve voorjaarsstand. Hier is het akkerland kleinschaliger en 
wordt het landschap meer afgewisseld met weiland en bossen. Een meer divers landschap vormt een 
beter biotoop voor de haas. De spreiding van het afschot (Figuur 13, rechts) volgt niet helemaal de 
spreiding van de voorjaarsstand. Vooral in het noorden zijn er een paar revieren waar het afschot iets 
hoger ligt dan verwacht op basis van de gemiddelde relatieve voorjaarstellingen. 
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Figuur 13. Interne spreiding van de voorjaarsstand (links) en het afschot (rechts) van haas. 

Patrijs 
De voorjaarsstand en het afschot van de patrijzenpopulatie kennen een lichte globale daling binnen 
de WBE (ρvoorjaar = -0,49 en ρafschot = -0,54). Zowel het afschot van de hennen als de juvenielen lijken 
licht te dalen (ρ = -0,49 voor beiden). Het afschot van de hanen kent een schommeling met een lichte 
daling (ρ = -0,37). In 2008 en 2009 kent het afschot een sterke daling. Deze pieken zijn voornamelijk 
terug te vinden bij de juveniele patrijzen (Grafiek 7). Deze 2 jaren kenden immers een slecht 
broedseizoen. De verhouding jong:oud in het afschot schommelt in de afgelopen monitoringsperiode 
rond 50 % en blijft redelijk stabiel. Dit is geen slecht teken, want indien deze verhouding zou dalen, 
indiceert dit dat de populatie zich steeds slechter verjongt en dus in de toekomst verder zou dalen. 

 
Grafiek 7. Evolutie van de voorjaarstellingen en het afschot van patrijs. 
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Tabel 3. Samenvatting van de Spearmans rangcorrelatiecoëfficiënt  (ρ)  voor  patrijs. 

ρ patrijs haan hen juv. 
Afschot -0,54 -0,37 -0,49 -0,49 
Voorjaar -0,49    

 

Patrijs komt relatief meer voor in de jachtrevieren waar het landbouwareaal kleinschaliger is en waar 
het landschap meer variatie heeft. Langs de Schelde kent de patrijs een lage relatieve voorjaarsstand. 
Dit gebied is zeer drassig en de weilanden zijn nat, een biotoop dat vermeden wordt door de patrijs. 
Ook revieren 240044 en 240045 kennen een lage relatieve voorjaarsstand. Deze revieren kennen een 
grote monocultuur van maïs, een teelt die minder voordelen biedt voor de patrijs dan granen (Figuur 
14, links). De interne spreiding van het afschot (Figuur 14, rechts) volgt grotendeels deze van de 
voorjaarsstand. Op revieren 240008, 240056, 240066, 240071 en 240074 wordt geen afschot 
gerealiseerd van patrijs. 

  
Figuur 14. Interne spreiding van de voorjaarsstand (links) en het afschot (rechts) van patrijs. 

Fazant 
Het aantal fazanthanen kent gedurende de afgelopen monitoringsperiode een sterke stijging (ρ   = 
0,94) en het aantal fazanthennen kent een schommeling (ρ   = -0,03) (Grafiek 8). In 2007 kent het 
aantal fazanthennen een sterke daling, dit komt waarschijnlijk door de slechte 
weersomstandigheden tijdens het broedseizoen. Doordat enkel het aantal fazanthanen een stijging 
kent in de afgelopen monitoringsperiode, kent de geslachtsverhouding hen:haan in het voorjaar een 
daling, namelijk van 2,44 in 2006 naar 1,58 in 2011, met een gemiddelde van 1,88 over de gehele 
monitoringsperiode. De ideale geslachtsverhouding ligt echter tussen de 3 en 5 (cfr. Cursus IJO), bij 
deze geslachtsverhouding wordt theoretisch de grootste aangroei bereikt. 

Het afschot van de fazant kent een lichte daling (ρ  = -0,43), deze daling manifesteert zich vooral bij 
het afschot van de haan (ρ   = -0,43). Het afschot van de hen blijft vrij stabiel in de afgelopen 
monitoringsperiode (ρ  = 0,09). De verhouding haan:hen in het afschot bedraagt 5,52 tot 8,53 (Grafiek 
8). In de WBE is immers het afschot van de hen beperkt. 
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Grafiek 8. Evolutie van de voorjaarstellingen en het afschot van fazant. 

Tabel 4. Samenvatting van de Spearmans rangcorrelatiecoëfficiënt (ρ) voor fazant. 

ρ haan hen fazant 
Afschot -0,43 0,09 -0,43 

Voorjaar 0,94 -0,03  

De fazant komt vooral voor in de buurt waar hoge bomen, vooral loofbomen, voorkomen naast 
landbouw (Figuur 15, links). De spreiding van het afschot (Figuur 15, rechts) komt grotendeels 
overeen met de spreiding van de voorjaarsstand. In de revieren met een hoge relatieve 
voorjaarsstand wordt tevens een hoger afschot per 100 ha gerealiseerd. 

  

Figuur 15. Interne spreiding van de voorjaarsstand (links) en het afschot (rechts) van fazant. 
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Waterwild 

Wilde eend 
Het aantal koppels van de wilde eend binnen de WBE kent de afgelopen monitoringsperiode een 
lichte stijging (ρ  =  0,66) (Grafiek 9). Het totale afschot kent daarentegen een sterke daling (ρ  =  -0,94), 
zowel voor het aantal woerden als voor het aantal hennen (ρ  = -0,94 voor beide) (Grafiek 9). Volgens 
WBE  ‘Vlaamse  Ardennen’  komt  dit  omdat  de  wilde  eenden  op  de  kleine  rivieren  in  de  WBE  kweken  
en eens ze vliegvlug zijn, wegtrekken naar de Schelde. Er werden consistent ook meer woerden dan 
hennen geschoten. 

 

Grafiek 9. Evolutie van de koppels en het afschot van wilde eend. 

Tabel 5. Samenvatting van de Spearmans rangcorrelatiecoëfficiënt (ρ) voor wilde eend. 

ρ eend woerd hen 
Afschot -0,94 -0,94 -0,94 

Voorjaar 0,66 

 

Op de spreidingskaartjes ziet men dat het aantal broedkoppels van wilde eend voornamelijk hoog is 
in de buurt van de Schelde en een paar vijvers (Figuur 16, links). Op enkele revieren aan de Schelde 
werd echter een lage relatieve voorjaarsstand genoteerd en op één revier aan de Schelde werd zelfs 
geen voorjaarsstand genoteerd. De WBE denkt echter niet dat de wilde eend op deze revieren weinig 
voorkomt (of zelfs niet voorkomt), maar dat deze revieren enkele cijfers van de voorjaarstellingen 
van de wilde eend hebben vergeten door te geven. De interne spreiding van het afschot (Figuur 16, 
rechts) is gelijkaardig aan de voorjaarsstand van de wilde eend. Op enkele revieren wordt geen 
afschot van wilde eend gerealiseerd. 
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Figuur 16. Interne spreiding van de voorjaarsstand (links) en het afschot (rechts) van wilde eend. 

Canadese gans en grauwe gans 
Zowel de Canadese gans als de grauwe gans komen in de WBE voor. Telcijfers voor deze 2 
ganzensoorten werden bijgehouden in de WBE vanaf 2010. Op basis van deze tellingen is het nog te 
vroeg om te concluderen hoe beide populaties evolueren.  Volgens  WBE  ‘Vlaamse  Ardennen’  lijkt  de  
populatie Canadese gans echter meer en meer voor te komen in de WBE. Het aantal grauwe ganzen 
blijft beperkt. Het afschot van zowel de Canadese gans als de grauwe gans neemt licht toe in functie 
van de tijd (ρ = 0,60 en ρ = 0,77 resp.), maar blijft beperkt (Grafiek 10). 

 

Grafiek 10. Evolutie van de voorjaarstellingen en het afschot van Canadese gans en grauwe gans. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

2006 2007 2008 2009 2010 2011

pe
r 1

00
 h

a 

jaar 

Grauwe gans (Anser anser) en Canadese gans (Branta 
canadensis) 

grauwe gans VJ
canadese gans VJ
grauwe gans
canadese gans



 

 

20 

 

Tabel 6. Samenvatting van de Spearmans rangcorrelatiecoëfficiënt (ρ) voor Canadagans en grauwe gans. 

ρ Cgans ggans 
Afschot 0,60 0,77 

Voorjaar 0,78 0,85 

 

Canadese gans komt voornamelijk voor in het noorden van de WBE en langs enkele waterpartijen 
(Figuur 17, linksboven). Het afschot van de Canadese gans (Figuur 17, rechtsboven) volgt niet 
helemaal het patroon van de voorjaarsstand. Op sommige revieren waar geen voorjaarsstand 
aanwezig was, werd er wel een afschot gerealiseerd. De grauwe gans komt meer beperkt voor in de 
WBE en telkens op de revieren waar ook de Canadese gans voorkomt (Figuur 17, linksonder). Het 
afschot van grauwe gans is beperkt tot 4 revieren, namelijk revieren 240006, 240026, 240044 en 
240050 (Figuur 17, rechtsonder). 

 

  

Figuur 17. Interne spreiding van de voorjaarsstand (links) het afschot (rechts) van de Canadese gans (boven) en de grauwe 
gans (onder). 
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Overig wild 

Konijn 
Konijn kent in de afgelopen monitoringsperiode een stijging van de geschatte voorjaarsstand (ρ   =  
0,66), met een daling in 2011 (Grafiek 11). Bekijken we dit over een langere periode dan zien we dat 
ziekten, zoals myxomatose en VHD, ervoor zorgen dat de populatie een sterke fluctuatie kent. 
Volgens de WBE zijn de ziektes bij wild konijn gedaald in de afgelopen monitoringsperiode. 

Ondanks de stijging van de voorjaarsstand van wild konijn is het afschot gedurende de afgelopen 
monitoringsperiode vrij stabiel gebleven (ρ  =  0,37), zowel voor de vrouwtjes (ρ  = 0,26) als voor de 
mannetjes (hoewel de Spearman correlatiecoëfficiënt hier op een lichte stijging duidt, ρ  = 0,49). 

 

Grafiek 11. Evolutie van de voorjaarstellingen en het afschot van konijn. 

Tabel 7. Samenvatting van de Spearmans rangcorrelatiecoëfficiënt (ρ) voor konijn. 

ρ konijn konijn: M konijn: V 
Afschot 0,37 0,49 0,26 

Voorjaar 0,66   

 

Het konijn komt vooral voor op het hoger gelegen, meer heuvelachtige deel van de WBE. Het meer 
vlakke gebied van de WBE en het iets meer drassige gebied langs de Schelde kent een lage relatieve 
voorjaarsstand. De revieren aan dit deel van de WBE met taluds en kleine bosjes kennen een hogere 
relatieve voorjaarsstand. Revier 240018 kent een hogere relatieve voorjaarsstand vanwege de 
zavelwinning die in dit gebied voorkomt (Figuur 18, links). De spreiding van het afschot komt 
grotendeels overeen met de voorjaarsstand. De revieren met een hoog relatief afschot zijn revieren 
waar gefretteerd wordt. Op revieren 240004, 240008, 240056, 240070, 240071 en 240074 wordt 
echter geen afschot van konijn gerealiseerd  (Figuur 18, rechts). 
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Figuur 18. Interne spreiding van de voorjaarsstand (links) en het afschot (rechts) van konijn. 

Vos 
In de periode 2006 – 2011 kent het aantal getelde vossenburchten een stijging, namelijk van 0,21 
burchten per 100 ha in 2006 naar 0,53 burchten per 100 ha (ρ  =  0,89) (Grafiek 12). Dit komt deels 
omdat er meer vossenburchten aanwezig zijn in de WBE, maar ook omdat er meer naar de 
vossenburchten gezocht wordt. Ook het afschot kent een stijging gedurende de afgelopen 
monitoringsperiode (ρ  = 0,89), dit zowel voor het aantal rekels (ρ  = 0,77) als voor het aantal moeren 
(ρ  = 0,83) (Grafiek 12). 

 
Grafiek 12. Evolutie van de voorjaarstellingen en het afschot van vos. 

Tabel 8. Samenvatting van de Spearmans rangcorrelatiecoëfficiënt (ρ) voor vos. 

ρ vos vos: M vos: V 
Afschot 0,89 0,77 0,83 
Voorjaar 0,89   
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De vossen lijken niet overal voor te komen in het WBE (Figuur 19, links). Dit kan echter te wijten zijn 
aan het feit dat men de vossenburchten moeilijk kan vinden en/of  aan  de  ‘verkeerde’   interpretatie  
van het woord vossenburchten. Een stal waar een vos gaat jongen wordt op dat moment ook als een 
vossenburcht beschouwd. De spreiding van het afschot volgt niet helemaal de spreiding van de 
getelde burchten (Figuur 19, rechts). Dit komt omdat burchten vinden niet steeds eenvoudig is. Ook 
worden er doortrekkers en zwervers afgeschoten. 

 
Figuur 19. Interne spreiding van de voorjaarsstand (links) en het afschot (rechts) van vos. 

Houtduif 
In de periode 2006 – 2011 ging het afschot van de houtduif achteruit in de voorbije 
monitoringsperiode (ρ  = -0,77), met een stijgende piek in 2008 (Grafiek 13). In dit jaar werd voor de 
eerste keer een grootschalige duivenweekend georganiseerd. 

 
Grafiek 13. Evolutie van het afschot van houtduif. 
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Tabel 9. Samenvatting van de Spearmans rangcorrelatiecoëfficiënt (ρ) voor houtduif. 

ρ Houtduif 
Afschot -0,77 

Het afschot gebeurt verspreid over de WBE, doch is relatief iets hoger in de jachtrevieren met 
slaapbossen en op jachtrevieren waar veel groententeelt voorkomt (Figuur 20). In deze gebieden is 
reeds schade opgetreden door houtduif (zie I. Schade). Er wordt dan ook vooral bijzondere bejaging 
toegepast in de revieren waar kwetsbare teelten aanwezig zijn. 

 
Figuur 20. Interne spreiding van het afschot van houtduif. 

Gaai, kauw, kraai en ekster 
Het afschot van de ‘rechtbekken’ bestaat voornamelijk uit kraai en ekster en het afschot van gaai 
blijft in de afgelopen monitoringsperiode beperkt. In 2010 werden ook 3 kauwen gestrekt om schade 
aan professioneel geteelde gewassen te voorkomen (Grafiek 14). 

Voor kraai is een schommeling waar te nemen in het afschot (ρ  =  0,09), met een stijging in 2010. In 
dit jaar werden meer kraaien gestrekt tijdens het duivenweekend. Het afschot van ekster kent een 
daling (ρ   =   -0,60) en het afschot van gaai kent globaal gezien een lichte schommeling (ρ   =   -0,31). 
Sinds 2009 lijkt het afschot van gaai licht te dalen. Gaai is sinds 2009 immers nog slechts beperkt 
reguleerbaar. 
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Grafiek 14. Evaluatie van het afschot van kraai, gaai, ekster en kauw. 

Tabel 10. Samenvatting van de Spearmans rangcorrelatiecoëfficiënt (ρ) voor kraai, ekster en gaai. 

ρ kraai ekster gaai 
Afschot 0,09 -0,60 -0,31 

 

De revieren waar meer fruitteelt en landbouw (voornamelijk voordroog hooi en maïs) aanwezig is, 
kennen een hoger afschot van kraai (Figuur 21, linksboven).  Op deze revieren wordt een hogere 
jachtinspanning geleverd om de kraai te reguleren. De spreidingskaart voor het afschot van ekster 
geeft meer een beeld van het voorkomen van deze soort. De hogere waarden voor het gemiddeld 
relatief afschot situeren zich op de revieren in de omgeving van bebouwde kernen en bebouwing 
met tuinen (Figuur 21, rechtsboven). Deze omgeving vormt voor de eksterpopulatie een geschikt 
habitat. Gaaien werden maar in een beperkt aantal revieren gestrekt en telkens in de buurt van 
professionele fruitteelt (Figuur 21, linksonder). De kauwen werden maar in 1 revier gestrekt, namelijk 
in revier 240001 (Figuur 21, rechtsonder). 
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Figuur 21. Interne spreiding van het afschot van kraai (linksboven), ekster (rechtsboven), gaai (linksonder) en kauw 
(rechtsonder). 

 

Verwilderde kat 
Het totale afschot van verwilderde katten kent een sterke schommeling (ρ   =   -0,09). Deze 
schommeling is zowel terug te vinden bij de mannelijke (ρ  =  -0,03) als bij de vrouwelijke katten (ρ  =  -
0,09). In 2010 valt het afschot van de verwilderde kat bijna op 0. De reden is de strengere 
beperkingen die gelden voor de jacht op verwilderde katten sinds het openingsbesluit voor de 
periode 208 – 2013 (Grafiek 15). De aanwezigheid van grote woonkernen en de woonbuurten 
kunnen aanleiding geven tot een verhoogde input van verwilderde katten. Gezien deze dieren niet 
thuishoren in ons autochtoon ecosysteem trachten wij als jager hierin een regulering te treffen.  

Na een gesprek met het Kenniscentrum HVV is het de WBE duidelijk geworden dat per gestrekte kat 
een melding dient te gebeuren aan het ANB. Deze werd meer dan waarschijnlijk niet altijd door de 
jachtrechthouders uitgevoerd. 
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Grafiek 15. Evolutie van het afschot van verwilderde kat. 

Tabel 11. Samenvatting van de Spearmans rangcorrelatiecoëfficiënt (ρ) voor verwilderde kat. 

ρ kat: M kat: V verwilderde kat 
Afschot -0,03 -0,09 -0,09 

Het afschot (of het vangen en diervriendelijk doden) van verwilderde katten gebeurt in een beperkt 
aantal jachtrevieren verspreid over de WBE. Vooral revieren 240051, 240061 en 240062 kennen een 
hoog relatief afschot (Figuur 22). Volgens  WBE  ‘Vlaamse  Ardennen’  komen  er   in  revier  240051  een  
groot aantal zwerfkatten voor. Deze zwerfkatten kunnen het immers goed vinden in de dreven van 
het  kasteel  ‘Ten  Bieze’.  In  dit  revier  is  ook  een  beëdigde veldwachter werkzaam. Op revier 240061 is 
een Waalse beëdigde veldwachter belast met de predatie in het algemeen. Dit heeft ook zijn 
repercussie in het jachtrevier 240062. 

 

Figuur 22. Interne spreiding van het afschot van verwilderde kat. 
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Nijlgans 
Volgens  WBE   ‘Vlaamse  Ardennen’  stijgt  de  voorjaarsstand  van  nijlgans.  Om  de  schadelijke  effecten  
verbonden aan de aanwezigheid van deze soort (ecologische en economische schade) te beperken, 
realiseert de WBE reeds sinds 2009 jaarrond een afschot van deze soort. 

 

Grafiek 16. Evolutie van het afschot van nijlgans. 

Tabel 12. Samenvatting van de Spearmans rangcorrelatiecoëfficiënt (ρ)  voor  nijlgans. 

ρ kat: M kat: V verwilderde kat 
Afschot -0,03 -0,09 -0,09 

 

Het afschot bleef vooralsnog beperkt tot een aantal revieren verspreid over de WBE, telkens in de 
buurt van waterpartijen (Figuur 23). 

 

 

Figuur 23. Interne spreiding van het afschot van nijlgans.  
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C. Doelstellingen en maatregelen uit het vorige wildbeheerplan 

 
In dit hoofdstuk wenst de WBE een overzicht te geven van de eerder genomen maatregelen in 
functie van de doelstellingen. Door het resultaat van de genomen maatregelen te toetsen aan de 
bovenstaande evolutieanalyses kunnen de toekomstige doelstellingen en maatregelen verbeterd 
worden naar de toekomst. 

- Grofwild: aangezien grofwild nog niet voorkwam in het WBE, werd hiervoor geen doel 
geformuleerd 

- Haas: opdrijven van de voorjaarstellingen en het afschot. Om dit te bewerkstelligen werden 
de volgende maatregelen toegepast: 

 Meer wildakkers aanleggen in samenspraak met landbouw. 
 Aanmoedigen van wildredders. 
 Streven naar een algemene biotoopverbetering. 
 Afschotbeperking: 

 1 moerhaas op 3. 
 Controleren van strikte toepassing. 

 Aanpakken van stroperij. 
 Opdrijven van bestrijding van verwilderde kat en kraai. 
 Strengere vossenregulatie. 

- Patrijs: opdrijven van de voorjaarstellingen en het afschot. Om dit te bewerkstellingen 
werden de volgende maatregelen toegepast: 

 Bijvoederen: 
 Plaatsen van voederbakken. 
 Aanvullen van water indien geen natuurlijke watervoorraden 

aanwezig zijn. 
 Meer wildakkers aanleggen in samenspraak met landbouw. 
 Aanmoedigen van wildredders. 
 Streven naar een algemene biotoopverbetering. 
 Afschotbeperking: 

 Kleine kluchten worden weggenomen. 
 Ouderdieren sparen in de vruchtbare kluchten en maximaal tot de 

helft reduceren. 
 Opdrijven van bestrijding van verwilderde kat en kraai. 
 Strengere vossenregulatie. 

- Fazant: vrijwaren van de bestaande populatie. Om dit te bewerkstellingen werden volgende 
maatregelen toegepast: 

 Afschotbeperking: 
 Sparen van moederdieren. 
 Jaarlijks maximum 20 % van het hennenbestand wegnemen. 
 De verhouding 1 haan op 5 à 6 hennen voorzien op het einde van het 

jachtzeizoen. 
 Opdrijven van bestrijding van verwilderde kat en kraai. 
 Strengere vossenregulatie. 
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- Wilde eend: hiervoor werden in het vorige wildbeheerplan geen doelstellingen en 
maatregelen opgesteld. 

- Grauwe gans en Canadese gans: hiervoor werden in het vorige wildbeheerplan geen 
doelstellingen en maatregelen opgesteld, tenzij bestrijding bij schade voor Canadese gans. 

- Konijn: hiervoor werd in het vorige wildbeheerplan geen doelstellingen en maatregelen 
opgesteld. 

- Vos: hiervoor werd in het vorige wildbeheerplan geen doelstellingen opgesteld, maar wel 
volgende maatregelen: 

 Opdrijven van de jacht op vos binnen het wettelijk kader. 
 Nauwlettend in het oog houden van de stand 
 Strenge controle en regulatie. 
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D. Doelstellingen en maatregelen 

Doelstellingen  

De doelstellingen worden schematisch weergegeven in de bijhorende tabel (zie bijlage). 

Sinds 2010 zijn er enkele damherten en enkele edelherten aanwezig in de WBE. De WBE stelt zich als 
doel om eventuele schade inclusief verkeersongevallen te beperken en de populatie te houden op 
een aanvaardbaar niveau in evenwicht met de natuur en de landbouw. 

Het reewild dat sinds 2007 de WBE voorzichtig is binnengekomen, kent een sterke stijging in aantal 
en het lijkt zich te ontwikkelen tot een populatie. De WBE stelt zich als doel om de huidige populatie 
te behouden en de voorjaarsstand verder te laten toenemen indien mogelijk. 

In 2011 werden enkele everzwijnen waargenomen in de WBE. De meeste jachtrechthouders zien 
absoluut niet graag everzwijnen komen uit vrees voor het optreden van schade en het potentieel 
nadelige effect op de kleinwildstand. Naar de toekomst toe wil de WBE een nultolerantie hanteren 
voor de everzwijnen. 

Het hazenbestand kent op dit moment een stijging. Voorgesteld wordt om deze populatie minimaal 
te behouden. Indien toch een verdere toename mogelijk is, kan de WBE dit alleen maar toejuichen. 

De patrijzenstand nam af in de voorbije monitoringsperiode. Voor de volgende erkenningsperiode is 
een toename van de voorjaarsstand de doelstelling, doch de belangrijkste doelstelling is de staat van 
instandhouding van de patrijs verbeteren. 

De fazantenpopulatie vertoont een stijgende trend. De WBE stelt als doel om een verdere stijging uit 
te bouwen van de fazantenpopulatie. Een toename van voornamelijk de hennenpopulatie zou er 
voor moeten zorgen dat een stabieler en gezond evenwicht binnen de populatie ontstaat. 

Ook de populatie van de wilde eend vertoont een stijging. De doelstelling voor wilde eend voor de 
toekomst is voornamelijk gefocust op het realiseren van afschot indien mogelijk. Als 
nevendoelstelling stelt de WBE dat de landbouwschade beperkt wordt. 

Canadese gans komt steeds meer voor binnen het werkingsgebied van de WBE. De grauwe gans blijft 
meer beperkt voorkomen. Deze ganzensoorten kunnen schade veroorzaken aan teelten en daarnaast 
hebben zij een impact op de plaatselijke ecologie. Schade die hierdoor optreedt, dient vermeden te 
worden. 

De konijnenpopulatie kent een stijging. De WBE stelt dan ook als doel om eventuele schade door 
deze stijgende konijnenpopulatie te beperken. 

De vos, de kraai, de ekster en de verwilderde kat zijn predatorsoorten die enorme schade kunnen 
aanbrengen aan de wildstand maar ook aan zangvogels, grondbroeders, pluimvee, …   om deze 
negatieve gevolgen te beperken zal voor al deze soorten een predatorcontrole worden uitgevoerd.  

De houtduif veroorzaakt voornamelijk in de lente, de zomer en de herfst schade aan de 
landbouwgewassen. De doelstelling is daarom het beperken van de negatieve gevolgen. 
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De gaai zal enkel gereguleerd worden op professionele fruitteelten om belangrijke schade te 
voorkomen en den kauw zal enkel gereguleerd worden wanneer schade aan professioneel geteelde 
gewassen dreigt. 

In de WBE werd een toename van de nijlgans genoteerd. De doelstelling voor deze soort is om de 
negatieve gevolgen te beperken. De WBE is immers van oordeel dat deze invasieve exoot niet 
thuishoort in het Vlaamse ecosysteem. Bovendien kan de soort ook voor schade zorgen. 

Algemeen geldt de doelstelling dat de WBE exoten zoveel mogelijk uit het ecosysteem wenst te 
weren. 

Tenslotte vermelden we nog dat de soorten waar de WBE geen specifieke doelstellingen voor 
aanduidt, op dit moment geen prioriteit vormen en niet of bijna niet voorkomen in de WBE. 
Specifieke beheersmaatregelen naar deze soorten toe zullen dan ook niet genomen worden. 
Wanneer klachten ontstaan rond deze soorten, zal de WBE op vraag ingrijpen.  

 
Maatregelen 

Vooreerst willen we vermelden dat maatregelen die de WBE uitvoert voor een bepaalde wildsoort, 
tevens een positieve invloed kunnen hebben op andere soorten! Uit de tekst zal dan ook blijken dat 
een aantal algemene maatregelen naar voor zullen komen.  

Grofwild 

Damhert en edelhert 
In de toekomst zal gepoogd worden door middel van afschot de schade veroorzaakt door damherten 
en edelherten en de mogelijke verkeersongevallen te beperken. Zowel het aanvragen van een 
afschotplan bijzondere bejaging als een afschotplan bejaging zullen toegepast worden om deze 
manier van populatiecontrole en zodoende een populatiestand in evenwicht met landbouw en 
natuur mogelijk te maken. 

Reewild 
De WBE stelt voorzichtig vast dat er zich een reewildpopulatie heeft gevestigd in het werkingsgebied. 
De WBE wil deze reeën verder laten binnenkomen en de populatie verder laten toenemen indien 
mogelijk. In de bossen wordt verbraming tegen gegaan, om zo open ruimtes te creëren. 

Momenteel wordt nog geen reewild geschoten. Indien er in de toekomst toch een afschotplan zou 
ingediend worden, is het om een goed beheer van reewild mogelijk te maken belangrijk dat bij elk 
afschot de nodige data genoteerd worden. De meest belangrijke aspecten hierbij zijn de gewichten 
van  het  gestrekte  stuk  en  het  aantal  embryo’s  van  de  gestrekte  geiten.  

Everzwijn 
In de toekomst zal gepoogd worden door middel van afschot de revieren vrij te houden van 
everzwijnen. Zowel het aanvragen van een afschotplan bijzondere bejaging als een afschotplan 
bejaging zullen toegepast worden om het afschot mogelijk te maken. 
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Kleinwild 

Haas 
Om de huidige voorjaarstand te bewaren en indien mogelijk zelfs te laten toenemen, zal de WBE het 
afschot behoedzaam uitvoeren. Hiervoor worden 2 type tellingen uitgevoerd. In eerste instantie 
wordt in het voorjaar de stand genoteerd. Dit is de stand die de winter goed is doorgekomen en 
dewelke voor nakomelingen moet zorgen. Deze tellingen gebeuren minimum 3 keer op verschillende 
data en voornamelijk met behulp van nachtelijke tellingen met lamp. In het najaar noteren de 
jachtrechthouders, tijdens de jacht op patrijs, elk voor zichzelf de stand van de hazen. Op basis van 
deze waarneming wordt het afschot aangepast. Beter zou zijn dat de 2 tellingen op dezelfde vaste 
trajecten worden gehouden en dat het afschot jaarlijks bepaald wordt op basis van de evolutie van 
de voorjaarsstand en de najaarsstand. Het verschil tussen beide tellingen geeft immers een beeld van 
de reproductie en leert ons iets over het te realiseren afschot. 

Bij het bepalen van het afschot zijn er ook nog enkele belangrijke aspecten die kunnen toegepast 
worden om een afschotbeperking te verkrijgen. Elke jachtrechthouder tracht deze naar eigen 
goeddunken   toe   te   passen.   Minimaal   één   van   volgende   of   een   eigen   ‘goede’   maatregel   die  
voorgelegd wordt aan de WBE, moet toegepast worden. 

- Hazen die in het leger blijven liggen, worden niet aangesproken, noch verjaagd 
- Hazen die naar achter lopen (door de trackerslijn) worden niet aangesproken 
- Er wordt geen drijfjacht georganiseerd 
- Na het bepalen van het maximaal afschot voor het revier, wordt slechts op maximaal dat 

aantal hazen geschoten. Er wordt m.a.w. niet gekeken naar het aantal stuks dat effectief 
wordt binnen gehaald. Op die manier voorkom je dat ziek geschoten dieren bovenop het 
afschot een impact hebben op de populatie 

Het  ‘sparen’  van  de  moeren  zal  blijven  gebeuren. De afschotformule van 1 moerhaas op 3 zal verder 
opgevolgd worden en de strikte toepassing wordt gecontroleerd. 

WBE   ‘Vlaamse  Ardennen’   telt  15  beëdigde   jachtwachters.  Deze   zetten  alle mogelijke en wettelijke 
middelen in om de stroperij in te perken. Aanwezigheid op verschillende en onverwachte momenten 
in het veld beperken de mogelijkheden tot stropen. 

In het verleden werden wildakkers aangelegd in samenspraak met de landbouw en werd er gestreefd 
naar een algemene biotoopverbetering. Ook in de volgende erkenningsperiode zal de WBE 
wildakkers met zaadmengsels aanleggen en zal ze brem aanplanten. Daarnaast zal de WBE 
landbouwers en eigenaars proberen te overtuigen om aan akkerrandenbeheer te doen, waarbij 
bladkool, bloemenmengsels en klavers worden ingezaaid. 

Bij moeilijke winters zal worden bijgevoederd met bieten om de hazenpopulatie te ondersteunen. 

Patrijs  
Om een toename van de voorjaarsstand te realiseren en een verbetering van de staat van 
instandhouding te bekomen, worden verschillende maatregelen toegepast. Kortweg vertaald moet 
voornamelijk verder gefocust worden op biotoop verbeterende maatregelen. 
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In het verleden werden wildakkers aangelegd in samenspraak met de landbouw en werd er gestreefd 
naar een algemene biotoopverbetering. Ook in de volgende erkenningsperiode zal de WBE 
wildakkers met zaadmengsels aanleggen. 

Wanneer het aantal koppels patrijzen in het voorjaar een slecht jaar kent, gaat er van de WBE een 
aanbeveling uit naar elke jachtrechthouder om minder patrijzen af te schieten. 

In de winter worden de patrijzen bijgevoederd met tarwe of met een zaadmengeling. Deze 
bijvoedering gebeurt voornamelijk in grote voederbakken of er wordt gestrooid tussen de 
wildakkers. Men kan eventueel gebruik maken van gesloten voederinstallaties met een spiraal. Op 
die manier kunnen ratten en andere probleemsoorten in de regel minder meeprofiteren van de 
bijvoedering. 

Fazant 
In de volgende erkenningsperiode tracht de WBE een stijging van de huidige voorjaarstand te 
bekomen. 

Voor fazant is het van groot belang dat er voldoende aandacht wordt geschonken aan het afschot. 
Ondanks de beperking op het afschot van de hen schommelt de geslachtsverhouding in het voorjaar 
rond de 1,88 hennen voor 1 haan, terwijl de ideale geslachtsverhouding tussen 3 à 5 hennen per 
haan ligt. Zijn er meer hanen aanwezig, dan zal er meer concurrentie zijn en zal door stress een deel 
verdwijnen door sterfte of emigratie. Naast deze natuurlijke verhouding weet eenieder ook dat de 
voortgang van de populatie dus eigenlijk afhankelijk is van de hennenpopulatie. Hoe meer hennen 
succesvol kunnen reproduceren, hoe beter de najaarsstand zal zijn en hoe mooier de jacht op fazant 
kan zijn. De hennen hebben echter vaak te lijden onder predatordruk. Deze grondbroeder wordt snel 
gevonden en kent niet onmiddellijk de reflex om te vluchten. Zich drukken is de meest voorkomende 
beschermingsmethode die vaak niet doeltreffend genoeg is. De WBE zal naar de toekomst zijn 
afschot van fazanten nog meer richten op hanen en de jachtrechthouders verder sensibiliseren om 
geen hennen af te schieten. 

Aangezien ook voor fazant het biotoop vaak een knelpunt is, wordt ook hier verder geijverd voor een 
verbetering hiervan. De beschrijving hiervan kan u terugvinden onder de maatregelen voor patrijs. 
Ook worden akkerranden ingezaaid met een bloemenmengeling. Deze bloemenmengeling bevat 
onder andere zonnebloemen. Deze zonnebloemen bevatten olie en trekken insecten aan. 

Naast de natuurlijke voorziening in voeder wordt er bij fazant bijgevoederd met een graanmengeling 
en suikerbieten. Deze bijvoedering gebeurt ook in voederbakken of gewoon los op de grond. 

 
Waterwild 

Wilde eend 
De doelstelling van de WBE is om jaarlijks een afschot te realiseren indien mogelijk. Hierbij wordt 
geen specifieke eendenjacht uitgevoerd. 

Plaatselijk zal een verhoogd afschot gebeuren om schade te beperken. Hiervoor zal afschot tijdens 
het jachtseizoen en tevens bijzondere bejaging uitgevoerd worden. 
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Canadese gans en grauwe gans 
De WBE zal beide soorten beheren met het hoog op het beperken van de negatieve gevolgen. De 
WBE zal de schade die deze jachtwildsoorten kunnen aanrichten pogen te vermijden/beperken. 
Daartoe zal de WBE een afschot realiseren waar nodig. De soorten worden meegenomen in het 
afschot tijdens de reguliere jacht op andere soorten. Indien nodig zal ook bijzondere bejaging en/of 
bestrijding uitgevoerd worden. 

Overig wild 

Konijn 
De WBE zal de schade die deze jachtwildsoorten kunnen aanrichten, trachten te 
vermijden/beperken. Hiervoor zal afschot tijdens het jachtseizoen uitgevoerd worden en op 
sommige plaatsen wordt gefretteerd. Indien nodig zal ook bijzondere bejaging en/of bestrijding 
uitgevoerd worden. Daarbij worden steeds alle wettelijke formaliteiten (melding van de bijzondere 
bejaging en de bestrijding aan het agentschap, schriftelijke vraag tot bestrijding vanwege de 
eigenaar,  …)  vervuld. 

Vos 
Binnen de WBE stijgt het aantal waarnemingen  van vossen, zowel van de burchten als van de 
individuele dieren. De WBE zal proberen de negatieve impact van de vos op jachtwildsoorten, maar 
ook op grondbroeders en pluimvee te verminderen door middel van een afschot gekoppeld aan alle 
wettelijk toegestane middelen. Daarnaast zullen vossenjachtdagen in WBE-verband georganiseerd 
worden op tijdens de vergadering besliste dagen. Samenwerking tussen de jagers onderling ligt 
hierbij aan de basis. Hoewel de  WBE vindt dat de huidige wetgeving niet toe laat om de 
vossenpopulatie afdoende  te reguleren, zal ze gebruik maken van de wettelijk toegelaten middelen. 

Houtduif 
Houtduiven kunnen schade veroorzaken aan teelten. Om de landbouwschade door toedoen van de 
houtduif zoveel mogelijk te voorkomen, zullen zowel de regulieren jacht als de bijzondere bejaging 
worden toegepast. Indien toch schade optreedt, wordt ook de bestrijding uitgevoerd. 

Kraai, ekster en  gaai 
Een grote kraaien- en eksterpopulatie heeft een negatief effect op het kleinwild, de plaatselijke 
grondbroeders en de aanwezige landbouwbedrijven. Om de negatieve gevolgen van deze soorten te 
beperken, zullen de leden van de WBE een afschot uitvoeren tijdens een jachtdag, maar vooral 
tijdens specifieke bejaging van de soorten het jaar rond. Dit ook op vraag van de land- of 
teelteigenaar. Trechtervallen zullen geplaatst worden en gemeld door de WBE aan de bevoegde 
instanties. Bijkomend zal ook gebruik gemaakt worden van de Larsson-vallen (voor ekster). Dit 
conform het soortenbesluit dat van kracht ging op 1 september 2009. Er zal ook een   ‘kraaiendag’  
vastgelegd worden waarbij in WBE-verband specifiek op kraaien en eksters wordt gejaagd om een 
efficiëntere populatiecontrole uit te voeren. 

De gaai zal in de regel niet meer worden beheerd. Enkel wanneer belangrijke schade dreigt aan 
professionele fruitteelten en wanneer verjagingsmethodes (zoals een CD en radio) niet werken, zal 
het afschot in de toekomst nog uitgevoerd worden. 
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Nu het soortenbesluit ook de mogelijkheid biedt om andere soorten als de kauw te bestrijden in 
specifieke gevallen (vb. kauw: om schade aan professionele teelten te beperken), zal de WBE waar 
nodig en mogelijk overgaan tot het uitvoeren van een bestrijding, mits er voldaan werd aan de 
nodige wettelijke bepalingen en mits wij van oordeel zijn dat geen andere middelen dan afschot 
kunnen toegepast worden. 

De nodige wettelijke formaliteiten om de bejaging(bestrijding) van rechtbekken uit te voeren, zullen 
allen vervuld worden. 

Verwilderde kat 
Verwilderde katten horen niet thuis in een natuurlijk biotoop, zij kunnen enorme schade aanbrengen 
aan vogels, zoogdieren en het bejaagbaar wild. Om hun aanwezigheid te reguleren zal de WBE 
gebruik maken van alle diervriendelijke methoden die voor handen zijn. De personen die dit 
reguleren mogen toepassen zijn niet alleen alle leden van de WBE maar ook de grondeigenaars en de 
grondgebruikers. Zo zal zoals in art. 21 van het BVR houdend vaststellingen van de voorwaarden 
waaronder de jacht kan worden uitgeoefend van 30 mei 2008, gebruik gemaakt worden van de 
kastval. Deze zal steeds voldoen aan de wettelijke voorwaarden die op dat moment van kracht zijn. 
De WBE wil daar nog aan toe voegen dat deze kastval, eens vangklaar opgesteld, dagelijks zal 
gecontroleerd worden. Alle andere dieren dan verwilderde katten zullen onmiddellijk in vrijheid 
gesteld worden. Indien zich naar de toekomst toe andere diervriendelijke methodes aanbieden zal de 
WBE trachten deze toe te passen. Volgens de huidig geldende wetgeving (op 19/12/2011) is de 
regulering van de verwilderde kat met het geweer NIET meer toegestaan. Wanneer dit naar de 
toekomst gewijzigd wordt, zal na het falen van de diervriendelijke methoden toch terug overgegaan 
worden op deze methode van reguleren. Uit ervaring weten we immers dat dit de meest effectieve 
methode is. Op dat moment zal de minimum afstand van 200 meter tot bewoonde huizen 
gerespecteerd worden. Zolang wettelijk voorzien is, zal iedere jachtrechthouder zijn exemplaren 
binnen de week melden aan het ANB. Deze katten zullen bovendien ook bij de afschotcijfers worden 
doorgegeven. 

Nijlgans 
Om de negatieve gevolgen van deze soort te beperken, zal de WBE extra jachtinspanningen leveren. 
Naast het afschot van voorbijvliegende nijlganzen tijdens de jacht op andere soorten, wordt deze 
soort naast de kraai en de ekster ook bejaagd op de kraaiendagen. Op deze manier probeert de WBE 
de populatiestijging van de soort te beperken en ecologische en economische schade te voorkomen. 

Algemeen 
Alle niet beschreven diersoorten waarvoor geen doelstellingen en maatregelen zijn besproken, zijn 
op dit moment niet van belang binnen de WBE. Indien door omstandigheden de jacht en of 
bestrijding op deze dieren toch in belang toeneemt, zal de WBE een wijziging van zijn wildbeheerplan 
doorvoeren. 
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E. Beperkingen tot uitvoering maatregelen 

De meeste maatregelen in dit wildbeheerplan zijn direct uitvoerbaar door de jagers van de WBE. Er 
zijn echter een aantal gebieden binnen de WBE waarop geen beheer mogelijk is. 

Figuur 24 geeft de niet-bejaagde gebieden binnen de WBE weer. Op formulier 7 van de bijlagen staat 
een beschrijving en benaming van al de gebieden. De nummering daarvan komt overeen met deze 
van onderstaande kaarten (Figuur 24 en Figuur 25). 

Tussen de jachtrevieren liggen een paar woonkernen en woongebieden waar niet bejaagd wordt. 
Deze werden in onderstaande kaart (Figuur 24) aangeduid met de nummers 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
14, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 29, 34, 37 en 38. Het betreft de (delen van) woonkernen en woongebieden 
van Gavere (en het kasteel Grenier) (1), Zingem (3), Dikkele (4), Hundelgem (6) Welden (7), Heufke 
(8), Zwalm (met het provinciaal toeristisch centrum en een camping) (9), Zottegem (10), Ename (met 
Torreken te Walle en Wolvenberg) en Volkegem (11), Mater (12), Erwetegem (14), Michelbeke (16), 
Sint-Maria-Oudenhove (17), Leupegem (18), Etikhove (21), Brakel (23), Nukerke (25), Berchem (29), 
Oudenhove (34), Klijpe (37), Ronse (38) 

Bijna 25 % van de bossen binnen de WBE worden niet bejaagd. Het betreft (delen van) het 
Kloosterbos (19), het Onderbos (met de Grot O.L.V. van Lourdes) en Koppenbergbos (met de 
Koppenberg) (20), het Burreken (22), het Elenebos (24), het Bos Terrijst (28), het Fonteinbos (30), de 
Hotondberg (31), het Muziekbos (33) en het bos Heynsdale (met Provinciaal Instituut Heynsdale) 
(36). Details hieromtrent kan u terugvinden onder hoofdstuk H. Boscomplexen. 

Nummers 5, 13, 15, 26, 27 en 35 zijn privé-gronden en worden niet verpacht. Rond de Schelde liggen 
een paar gebieden die niet bejaagd worden. Deze gebieden zijn aangeduid met nummer 2. Nummer 
32 tenslotte is het Nieuw Kerkhof dat gelegen is nabij een bos. 

 

Figuur 24. Aanduiding van de niet bejaagde gebieden binnen de WBE 'Vlaamse  Ardennen’ 
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Binnen het werkingsgebied zien we nog 735,99 ha (Figuur 25) waarvoor een onafhankelijk jachtplan 
werd neergelegd. Het beheer gevoerd door de WBE kan hier niet opgelegd worden. 

 
Figuur 25. Aanduiding van de bejaagde gebieden door onafhankelijke jagers binnen de WBE 'Tussen Yzer en Houtland' 

 
F. Dag & Nachtroofvogels 

De WBE beschikt niet over de juiste telgegevens om te concluderen of de roofvogels al dan niet in 
aantal toenemen. De WBE beperkt zich dan ook graag tot het opsommen van de waargenomen 
soorten (zie bijlage Formulier 11). Uit waarnemingen van leden kan besloten worden dat de buizerd, 
sperwer, torenvalk, boomvalk en de slechtvalk broeden  in  WBE  ‘Vlaamse  Ardennen’.  De  rode  wouw,  
de wespendief, de bruine kiekendief, de blauwe kiekendief en het smelleken werden reeds 
waargenomen als doortrekker of als wintergast. 

Van de opgesomde nachtroofvogels op het bijgevoegde formulier kan met zekerheid gemeld worden 
dat de kerkuil, de bosuil, de steenuil en de ransuil binnen de WBE voorkomen. Ook de velduil wordt 
sporadisch waargenomen als doortrekker. 

Volgens de WBE zijn de meeste dag- en nachtroofvogels gedurende de laatste 5 jaar in aantallen 
gestegen. Dit komt omdat veel landbouwers zijn overgeschakeld naar meer diervriendelijke 
sproeistoffen en een diervriendelijker landbouwbeleid. De WBE heeft ook deelgenomen aan een 
steenuilenproject in samenwerking met het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen. Binnen 
bepaalde jachtrevieren (24001 en omgeving) werden nestkasten geplaatst en gemonitord. 

 

G. Zoogdieren 

De aanwezigheid van zoogdieren die behoren tot het jachtwild is reeds uitvoerig besproken. Voor de 
aanwezigheid van de overige soorten wordt verwezen naar de bijlage (zie bijlage Formulier 10). We 
trachten een opsomming te geven van de soorten die voorkomen. Van de kleinere roofdieren zien 
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we met zekerheid de wezel, de hermelijn en de bunzing terug. Het lijkt erop dat de populatie van de 
wezel en de hermelijn de laatste 5 jaar aan het stijgen is. Ook steenmarter en boommarter worden 
sporadisch waargenomen. De steenmarter vertoont daarbij duidelijk een stijgende trend.  Verder 
komen verschillende spitsmuizen en vleermuizen voor. Voor de jagers is het zeer moeilijk om een 
correcte determinatie van deze dieren te doen, zodat het voorkomen enkel voor de groep van dieren 
werd genoteerd. De spitsmuizen kennen een stijgende trend gedurende de laatste 5 jaar, maar het 
aantal vleermuizen kent een dalende trend. Door de leden van de WBE werd het voorkomen van de 
bosmuis, huismuis, bruine rat, zwarte rat, rosse woelmuis, veldmuis, woelrat en de muskusrat 
opgemerkt. De populatie van de bosmuis, bruine rat, zwarte rat en rosse woelmuis stijgt, terwijl deze 
van de muskusrat daalt door een doorgedreven bestrijdingsprogramma. Daarnaast werd de 
aanwezigheid van de West-Europese egel, de Europese mol en de Euraziatische rode eekhoorn 
genoteerd. 

Net zoals dat het geval is voor de roofvogels, is het voor een jager zeer moeilijk om alle soorten 
vermeld op de lijst van elkaar te onderscheiden, laat staan weten hoe men deze het beste kan 
waarnemen. Daarom moet deze lijst ook als een leidraad dienen voor eventueel verder onderzoek. 

 

H. Boscomplexen 

De totale beboste oppervlakte van de WBE bedraagt 1.719,47 ha. Hiervan wordt 1.265,66 ha door 
leden van de WBE aangeduid als jachtrevier, wat 5 % bedraagt van de totale bejaagde oppervlakte. 
54,09 ha wordt bejaagd door onafhankelijke jagers. 

Plaatselijk worden de percelen genoemd naar de eigenaars of een omliggend typisch kenmerk voor 
die plaats. Het bestuur is niet op de hoogte van al deze plaatselijke benamingen en wenst hierop dan 
ook niet verder in te gaan. Grotere gehelen kunnen wel benoemd worden. Op Formulier 9 van de 
bijlagen staat een beschrijving en benaming van al de gebieden. De nummering daarvan komt 
overeen met deze van onderstaande kaart (Figuur 26): 

1) Kasteel Grenier met het Warandedomein: dit is voor een gedeelte militair domein in 
eigendom van Defensie en in beheer van ANB. Het bos bestaat uit loofbomen met 
voornamelijk eik en wordt voor een gedeelte bejaagd. 

2) Kasteel Ten Bieze: het bos van dit kasteel is voornamelijk een eikenbos. Daarnaast is er een 
beukendreef die het kasteel verbindt met het dorpscentrum. Het bos is in privébezit en 
wordt bejaagd. 

3) Gaverbos en Klein-Zwitserland: dit is een alluviaal elzen-essenbos, soms met een overgang 
naar een hellingbos van het type eiken-haagbeukenbos. Naast ingeplante populieren 
domineren gewone es en zwarte els. Deze bossen zijn gedeeltelijk in beheer van ANB en 
gedeeltelijk in privébezit. Het wordt voor het grootste deel bejaagd. 

4) Kleie: dit is een alluviaal elzen-essenbos met een overgang naar een eigen-haagbeukenbos 
met hier en daar ingeplante populieren. Het bos is in privébezit en wordt bejaagd. 

5) Hof te Leenhout: rond deze hoeve staat een bos met voornamelijk populieren. Dit bos is in 
privébezit en wordt bejaagd. 

6) Enamebos, Schatakker en Wolvenberg: Enamebos en Schatakker bestaan voornamelijk uit els 
en es. Hier en daar groeit ook zomereik en haagbeuk, met verschillende stukken bronbos. In 
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de kruidlaag van deze bos komen heel wat zeldzame plantensoorten voor. Dit bos is 
gedeeltelijk in beheer van Natuurpunt en gedeeltelijk van ANB. Voor het grootste gedeelte 
wordt het bos bejaagd. De Wolvenberg is overwegend een eiken-haagbeukenbos met een 
populierenbestand. Dit bos is in beheer van het ANB en wordt niet bejaagd. 

7) Steenbergse bossen: deze bossen bestaan grotendeels uit een populierenaanplant met 
talrijke bronnen en kwelzones. Naast de indicatoren die erop duiden dat dit gebied al heel 
lang   bebost   is   (bijvoorbeeld:   slanke   sleutelbloem,   bosanemoon,   valse   salie,  …)   komen  hier  
ook kwelsoorten als eenbes, reuzenpaardenstaart en dotterbloem voor. Deze bossen worden 
beheerd door Natuurpunt en het ANB. Deze bossen worden gedeeltelijk bejaagd. 

8) Dompels: dit is een beukenbos in privébezit en wordt bejaagd. 
9) Kasteel van Lillare: het bos van dit kasteel bestaat voornamelijk uit een eiken-haagbeukenbos 

en een alluviaal elzen-essenbos met aanplant van populieren. Dit bos is in privébezit en 
wordt bejaagd.  

10) Kloosterbos: het zuidelijke gedeelte van dit bos is een restant van het vroegere eiken-
beukenbos waar de beuken de bovenhand krijgen. Het centrale deel is een jong 
populierenbestand met ondergroei van abeel, tamme kastanje, hazelaar, lijsterbes en 
haagbeuk. Aan de rand vindt men gewone es en zwarte els terug. In het noordelijke deel 
wordt het oude populierenbestand geleidelijk aan vervangen met zomereik, linde en gewone 
es. Het wordt beheerd door de stad Zottegem en het ANB. Voor het grootste deel wordt dit 
bos niet bejaagd. 

11) Schamperij: dit bos bestaat uit een eiken-haagbeukenbos met een populierenbestand. Het 
bos is in privébezit wordt bejaagd. 

12) Burreken met de Korteberg en de Ganzenberg: in dit natuurreservaat komen de 
bronbosvegetaties voor in het hele gebied. Bomen hier zijn zwarte els, gewone es en 
hazelaar. Op deze plaatsen komt beuk minder voor. Voor een gedeelte bestaat dit bos uit 
een elzen-olmen-essenbos. Het bos is in beheer van Natuurpunt en wordt niet bejaagd. 

13) Onderbos: Dit bos bestaat voornamelijk uit beuk. Het is eigendom van OCMW Oudenaarde 
en wordt niet bejaagd. 

14) Koppenbergbos met Koppenberg: het bos op deze heuvel bestaat voornamelijk uit beuk en is 
eigendom van OCMW Oudenaarde. Het wordt niet bejaagd. 

15) Elenebos: dit bos is een reliëfrijk beukenbos met inmenging van zomereik en es. Langs de 
bronbeek vindt met vooral meidoorn, zoete kers, gelderse roos, haagbeuk en sleedoorn 
terug. Dit bos is gedeeltelijk in beheer van ANB en gedeeltelijk in privébezit. Het bos wordt 
gedeeltelijk bejaagd. 

16) Feelbos: dit reliëfrijk bronbos wordt gedomineerd door gewone es, beuk en canadapopulier. 
Verder groeit er vooral vlier, meidoorn, tamme kastanje, hazelaar, esdoorn en lijsterbes. Dit 
bos is in privébezit en wordt bejaagd. 

17) Fonteinbos: dit bos is voornamelijk een beukenbos met wilde hyacint. Hier en daar komen 
ook eiken en haagbeuken voor. Het bos is in beheer van ANB en wordt niet bejaagd. 

18) Hotondberg en Ingelbos: het bos op de steile flanken van de Hotondberg bestaat 
voornamelijk uit beukenbos. Het is in beheer van het ANB en wordt niet bejaagd. Op 1 km 
van de Hotondberg bevindt zich het Ingelbos. Op de droge stukken komen voornamelijk 
beuk, zomereik en lijsterbes voor. Zwarte els en gewone es vindt men meer terug op de 
vochtigere delen. Dit bos is eigendom van Natuurpunt en wordt bejaagd. 
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19) Bos Terrijst: het grootste gedeelte van dit bos wordt ingenomen door eiken-haagbeukbos. 
Op dit moment is de beuk hier de dominante soort. Langs de bronnen en beken komt bos 
met gewone es, zwarte els en hazelaar voor. Dit bos is in beheer van het ANB en wordt niet 
bejaagd. 

20) Bos Heynsdale: dit bos is een zeer reliëfrijk open Atlantisch eikenmengbos met beuk en een 
schaarse en eenzijdige struik- en kruidlaag. Op de droge en hoger gelegen delen werden 
naaldbomen aangeplant waaronder grove den, atlasceder en fijnspar. De lager gelegen 
percelen worden gedomineerd door beuk of zomereik en eventueel door tamme kastanje of 
gewone es. Dit bos wordt gedeeltelijk beheerd door het ANB en is gedeeltelijk in privébezit. 
Het wordt gedeeltelijk bejaagd. 

21) Hemelberg en Hogerlucht: de Hemelberg is voornamelijk een beukenbos met wilde hyacint. 
De Hogerlucht is voornamelijk een eiken-haagbeukenbos met een populierenbestand. Deze 
bossen zijn in privébezit en worden bejaagd. 

22) Nieuw Kerkhof: het natuurgebied rond dit kerkhof is een eiken-haagbeukenbos met wilde 
hyacint. Het bos is in privébezit en wordt niet bejaagd. 

23) Muziekbos: dit beukenbos zal op termijn omgevormd worden tot een gemengd loofbos met 
beuk, kers, eik en es. Het wordt gedeeltelijk beheerd door het ANB en gedeeltelijk door de 
stad Ronse. Voor het grootste deel wordt dit bos niet bejaagd. 

 
Figuur 26. Aanduiding van de bossen in de WBE. 

 
I. Schade 

Er kan niet gesproken worden van een specifieke vaste plaats waar de problemen zich steeds 
voordoen. We zien eerder een verspreiding over de hele WBE die afhankelijk is van de teeltrotatie.  

Soorten die veelal schade verrichten zijn houtduif, kraai, kauw en gaai. De schade aan groenten 
(zoals erwt, spruiten en bloemkool) wordt vooral veroorzaakt door duif en kraai. De schade aan 
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graangewassen (zoals maïs) wordt voornamelijk veroorzaakt door duif, kraai en kauw. Ten slotte 
ondervindt de fruitteelt ook schade veroorzaakt door gaai. 

De WBE ondervindt steeds minder schade veroorzaakt door konijnen. Waar zich binnen de 
jachtvelden een populatiestijging van de konijnen voordoet, leveren de jachtrechtouders extra 
inspanningen om via afschot de schade te doen dalen. 

 

J. Valwild 

De WBE beschikt niet over gegevens van het valwild. HVV heeft hiervoor eind 2004 een databank 
opgericht die iedereen online kan invullen (www.hvv.be/Page/41/Valwild.aspx). Het bestuur zal 
vanaf heden duidelijk maken dat het aanvullen van deze data van belang kan zijn in het bepalen van 
het afschot. De uitbreiding van deze databank met een persoonlijke opvolgbare melding via het 
intranet moet de leden extra meerwaarde geven om dit systeem te hanteren. 

 

K. Verbeteren van interne samenwerking en controle 

WBE   ‘Vlaamse Ardennen’  werd   opgericht  met   het   oog   op   het   bekomen   van   een   groep   jagers   die  
samen een duurzaam beheer kunnen uitvoeren waarbij samenwerken de belangrijkste troef moet 
zijn. Zoals dit bij vele organisatie is, zien we dat met de jaren de samenwerking tussen de leden 
steeds beter verloopt. Volgende puntjes trachten dit te verduidelijken. 

- Jaarlijks wordt  een  ‘kraaiendag’  georganiseerd.  Op  dat  moment  wordt  in  heel  de  WBE  door  
alle jagers, jacht of regulering uitgeoefend. Samenwerken in dit verband komt zowel het 
beheer als de interne sterkte ten goede.  

- Gezien de stijgende klachten en de verhoogde kans om vossen te zien (met verhoogde 
predatiedruk tot gevolg), organiseert de WBE vossendagen. Hierbij wordt getracht al de 
jachtrechthouders mee te krijgen. 

- In het laatste weekend van februari wordt een duivenweekend georganiseerd. Na afloop 
wordt op een centraal punt samen gekomen en kan bij een natje en een droogje nagekaart 
worden over het resultaat. 

- Met  de  WBE  wordt  jaarlijks  naar  de  beurs  ‘Jagd  und  Hund’  gegaan  in  Dortmund. 

 

L. Verbeteren van externe samenwerking en controle 

WBE  ‘Vlaamse Ardennen’  is  sterk  begaan met het wildbeheer. Om tot een optimaal beheer te komen 
is kennis over het buitengebeuren en tevens ook kennisgeving aan de bevolking een belangrijk troef. 
Volgende opsomming van activiteiten moeten weergeven hoe de WBE dit tracht te realiseren: 

- De WBE heeft een samenwerkingsovereenkomst met Natuurpunt. 
- De WBE zit in de Raad van Bestuur van de bosgroep. 
- De WBE zetelt in de MiNa-Raad. 

http://www.hvv.be/Page/41/Valwild.aspx
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- De  WBE  onderhoudt  goede  contacten  met  aanpalende  WBE’s,  hoofdzakelijk  via  het  platform  
Provinciaal Comité HVV Oost-Vlaanderen. De WBE maakt deel uit van dit comité dat op 
geregelde tijdstippen samenkomt. Hier ontmoeten de vertegenwoordigers van de andere 
Oost-Vlaamse WBE’s elkaar, worden de nodige contacten gelegd met aanpalende WBE’s  en  
worden alle mogelijke problemen besproken. 

- De WBE neemt deel aan het QuickWin-project in het kader van Natura 2000 in 
samenwerking met het ANB en HVV. 

 
M. Exoten en probleemsoorten 

Naast de nijlgans komt ook de Indische gans voor binnen de WBE. Deze 2 ganzensoorten vestigen 
zich steeds beter en beginnen het biotoop van andere inheemse soorten in te nemen. De WBE zal 
jaarlijks een afschot realiseren om deze exoten zoveel mogelijk in te perken. 

Muskusratten, bruine ratten en zwarte ratten zijn eveneens aanwezig binnen het werkingsgebied en 
binnen de bejaagde oppervlakte. De overheid voert een bestrijding uit op deze probleemsoorten. 
Met muskusrat zijn er ondertussen geen problemen meer. Indien noodzakelijk zal door de jagers op 
vraag ingegrepen worden bij de controle van deze populaties. 

Tenslotte willen we nog meegeven dat elke exoot zo veel mogelijk zal geweerd worden. Door in te 
grijpen voor er een echte populatie ontstaat, wordt overheersing door de exoot met al zijn negatieve 
gevolgen van dien voorkomen. 

Een overzicht van de probleemsoorten kan u terug vinden op Formulier 12 van de bijlagen.  

 
N. Algemeen 

Dit wildbeheerplan werd door de algemene vergadering van 15 maart 2012 goedgekeurd. Al de leden 
zullen zich engageren om dit na te leven. 

 


