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1 Algemene administratieve gegevens
1.1 Situering van de WBE
WBE Vlaamse Ardennen situeert zich in het zuidwesten van de provincie Oost-Vlaanderen (Figuur 1).
Binnen het nummeringssysteem 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.

Het werkingsgebied van de WBE is gelegen op het grondgebied van de gemeenten Ronse, Kluisbergen,
Oudenaarde, Maarkedal, Horebeke, Brakel, Zwalm, Zottegem en Zingen, en overlapt ook deels met
het grondgebied van de gemeenten Gavere, Oosterzele en Lierde. Er zijn ook enkele overlappingen
van het werkingsgebied met Wallonië. In het noordwesten wordt het werkingsgebied deels begrensd
door de Schelde, die ook een (gedeeltelijke) fysieke barrière vormt voor het niet-vliegend wild. Voor
de rest vallen de grenzen van het werkingsgebied niet samen met duidelijke fysieke barrières voor het
wild. Uitwisseling tussen de wildpopulaties binnen het werkingsgebied en deze van naburige WBE’s is
hierbij dus mogelijk.
De WBE werd opgericht op 16 december 1993 (datum publicatie in het Belgisch Staatsblad). De WBE
werd voor de laatste keer erkend op 1 april 2013 en bijgevolg zal, volgens het Jachtadministratiebesluit
van 25 april 2014, de WBE opnieuw erkend moeten worden voor 1 april 2019.
In het voor u liggende ontwerp van faunabeheerplan, dat na goedkeuring deel zal uitmaken van een
nieuwe erkenningsaanvraag, zal getracht worden een pragmatisch wildbeheer te voeren dat onder
meer 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 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2024. Bij veranderingen van de
wetgeving betreffende de jacht, interne wijzigingen of aanpassingen aan de criteria ter erkenning van
wildbeheereenheden kunnen wijzigingen aan het faunabeheerplan worden doorgevoerd. De leden
zullen hiervan zo vlug mogelijk op de hoogte worden gesteld tijdens een Algemene Vergadering.
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1.2 Inventarisatie
Het werkingsgebied van de WBE heeft een oppervlakte van 27.479,47 ha. Op 5.701,56 ha hiervan
echter kan door de leden van de WBE geen wildbeheer worden uitgeoefend. De resterende
oppervlakte van 21.777,91 ha wordt door 66 hoofdjachtrechthouders/planindieners beheerd op 102
jachtterreinen. Het totaal aantal effectieve (stemgerechtigde) leden van de vereniging bedraagt 163.
Binnen de bejaagde oppervlakte van het werkingsgebied zijn 9 bijzondere veldwachters (BV’s) actief
op de revieren van hun respectievelijke aanstellers. Op de onderstaande kaart (Figuur 2) worden de
verschillende jachtterreinen weergegeven.
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Figuur 2. Overzicht van de verschillende jachtterreinen met jachtveldnummer.
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2 Biotoopbeschrijving
2.1 Kwantitatieve en kwalitatieve bespreking van de habitats in de WBE
Op basis van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 habitatkaart uitgave 2016 is het
mogelijk een vereenvoudigde weergave van de aanwezige biotopen te maken (Figuur 3). In het
bijgevoegde taartdiagram (Figuur 4) wordt dit visueel weergegeven.

Figuur 3. Overzicht van de spreiding van het landgebruik in de WBE Vlaamse Ardennen.

10

24/09/2018

Heide
0.00 %
Water
0.20 %
Braakliggende
grond/ruigte/KLE
2.07 %

Bebouwd
gebied
10.27 %

Grasland
30.52 %

Andere Naaldbos Gemengd bos
1.02 % 0.08 %
0.05 %
Loofbos
5.69 %

Akkerland
48.61 %

Fruitteelt
1.49 %

Figuur 4. Procentueel aandeel van de verschillende types landgebruik binnen de bejaagde oppervlakte van het
werkingsgebied.
Tabel 1: Landgebruik binnen WBE Vlaamse Ardennen opgedeeld in het landgebruik binnen de oppervlakte bejaagd door de
WBE en het landgebruik binnen de niet door de WBE bejaagde oppervlakte.

Landgebruik
Akkergewas
Andere
Bebouwd gebied
Braakliggende grond/ruigte/KLE
Fruitteelt
Gemengd bos
Grasland
Heide
Loofbos
Naaldbos
Water
Totaal

Bejaagd door WBE
Niet bejaagd door WBE
opp (ha)
% opp
opp (ha)
% opp
10481.33
48.61
1004.84
17.64
220.20
1.02
131.52
2.31
2214.10
10.27
2890.64
50.74
445.55
2.07
111.32
1.95
320.43
1.49
107.61
1.89
11.45
0.05
5.86
0.10
6581.31
30.52
878.81
15.43
0.00
0.00
1.10
0.02
1226.99
5.69
503.43
8.84
16.58
0.08
2.67
0.05
44.14
0.20
58.80
1.03
21562.09
100.00
5696.61
100.00
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In de onderstaande beschrijving bespreken we de kwantiteit en de aard van het in de WBE aanwezige
habitat voor het wild. We baseren ons daarvoor op de door de leden van de WBE bejaagde
oppervlakte. De oppervlakte van de verschillende landgebruiksvormen binnen het werkingsgebied
maar buiten de door de WBE bejaagde oppervlakten, worden weergegeven in Tabel 1.
-

-

Akkerland: 10.481,33 ha (48,61 % van de bejaagde oppervlakte).
o

De hoofdteelt is maïs. Daarnaast worden ook aardappelen, bieten en graan regelmatig
geteeld. In mindere mate komt groenteteelt voor: spruiten, ajuin, erwten, …

o

In de loop van de huidige erkenningsperiode is het areaal maïs en het areaal
aardappelen gestegen, terwijl de oppervlakte met graanteelt is afgenomen.
Groententeelt is in belang toegenomen binnen de WBE. Nu wordt, als resultaat van
de vergroening, veel vaker een groenbemester (meestal gras) ingezaaid op de akkers
na de oogst van de maïs. Dit heeft geresulteerd in het verdwijnen van de maïsstoppels
en de oogstresten, die in de winter nog voedsel vormden voor een range aan
wildsoorten. Het gras wordt in het vroege voorjaar gemaaid en ondergewerkt. Dit
vormt een bron van sterfte voor voornamelijk hazen (en hun jongen) en kieviten, die
in deze periode al met een nest zitten.

Grasland: 6.581,31 ha (30,52 % van de bejaagde oppervlakte).
o

-

Binnen de bejaagde oppervlakte van de WBE komt zowel maailand als weiland voor.
In de loop van de huidige erkenningsperiode is er heel wat weiland omgezet naar
maailand, dat intensief wordt gemaaid (soms tot 4 à 5 keer per jaar). De koeien staan
daarbij steeds vaker op stal. De WBE merkt een negatieve impact op het wildbestand
(voornamelijk de grondbroeders) van deze omschakeling naar intensief maailand. De
graslanden zijn zeer dicht en soortenarm en de vele maaibeurten zorgen voor heel wat
maaislachtoffers.

Bossen: 1.255,02 ha (5,82 % van de bejaagde oppervlakte)
o

Het gaat bijna uitsluitend om loofbossen (1226,99 ha – 5,69 %). De bossen zijn
voornamelijk geclusterd in het zuiden van het werkingsgebied in een gordel ten
noorden van Ronse (bosgordel Kluisberg-Hotond-Koppenberg) waar de heuveltoppen
bebost zijn. De voornaamste boomsoorten zijn eik, beuk en es. Daarnaast komen ook
populierenbosjes voor. In de meeste bossen komt dekking slechts beperkt voor. In de
loop van de huidige erkenningsperiode waren er geen grote wijzigingen in de beboste
oppervlakte of de kwaliteit van het boshabitat voor wildsoorten.

-

Braakliggende grond/ruigte/KLE: 445,55 ha (2,07 % van de bejaagde oppervlakte)
o Deze categorie van landgebruik bestaat voornamelijk uit houtkanten, houtwallen,
taluds, struweel, verruigd grasland en ruigte.

-

Water: 44,14 ha (0,20 % van de bejaagde oppervlakte)
o

Binnen de bejaagde oppervlakte van de WBE is water niet prominent aanwezig. Er zijn
verschillende beken aanwezig zoals de Maarkebeek, de Perlinkbeek, de Zwalmbeek,
12
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de Erwetegembeek, de St-Pauwelsbeek. Daarnaast zijn er ook verspreid poelen en
enkele vijvers terug te vinden (oa. Etangs de la Durenne in revier 24079, vijvers in de
omgeving van de Maarkebeek in revier 240078, de vijvers bij het Kastel Ten Biezen in
revier 240051). In revier 240050 zijn heel wat vijvers, oude Schelde-armen en grachten
aanwezig. De Schelde scheidt dit revier van de andere revieren van WBE De Vlaamse
Ardennen. In het noordwesten wordt het werkingsgebied grotendeels begrensd door
de rivier De Schelde. Het voorkomen van deze rivier zal ook de concentraties en
vliegbewegingen van het waterwild binnen het werkingsgebied beïnvloeden.
o

-

Fruitteelt: 320,43 ha (1,49 % van de bejaagde oppervlakte)
o

-

Het gaat voornamelijk om laagstamboomgaarden van appel en peer.

Bebouwd gebied: 2.214,10 ha (10,27 % van de bejaagde oppervlakte)
o

-

Door leden-jagers werden in de loop van de huidige erkenningsperiode een 20-tal
amfibiepoelen aangelegd in samenwerking met de Bosgroep. Rond de meeste van
deze poelen is goede dekking aanwezig zodat de poelen ook geschikt zijn als
broedhabitat voor waterwild.

Binnen de bejaagde oppervlakte komen plaatselijk alleenstaande huizen en
lintbebouwing voor.

Andere: 220,20 ha (1,02 % van de bejaagde oppervlakte)
o

Het gaat om boomkwekerijen, bloemkwekerijen en serres, om paken/parkachtige
kerkhoven en kasteelparken, spoorinfrastructuur, dijken en rietland.

2.2 Habitatverbeteringen die in de afgelopen erkenningsperiode werden
gerealiseerd door de WBE
Habitatverbeteringen kunnen in de eerste plaats worden gerealiseerd op eigendommen van ledenjagers. Daarnaast kon ook met enkele landbouwers worden samengewerkt rond habitatverbetering,
maar de mogelijkheden zijn dan vaak meer beperkt.
-

Jaarlijks wordt een aantal hectare ingezaaid met diverse fauna-akkermengsels die voedsel en
dekking bieden aan jachtwildsoorten en andere akkerfauna. In 2017 werd zo 15 hectare
ingezaaid.

-

Leden-jagers werken samen met landbouwers om groenbemesters in te zaaien na de oogst
van vroege teelten zoals granen. Hiervoor wordt via de WBE de kans geboden om aan
goedkopere prijs een mengsel in te zaaien met onder andere facelia, witte en gele mosterd, …

-

De jachtgroepen hebben een honderdtal meter heggen en houtkanten in beheer. Deze
heggen/houtkanten worden regelmatig gesnoeid of in hakhout beheerd zodat altijd

13

24/09/2018
kwalitatieve dekking aanwezig blijft. Waar mogelijk worden extra struiken aangeplant als
dekking voor het wild.
-

Enkele percelen werden bebost met streekeigen materiaal. De WBE stimuleert de leden om
landbouwgronden te bebossen. Onder coördinatie van de Bosgroep wordt voor bospercelen
in privé-eigendom een natuurbeheerplan opgemaakt. Een aantal leden-jagers van de WBE
werken hier aan mee. In de bossen in beheer van jachtgroepen worden onder meer kappingen
gedaan om meer zonlicht te krijgen op de bosbodem en zo meer bosverjonging en bramen te
verkrijgen die als dekking en voedsel voor wildsoorten kunnen fungeren. Daarnaast planten
de leden aan de bosrand regelmatig struiken om zo een boszoom te creëren met veel dekking
voor het wild.

-

In de loop van de huidige erkenningsperiode werd een 20-tal poelen aangelegd door ledenjagers, in samenwerking met de Bosgroep.

-

De jachtgroepen kopen maïsstroken op van landbouwers om deze te laten overwinteren op
het veld. Op deze manier blijft voedsel beschikbaar voor wildsoorten zoals ree en fazant.

2.3 Ligging Vogelrijk gebied
Binnen het werkingsgebied van de WBE zijn geen (delen van) Vogelrijke gebieden gelegen.

2.4 Ligging speciale beschermingszones (SBZ)
2.4.1 Habitatrichtlijngebieden
Het werkingsgebied overlapt voor 2.295,47 ha met het Habitatrichtlijngebied BE2300007 ‘Bossen van
de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen’, met name met deelgebieden 1 (Bos ’t Ename),
2 (Bos bij Hogerlucht-Hemelberg), 3 (Bois Joly), 4 (Bos Terrijst), 5 (Burreken met Stenberg, Korteberg,
Ganzenberg, Hauwstraat, Kannakkendries, Froen- en Boembos), 10 (Steenbergse bossen), 14
(Muziekbos – Sint-Pietersbos – Bos ter Eeckencomplex), 15 (Patersbos, Pyreneeën), 16
(Watermolenbos), 30 (Middenloop Zwalm, Vijverbos, Bertelbos, Kloosterbos), 33 (Feelbos), 34
(Fonteinbos-Beiaardboscomplex, 35 (Heynsdaele), 36 (Bossengordel van Hotond tot Koppenberg met
Scherpenberg, Ingelbos, Hoogberg, Kuithol, Kabernol, Elenebos, Kortekeer, Koppenbergbos,
Rotelenberg en Onderbos), 37 (Kezelsfort en Edelaerebos) en 38 (Kluisbos). Voor 1.661,90 ha omvat
deze overlap een overlap met door de leden van de WBE bejaagde terreinen.
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Figuur 5: Situering van het habitatrichtlijngebied binnen het werkingsgebied van de WBE.

Instandhoudingsdoelstellingen werden opgesteld voor boshabitats (types 9120, 9130 en 91E0),
heidehabitats (type 4030), waterelementen (types 3150 en 3260), en graslanden en ruigtes (types
6230, 6410, 6430 en 6510). Daarnaast werden ook instandhoudingsdoelstelling opgesteld voor de
bittervoorn, de rivierdonderpad, de beekprik, de zeggekorfslak, de kamsalamander, en verschillende
vleermuissoorten.
De prioriteiten in voor het habitatrichtlijngebied BE2300007 in overlap met het werkingsgebied, zijn:
-

-

-

-

Een kwaliteitsverbetering van aanwezige bos- en andere habitattypes. Voor de boshabitats
wordt een betere structuurkwaliteit nagestreefd met voldoende dikke (dode) bomen, een
goed ontwikkelde struik- en kruidlaag, bosranden en open plekken. Bij de heide-, grasland- en
moerasvegetaties gaat het vaak om een combinatie van inleidende inrichtingsmaatregelen en
gepast regulier beheer.
De omvorming van naaldhout, populierenbossen en (recente) loofhoutaanplanten naar
boshabitats. In deelgebieden 14 en 38 worden enkele naaldbossen omgevormd naar
heidehabitat.
De realisatie van één groot aaneengesloten boscomplex met een richtwaarde van 717 ha, met
name bossengordel Kluisbos – Hotond - Koppenberg en de uitbreiding van grotere
aaneengesloten bosmassieven. Daarnaast worden kleinere boskernen degelijk gebufferd
en/of worden kleinere boskernen met elkaar verbonden.
De realisatie van aaneengesloten moeras- en graslandcomplex. Ondermeer in deelgebied 30
worden een viertal kernenmoeras- en graslandcomplex ontwikkeld.
Het ecologisch beheer van waterlopen
Het herstel van het bocagelandschap, een halfopen landschap met weiland, hooiland en akkers
afgewisseld met KLE’s (houtkanten, struweel, poelen, ed.), onder andere voor de wespendief
en diverse vleermuizen.
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-

Het behoud en deinrichting van het Kezelfort als (winter)verblijfplaats voor verschillende
vleermuissoorten, met ook de bovengrondse bebossing van het fort en de aanleg van
landschapsecologische infrastructuur.

Voornamelijk de realisatie van de bosdoelstellingen en het herstel van het bocagelandschap kan een
win-win situatie vormen voor jacht en natuur. Structuurrijk loofbos, met bosranden, open plekken, …
is immers niet enkel een goede zaak voor een aantal Natura2000-soorten, maar ook voor ree, fazant,
haas, … In privébossen kunnen de instandhoudingsdoelstellingen gerealiseerd worden via een
toepassing van de Criteria Duurzaam Bosbeheer. Een kleinschalig landbouwlandschap met
houtkanten, struweel, … vormt een goed habitat voor onder meer haas en fazant. Doelstellingen rond
moerascomplex en ecologisch beheer van waterlopen kan een meerwaarde betekenen voor
waterwildsoorten.

De inhoud van dit faunabeheerplan doet geen afbreuk aan de instandhoudingsdoelstellingen en de
prioriteiten die gelden voor de speciale beschermingszones.

2.4.2 Vogelrichtlijngebieden
Er zijn binnen het werkingsgebied van de WBE geen (delen van) Vogelrichtlijngebieden gelegen.
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3 Dataverzameling en -verwerking
3.1 Wildrapport
3.1.1 Verzameling en opslag gegevens
De WBE verzamelde jaarlijks de telcijfers en de afschotcijfers met het oog op het indienen van het
wildrapport. De WBE ging daarbij als volgt tewerk:
-

De WBE vraagt aan de jachtgroepen om hun afschotcijfers en voorjaarstelingen rechtstreeks
in te vullen op het intranet van HVV voor een bepaalde datum.

-

De WBE controleert of alle cijfers zijn ingevuld en groepeert deze tot tel- en afschotcijfers op
WBE-niveau in het wildrapport.

-

Het wildrapport werd verstuurd naar ANB voor 1 april.

3.1.2 Analyse van de data in het kader van dit faunabeheerplan
Cijfers op jachtrevierniveau, verzameld volgens de bovenstaande procedure, waren beschikbaar voor
alle jachtrevieren voor de periode 2006-2017. Voor de analyse van de evolutie van de wildstand werd
gebruik gemaakt van deze cijfers, die werden gesommeerd voor het volledige werkingsgebied.
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 werden 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”.
Voor de analyse van de interne spreiding van voorjaarsstand en afschotcijfers binnen de WBE werd
het gemiddelde van de voorjaarsstand/afschotcijfers per jachtrevier genomen voor de periode 20062017. Het berekende gemiddelde werd uitgedrukt in een aantal exemplaren per 100 ha. 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 werd geteld of geen afschot
werd gerealiseerd in de periode 2006-2017, inclusief de niet door de WBE bejaagde terreinen, worden
gearceerd weergegeven.
3.1.3 Engagement voor dataverzameling in de toekomst
De manier van dataverzameling zoals gespecifieerd onder punt 3.1.1 staat op punt en werkt goed. In
de toekomst zal de WBE op deze manier blijven verder werken.
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3.2 Valwild
3.2.1 Verzameling en opslag gegevens
In 2017 startte de WBE met de verzameling van gegevens over valwild van reewild. Aan de leden wordt
gevraagd om voor elk gevonden stuk reewild de volgende gegevens door te geven: locatie, geslacht,
datum. Het WBE houdt dit bij in een Excel-file.
3.2.2 Analyse van de data in het kader van dit faunabeheerplan
De verzamelde gegevens worden weergegeven en besproken onder punt 4.
3.2.3 Engagement voor dataverzameling in de toekomst
In de toekomst zal de WBE de huidige manier van dataverzameling (zie punt 3.2.1) verder zetten, en
uitbreiden naar alle grofwildsoorten. Op basis van deze verzamelde gegevens kan de WBE de
problematiek rond valwild bij grofwild verder aankaarten bij gemeente en overheid met het oog op
verdere plaatsing van reewildspiegels en/of verkeersborden om te waarschuwen voor overstekend
wild.

3.3 Schade
3.3.1 Verzameling en opslag gegevens
Tot op heden werden deze gegevens niet expliciet verzameld en bijgehouden.
3.3.2 Analyse van de data in het kader van dit faunabeheerplan
Aangezien er geen exacte betrouwbare gegevens aanwezig waren, was een echte analyse niet aan de
orde. In de lopende erkenningsperiode was er voornamelijk schade door houtduif, vos (regelmatig
klachten van particulieren met neerhofdieren) en door marter (schade aan auto’s, tractoren en
isolatieplaten in woningen). De schade wordt kwalitatief beschreven bij de betreffende wildsoorten
onder punt 4.
3.3.3 Engagement voor dataverzameling in de toekomst
In de toekomstige erkenningsperiode zal de WBE gegevens over schade door wildsoorten meer
expliciet verzamelen en bijhouden. De WBE zal daartoe vragen aan haar leden om schriftelijke klachten
die ze ontvangen over wildschade ook door te sturen naar het WBE-bestuur. De WBE merkt echter op
dat dergelijke schriftelijke klachten niet veel voorkomen aangezien de WBE werk maakt van
schadepreventie..

3.4 Overlast veroorzakende soorten
3.4.1 Verzameling en opslag gegevens
Belangrijke in de WBE voorkomende schadesoorten zijn de kraaiachtigen. Kraaiachtigen worden
bestreden conform het Soortenbesluit van 2009 (zie ook punt Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.).
Het totaal aantal geschoten en gevangen exemplaren werd jaarlijks verzameld en opgeslagen via het
wildrapport volgens de procedure beschreven in punt 3.1.1.
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Naast kraaiachtigen zorgen ook Nijlganzen en brandganzen voor schade binnen het werkingsgebied.
Op Nijlganzen werd ook reeds een afschot verricht, en de afschotcijfers werden bijgehouden via het
intranet van HVV.
3.4.2 Analyse van de data in het kader van dit faunabeheerplan
De beschikbare afschot- en vangstcijfers van de kraaiachtigen en het afschot van Nijlgans worden
geanalyseerd op dezelfde manier als de afschotcijfers van jachtwildsoorten, volgens de procedure
beschreven in punt 3.1.2.
3.4.3 Engagement voor dataverzameling in de toekomst
De WBE engageert zich om de afschot- en vangstcijfers van kraaiachtigen en Nijlgans te verzamelen
via het intranet van HVV. De vangst- en afschotcijfers van de kraaiachtigen worden daarbij ook jaarlijks
via het wildrapport gerapporteerd aan ANB. Daarnaast zal de WBE, net zoals voor schade door
wildsoorten, ook vragen aan de leden om schriftelijke klachten van overlast door deze soorten aan het
WBE-bestuur door te sturen.
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4 Jachtwildsoorten
In dit deel formuleert de WBE doelstellingen en maatregelen voor het beheer van de bejaagbare
jachtwildsoorten. Soorten waar geen beheer voor wordt uitgeschreven zijn soorten die momenteel
niet of nauwelijks in de WBE voorkomen en/of waarvoor een beheer niet aan de orde is (oa. smient
en kievit).
Het wettelijke kader voor de bejaging van alle bejaagbare soorten is beschreven in de
jachtwetgeving.

4.1 Grofwild
4.1.1

A

Ree

Kwaliteit van het habitat

Het habitat in de WBE is geschikt voor reewild, vooral in het zuiden van het werkingsgebied waar
diverse bosgebieden voorkomen in een landbouwmatrix. Hoewel op verschillende locaties de dekking
in deze bosfragmenten niet optimaal is, zijn deze bossen toch geschikt als reewildbiotoop.
Op het akkerland vormt de aanwezigheid van maïs zeker geen probleem voor het reewild. Dit gewas
blijft in het najaar langer op het veld staan en voorziet daardoor langer in dekking.

B

Data
B.1

Voorjaarstellingen en afschotcijfers

In het werkingsgebied komen reeën voor sinds 2007. Sindsdien gingen de relatieve aantallen bokken
(ρ = 1,00), geiten (ρ = 0,99) en kitsen (ρ = 1,00) in stijgende lijn (Grafiek 1). Dit is een typisch gegeven
voor een zich vestigende, uitbreidende populatie. Er werd tot op heden nog geen afschot uitgevoerd.
Voor 2019 werd een eerste afschotplan aangevraagd.
De relatieve aantallen reeën zijn het hoogst in het zuiden van het werkingsgebied. Hier is een gordel
van bossen aanwezig. Via een influx vanuit Wallonië waren reeën op deze locaties eerst aanwezig.
Intussen komen reeën ook verspreid voor in de meer noordelijk gelegen jachtrevieren, zij het in lagere
dichtheden (Figuur 6).
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Grafiek 1: Evolutie van de getelde relatieve voorjaarsstand van reewild

Figuur 6: Spreiding van de relatieve voorjaarsstand (links) en het relatieve afschot (rechts) in de WBE.

B.2

Valwild

Er werd regelmatig valwild van ree door verkeer teruggevonden in de WBE. In 2017 ging het over 7
stuks valwild, in 2017 om 5 stuks. In de meeste situaties ging het om reebokken, en werd het valwild
teruggevonden in het zuiden van het werkingsgebied waar ook de hoogste relatieve reewildstand
aanwezig is (Tabel 2).
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Tabel 2: Overzicht valwildslachtoffers (door verkeer) van ree in de periode 2016-2018

B.3

Schade

Reewild zorgde voor zo ver als bekend nog niet voor schade binnen de bejaagbare oppervlakte van het
werkingsgebied.

C

Doelstellingen in het toekomstig beheer
C.1

Populatiedoelstelling en doelstelling voor bejaging

De WBE wil een verdere aangroei en verspreiding van de populatie bekomen. Daarnaast wenst de WBE
de populatiekwaliteit ook op een goed niveau te behouden.
C.2

Doelstelling voor het voorkomen van valwild

De WBE zal trachten het valwild van ree door verkeer en door uitmaaien te beperken.
C.3

Doelstelling voor het voorkomen van schade

Schade is momenteel niet aan de orde. De evolutie van schade door reewild moet in de gaten worden
gehouden en kan leiden tot een bijstelling van het reewildbeheer in de toekomst.
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D

Maatregelen in het toekomstig beheer
D.1

Uitvoeren van tellingen

Jaarlijks schatten de leden de voorjaarsstand in op basis van de waarnemingen van reeën tijdens de
specifiek hiervoor voorziene trajecttellingen, bijgesteld op basis van waarnemingen tijdens de aanzit
en via wildcamera’s.
In het voorjaar zijn er twee of drie dagen waarbij ’s avonds of s’ochtends wordt afgesproken om
trajecttellingen te doen in de verschillende jachtrevieren waar reewild voorkomt. Door op éénzelfde
moment reeën te tellen worden dubbeltellingen vermeden.
Er is communicatie met ANB rond de aantallen getelde reeën in ANB-domeinen en binnen de bejaagde
oppervlakte van de WBE.
D.2

Revierverzorging

Habitatverbeteringen kunnen in de eerste plaats worden gerealiseerd op eigendommen van ledenjagers. Daarnaast wordt ook met een aantal landbouwers samengewerkt rond habitatverbetering,
maar de mogelijkheden zijn dan vaak meer beperkt.
-

Jaarlijks wordt een aantal hectare ingezaaid met diverse fauna-akkermengsels die voedsel en
dekking bieden aan jachtwildsoorten en andere akkerfauna.

-

Leden-jagers werken samen met landbouwers om groenbemesters in te zaaien na de oogst
van vroege teelten zoals granen.

-

De jachtgroepen hebben een honderdtal meter heggen en houtkanten in beheer. Deze
heggen/houtkanten worden regelmatig gesnoeid of in hakhout beheerd zodat altijd
kwalitatieve dekking aanwezig blijft. Waar mogelijk worden extra struiken aangeplant als
dekking voor het wild.

-

De WBE stimuleert de leden om landbouwgronden te bebossen met streekeigen
bosplantsoen. Onder coördinatie van de Bosgroep wordt voor bospercelen in privé-eigendom
een natuurbeheerplan opgemaakt. Een aantal leden-jagers van de WBE werken hier aan mee.
In de bossen in beheer van jachtgroepen worden onder meer kappingen gedaan om meer
zonlicht te krijgen op de bosbodem en zo meer bosverjonging en bramen te verkrijgen die als
dekking en voedsel voor wildsoorten kunnen fungeren. Daarnaast planten de leden aan de
bosrand regelmatig struiken om zo een boszoom te creëren met veel dekking voor het wild.

-

In de loop van de huidige erkenningsperiode werd een 20-tal poelen aangelegd door ledenjagers, in samenwerking met de Bosgroep. Indien hierrond zich verdere kansen voordoen, zal
hier verder op gewerkt worden.

-

De jachtgroepen kopen maïsstroken op van landbouwers om deze te laten overwinteren op
het veld. Op deze manier blijft voedsel beschikbaar voor wildsoorten zoals ree en fazant.

Lokaal worden zoutstenen geplaatst. Deze zoutstenen voorzien reeën van de noodzakelijke mineralen.
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D.3

Populatiebeheer in ruimte en tijd

In de komende erkenningsperiode start de WBE met de uitvoer van een afschot. Voor 2019 werd een
eerste afschotplan aangevraagd van een 20-tal labels. De realisatie van dit afschotplan zal opgevolgd
worden. In de komende jan wordt jaarlijks een afschotplan aangevraagd op basis van de evolutie van
de reewildpopulatie (trajecttellingen!) en eventuele andere indices zoals het optreden van
verkeersslachtoffers en wildschade.
De WBE heeft een reewildcommissie samengesteld waarbinnen het beheer van reewild wordt
besproken en de labels worden verdeeld. Omdat heel wat leden starten met een afschot van grofwild,
wordt getracht een ervaren reewildjager te laten komen spreken over reewildbeheer.
De ingevulde meldingsformulieren en de gelabelde onderkaken worden ingezameld door de WBE. Na
controle worden de meldingsformulieren digitaal doorgestuurd aan ANB via het e-loket.
D.4

Voorkomen van valwild

In de voorbije jaren werden op vraag van de WBE reewildspiegels geplaatst in de omgeving van Ronse
door de Vlaamse Overheid. Daarnaast werden ook verkeersborden geplaatst die automobilisten
waarschuwen voor overstekend reewild. De WBE verzamelt de gegevens van verkeersslachtoffers van
reeën die teruggevonden worden binnen het werkingsgebied. Op basis van de verkregen gegevens,
weet de WBE als er bepaalde locaties zijn waar verkeersslachtoffers van ree regelmatig voorkomen,
en kan ze op basis van de verkregen gegevens onderhandelen met de wegbeheerder over de evntuele
plaatsing van extra reewildspiegels in de toekomst.
De leden van de WBE stimuleren landbouwers om van binnen naar buiten te maaien, om zo valwild te
proberen voorkomen.
Stroperij is moeilijk te voorkomen. Nu reewild meer voorkomt en kleinwild minder, merken de leden
dat stroperij op reewild toeneemt. De leden van de WBE en de bijzondere veldwachters zijn regelmatig
op het terrein, en melden verdachte zaken aan de politie en/of de natuurinspectie.
D.5

Voorkomen van schade

Schade is momenteel niet aan de orde. De evolutie van schade door reewild moet in de gaten worden
gehouden en kan leiden tot een bijstelling van het reewildbeheer in de toekomst.

24

24/09/2018
4.1.2

Everzwijn

A

Kwaliteit van het habitat

De bossen in het zuiden van het werkingsgebied vormen potentieel een geschikt habitat voor
everzwijn. In het noorden van het gebied zijn grotere bossen afwezig, maar kunnen everzwijnen
tijdelijk voorkomen foeragerend op landbouwgewassen.
Indien everzwijnen voorkomen binnen het werkingsgebied van de WBE, zowel in het noorden als in
het zuiden, is het risico op schade echter zeer groot.

B

Data
B.1

Voorjaarstellingen en afschotcijfers

Everzwijnen werden in de periode 2011-2013 tijdelijk sporadisch waargenomen binnen de bejaagde
oppervlakte waargenomen binnen de bejaagde oppervlakte (Grafiek 2, Figuur 7) . Ook een paar jaar
geleden (2014) kwamen in Ronse tijdelijk everzwijnen voor. Deze werden op vraag van de politie en
in overleg met ANB geschoten door jagers van de WBE in de Rodemutslaan te Ronse. Omdat het echter
geen afschot betrof op basis van een op voorhand goedgekeurd afschotplan, werd dit afschot niet
gerapporteerd via het wildrapport van ANB.
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Grafiek 2: Evolutie van de relatieve voorjaarsstand van everzwijn
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Figuur 7: Spreiding van de relatieve voojaarsstand van everzwijn in de WBE.

B.2

Valwild

Er werd nog geen valwild van everzwijn teruggevonden.
B.3

Schade

In 2014 zorgden everzwijnen in Ronse voor schade. Zo werd een grasperk van bewoners omgewoeld.

C

Doelstellingen in het toekomstig beheer
C.1

Populatiedoelstelling en doelstelling voor bejaging

De WBE is gelegen in faunabeheerzone 3. Voor deze faunabeheerzone werd als doelstelling een
nulstand vooropgesteld, met uitzondering van de gebieden waarvan Natuurpunt eigenaar is, met als
voorwaarde dat de partijen onmiddellijk in overleg gaan van zodra er een observatie en melding van
everzwijn is.
De WBE schaart zich achter de doelstelling van nulstand, en zal, wanneer everzwijnen voorkomen, via
een bejaging trachten om deze doelstelling mee te verwezenlijken.
C.1

Doelstelling voor het voorkomen van valwild

De WBE zal trachten om verkeersongelukken, en daarmee ook valwild, te beperken.
C.2

Doelstelling voor het voorkomen van schade

De WBE zal trachten om schade te voorkomen/beperken.

D

Maatregelen in het toekomstig beheer
D.1

Uitvoeren van tellingen

Momenteel zijn geen everzwijnen aanwezig binnen het werkingsgebied van de WBE. De WBE maakt
intern de afspraak dat als leden een everzwijn of sporen ervan waarnemen, ze dit meteen doorgeven
aan het WBE-bestuur. De WBE geeft deze meldingen door op het meldpunt van de overheid
(everzwijnen.west@vlaanderen.be), zoals afgesproken op het overleg op niveau van de
faunabeheerzone. ANB engageert zich om bij waarnemingen van everzwijnen via het meldpunt de
WBE’s en onafhankelijke jachtrechthouders in de wijde omgeving te contacteren.
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D.2

Revierverzorging

Er worden geen maatregelen van habitatverbetering genomen voor everzwijn.
D.3

Populatiebeheer in ruimte en tijd

In de WBE zal jaarlijks, na het bereiken van de consensus in de faunabeheerzones, een overleg
georganiseerd worden met de wettelijk voorziene actoren om de uitvoer van de consensus te
concretiseren binnen het werkingsgebied.
De WBE engageert zich om een preventief afschotplan aan te vragen. Via dit faunabeheerplan wil de
WBE voor de komende erkenningsperiode een jaarlijks preventief afschotplan aanvragen van 2 labels.
Indien er dan everzwijnen worden waargenomen binnen het werkingsgebied, kunnen de jachtgroepen
snel actie ondernemen.
De WBE engageert zich om everzwijnen die worden waargenomen te trachten schieten (ongeacht
leeftijd en geslacht). De WBE zal de wettelijke mogelijkheden hiervoor inzetten.
Bijzondere jacht en – indien nodig - bestrijding kunnen enkel na het uitvoeren van bepaalde
preventieve maatregelen zoals gespecifieerd in het MB tot vaststelling van een code van goede praktijk
ter uitvoering van artikel 11 van het Soortenschadebesluit van 3 juli 2009 en ter uitvoering van artikel
28 en artikel 41 van het Jachtvoorwaardenbesluit van 25 april 2014.
De ingevulde meldingsformulieren en de gelabelde onderkaken worden ingezameld door de WBE. Na
controle worden de meldingsformulieren digitaal doorgestuurd aan ANB via het e-loket. Het afschot
zal zo snel mogelijk gemeld worden bij ANB via het e-loket en bij INBO via axel.neukermans@inbo.be
of jim.casaer@inbo.be.
D.4

Voorkomen van valwild

Via het werken naar een nultolerantie probeert de WBE ook het risico op valwild zo klein mogelijk te
houden.
D.5

Voorkomen van schade

Via het streven naar een nultolerantie (zie D.3) probeert de WBE ook de landbouwschade te
voorkomen/beperken.
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4.1.3

A

Edelhert, damhert en moeflon

Kwaliteit van het habitat

Het habitat in de WBE is potentieel geschikt. Er zijn enkele bossen en bosfragmenten aanwezig. Indien
deze soorten voorkomen binnen het werkingsgebied, is er echter ook een reëel risico op wildschade.

B

Data
B.1

Voorjaarstellingen en afschotcijfers

Er is geen populatie van moeflons aanwezig binnen het werkingsgebied van de WBE.
Sinds 2010 worden zowel edelherten als damherten waargenomen bij de tellingen binnen het
werkingsgebied van de WBE (Grafiek 3, Grafiek 4). De stand lijkt eerder schommelend te zijn. Voor
damhert werd reeds een afschot uitgevoerd, dat variabel is van jaar tot jaar (Grafiek 5).
Edelherten werden reeds waargenomen op drie verschillende locaties binnen het werkingsgebied
(Figuur 8). Damherten komen voor in een cluster van revieren in het oosten van het gebied en in het
zuidwesten van het gebied. In de oostelijke cluster werd reeds een afschot verricht (Figuur 9). In de
zuidwestelijke cluster is de influx vanuit Wallonië actueel minder groot nadat over de Waalse grens
een afschot op damhert is uitgevoerd.
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Grafiek 3: Evolutie van de relatieve voorjaarsstand van edelhert in de WBE.
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Grafiek 4: Evolutie van de relatieve voorjaarsstand van damhert in de WBE.
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Grafiek 5: Evolutie van het relatieve afschot van damhert in de WBE.
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Figuur 8: Spreiding van de relatieve voorjaarsstand van edelhert in de WBE.

Figuur 9: Spreiding van de relatieve voorjaarsstand en van het relatieve afschot van damhert in de WBE.

B.2

Valwild

Tot nog toe werd geen valwild waargenomen.
B.3

Schade

Tot nog toe werd geen schade waargenomen.

C

Doelstellingen in het toekomstig beheer
C.1

Populatiedoelstelling en doelstelling voor bejaging

De WBE hanteert een nultolerantie voor deze damhert en edelhert. Het damhert stamt af van
populaties van ontsnapte dieren en hoort niet thuis in de Vlaamse Ardennen. Aanwezigheid van
damherten brengt een risico mee op verkeersongelukken en voor schade aan bossen en
landbouwteelten. Ook edelherten horen niet thuis in de beperkte bosoppervlakte in de Vlaamse
Ardennen, en kunnen bij aanwezigheid voor schade of verkeersongelukken zorgen.
Edelhert en damhert worden bejaagd binnen het werkingsgebied van de WBE
C.2

Doelstelling voor het voorkomen van valwild

De WBE tracht verkeersslachtoffers van deze soorten te beperken.
C.3

Doelstelling voor het voorkomen van schade

De WBE tracht schade door deze soorten te voorkomen/beperken.
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D

Maatregelen in het toekomstig beheer

D.1

Uitvoeren van tellingen

De voorjaarsstand van deze soorten wordt ingeschat op basis van de waarnemingen van deze dieren
tijdens tellingen van andere soorten, waarnemingen tijdens de aanzitjacht en beelden van
wildcamera’s.
D.2

Revierverzorging

Er worden geen maatregelen van habitatverbetering genomen voor edelhert en damhert.
D.3

Populatiebeheer in ruimte en tijd

De WBE vraagt, via dit faunabeheerplan, jaarlijks een afschot aan van 20 labels voor damhert en 5
labels voor edelhert.
Damhert en edelhert worden bejaagd tijdens de periode van de gewone jacht. Indien nodig wordt
bijzondere jacht aangevraagd en uitgevoerd.
De ingevulde meldingsformulieren en de gelabelde onderkaken worden ingezameld door de WBE. Na
controle worden de meldingsformulieren digitaal doorgestuurd aan ANB via het e-loket.
D.4

Voorkomen van valwild

Via het werken naar een nultolerantie probeert de WBE ook het risico op valwild zo klein mogelijk te
houden. Reewildspiegels en verkeersborden, die in de eerste plaats worden geplaatst om valwild van
reewild te voorkomen, kunnen ook het risico op verkeersongelukken met damhert en edelhert
reduceren.
D.5

Voorkomen van schade

Via het streven naar een nultolerantie (zie D.3) probeert de WBE ook de landbouwschade te
voorkomen/beperken.
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4.2 Kleinwild
4.2.1

A

Haas

Kwaliteit van het habitat

Er is veel habitat voor haas aanwezig (akkers, graslanden, houtkanten, fruitboomgaarden, wildakkers
…). De kwaliteit van het landbouwland is echter absoluut niet optimaal en is in de lopende
erkenningsperiode verslechterd. Weilanden zijn omgezet naar intensief maailand. De tendens om gras
in te zaaien als groenbemester tussen twee teelten maïs en deze in het voorjaar te maaien of onder te
werken, is voor hazen een zeer negatief gegeven. Op dit tijdstip zijn vaak heel wat jonge hazen
aanwezig op het terrein. De hoofdteelt op het landbouwland is maïs, een soort die weinig voedsel en
geen kwalitatieve dekking biedt voor haas.

B

Data
B.1

Voorjaarstellingen en afschotcijfers

De voorjaarsstand van de haas binnen de WBE was schommelen tijdens de periode 2006-2017 (ρ =
0,40). In de periode 2006-2011 was er een stijging, maar daarna leek de hazenpopulatie eerder te
dalen. Het afschot daalde in de periode 2006-2011 (ρ = -0,79) (Grafiek 6). Mogelijke oorzaken voor de
recente daling in de populatie zijn de schaalvergroting in de landbouw, de omzetting van weiland naar
intensief maailand, het maaien van grasgroenbemesters in het voorjaar en de toegenomen predatie
op hazen.
De relatieve voorjaarsstand en het relatieve afschot zijn redelijk gelijklopend, en zijn het hoogst in het
zuiden van het werkingsgebied en in een iets meer noordelijk gelegen gordel van revieren (omgeving
van Sint-Blasius-Boekel en Rozebeke) (Figuur 10).
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haas vjtelling

Haas (Lepus europaeus)
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Grafiek 6: Evolutie van de voorjaarstelling en het afschot van haas.
Tabel 3: Samenvatting van de Spearmans rangcorrelatiecoëfficiënt (ρ) voor haas.
ρ

haas

rammelaar

moer

afschot

-0.79

-0.80

-0.83

voorjaar

0.40

Figuur 10: Interne spreiding van de voorjaarsstand (links) en het afschot (rechts) van haas.

B.2

Valwild

Er zijn geen exacte betrouwbare gegevens betreffende het valwild van haas beschikbaar.
B.3

Schade

De WBE heeft geen weet van schade door hazen in de loop van de huidige erkenningsperiode.
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C

Doelstellingen in het toekomstig beheer
C.1

Populatiedoelstelling en doelstelling voor bejaging

Voor de volgende erkenningsperiode stelt de WBE een stijging van de voor-en najaarspopulatie tot
doel.
De haas zal bejaagd worden in de volgende erkenningsperiode in WBE Vlaamse Ardennnen.
C.2

Doelstelling voor het voorkomen van valwild

De WBE stelt zich tot doel om valwild van haas, meer specifiek valwild door maaiverliezen en predatie
te laten verminderen.
C.3

Doelstelling voor het voorkomen van schade

Een specifieke doelstelling voor het voorkomen van schade is niet aan de orde.

D

Maatregelen in het toekomstig beheer
D.1

Uitvoeren van tellingen

Tellingen voor de haas worden uitgevoerd per jachtgroep. De telling gebeurt met de lamp op vaste
trajecten, die minimaal een drietal keer worden gereden.
D.2

Revierverzorging

Habitatverbeteringen kunnen in de eerste plaats worden gerealiseerd op eigendommen van ledenjagers. Daarnaast wordt ook met een aantal landbouwers samengewerkt rond habitatverbetering,
maar de mogelijkheden zijn dan vaak meer beperkt.
-

Jaarlijks wordt een aantal hectare ingezaaid met diverse fauna-akkermengsels die voedsel en
dekking bieden aan jachtwildsoorten en andere akkerfauna.

-

Leden-jagers werken samen met landbouwers om groenbemesters in te zaaien na de oogst
van vroege teelten zoals granen.

-

De jachtgroepen hebben een honderdtal meter heggen en houtkanten in beheer. Deze
heggen/houtkanten worden regelmatig gesnoeid of in hakhout beheerd zodat altijd
kwalitatieve dekking aanwezig blijft. Waar mogelijk worden extra struiken aangeplant als
dekking voor het wild.

-

De WBE stimuleert de leden om landbouwgronden te bebossen met streekeigen
bosplantsoen. Onder coördinatie van de Bosgroep wordt voor bospercelen in privé-eigendom
een natuurbeheerplan opgemaakt. Een aantal leden-jagers van de WBE werken hier aan mee.
In de bossen in beheer van jachtgroepen worden onder meer kappingen gedaan om meer
zonlicht te krijgen op de bosbodem en zo meer bosverjonging en bramen te verkrijgen die als
dekking en voedsel voor wildsoorten kunnen fungeren. Daarnaast planten de leden aan de
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bosrand regelmatig struiken om zo een boszoom te creëren met veel dekking voor het wild.
Deze bosranden kunnen voor hazen een positieve rol vervullen.
-

In de loop van de huidige erkenningsperiode werd een 20-tal poelen aangelegd door ledenjagers, in samenwerking met de Bosgroep. Indien hierrond zich verdere kansen voordoen, zal
hier verder op gewerkt worden.

In strenge winters wordt de haas lokaal bijgevoederd met voederbieten.
D.3

Populatiebeheer in ruimte en tijd

Het afschot wordt afgestemd op de najaarsstand. De WBE vraagt hierbij om maximaal één derde van
de getelde najaarsstand te schieten. Maximaal de helft van deze dieren mag bestaan uit moerhazen.
Indien dus het aantal geschoten moerhazen één zesde van de getelde najaarsstand bedraagt, wordt
het afschot op haas stopgezet, ook al is het afschot van één derde van de getelde najaarsstand nog
niet bereikt.
De leden passen daarenboven minimaal één van de onderstaande afschotbeperkende maatregelen
toe, of een eigen ‘goede’ en aan de WBE voorgelegde afschotbeperkende maatregel toe:
-

Hazen die in het leger blijven liggen worden niet aangesproken noch verjaagd
Hazen die bij een drijfjacht naar achter lopen en door de trackerslinie breken, worden niet
aangesproken
Er worden geen drijfjachten op haas georganiseerd
Er wordt maximaal geschoten op het aantal dieren zoals bepaald op basis van de najaarsstand
(één derde van de getelde dieren), waarbij gemiste en ziek geschoten hazen worden
meegeteld, ongeacht of ze op het tableau terecht komen.
D.4

Voorkomen van valwild

Predatieverliezen worden gereduceerd door het voeren van een efficiënte predatorcontrole.
Maatregelen in het kader van predatorcontrole worden beschreven onder punten Fout!
Verwijzingsbron niet gevonden. (vos), Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. (verwilderde kat) en
Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. (rechtbekken).
De leden van de WBE stimuleren landbouwers om van binnen naar buiten te maaien en zo het aantal
maaislachtoffers te reduceren. Sommige jachtgroepen hebben ook een samenwerking met hun
landbouwer waarbij de landbouwer de maaidatum doorcommuniceert naar de jachtgroep, zodat de
jachtgroep iets voor het maaien de percelen kan gaan uitjagen met de hond.
D.5

Voorkomen van schade

Schade is momenteel niet aan de orde. Er worden geen specifieke maatregelen om schade te
voorkomen voorzien.
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4.2.2

Patrijs

A

Kwaliteit van het habitat

Het habitat is geschikt voor de patrijs. Er is veel open landbouwland aanwezig. In de loop van de huidige
erkenningsperiode is de kwaliteit van het landbouwland slechter geworden voor de patrijs door
schaalvergroting en doordat het areaal graanteelt is afgenomen ten koste van maïs en aardappelen.

B

Data
B.1

Voorjaarstellingen en afschotcijfers

De patrijzenpopulatie daalde in de loop van de periode 2006-2017 (ρ = -0,73). De laatste twee jaren
was er echter opnieuw een stijging van het relatief aantal koppels patrijzen waar te nemen. De
Spearman correlatiecoëfficiënt duidde op een schommeling van het afschot van de patrijs (ρ = -0,27).
Op Grafiek 7 echter is te zien dat het afschot nu duidelijk lager ligt dan in het begin van de periode
2006-2017. De verhouding juvenielen/adulten in het afschot schommelde tussen 0,58 en 1,12 en was
dalend (ρ = -0,84). Indien de determinsatie tussen juvenielen en adulte patrijzen correct is gebeurd, is
dit een teken dat de populatie zich slechter kan voortplanten. De WBE is echter niet zeker of er
voldoende aandacht werd besteed aan een correcte determinatie. De informatie om patrijzen correct
te determineren staat opgenomen in bijlage 7.1.
De spreiding van de voorjaarsstand en het afschot duidt aan dat patrijzen verspreid voorkomen en
worden geschoten in de WBE (Figuur 11).
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Grafiek 7: Evolutie van de voorjaarstellingen en het afschot van patrijs.
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Tabel 4: Samenvatting van de Spearmans rangcorrelatiecoëfficiënt (ρ) voor patrijs.
ρ

patrijs

haan

hen

juv.

afschot

-0.27

-0.18

0.06

-0.70

voorjaar

-0.73

Figuur 11: Interne spreiding van de voorjaarsstand (links) en het afschot (rechts) van patrijs.

B.2

Valwild

Er zijn geen exacte betrouwbare gegevens betreffende het valwild van patrijzen beschikbaar.
B.3

Schade

De WBE heeft geen weet van schade door de patrijs uit het verleden.

C

Doelstellingen in het toekomstig beheer
C.1

Populatiedoelstelling en doelstelling voor bejaging

De populatiedoelstelling voor de patrijs is om de populatie te laten stijgen tijdens de volgende
erkenningsperiode.
Enkel indien voldaan wordt aan de voorwaarden in het Jachtvoorwaardenbesluit van 25/04/2014 zal
gejaagd kunnen worden op de patrijs in de erkenningsperiode 2019-2024.
C.2

Doelstelling voor het voorkomen van valwild

De WBE stelt zich tot doel om valwild van patrijs, meer specifiek valwild door maaien en door predatie,
te laten verminderen.
C.3

Doelstelling voor het voorkomen van schade

Schade door patrijs kwam zo ver als bekend nooit voor binnen het werkingsgebied van de WBE. Er
worden geen doelstellingen geformuleerd voor het voorkomen van schade.
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D

Maatregelen in het toekomstig beheer
D.1

Uitvoeren van tellingen

De tellingen van de patrijzen gebeuren op basis van visuele waarnemingen tijdens rondes op het
jachtveld.
D.2

Revierverzorging

De WBE neemt deel aan het Vlaams patrijzenproject. De verschillende jachtgroepen zetten zich in op
het terrein voor de patrijs.
Habitatverbeteringen kunnen in de eerste plaats worden gerealiseerd op eigendommen van ledenjagers. Daarnaast wordt ook met een aantal landbouwers samengewerkt rond habitatverbetering,
maar de mogelijkheden zijn dan vaak meer beperkt.
-

Jaarlijks wordt een aantal hectare ingezaaid met diverse fauna-akkermengsels die voedsel en
dekking bieden aan jachtwildsoorten en andere akkerfauna.

-

Leden-jagers werken samen met landbouwers om groenbemesters in te zaaien na de oogst
van vroege teelten zoals granen.

-

De jachtgroepen hebben een honderdtal meter heggen en houtkanten in beheer. Deze
heggen/houtkanten worden regelmatig gesnoeid of in hakhout beheerd zodat altijd
kwalitatieve dekking aanwezig blijft. Waar mogelijk worden extra struiken aangeplant als
dekking voor het wild.

De patrijs wordt bijgevoederd via voederemmers en via tarwe die los op de grond wordt uitgestrooid
in de omgeving waar de koppels/kluchten zich bevinden. In sommige jachtgroepen gebeurt dit het jaar
rond. In andere jachtgroepen gebeurt dit vanaf het moment dat de meeste teelten zijn geoogst tot dat
de voorjaarsbegroeiing voldoende ontwikkeld is. Tijdens de late winter (februari, maart, begin april)
wordt ook bijgevoederd aangezien in deze periode voedsel vaak schaars is op de velden.
In droge jaren wordt ook drinkwater voorzien voor de patrijs.
D.3

Populatiebeheer in ruimte en tijd

Conform art. 22 van het Jachtvoorwaardenbesluit geldt dat de jacht in een bepaald jaar enkel
toegelaten is indien gedurende de drie voorgaande kalenderjaren een gemiddelde dichtheid
waargenomen is van minstens drie broedparen patrijzen per 100 ha open ruimte. De WBE kan op basis
van deze berekening nog een afschot op patrijs uitvoeren.
De WBE stimuleert de jachtgroepen om het afschot op patrijs voorzichtig uit te voeren en om geen
afschot uit te voeren als in het najaar minder dan 20 patrijzen aanwezig zijn per 100 hectare jachtveld.
Het afschot mag nooit meer bedragen dan 20 % van de getelde najaarsstand.
D.4

Voorkomen van valwild

Predatieverliezen worden gereduceerd door het voeren van een efficiënte predatorcontrole.
Maatregelen in het kader van predatorcontrole worden beschreven onder punten Fout!
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Verwijzingsbron niet gevonden. (vos), Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. (verwilderde kat) en
Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. (rechtbekken).
De leden van de WBE stimuleren landbouwers om van binnen naar buiten te maaien en zo het aantal
maaislachtoffers te reduceren. Sommige jachtgroepen hebben ook een samenwerking met hun
landbouwer waarbij de landbouwer de maaidatum doorcommuniceert naar de jachtgroep, zodat de
jachtgroep iets voor het maaien de percelen kan gaan uitjagen met de hond. Deze beide technieken
werken niet om broedende patrijzenhennen en hun nesten te redden, maar kunnen wel leiden tot een
verminderde sterfte van niet-broedende adulte patrijzen en vliegvlugge jongen.
D.5

Voorkomen van schade

Er worden geen maatregelen om schade te voorkomen voorzien.
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4.2.3

A

Fazant

Kwaliteit van het habitat

Er is veel habitat voor fazant aanwezig (akkers, graslanden, houtkanten, bosranden, wildakkers …). De
kwaliteit van het landbouwland is echter niet optimaal en is in de lopende erkenningsperiode
verslechterd. De tendens om weiland om te zetten naar intensief maailand is voor fazanten een
negatief gegeven, net zoals de schaalvergroting op het landbouwland.

B

Data
B.1

Voorjaarstellingen en afschotcijfers

De voorjaarstellingen wijzen uit dat de populatiestand van de fazanthaan (ρ = -0,03) schommelde over
de periode 2006-2017, terwijl de populatie van de fazanthen (ρ = -0,86) daalde tijdens de periode 20062017. Het afschot ging in dalende lijn (ρ = -0,81). De toegenomen predatiedruk en de omzetting van
weiland naar intensief maailand hebben waarschijnlijk bijgedragen tot de gedaalde populatiestand van
de fazanthennen en tot het gedaalde afschot. De hen is kwetsbaarder dan de haan voor uitmaaien en
predatie, met name tijdens de broedperiode.
De geslachtsverhouding in het voorjaar bedroeg gemiddeld 1,74 hennen per haan en daalde duidelijk
tijdens de periode 2006-2017. De ideale geslachtsverhouding bedraagt 3 tot 5 hennen per haan in het
voorjaar. Bij deze geslachtsverhouding wordt theoretisch de grootste aangroei bereikt. De leden van
de WBE sparen hennen in het afschot. Gemiddeld werden in de periode 2006-2017 9,52 hanen per
hen gestrekt. Het afschot van hennen bleef minimaal.
Fazanten komen voor verspreid over het gebied. Het relatieve afschot van fazant is voornamelijk hoger
in het noordelijke gedeelte van het werkingsgebied (Figuur 12).
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Grafiek 8: Evolutie van de voorjaarstellingen en het afschot van fazant.
Tabel 5: Samenvatting van de Spearmans rangcorrelatiecoëfficiënt (ρ) voor fazant.
ρ

haan

hen

fazant

afschot

-0.83

-0.83

-0.81

voorjaar

-0.03

-0.86

Figuur 12: Interne spreiding van de voorjaarsstand (links) en het afschot (rechts) van fazant.
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B.2

Valwild

Er zijn geen exacte betrouwbare gegevens betreffende het valwild van fazant beschikbaar.
B.3

Schade

De WBE heeft geen weet van schade door de fazant uit het verleden.

C

Doelstellingen in het toekomstig beheer
C.1

Populatiedoelstelling en doelstelling voor bejaging

De WBE zal trachten om tijdens de komende erkenningsperiode een constante voorjaarspopulatie en
najaarspopulatie te bekomen.
De fazant zal worden bejaagd in WBE Vlaamse Ardennen tijdens de erkenningsperiode 2019-2024.
C.2

Doelstelling voor het voorkomen van valwild

De WBE stelt zich tot doel om valwild van fazant, meer specifiek valwild door predatie en maaiverliezen
te laten verminderen.
C.3

Doelstelling voor het voorkomen van schade

Schade door fazant kwam zo ver als bekend nooit voor binnen het werkingsgebied van de WBE. Een
doelstelling voor het voorkomen van schade is niet aan de orde.

D

Maatregelen in het toekomstig beheer
D.1

Uitvoeren van tellingen

De fazantenstand wordt geteld op basis van visuele waarnemingen tijdens rondes op het jachtrevier.
D.2

Revierverzorging

Habitatverbeteringen kunnen in de eerste plaats worden gerealiseerd op eigendommen van ledenjagers. Daarnaast wordt ook met een aantal landbouwers samengewerkt rond habitatverbetering,
maar de mogelijkheden zijn dan vaak meer beperkt.
-

Jaarlijks wordt een aantal hectare ingezaaid met diverse fauna-akkermengsels die voedsel en
dekking bieden aan jachtwildsoorten en andere akkerfauna.

-

Leden-jagers werken samen met landbouwers om groenbemesters in te zaaien na de oogst
van vroege teelten zoals granen.

-

De jachtgroepen hebben een honderdtal meter heggen en houtkanten in beheer. Deze
heggen/houtkanten worden regelmatig gesnoeid of in hakhout beheerd zodat altijd
kwalitatieve dekking aanwezig blijft. Waar mogelijk worden extra struiken aangeplant als
dekking voor het wild.
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-

De WBE stimuleert de leden om landbouwgronden te bebossen met streekeigen
bosplantsoen. Onder coördinatie van de Bosgroep wordt voor bospercelen in privé-eigendom
een natuurbeheerplan opgemaakt. Een aantal leden-jagers van de WBE werken hier aan mee.
In de bossen in beheer van jachtgroepen worden onder meer kappingen gedaan om meer
zonlicht te krijgen op de bosbodem en zo meer bosverjonging en bramen te verkrijgen die als
dekking en voedsel voor wildsoorten kunnen fungeren. Daarnaast planten de leden aan de
bosrand regelmatig struiken om zo een boszoom te creëren met veel dekking voor het wild.

-

In de loop van de huidige erkenningsperiode werd een 20-tal poelen aangelegd door ledenjagers, in samenwerking met de Bosgroep. Indien hierrond zich verdere kansen voordoen, zal
hier verder op gewerkt worden.

-

De jachtgroepen kopen maïsstroken op van landbouwers om deze te laten overwinteren op
het veld. Op deze manier blijft voedsel beschikbaar voor wildsoorten zoals ree en fazant.

De fazant wordt bijgevoederd via voederemmers en via tarwe die los op de grond wordt uitgestrooid
in de omgeving waar de fazanten zich bevinden. In de winter is dit vaak in bossen en de omgeving
ervan. In sommige jachtgroepen gebeurt dit het jaar rond. In andere jachtgroepen gebeurt dit vanaf
het moment dat de meeste teelten zijn geoogst tot dat de voorjaarsbegroeiing voldoende ontwikkeld
is. Tijdens de late winter (februari, maart, begin april) wordt ook bijgevoederd aangezien in deze
periode voedsel vaak schaars is op de velden.
In droge jaren wordt ook drinkwater voorzien voor de fazant.
D.3

Populatiebeheer in ruimte en tijd

De jachtgroepen bepalen de grootte van het afschot op basis van de aanwezige najaarsstand. De WBE
stimuleert de jachtgroepen op de fazanthennen volledig te sparen, een richtlijn die goed wordt
opgevolgd.
D.4

Voorkomen van valwild

Predatieverliezen worden gereduceerd door het voeren van een efficiënte predatorcontrole.
Maatregelen in het kader van predatorcontrole worden beschreven onder punten Fout!
Verwijzingsbron niet gevonden. (vos), Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. (verwilderde kat) en
Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. (rechtbekken).
De leden van de WBE stimuleren landbouwers om van binnen naar buiten te maaien en zo het aantal
maaislachtoffers te reduceren. Sommige jachtgroepen hebben ook een samenwerking met hun
landbouwer waarbij de landbouwer de maaidatum doorcommuniceert naar de jachtgroep, zodat de
jachtgroep iets voor het maaien de percelen kan gaan uitjagen met de hond. Deze beide technieken
werken niet om broedende fazanthennen en hun nesten te redden, maar kunnen wel leiden tot een
verminderde sterfte van niet-broedende adulte fazanten en vliegvlugge jongen.
D.5

Voorkomen van schade

Er worden geen maatregelen om schade te voorkomen voorzien.
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4.3 Waterwild
4.3.1

A

Wilde eend

Kwaliteit van het habitat

Binnen de bejaagde oppervlakte van de WBE is water niet prominent aanwezig. Er zijn verschillende
beken aanwezig zoals de Maarkebeek, de Perlinkbeek, de Zwalmbeek, de Erwetegembeek, de StPauwelsbeek. Daarnaast zijn er ook verspreid poelen en enkele vijvers terug te vinden (oa. Etangs de
la Durenne in revier 24079, vijvers in de omgeving van de Maarkebeek in revier 240078, de vijvers bij
het Kastel Ten Biezen in revier 240051). In revier 240050 zijn heel wat vijvers, oude Schelde-armen en
grachten aanwezig. De Schelde scheidt dit revier van de andere revieren van WBE De Vlaamse
Ardennen. In het noordwesten wordt het werkingsgebied grotendeels begrensd door de rivier De
Schelde. Het voorkomen van deze rivier zal ook de concentraties en vliegbewegingen van het
waterwild binnen het werkingsgebied beïnvloeden.
Door leden-jagers werden in de loop van de huidige erkenningsperiode een 20-tal amfibiepoelen
aangelegd in samenwerking met de Bosgroep. Rond de meeste van deze poelen is goede dekking
aanwezig zodat de poelen ook geschikt zijn als broedhabitat voor waterwild.

B

Data
B.1

Voorjaarstellingen en afschotcijfers

De populatiestand van de wilde eend (ρ = -0,73) en ook het afschot van de wilde eend (ρ = -0,90)
daalden tijdens de periode 2006-2017 (Grafiek 9). De WBE vermoedt dat de toegenomen predatiedruk
tijdens het broedseizoen hierin een belangrijke hand heeft.
De relatieve voorjaarsstand en het relatieve afschot liggen het hoogst in de revieren waar
waterelementen aanwezig zijn, zoals in de revieren rond de Schelde in het noordwesten van het
werkingsgebied, waar heel wat water terug te vinden is op het terrein (Figuur 13).
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Grafiek 9: Evolutie van de koppels en het afschot van wilde eend.
Tabel 6: Samenvatting van de Spearmans rangcorrelatiecoëfficiënt (ρ) voor wilde eend.
ρ

eend

eend: M

eend: V

afschot

-0.90

-0.90

-0.91

voorjaar

-0.73

Figuur 13: Interne spreiding van de voorjaarsstand (links) en het afschot (rechts) van wilde eend.

B.2

Valwild

Er zijn geen exacte betrouwbare gegevens betreffende het valwild van wilde eend beschikbaar.
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B.3

Schade

In de lopende erkenningsperiode veroorzaakte de wilde eend geen schade binnen de bejaagde
oppervlakte.

C

Doelstellingen in het toekomstig beheer
C.1

Populatiedoelstelling en doelstelling voor bejaging

De doelstellingen voor de wilde eend is de oogst van een stukje wildbraad op een verantwoorde
manier tijdens de jacht.
De wilde eend zal worden bejaagd in WBE Vlaamse Ardennen tijdens de erkenningsperiode 20182024.
C.2

Doelstelling voor het voorkomen van valwild

De WBE zal trachten het valwild door predatie te laten verminderen.
C.3

Doelstelling voor het voorkomen van schade

Momenteel is schade niet aan de orde. Er wordt geen specifieke doelstelling om schade te voorkomen
geformuleerd.

D

Maatregelen in het toekomstig beheer
D.1

Uitvoeren van tellingen

De eenden worden geteld tijdens rondes op het jachtrevier met een focus op de waterelementen.
D.2

Revierverzorging

De maatregelen rond habitatverbetering zoals de aanleg van wildakkers en het onderhoud van heggen,
die voornamelijk gebeuren ten behoeve van het kleinwild, hebben ook een positief effect op de wilde
eend.
In de loop van de huidige erkenningsperiode werd een 20-tal poelen aangelegd door leden-jagers, in
samenwerking met de Bosgroep. Indien hierrond zich verdere kansen voordoen, zal hier verder op
gewerkt worden.
D.3

Populatiebeheer in ruimte en tijd

Het afschot wordt uitgevoerd tijdens de periode van de gewone jacht. De grootte ervan wordt bepaald
door de populatiestand tijdens het jachtseizoen.
De leden trachten het afschot voornamelijk te focussen op verbasterde exemplaren om de populatie
wilde eenden genetisch zuiver te houden. Daarnaast zullen de leden in de toekomst trachten om het
afschot voornamelijk trachten te focussen op de woerden. In een populatie wilde eenden treedt
immers vaak een scheve geslachtsverhouding op met een overschot aan woerden. Dit heeft bovendien
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een negatief effect op het voortplantingssucces van de populatie doordat ongepaarde woerden die
toch nog (via gedwongen copulatie) paren met eenden een broedsel produceren met verminderde
overlevingskansen.
D.4

Voorkomen van valwild

Predatieverliezen worden gereduceerd door het voeren van een efficiënte predatorcontrole.
Maatregelen in het kader van predatorcontrole worden beschreven onder punten Fout!
Verwijzingsbron niet gevonden. (vos), Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. (verwilderde kat) en
Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. (rechtbekken). Daarnaast draagt ook het afschot van Nijlganzen
bij tot de doelstelling om valwild door predatie bij wilde eenden te verminderen.
D.5

Voorkomen van schade

Er worden geen expliciete maatregelen om schade te voorkomen voorzien.
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4.3.2

A

Canadese gans en grauwe gans

Kwaliteit van het habitat

Binnen de bejaagde oppervlakte van de WBE is water niet prominent aanwezig, zodat de bejaagde
oppervlakte geen typisch ganzenhabitat vormt. De akkers en graslanden binnen het werkingsgebied
vormen een geschikt foerageerhabitat voor Canadese en grauwe ganzen.

B

Data
B.1

Voorjaarstellingen en afschotcijfers

Canadese en grauwe ganzen worden geteld sinds 2010. Sinds die tijd lijkt de populatie min of meer
constant te blijven. In 2017 was, zeker voor de Canadese gans, de getelde populatie duidelijk lager dan
in de voorgaande jaren. Mogelijk is dit het resultaat van afvangacties.
Het afschot van de grauwe gans (ρ = 0,06) en van de Canadese gans (ρ = 0,27) schommelde in de
periode 2006-2017) (Grafiek 10). Ganzen zijn voornamelijk aanwezig binnen de bejaagde oppervlakte
tijdens het broedseizoen, en worden er veel minder opgemerkt tijdens de winterperiode.
Grauwe ganzen waren slechts aanwezig in enkele jachtrevieren, en werden ook slechts in enkele
jachtrevieren geschoten. Canadese ganzen komen meer verspreid voor binnen de bejaagde
oppervlakte, en in meer revieren werd een afschot gerealiseerd.
In de revieren in het noordwesten van de WBE, die gelegen zijn langs de Schelde, situeert zich het
zwaartepunt van de populatie en van de bejaging van deze soorten (Figuur 14).
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Grafiek 10: Evolutie van de voorjaarstellingen en het afschot van Canadese gans en grauwe gans

Figuur 14: Interne spreiding van de relatieve voorjaarsstand van de grauwe gans (links boven) en de Canadese gans (rechts
boven) en van het relatieve afschot van de grauwe gans (links onder) en de Canadese gans (rechts onder).

B.2

Valwild

Er zijn geen gegevens betreffende het valwild van Canadese gans en grauwe gans beschikbaar.
B.3

Schade

In de lopende erkenningsperiode was er nog geen landbouwschade door Canadese en grauwe ganzen.
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C

Doelstellingen in het toekomstig beheer
C.1

Populatiedoelstelling en doelstelling voor bejaging

Er worden geen populatiedoelstellingen geformuleerd voor de Canadese gans en de grauwe gans.
Beide soorten zullen bejaagd worden in de WBE tijdens de komende erkenningsperiode.
C.2

Doelstelling voor het voorkomen van valwild

Er worden geen maatregelen genomen om het voorkomen van valwild bij Canadese gans en grauwe
gans te reduceren.
C.3

Doelstelling voor het voorkomen van schade

De WBE stelt als doelstelling voorop om de negatieve gevolgen te beperken. De WBE denkt daarbij in
de eerste plaats aan de schade op economisch gebied (schade aan landbouwteelten, …) en in de
tweede plaats aan de schade op ecologisch gebied (agressiviteit naar andere watervogels, eutrofiëring,
…).

D

Maatregelen in het toekomstig beheer
D.1

Uitvoeren van tellingen

Tellingen van Canadese gans en grauwe gans gebeuren door middel van visuele waarnemingen tijdens
rondes op het jachtrevier.
D.2

Revierverzorging

Er worden geen maatregelen van revierverzorging genomen voor de Canadese en grauwe gans.
D.3

Populatiebeheer in ruimte en tijd

Er wordt op ganzen gejaagd tijdens de periode van de gewone jacht. Dit gebeurt tijdens de jacht op
andere soorten.
Indien nodig worden de bijzondere jacht of de bestrijding aangevraagd en toegepast. Bijzondere jacht
en bestrijding kunnen enkel na het uitvoeren van bepaalde preventieve maatregelen zoals
gespecifieerd in het MB tot vaststelling van een code van goede praktijk ter uitvoering van artikel 11
van het Soortenschadebesluit van 3 juli 2009 en ter uitvoering van artikel 28 en artikel 41 van het
Jachtvoorwaardenbesluit van 25 april 2014. Indien landbouwschade dreigt zal bijzondere jacht worden
aangevraagd en uitgevoerd. Bestrijding conform artikel 22 van het Jachtdecreet wordt indien nodig
uitgevoerd na het optreden van schade, op vraag van de eigenaar of teelteigenaar en indien de
voorwaarden uit het MB vervuld zijn.
D.4

Voorkomen van valwild

Er worden geen maatregelen genomen om valwild van Canadese en grauwe gans te voorkomen.
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D.5

Voorkomen van schade

Er wordt op ganzen gejaagd tijdens de periode van de gewone jacht. Dit gebeurt tijdens de jacht op
andere soorten.
Indien nodig worden de bijzondere jacht of de bestrijding aangevraagd en toegepast. Bijzondere jacht
en bestrijding kunnen enkel na het uitvoeren van bepaalde preventieve maatregelen zoals
gespecifieerd in het MB tot vaststelling van een code van goede praktijk ter uitvoering van artikel 11
van het Soortenschadebesluit van 3 juli 2009 en ter uitvoering van artikel 28 en artikel 41 van het
Jachtvoorwaardenbesluit van 25 april 2014. Indien landbouwschade dreigt zal bijzondere jacht worden
aangevraagd en uitgevoerd. Bestrijding conform artikel 22 van het Jachtdecreet wordt indien nodig
uitgevoerd na het optreden van schade, op vraag van de eigenaar of teelteigenaar en indien de
voorwaarden uit het MB vervuld zijn.
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4.4 Overig wild
4.4.1

A

Konijn

Kwaliteit van het habitat

Het habitat is geschikt voor konijn (bosjes, bermen, overhoekjes, weilanden, …). De schaalvergroting
is een factor die negatief is voor konijn. Ziektes hebben een grote impact op de populatiedichtheid.

B

Data
B.1

Voorjaarstellingen en afschotcijfers

Volgens de Spearman correlatiecoëfficiënt (ρ = 0,24) was de voorjaarsstand schommelend in de
periode 2006-2017. Uit Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. blijkt dat de voorjaarsstand zeer sterk
terugviel in 2017. Dit gebeurde na een epidemie van RHD. Naast deze ziekte is ook myxomatose nog
steeds aanwezig in de konijnenpopulatie. Het afschot was eveneens schommelend in de periode 20062017 (ρ = 0,24), met een daling in de recente jaren. Ziektes zoals myxomatose en in mindere mate
VHS hebben een grote invloed op de populatiestand en het afschot.
De relatieve voorjaarsstand en het relatieve afschot vertonen een gelijkaardige spreiding, met een
hogere relatieve stand en een hoger relatief afschot in de centraal en centraal-oostelijk gelegen
jachtrevieren (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.).
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Grafiek 11: Evolutie van de voorjaarsstand en het afschot van konijn.
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Tabel 7: Samenvatting van de Spearmans rangcorrelatiecoëfficiënt (ρ) voor konijn.
ρ

konijn

konijn: M

konijn: V

afschot

0,24

0,35

0,16

voorjaar

0,24

Figuur 15: Interne spreiding van de voorjaarsstand (links) en het afschot (rechts) van konijn.

B.2

Valwild

Er zijn geen exacte betrouwbare gegevens betreffende het valwild van konijn beschikbaar.
B.3

Schade

Konijnen zorgden in de lopende erkenningsperiode niet of nauwelijks voor schade.

C

Doelstellingen in het toekomstig beheer
C.1

Populatiedoelstelling en doelstelling voor bejaging

De WBE zou een toename van de konijnenpopulatie toejuichen. De WBE vermeldt echter dat ze door
het massale voorkomen van ziektes weinig vat heeft op de populatiestand.
Het konijn zal bejaagd worden in de volgende erkenningsperiode.
C.2

Doelstelling voor het voorkomen van valwild

De WBE zal trachten het valwild van konijn door predatie te verminderen.
C.3

Doelstelling voor het voorkomen van schade

De WBE zal trachten om de schade door konijnen zo veel mogelijk te voorkomen/beperken.

D

Maatregelen in het toekomstig beheer
D.1

Uitvoeren van tellingen

De WBE telt jaarlijks het aantal konijnen. Dit gebeurt tijdens nachtelijke tellingen met de lamp op
(plusminus) vaste trajecten waarbij ook de hazen worden geteld.
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D.2

Revierverzorging

Het konijn profiteert mee van de maatregelen rond habitatverbetering die worden genomen voor
het kleinwild en reewild (wildakkers, bosranden, …). Er worden geen specifieke maatregelen van
habitatverbetering voorzien voor het konijn.
D.3

Populatiebeheer in ruimte en tijd

Het konijn wordt bejaagd tijdens de periode van de gewone jacht. De grootte van het afschot is
afhankelijk van de najaarsstand. De jachtgroepen besteden hierbij extra aandacht aan de locaties die
gevoelig kunnen zijn aan konijnenschade.
Het konijn zal indien nodig bejaagd worden in de periode van de bijzondere jacht of via bestrijding.
Bijzondere jacht en bestrijding kunnen enkel na het uitvoeren van bepaalde preventieve maatregelen
zoals gespecifieerd in het MB tot vaststelling van een code van goede praktijk ter uitvoering van artikel
11 van het Soortenschadebesluit van 3 juli 2009 en ter uitvoering van artikel 28 en artikel 41 van het
Jachtvoorwaardenbesluit van 25 april 2014. Indien landbouwschade dreigt zal bijzondere jacht worden
aangevraagd en uitgevoerd. Bestrijding conform artikel 22 van het Jachtdecreet wordt indien nodig
uitgevoerd na het optreden van schade, op vraag van de eigenaar of teelteigenaar en indien de
voorwaarden uit het MB vervuld zijn.
D.4

Voorkomen van valwild

Predatieverliezen worden gereduceerd door het voeren van een efficiënte predatorcontrole.
Maatregelen in het kader van predatorcontrole worden beschreven onder punten Fout!
Verwijzingsbron niet gevonden. (vos), Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. (verwilderde kat) en
Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. (rechtbekken).
D.5

Voorkomen van schade

Het konijn wordt bejaagd tijdens de periode van de gewone jacht. De grootte van het afschot is
afhankelijk van de najaarsstand. De jachtgroepen besteden hierbij extra aandacht aan de locaties die
gevoelig kunnen zijn aan konijnenschade.
Het konijn zal indien nodig bejaagd worden in de periode van de bijzondere jacht of via bestrijding.
Bijzondere jacht en bestrijding kunnen enkel na het uitvoeren van bepaalde preventieve maatregelen
zoals gespecifieerd in het MB tot vaststelling van een code van goede praktijk ter uitvoering van artikel
11 van het Soortenschadebesluit van 3 juli 2009 en ter uitvoering van artikel 28 en artikel 41 van het
Jachtvoorwaardenbesluit van 25 april 2014. Indien landbouwschade dreigt zal bijzondere jacht worden
aangevraagd en uitgevoerd. Bestrijding conform artikel 22 van het Jachtdecreet wordt indien nodig
uitgevoerd na het optreden van schade, op vraag van de eigenaar of teelteigenaar en indien de
voorwaarden uit het MB vervuld zijn.
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4.4.2

A

Houtduif

Kwaliteit van het habitat

De kwaliteit van het habitat is goed geschikt voor de houtduif. Enkele bossen, houtkanten en
bomenrijen zijn gelegen in een landbouwmatrix. De bossen, houtkanten en bomenrijen bieden slaapen voortplantingsgelegenheid voor de houtduif. In tegenstelling tot de kleinere vogelsoorten profiteert
de houtduif wel mee van de teelt van maïs, één van de hoofdteelten in het gebied.

B

Data
B.1

Voorjaarstellingen en afschotcijfers

Er zijn geen telcijfers van de houtduiven beschikbaar. De leden van de WBE hebben echter het gevoel
dat broedpopulatie de broedpopulatie eerder dalend was, net zoals de overwinterende populatie.
Waarschijnlijk ligt de gedaalde winterpopulatie aan de basis van de deling van het afschot (ρ = -0,92)
(Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.).
De spreiding van het afschot is voornamelijk afhankelijk van de jachtintensiteit op houtduiven van de
individuele jachtgroepen (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.).

Houtduif (Columba palumbus)
40.00

houtduif

35.00

per 100 ha

30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
jaar
Grafiek 12: Evolutie van het afschot van houtduif.
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Figuur 16: Interne spreiding van het afschot van houtduif.

B.2

Valwild

Er zijn geen exacte en betrouwbare gegevens betreffende het valwild van houtduif beschikbaar.
B.3

Schade

In de lopende erkenningsperiode zorgden houtduiven af en toe voor schade aan gelegerd graan, aan
erwten, koolgewassen en aan vlas. Daarnaast zorgde de houtduif ook voor schade aan de fruitteelt
door het aanpikken van de ontluikende bloemknoppen.

C

Doelstellingen in het toekomstig beheer
C.1

Populatiedoelstelling en doelstelling voor bejaging

De doelstelling is om een afschot te blijven realiseren via duivenjacht, met het oog op het bekomen
van een stukje wildbraad tijdens deze buitenactiviteit.
De houtduif zal worden bejaagd binnen de WBE tijdens de volgende erkenningsperiode.
C.2

Doelstelling voor het voorkomen van valwild

Er wordt geen specifieke doelstelling geformuleerd voor het voorkomen van valwild.
C.3

Doelstelling voor het voorkomen van schade

De WBE zal trachten de landbouwschade door houtduif zo veel mogelijk te voorkomen/beperken.

D

Maatregelen in het toekomstig beheer
D.1

Uitvoeren van tellingen

Tot nog toe worden geen tellingen uitgevoerd op de houtduif. Houtduiven zijn moeilijk te tellen, want
zeer mobiel en foeragerend op grotere schaal dan het jachtrevier. Ook in de toekomst zullen geen
tellingen van houtduif worden uitgevoerd.
D.2

Revierverzorging

Er worden geen specifieke maatregelen van revierverzorging voorzien voor de houtduif.
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D.3

Populatiebeheer in ruimte en tijd

De WBE zal een afschot uitvoeren tijdens de periode van de gewone jacht. Dit afschot wordt uitgevoerd
tijdens de jacht op andere soorten en via specifieke jacht op de houtduif.
Indien nodig zal op vraag van de landbouwer bijzondere jacht of bestrijding worden toegepast.
Bijzondere jacht en bestrijding kunnen enkel na het uitvoeren van bepaalde preventieve maatregelen
zoals gespecifieerd in het MB tot vaststelling van een code van goede praktijk ter uitvoering van artikel
11 van het Soortenschadebesluit van 3 juli 2009 en ter uitvoering van artikel 28 en artikel 41 van het
Jachtvoorwaardenbesluit van 25 april 2014. Indien landbouwschade dreigt zal bijzondere jacht worden
aangevraagd en uitgevoerd. Bestrijding conform artikel 22 van het Jachtdecreet wordt indien nodig
uitgevoerd na het optreden van schade, op vraag van de eigenaar of teelteigenaar en indien de
voorwaarden uit het MB vervuld zijn.
D.4

Voorkomen van valwild

Er worden geen maatregelen genomen om het valwild van houtduif te voorkomen.
D.5

Voorkomen van schade

De WBE zal een afschot uitvoeren tijdens de periode van de gewone jacht. Dit afschot wordt uitgevoerd
tijdens de jacht op andere soorten en via specifieke jacht op de houtduif.
Indien nodig zal op vraag van de landbouwer bijzondere jacht of bestrijding worden toegepast.
Bijzondere jacht en bestrijding kunnen enkel na het uitvoeren van bepaalde preventieve maatregelen
zoals gespecifieerd in het MB tot vaststelling van een code van goede praktijk ter uitvoering van artikel
11 van het Soortenschadebesluit van 3 juli 2009 en ter uitvoering van artikel 28 en artikel 41 van het
Jachtvoorwaardenbesluit van 25 april 2014. Indien landbouwschade dreigt zal bijzondere jacht worden
aangevraagd en uitgevoerd. Bestrijding conform artikel 22 van het Jachtdecreet wordt indien nodig
uitgevoerd na het optreden van schade, op vraag van de eigenaar of teelteigenaar en indien de
voorwaarden uit het MB vervuld zijn.
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4.4.3

A

Vos

Kwaliteit van het habitat

De vos is een generalistische soort, die overal wel een plekje weet te veroveren. Het habitat in de WBE
biedt eveneens geen knelpunten voor de vos. In de WBE zijn heel wat bossen (oa. op zandleem- of
leembodem) terug te vinden waar vossen een goed rusthabitat terugvinden. In een aantal van deze
bossen is de jacht niet toegelaten.
Goed habitat voor vos is ook gelegen net over de grens in Wallonië (oa. streek ten zuiden van Ronse)
en in Brakelbos, gelegen buiten het werkingsgebied. Van hieruit is er heel wat instroom van vossen in
het gebied.

B

Data
B.1

Voorjaarstellingen en afschotcijfers

Het aantal bezette burchten in de WBE vertoonde een duidelijke stijging (ρ = 0,98) in de periode 20062017 (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). Ook het afschot steeg in de periode 2006-2017 (ρ =
0,80) – vanaf 2011 lijkt het afschot daarbij meer gestabiliseerd te zijn.
De relatieve voorjaarsstand is hoger in het zuidelijke gedeelte van het werkingsgebied, waar instroom
vanuit Wallonië voorkomt en waar verschillende bossen gelegen zijn die een goed habitat vormen voor
vos, en waarvan enkele niet bejaagd mogen worden. Daarnaast zijn in het noorden van het
werkingsgebied ook enkele revieren gelegen met een hogere relatieve voorjaarsstand van vos. Het
relatieve afschot is hoger in de gebieden waar de relatieve voorjaarsstand ook hoger is, en in een
cluster in het oosten van het gebied, waar er eveneens instroom van vossen is vanuit Wallonië en
vanuit Brakelbos (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.).
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Grafiek 13: 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

0,78

0,70

0,76

voorjaar

0,98

Figuur 17: Interne spreiding van de voorjaarsstand (links) en het afschot (rechts) van vos.

B.2

Valwild

Er zijn geen exacte betrouwbare gegevens betreffende het valwild van vos beschikbaar.
B.3

Schade

Er zijn geen expliciete cijfers betreffende de schade door vossen beschikbaar.
De vos is een predatorsoort die predeert op een reeks andere jachtwildsoorten zoals de haas, de
patrijs, de fazant, … en kan daardoor de najaarsstand en de voorjaarsstand van deze wildpopulaties
verlagen (‘schade aan het wildbestand’).
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Een soortgelijk effect kan optreden bij andere prooisoorten van de vos. Met name grondbroeders zijn
kwetsbaar voor predatie door de vos. Daardoor kan bij sterke predatie schade aan de populaties van
deze soorten optreden (‘schade aan natuurwaarden’).
De vos zorgt ook voor schade aan neerhofdieren bij (‘schade aan eigendommen’).

C

Doelstellingen in het toekomstig beheer
C.1

Populatiedoelstelling en doelstelling voor bejaging

Er wordt geen specifieke populatiedoelstelling geformuleerd voor de vos.
De vos zal bejaagd worden binnen het werkingsgebied van de WBE tijdens de volgende
erkenningsperiode.
C.2

Doelstelling voor het voorkomen van valwild

Er worden geen doelstellingen geformuleerd om valwild van vos te voorkomen.
C.3

Doelstelling voor het voorkomen van schade

De WBE zal trachten de schade door vos zoveel mogelijk te voorkomen/beperken. In de eerste plaats
wordt hiermee bedoeld dat getracht zal worden de predatie op het wildbestand, en hiermee
gekoppeld op niet-jachtwildsoorten, omlaag te halen. Op de tweede plaats zal getracht worden om de
schade aan particuliere eigendommen (voornamelijk neerhofdieren) te beperken.

D

Maatregelen in het toekomstig beheer
D.1

Uitvoeren van tellingen

Tijdens het jaar worden de vossenburchten gelokaliseerd. In het voorjaar lopen de jachtrechthouders
langs de verschillende gekende burchten en checken ze welke belopen zijn.
D.2

Revierverzorging

Er worden geen maatregelen van revierverzorging uitgevoerd voor de vos.
D.3

Populatiebeheer in ruimte en tijd

De vos wordt bejaagd tijdens de periode van de gewone jacht. Dit gebeurt tijdens de jacht op andere
soorten, maar ook op specifieke jachtdagen die georganiseerd worden door de jachtgroepen. In een
aantal gevallen wordt bij deze vossendagen samengewerkt met enkele verschillende jachtgroepen om
de efficiëntie van de vossenjacht te verhogen.
Bijzondere jacht op de vos ter voorkoming van schade aan wilde fauna, en in het bijzonder aan de
grondbroeders, is aan de orde in de WBE. De WBE zal jaarlijks deze bijzondere jacht melden. Indien
nodig zal ook bijzondere jacht ter voorkoming van schade aan neerhofdieren en op vraag van de
eigenaar/teelteigenaar en conform artikel 22 van het Jachtdecreet bestrijding worden toegepast. Bij
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de bijzondere jacht en de bestrijding op vos kunnen ook kast- en kooivallen (inclusief betonbuisvallen)
gebruikt worden.
De huidige wetgeving volstaat echter niet om de predatiedruk op een efficiënte wijze te beperken. De
WBE hoopt dat dit herbekeken kan worden in de komende jaren.
D.4

Voorkomen van valwild

Er worden geen maatregelen genomen om het valwild van vos te voorkomen.
D.5

Voorkomen van schade

De vos wordt bejaagd tijdens de periode van de gewone jacht. Dit gebeurt tijdens de jacht op andere
soorten, maar ook op specifieke jachtdagen die georganiseerd worden door de jachtgroepen. In een
aantal gevallen wordt bij deze vossendagen samengewerkt met enkele verschillende jachtgroepen om
de efficiëntie van de vossenjacht te verhogen.
Bijzondere jacht op de vos ter voorkoming van schade aan wilde fauna, en in het bijzonder aan de
grondbroeders, is aan de orde in de WBE. De WBE zal jaarlijks deze bijzondere jacht melden. Indien
nodig zal ook bijzondere jacht ter voorkoming van schade aan neerhofdieren en op vraag van de
eigenaar/teelteigenaar en conform artikel 22 van het Jachtdecreet bestrijding worden toegepast. Bij
de bijzondere jacht en de bestrijding op vos kunnen ook kast- en kooivallen (inclusief betonbuisvallen)
gebruikt worden.
De huidige wetgeving volstaat echter niet om de predatiedruk op een efficiënte wijze te beperken. De
WBE hoopt dat dit herbekeken kan worden in de komende jaren.
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4.4.4

Verwilderde kat

A

Kwaliteit van het habitat

De verwilderde kat is een generalistische soort die zich goed aanpast aan allerlei habitats. Wat betreft
habitat zijn er dus geen knelpunten voor de verwilderde kat in de WBE.

B

Data
B.1

Voorjaarstellingen en afschotcijfers

Het afschot (inclusief de vangst) van verwilderde katten daalde in de periode 2006-2017 (ρ = -0,50)
(Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). De strengere wetgeving lag aan de basis van deze daling van
het afschot. Sinds juli 2010 was enkel afvangst, waarna verwilderde katten op een diervriendelijke
manier konden worden gedood, toegelaten. Sinds het in werking treden van het
Jachtvoorwaardenbesluit van 25 april 2014 is het enkel nog mogelijk om verwilderde katten te vangen
en ze daarna aan te bieden aan een asiel of ze te laten ophalen door een asiel. De vangst van
verwilderde katten is als gevolg van de restrictieve wetgeving teruggevallen op een laag pitje. Een
groot deel van de jachtgroepen steekt actueel minder in de vangst van katten.
Verwilderde katten zijn echter nog steeds aanwezig binnen het werkingsgebied. De aantallen zijn in de
lopende erkenningsperiode nog gestegen, en de dieren zorgen er voor grote problemen.
De spreiding van de vangst van de verwilderde katten is afhankelijk van de jachtinspanning in de
periode 2006-2017 (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.).
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Grafiek 14: Evolutie van het afschot (inclusief de vangst) van verwilderde kat.
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Figuur 18: spreiding van de relatieve vangst van verwilderde kat

B.2

Valwild

Er zijn geen gegevens betreffende het valwild van verwilderde katten beschikbaar.
B.3

Schade

Er zijn geen expliciete cijfers betreffende de schade door verwilderde katten beschikbaar.
De verwilderde kat is een predatorsoort die predeert op een reeks andere jachtwildsoorten zoals de
haas, de patrijs, de fazant, … en kan daardoor de najaarsstand en de voorjaarsstand van deze
wildpopulaties verlagen (‘schade aan het wildbestand’).
Een soortgelijk effect kan optreden bij andere prooisoorten van de verwilderde kat. Daardoor kan bij
sterke predatie schade aan de populaties van deze soorten optreden (‘schade aan natuurwaarden’).

C

Doelstellingen in het toekomstig beheer
C.1

Populatiedoelstelling en doelstelling voor bejaging

Er worden geen expliciete populatiedoelstellingen geformuleerd voor de verwilderde kat.
De verwilderde kat zal in de komende erkenningsperiode gevangen worden met kastvallen (inclusief
betonbuisvallen) zoals gespecifieerd in het Jachtvoorwaardenbesluit van 25 april 2014.
C.2

Doelstelling voor het voorkomen van valwild

Er worden geen doelstellingen geformuleerd om valwild van verwilderde kat te voorkomen.
C.3

Doelstelling voor het voorkomen van schade

De WBE zal trachten om de schade door verwilderde kat zoveel mogelijk te voorkomen/beperken.
Hiermee wordt bedoeld dat getracht zal worden de predatie op het wildbestand, en hiermee
gekoppeld op niet-jachtwildsoorten, omlaag te halen.

D

Maatregelen in het toekomstig beheer
D.1

Uitvoeren van tellingen

Er worden geen tellingen van de aantallen verwilderde katten uitgevoerd.
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D.2

Revierverzorging

Er worden geen maatregelen van revierverzorging voor de verwilderde kat uitgevoerd.
D.3

Populatiebeheer in ruimte en tijd

In het Jachtvoorwaardenbesluit van 25 april 2014 worden de voorwaarden voor de jacht en de
bestrijding van de verwilderde katten als volgt vastgelegd:
Verwilderde katten mogen niet meer worden gedood met het geweer. Wanneer een
verwilderde kat in een betonbuisval, kast- of kooival wordt gevangen, moet vooreerst
worden gecontroleerd of de kat verwilderd gedrag vertoont en of er een merkteken
aanwezig is dat wijst op domesticatie (bv. een halsband).
o Verwilderd gedrag en geen merkteken
- Of aanbieden aan een asiel
- Of laten ophalen door het asiel
o Alle andere gevallen:
onmiddellijk vrij laten
De WBE zal deze wetgeving trachten toe te passen. Omdat de regeling echter hoogst onpraktisch is,
zijn veel jachtgroepen momenteel ontmoedigd om een beheer uit te voeren.
De WBE vindt de huidige regelgeving niet werkbaar en hoopt dat deze snel zal veranderen.
D.4

Voorkomen van valwild

Er worden geen maatregelen genomen om het valwild van verwilderde kat te voorkomen.
D.5

Voorkomen van schade

In het Jachtvoorwaardenbesluit van 25 april 2014 worden de voorwaarden voor de jacht en de
bestrijding van de verwilderde katten als volgt vastgelegd:
Verwilderde katten mogen niet meer worden gedood met het geweer. Wanneer een
verwilderde kat in een betonbuisval, kast- of kooival wordt gevangen, moet vooreerst
worden gecontroleerd of de kat verwilderd gedrag vertoont en of er een merkteken
aanwezig is dat wijst op domesticatie (bv. een halsband).
o Verwilderd gedrag en geen merkteken
- Of aanbieden aan een asiel
- Of laten ophalen door het asiel
o Alle andere gevallen:
onmiddellijk vrij laten
De WBE zal deze wetgeving trachten toe te passen. Omdat de regeling echter hoogst onpraktisch is,
zijn veel jachtgroepen momenteel ontmoedigd om een beheer uit te voeren.
De WBE vindt de huidige regelgeving niet werkbaar en hoopt dat deze snel zal veranderen.
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5 Overlast veroorzakende soorten
Bij de niet-jachtwildsoorten zorgen binnen de WBE zorgen vooral kraaiachtigen voor veel problemen.
Voor deze soorten wenst de WBE het beheer daarom in dit faunabeheerplan in te schrijven.
Exoten kunnen bestreden worden conform de geldende wetgeving. Binnen het werkingsgebied van de
WBE komt de Nijlgans steeds meer voor en zorgde de soort ook al eens voor schade. Om die reden
worden ook voor deze soort doelstellingen en maatregelen vastgelegd.

5.1.1

A

Kraaiachtigen

Kwaliteit van het habitat

Kraaiachtigen zijn generalistische soorten die zich aan allerlei landschappen kunnen aanpassen. Toch
heeft de ekster een voorkeur voor kleinschalige landschappen (eerder tuin- en parklandschappen), en
hebben kauwen en kraaien een voorkeur voor halfopen en, voor kraaien, ook open landschappen.
Binnen de bejaagde oppervlakte komt een mix van meer open tot meer gesloten landschappen voor,
waardoor het landschap zowel geschikt is voor kraai en kauw als voor ekster.
Gaaien komen bij voorkeur voor in meer beboste landschappen. Het landschap is in het zuiden geschikt
voor de gaai, maar in het noorden minder geschikt voor de gaai.

B

Data
B.1

Voorjaarstellingen en afschotcijfers

Er zijn geen formele telcijfers beschikbaar van de kraaien, eksters, gaaien en kauwen. De WBE heeft
echter de indruk dat de aantallen kraaien zijn gestegen, de aantallen eksters eerder gedaald, de
populatie gaaien eerder stabiel gebleven en de populatie kauwen sterk is toegenomen. Het afschot
(inclusief vangst) van kraaien (ρ = 0,85) vertoonde een stijging tijdens de periode 2006-2017 (Fout!
Verwijzingsbron niet gevonden.). Voor de ekster was de trend dalend (ρ = - 0,43). Het afschot van gaai
was zeer beperkt. Een afschot van kauwen vond plaats in de periode 2012-2017. Vooral in de laatste
paar jaren lag het afschot van kauw duidelijk hoger.
De interne spreiding van het afschot van kraai en ekster en (in het verleden) gaai reflecteert vooral de
jachtinspanning (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). Voor de kauw vormt het risico op
landbouwschade en de vraag tot bestrijding vanuit de landbouwsector een belangrijke rol. Voor de
gaai is in recente jaren de vraag vanuit de fruitsector de bepalende factor.
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Grafiek 15: Evolutie van het afschot van kraai, gaai, ekster en kauw.
Tabel 9: Samenvatting van de Spearmans rangcorrelatiecoëfficiënt (ρ) voor kraai, ekster, kauw en gaai.
ρ

kraai

ekster

gaai

kauw

afschot

0,83

-0,55

-0,52

0,90

Figuur 19: Interne spreiding van het afschot van kraai (linksboven), ekster (rechtsboven), kauw (linksonder) en gaai
(rechtsonder).
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B.2

Valwild

Er zijn geen gegevens betreffende het valwild van rechtbekken beschikbaar.
B.3

Schade

Er zijn geen expliciete cijfers betreffende de schade door rechtbekken beschikbaar.
Kraaien en eksters, en in mindere mate ook kauwen en gaaien zijn predatorsoorten die prederen op
eieren en juvenielen van een reeks andere jachtwildsoorten zoals de haas, de patrijs, de fazant, … en
die daardoor de najaarsstand en de voorjaarsstand van deze wildpopulaties kunnen verlagen (‘schade
aan het wildbestand’). Een soortgelijk effect kan optreden bij andere prooisoorten van deze soorten.
Daardoor kan bij sterke predatie schade aan de populaties van deze soorten optreden (‘schade aan
natuurwaarden’). Kraaien en kauwen veroorzaakten binnen het werkingsgebied reeds schade aan maïs
(kiemende maïs en, voor kauwen, ook rijpe mais), door het aanpikken van balen voordrooggras en
maïssilo’s. Deze soorten zorgden daarnaast ook voor schade aan particuliere eigendommen.

C

Doelstellingen in het toekomstig beheer
C.1

Populatiedoelstelling en doelstelling voor bestrijding

Er worden geen expliciete populatiedoelstellingen geformuleerd voor de kraai, ekster, gaai en kauw.
De kraai, de ekster, de kauw, en indien nodig ook de gaai zullen bestreden worden volgens de
bepalingen van het Soortenbesluit.
C.2

Doelstelling voor het voorkomen van valwild

Er worden geen doelstellingen geformuleerd om valwild van kraai, ekster, kauw en gaai te voorkomen.
C.3

Doelstelling voor het voorkomen van schade

De kraai en de ekster zijn predatorsoorten die schade kunnen aanbrengen aan de wildstand maar ook
aan zangvogels, grondbroeders, … Kraaien veroorzaakten binnen het werkingsgebied reeds schade aan
maïssilo’s, pakken voordrooggras en kiemende maïs. Om de negatieve gevolgen te beperken zal een
bestrijding van de kraai en de ekster worden uitgevoerd.
De doelstelling voor de kauw is het voorkomen van belangrijke schade aan professionele
landbouwteelten.
De doelstelling voor de gaai is het voorkomen van belangrijke schade aan professionele fruitteelt
indien nodig.
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D

Maatregelen in het toekomstig beheer
D.1

Opvolging overlastsoort

Tellingen uitvoeren zou een onbegonnen zaak zijn. De soorten zijn immers zeer mobiel en foerageren
over grote afstanden. De aantallen kraaiachtigen in het revier zijn sterk variabel afhankelijk van het
seizoen, het weer, het tijdstip van de dag, …
De WBE zal deze overlastsoort opvolgen door middel van de vangst- en afschotcijfers. Deze cijfers
worden jaarlijks verzameld via het wildrapport.
D.2

Revierverzorging

Er worden geen maatregelen van revierverzorging genomen voor deze soorten.
D.3

Populatiebeheer in ruimte en tijd

Om de negatieve gevolgen van de kraai en de ekster te beperken worden de volgende initiatieven
genomen:
-

De WBE meldt via dit faunabeheerplan de bestrijding van de kraai en de ekster conform bijlage
3 van het soortenbesluit, punt 3.5. De bestrijding wordt aangevraagd voor de kalenderjaren
2019, 2020, 2021, 2022, 2023 en 2024 en voor alle jachtterreinen die voor deze jaren deel
uitmaken van het goedgekeurde jachtplan. In totaal zullen de leden-jagers daarvoor, verspreid
over de WBE, maximaal 75 trechtervallen en maximaal 200 Larsen-kooien gebruiken. Actueel
zijn reeds 60 trechtervallen en 150 Larsen-kooien in gebruik. De bestrijding zal, conform bijlage
3 van het Soortenbesluit enkel uitgevoerd worden als geen andere bevredigende oplossing
bestaat. Indien de minister hiervoor een code van goede praktijk vaststelt, zal zoals wettelijk
vereist voldaan worden aan de redelijkerwijs te verwachten maatregelen gespecifieerd in deze
code. De wettelijke bepalingen zullen steeds gerespecteerd worden.

-

Er wordt een afschot verricht op deze soorten. Dit afschot wordt verricht tijdens de jacht op
andere soorten of op specifieke jachtdagen.

-

Kraai en ekster worden bestreden met trechtervallen en Larsen-kooien.

Om belangrijke schade aan professionele landbouwteelten te voorkomen zal in de WBE een
afschot op kauwen worden uitgevoerd. Kauwen kunnen conform het Soortenbesluit ook worden
gevangen met trechtervallen en Larsen-kooien. Aangezien schade door kauwen aan
landbouwteelten verspreid over de WBE voorkomt, wordt de administratie door de WBE
uitgevoerd. De WBE meldt via dit faunabeheerplan de bestrijding van de kauw conform bijlage 3
van het soortenbesluit, punt 3.5. De bestrijding wordt aangevraagd voor de kalenderjaren 2019,
2020, 2021, 2022, 2023 en 2024 en voor alle jachtterreinen die voor deze jaren deel uitmaken van
het goedgekeurde jachtplan. In totaal zullen de leden-jagers daarvoor, verspreid over de WBE,
maximaal 75 trechtervallen en maximaal 200 Larsen-kooien gebruiken. Actueel zijn reeds 60
trechtervallen en 150 Larsen-kooien in gebruik. De bestrijding zal, conform bijlage 3 van het
Soortenbesluit enkel uitgevoerd worden als geen andere bevredigende oplossing bestaat. Indien
de minister hiervoor een code van goede praktijk vaststelt, zal zoals wettelijk vereist voldaan
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worden aan de redelijkerwijs te verwachten maatregelen gespecifieerd in deze code. De wettelijke
bepalingen zullen steeds gerespecteerd worden.
Bestrijding van gaaien zal enkel worden uitgevoerd indien belangrijke schade dreigt aan professionele
fruitteelt, dit in de periode van 1 juli tot en met 31 oktober. Indien belangrijke schade aan
professionele fruitteelten dreigt in de komende erkenningsperiode, zal de betreffende jachtgroep zelfd
de melding van bestrijding doen naar ANB en bestrijding uitvoeren. De bestrijding zal, conform bijlage
3 van het Soortenbesluit enkel uitgevoerd worden als geen andere bevredigende oplossing bestaat.
Indien de minister hiervoor een code van goede praktijk vaststelt, zal zoals wettelijk vereist voldaan
worden aan de redelijkerwijs te verwachten maatregelen gespecifieerd in deze code. De wettelijke
bepalingen zullen steeds gerespecteerd worden.
D.4

Voorkomen van valwild

Er worden geen maatregelen genomen om valwild van kraai, ekster, kauw en gaai te voorkomen.
D.5

Voorkomen van schade

Om de negatieve gevolgen van de kraai en de ekster te beperken worden de volgende initiatieven
genomen:
-

De WBE meldt via dit faunabeheerplan de bestrijding van de kraai en de ekster conform bijlage
3 van het soortenbesluit, punt 3.5. De bestrijding wordt aangevraagd voor de kalenderjaren
2019, 2020, 2021, 2022, 2023 en 2024 en voor alle jachtterreinen die voor deze jaren deel
uitmaken van het goedgekeurde jachtplan. In totaal zullen de leden-jagers daarvoor, verspreid
over de WBE, maximaal 75 trechtervallen en maximaal 200 Larsen-kooien gebruiken. Actueel
zijn reeds 60 trechtervallen en 150 Larsen-kooien in gebruik De bestrijding zal, conform bijlage
3 van het Soortenbesluit enkel uitgevoerd worden als geen andere bevredigende oplossing
bestaat. Indien de minister hiervoor een code van goede praktijk vaststelt, zal zoals wettelijk
vereist voldaan worden aan de redelijkerwijs te verwachten maatregelen gespecifieerd in deze
code. De wettelijke bepalingen zullen steeds gerespecteerd worden.

-

Er wordt een afschot verricht op deze soorten. Dit afschot wordt verricht tijdens de jacht op
andere soorten of op specifieke jachtdagen.

-

Kraai en ekster worden bestreden met trechtervallen en Larsen-kooien.

Om belangrijke schade aan professionele landbouwteelten te voorkomen zal in de WBE een
afschot op kauwen worden uitgevoerd. Kauwen kunnen conform het Soortenbesluit ook worden
gevangen met trechtervallen en Larsen-kooien. Aangezien schade door kauwen aan
landbouwteelten verspreid over de WBE voorkomt, wordt de administratie door de WBE
uitgevoerd. De WBE meldt via dit faunabeheerplan de bestrijding van de kauw conform bijlage 3
van het soortenbesluit, punt 3.5. De bestrijding wordt aangevraagd voor de kalenderjaren 2019,
2020, 2021, 2022, 2023 en 2024 en voor alle jachtterreinen die voor deze jaren deel uitmaken van
het goedgekeurde jachtplan. In totaal zullen de leden-jagers daarvoor, verspreid over de WBE,
maximaal 75 trechtervallen en maximaal 200 Larsen-kooien gebruiken. Actueel zijn reeds 60
trechtervallen en 150 Larsen-kooien in gebruik. De bestrijding zal, conform bijlage 3 van het
Soortenbesluit enkel uitgevoerd worden als geen andere bevredigende oplossing bestaat. Indien
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de minister hiervoor een code van goede praktijk vaststelt, zal zoals wettelijk vereist voldaan
worden aan de redelijkerwijs te verwachten maatregelen gespecifieerd in deze code. De wettelijke
bepalingen zullen steeds gerespecteerd worden.
Bestrijding van gaaien zal enkel worden uitgevoerd indien belangrijke schade dreigt aan professionele
fruitteelt, dit in de periode van 1 juli tot en met 31 oktober. Indien belangrijke schade aan
professionele fruitteelten dreigt in de komende erkenningsperiode, zal de betreffende jachtgroep zelfd
de melding van bestrijding doen naar ANB en bestrijding uitvoeren. De bestrijding zal, conform bijlage
3 van het Soortenbesluit enkel uitgevoerd worden als geen andere bevredigende oplossing bestaat.
Indien de minister hiervoor een code van goede praktijk vaststelt, zal zoals wettelijk vereist voldaan
worden aan de redelijkerwijs te verwachten maatregelen gespecifieerd in deze code. De wettelijke
bepalingen zullen steeds gerespecteerd worden.
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5.1.2

A

Nijlgans

Kwaliteit van het habitat

Binnen de bejaagde oppervlakte van de WBE is water niet prominent aanwezig. De akkers en
graslanden binnen het werkingsgebied vormen een geschikt foerageerhabitat voor Nijlganzen.

B

Data
B.1

Voorjaarstellingen en afschotcijfers

Er werden geen tellingen uitgevoerd. De WBE heeft de indruk dat de populaties van deze soort
toenamen in de afgelopen decennia.
Er werd reeds een afschot op Nijlgans uitgevoerd. Het afschot vertoonde globaal een stijging (ρ = 0,82
(Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). Het relatieve afschot vond plaats verspreid in de WBE (Fout!
Verwijzingsbron niet gevonden.).
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Grafiek 16: Evolutie van het afschot van de Nijlgans.
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Figuur 20: Spreiding van het relatieve afschot van Nijlgans.

B.2

Valwild

Er zijn geen gegevens betreffende het valwild van Nijlgans beschikbaar.
B.3

Schade

Nijlganzen zorgden in de lopende erkenningsperiode nog niet voor landbouwschade. Nijlganzen zijn
exoten die voor zowel landbouwschade als voor ecologische schade (verdringing van andere
watervogels, eutrofiëring, …) kunnen zorgen.

C

Doelstellingen in het toekomstig beheer
C.1

Populatiedoelstelling en doelstelling voor regulatie

De WBE streeft naar een nultolerantie voor Nijlganzen.
Nijlganzen zullen worden gereguleerd binnen het werkingsgebied van de WBE in de komende
erkenningsperiode.
C.2

Doelstelling voor het voorkomen van valwild

Er worden geen doelstellingen geformuleerd om valwild van Nijlganzen te voorkomen.
C.3

Doelstelling voor het voorkomen van schade

De WBE stelt als doelstelling voorop om de schade door Nijlganzen te beperken.

D

Maatregelen in het toekomstig beheer
D.1

Opvolging overlastsoort

De afschotcijfers voor Nijlgans worden jaarlijks verzameld door de leden en bijgehouden op de zetel
van de WBE (via het intranet van HVV). Een telling van deze soorten wordt niet uitgevoerd.
D.2

Revierverzorging

Er worden geen maatregelen van revierverzorging uitgevoerd voor invasieve exotische diersoorten.
D.3

Populatiebeheer in ruimte en tijd
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De WBE zal de populaties van deze soorten trachten te laten dalen door het toepassen van een
jaarrond afschot. Dit gebeurt tijdens de jacht op andere soorten. De modaliteiten voor het vervullen
van het afschot, gespecifieerd in het Soortenbesluit, worden hierbij steeds gerespecteerd.
D.4

Voorkomen van valwild

Er worden geen maatregelen uitgevoerd om valwild van Nijlgans te voorkomen.
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D.5

Voorkomen van schade

De WBE zal de populaties van deze soorten trachten te laten dalen door het toepassen van een
jaarrond afschot. Dit gebeurt tijdens de jacht op andere soorten. De modaliteiten voor het vervullen
van het afschot, gespecifieerd in het Soortenbesluit, worden hierbij steeds gerespecteerd.
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6 Projecten
Na beraadslaging werd besloten om voor de erkenningsperiode volgende projecten uit te werken en
hiervoor beroep te doen op een projectsubsidie. De projecten worden allen uitgevoerd in de periode
2019-2024. De projectsubsidie bedraagt maximaal 9000 €, te spreiden over de jaren 2019-2024.

6.1 Project inzaai van landbouwgronden/akkerranden met kruidenmengsels voor
wildsoorten
Inhoud van het project: jaarlijks zullen in de periode 2019-2024 enkele percelen worden ingezaaid
met mengsels akkervogels en wildsoorten. Jaarlijks zullen op die manier verschillende hectaren
worden ingezaaid met een fauna-akkermengsel (bijvoorbeeld in 2017 15 ha). Voor enkele van deze
hectares wordt jaarlijks een projectsubsidie aangevraagd vanaf 2019 (max. 9000 € gespreid over de
erkenningsperiode). Het mengsel bestaat uit verschillende soorten die samen voorzien in
zomervoedsel en wintervoedsel voor wild en akkervogels. Het mengsel bevat soorten doe in het
zomerhalfjaar insecten aantrekken en anderzijds bevat het bladvormende en zaaddragende soorten
die in het winterhalfjaar voor beschutting en voedsel zorgen. Het mengsel zal maximaal 1 % maïs
bevatten, en er komen geen uitheemse soorten met invasief karakter (zie
https://www.ecopedia.be/exoten/uitheemse_invasieve_planten ) voor in het mengsel. De mengsels
zullen minstens tot 31 maart op het land blijven staan. Het gebruik van insecticiden en met fungiciden
e.d. behandeld zaaigraan is niet toegestaan. Het gebruik van herbiciden wordt afgeraden. De
maatregel wordt niet toegepast op percelen die onder een beheermaatregel vallen.
De percelen die zullen ingezaaid worden, worden jaarlijks vastgelegd in samenspraak met de leden en
de landbouwers. De lijst van de kadastrale percelen die worden ingezaaid en waarvoor de subsidie
wordt aangevraagd wordt jaarlijks doorgestuurd naar ANB.
Planning van het project: Dit project wordt jaarlijks uitgevoerd in de erkenningsperiode 2019-2024, te
starten vanaf 2019.
Raming van de kosten: De kosten voor de WBE betreffen de aankoop van het zaadmengsel en de
kosten voor de uitzaai.
Er zal gebruik worden gemaakt van de forfaitaire subsidie van 1500 €/ha die uitgereikt kan worden
door ANB. Over de hele erkenningsperiode zal de subsidiebijdrage voor deze post 9000 € bedragen.
Bewijzen die de subsidieerbare kosten zullen staven:
ANB kan indien gewenst op het terrein controles uitvoeren. Samen met de schuldvordering zullen
enkele foto’s van de aangelegde en gesubsidieerde fauna-akker worden doorgestuurd.
De lijst van de kadastrale percelen die worden ingezaaid en waarvoor de subsidie wordt aangevraagd
wordt jaarlijks doorgestuurd naar ANB.
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7 Bijlagen
7.1 Leeftijds- en geslachtsbepaling van patrijzen
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