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Brussel, dinsdag 12 oktober 2021 

Ons kenmerk: BR_20211012_gm_v00_Soortenbesluit-periode gebruik vallen 

Betreft: HERINNERING - gebruik trechtervallen en Larsen-kooien 

Geachte WBE-verantwoordelijke, 

Uw WBE beschikt ongetwijfeld over een vergunning tot het reguleren van kraai, ekster en kauw. In deze 

staat al dan niet het gebruik van de trechterval en de Larsen-kooi opgenomen . Één van de voorwaarden die 

hieraan verbonden zijn, is de periode in het jaar wanneer deze vangstklaar mogen staan. In de vergunning 

zal u daarom volgende passage lezen die tevens gebaseerd is op de inhoud van de bijlage 3 van het 

soortenbesluit die de generieke afwijking tot reguleren van deze soorten regelt.  

Trechtervallen of Larsenkooien mogen enkel vangstklaar opgesteld worden van 16  
februari tot en met 15 oktober 

De uitvoer van de vergunning gebeurt door de leden van de WBE en hun genodigde. Elk van hen heeft 

daarom eerder van u een kopie van de vergunning ontvangen. Bijgevolg moet men in principe dan ook op 

de hoogte zijn van deze voorwaarden. 

Via dit schrijven willen wij u als WBE-verantwoordelijke toch herinneren aan deze regel. Wij roepen u dan 

ook op om uw leden eveneens attent te maken op deze periode.  

Aanstaande vrijdag 15 oktober is de laatste dag van het jaar waarop de vallen actief mogen staan. Vanaf 

zaterdag 16 oktober 2021 t.e.m. dinsdag 15 februari 2022 dienen zij verwijderd te zijn uit het veld, of althans 

onklaar zijn gemaakt. (vb. verwijderen van de deur) 

 

Wat doet u met de levende lokkers? 

Het soortenbesluit, alsook de vergunning voorzien in het gebruik en het bezit van 2 levende lokkers per type 

val dat werd opgenomen in de vergunning. Er staat echter niets beschreven over de periode waarin u deze 

lokkers in uw bezit kan hebben. HVV gaat er daarom vanuit dat u ook in de periode van 16 oktober tot 15 

februari deze lokkers kan bijhouden. Een bevraging op het sectoroverleg met het ANB van 14 oktober 2020 

leert ons dat deze lezing correct is. U kan bijgevolg gedurende de hele looptijd van de vergunning deze 

levende lokkers onder zich hebben. Bij een eventuele controle legt u een kopie van de vergunning tot het 

reguleren van kraai, ekster en kauw voor. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 Het Kenniscentrum-team 
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