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AANLEIDING 

 
Op 1 augustus 2012 ontving het INBO het wildbeheerplan van de wildbeheereenheid 
Zuid-Vlaamse Valleien regio 4 voor advies conform artikel 3§3 van het besluit van de 
Vlaamse regering houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder afzonderlijke 
jachtterreinen vrijwillig tot grotere beheereenheden kunnen worden samengevoegd en 
van de criteria waaronder beheereenheden kunnen worden erkend (B.S. 12/02/1999)1. 

 

 

VRAAGSTELLING 

 

Het analyseren van de coherentie van de doelstellingen en maatregelen zoals voorgesteld 

en toegelicht in het betreffende wildbeheerplan op basis van de bestaande 

wetenschappelijke kennis en gegevens. 

 

Het gegeven advies spreekt geen oordeel uit over de keuze van de doelstellingen vermits 

deze, zolang conform de huidige wetgeving, de vrije keuze van de wildbeheereenheid 

vormen. 

 

 

TOELICHTING 

 

Door de aanvullende toelichting bij de beheerdoelstellingen en –maatregelen, geeft het 

wildbeheerplan in het algemeen een goed beeld van wat de WBE wenst te bereiken (het 

doel) en hoe ze dit wenst te bereiken (de maatregelen) 

 

In de tekst op p. 30 en p. 35 wordt als doel voor ekster het beperken van negatieve 

gevolgen aangegeven. Dat kan ook ingevuld worden in de overzichtstabel van de 

beheerdoelstellingen. 

 

Op p. 34 wordt aangegeven dat een toename van de voorjaarsstand van konijn 

ondersteund zal worden door de aanleg van wildakkers. Dat kan ook ingevuld worden in 

de overzichtstabel van de beheermaatregelen. 

 

Op p. 34 staat dat de beëdigde jachtwachter het jaar rond een afschot van vos zal 

realiseren. Dat kan ook ingevuld worden in de overzichtstabel van de 

beheermaatregelen. 

 

 

CONCLUSIE 

 

Op basis van de evaluatie van de voorgestelde doelstellingen en maatregelen in het 

wildbeheerplan van de wildbeheereenheid Zuid-Vlaamse Valleien regio 4, adviseert het 

INBO positief voor de verlenging van de erkenning van de wildbeheereenheid. 

 

                                           
1 Errata B.S. 20 februari en 6 maart 1999; deze errata werden in de tekst verwerkt. 
  Gewijzigd door: 
-  BVR van 14 september 2001;  
-  BVR van  9 september 2005 (I.: 15  november 2005 ( art. 3 MB 28 oktober 2005)) 
-  BVR van 7 maart 2008 (BS 21 mei 2008) 
-  BVR van 4 juli 2008 (BS 29 augustus 2008) 


