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AANLEIDING 

Op 12 november 2012 ontving het INBO het wildbeheerplan van de wildbeheereenheid 

Dendervallei West-Pajottenland 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 (Belgisch Staatsblad 

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). Enkele bemerkingen bij een 

aantal soorten: 

Haas 

De maatregel afname afschot, aangeduid in de overzichtstabel van de 

beheermaatregelen, wordt niet besproken in de tekst (p. 14 en 17). 

Fazant 

In de overzichtstabel van de beheerdoelstellingen wordt ‘constante oogst’ aangeduid’. 

Deze doelstelling wordt niet beschreven in de tekst (p. 15). Ook de maatregel 

‘bijvoedering’ wordt niet verder besproken in de tekst. 

De op p. 15 en 17 beschreven maatregel ‘sparen van hennen’ kan in de overzichtstabel 

van de beheermaatregelen ingevuld worden. 

Patrijs 

Op p. 12 staat ‘Bij afschot blijken de juveniele dieren steeds in overaantal ten opzichte 

van oudere dieren. Dit wijst erop dat er heel wat jonge vogels jaarlijks volwassen raken 

en zodus het patrijzenbestand in de velden niet verzwakt.’ Deze waarneming toont aan 

dat er nog steeds voortplanting is. Het betekent niet noodzakelijk dat al deze juveniele 

dieren de winter overleven. Mogelijk is er ook immigratie van patrijzen uit naburige 

gebieden. 

                                           
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) 
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Op p. 14 is sprake van het bereiken van meer dan 130 koppels. Er wordt niet 

aangegeven van welk jaar dit de voorjaarsstand is. De hoogste voorjaarsstand volgens 

de overzichtstabel van de voorjaarstellingen (p. 9) is 98 koppels in 2011. Patrijs gaat 

algemeen achteruit in Europa. Dat is ook het geval in Vlaanderen. Zijn er naast de 

getroffen maatregelen ’habitatverbetering’, ’bijvoedering’ en ‘predatorcontrole’ mogelijk 

nog andere factoren die deze sterke toename kunnen verklaren? 

Op p. 14 wordt vermeld dat de wijze van jagen binnen de WBE aangepast zal worden in 

de toekomst. Wat houdt deze wijziging in? De maatregel ‘wijziging van 

bejagingsmethode’ kan ook nog ingevuld worden in de overzichtstabel van de 

beheermaatregelen. 

De op p. 14 beschreven maatregel ‘bestrijding van predators’ kan in de overzichtstabel 

van de beheermaatregelen ingevuld worden. 

Op p. 17 is sprake van het beperkt houden van het afschot. Wat houdt dit concreet in? 

In de overzichtstabel van de beheerdoelstellingen wordt ‘constante jaarlijkse oogst’ 

aangegeven. Deze doelstellingen wordt niet besproken in de tekst. 

Canadagans 

In tabel 4 (p. 16) wordt aangegeven dat het afschot is toegenomen. In tabel 3 (p. 10) 

zijn evenwel geen afschotcijfers ingevuld. 

Volgens de tekst (p. 15) is het de bedoeling om de populatie zo beperkt mogelijk te 

houden. In de overzichtstabel van de beheerdoelstellingen is evenwel een toename van 

de voorjaarsstand aangegeven. Beide doelstellingen zijn tegengesteld aan elkaar. Op p. 

18 is sprake van het behoud van het aantal Canadaganzen. Waarschijnlijk wordt als 

doelstelling een constante voorjaarsstand bedoeld. 

Op p. 18 is sprake van het voorkomen van belangrijke vraatschade in de graslanden en 

graanakkers. De doelstelling ‘beperking negatieve gevolgen’ kan aangeduid worden in de 

overzichtstabel van de beheerdoelstellingen. 

Grauwe gans 

In de overzichtstabel van de beheerdoelstellingen is ‘toename voorjaarsstand’ 

aangegeven. Deze doelstelling wordt niet besproken in de tekst. 

In de overzichtstabel van de beheermaatregelen is ‘toename afschot’ aangegeven. Deze 

maatregel wordt niet besproken in de tekst. 

De doelstelling ‘toename voorjaarsstand’ is niet in overeenstemming met de maatregel 

‘toename afschot’. 

Ree 

Op p. 14 is sprake van toezicht op stroperij. Deze maatregel kan ingevuld worden in de 

overzichtstabel van de beheermaatregelen. 
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Wilde eend 

De maatregel ‘afname afschot’ is in overeenstemming met de doelstelling ‘toename 

voorjaarsstand’, maar niet met de doelstelling ‘constante jaarlijkse oogst’. 

Op p. 18 is sprake van het aanbrengen van uittreedplankjes. Deze maatregel kan 

aangegeven worden in de overzichtstabel van de beheermaatregelen. 

Houtduif 

In de overzichtstabel van de beheerdoelstellingen zijn ‘toename voorjaarsstand’ en 

‘toename jaarlijkse oogst’ aangeduid. Deze doelstellingen worden niet besproken in de 

tekst. 

Houtduif wordt in de tekst beschreven onder de titel ‘bestrijding’. De doelstelling 

‘toename voorjaarsstand’ lijkt daarom wat eigenaardig. Mogelijk wordt eerder de 

doelstelling ‘beperking negatieve gevolgen’ bedoeld. 

Op p. 26 is sprake van een bosduivenweekend. Indien dit ook in de volgende 

erkenningsperiode georganiseerd wordt, kan dit in de maatregelentabel opgenomen 

worden. 

Kraai  

De in de overzichtstabel van de beheerdoelstellingen aangeduide doelstelling ‘toename 

voorjaarsstand’, wordt niet besproken in de tekst. 

Kraai wordt in de tekst beschreven onder de titel ‘bestrijding’. De doelstelling ‘toename 

voorjaarsstand’ lijkt daarom wat eigenaardig. Mogelijk wordt eerder de doelstelling 

‘beperking negatieve gevolgen’ bedoeld. 

Het gebruik van kraaienvangkooien (p. 18) kan vermeld worden in de maatregelentabel. 

Ekster 

De in de overzichtstabel van de beheerdoelstellingen aangeduide doelstelling ‘toename 

voorjaarsstand’, wordt niet besproken in de tekst. 

Ekster wordt in de tekst beschreven onder de titel ‘bestrijding’. De doelstelling ‘toename 

voorjaarsstand’ lijkt daarom wat eigenaardig. Mogelijk wordt eerder de doelstelling 

‘beperking negatieve gevolgen’ bedoeld. 

Als doel voor de ekster stelt de WBE een toename van de jaarlijkse oogst voor. Het 

‘oogsten’ van ekster is hier niet van toepassing. Afschot van deze soort gebeurt niet in 

functie van de oogst. 

Het gebruik van Larssonkooien (p. 13) kan vermeld worden in de maatregelentabel. 
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Gaai 

Als doel voor de gaai stelt de WBE een toename van de jaarlijkse oogst voor. Het 

‘oogsten’ van gaai is hier niet van toepassing. Afschot van deze soort gebeurt niet in 

functie van de oogst. 

In de overzichtstabel en in de tekst worden geen maatregelen aangegeven voor de gaai. 

Vos 

Het gebruik van vossenvangkooien (p. 13) kan vermeld worden in de maatregelentabel. 

Op p. 18 staat dat de toename van de bezette vossenburchten in het oog dient gehouden 

te worden. Gaat dit om een reële of een mogelijke toename? Op p. 15 is immers sprake 

van minder bezette vossenburchten gedurende de laatste jaren. Ook in tabel 4 (p. 16) is 

een afnemende populatietrend aangegeven. 

Op p. 26 en 28 is sprake van een vossenbestrijdingsweekend. Indien dit ook in de 

volgende erkenningsperiode georganiseerd wordt, kan dit in de maatregelentabel 

opgenomen worden. 

Een van de doelen is ‘een toename van de jaarlijkse oogst’. Wellicht wordt een toename 

van de bejaging/bestrijding bedoeld. Het ‘oogsten’ van vos is hier waarschijnlijk niet van 

toepassing, tenzij pelsjacht wordt nagestreefd. Afschot van deze soort gebeurt, behalve 

bij pelsjacht, niet in functie van de oogst. 

Konijn 

In de overzichtstabel van de beheerdoelstellingen is ‘toename voorjaarsstand’ 

aangegeven als doel. In de tekst wordt deze doelstelling niet besproken. 

Op p. 17 is sprake van een aangepast afschot Er wordt daarbij niet uitgelegd wat dit 

aangepast afschot inhoudt. 

Op p. 17 is sprake van een afschot om vraatschade te voorkomen. De doelstelling 

‘beperking negatieve gevolgen’ kan als doelstelling in de overzichtstabel van de 

beheerdoelstellingen aangeduid worden. 

CONCLUSIE 

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

wildbeheerplan van de wildbeheereenheid Dendervallei West-Pajottenland, adviseert het 

INBO de verlenging van de erkenning positief, maar de hoger vermelde punten vragen 

extra aandacht. 


