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AANLEIDING 

Op 28 januari 2013 ontving het INBO het wildbeheerplan van de wildbeheereenheid Ter 

Rijst en Holland 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). 

 

We geven nog volgende bemerkingen mee bij de soorten: 

 

Everzwijn 

Actueel is de soort nog niet aanwezig in het werkingsgebied van de WBE. Op p. 28 wordt 

gewezen op de problematiek van everzwijnen en de mogelijke schade die een 

everzwijnenpopulatie kan veroorzaken. De WBE geeft aan dat het doel (p. 28) en de 

maatregelen (p. 30) gericht zijn op het beperken van schade. Dit is ook zo aangeduid in 

de overzichtstabellen. 

In de overzichtstabel van de beheerdoelstellingen wordt naast ‘beperking van negatieve 

gevolgen’ ook ‘toename van de voorjaarsstand’ tot doel gesteld. Die laatste doelstelling 

wordt niet beschreven in de tekst. Er worden ook geen maatregelen voor voorzien. 

Eventuele maatregelen om de populatie te laten toenemen worden best nog aangegeven.  

Everzwijn neemt op de locaties waar ze voorkomt in Vlaanderen spontaan sterk toe 

(persoonlijke mededeling, Scheppers T. – INBO, 2013). Indien dit de reden is waarom 

geen maatregelen voorzien worden, dan kan dit best vermeld worden in de tekst. 

Haas 

De maatregel ‘controle op stroperij’ (p. 31) kan toegevoegd worden in de overzichtstabel 

van de beheermaatregelen. 

Fazant 

Bij de doelstellingen (p. 28) is sprake van minimaal behoud van de huidige 

populatiegrootte. Ook bij de beschrijving van de maatregelen (p. 32) staat dat de WBE 

                                           
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) 
- BVR van 29 mei 2009 (BS 3 september 2009) 
- BVR van 3 juli 2009 (BS 2 september 2009)  
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de huidige voorjaarsstand wil behouden en indien mogelijk laten toenemen. Dat kan 

toegevoegd worden in de overzichtstabel van de beheerdoelstellingen. 

Er wordt in de tekst niet aangegeven hoe de doelstelling ‘verspreiding in het 

werkingsgebied’ zal gerealiseerd worden. 

Patrijs 

Bij het plaatsen van schaaltjes met opfokmeel voor de kuikens (p. 32) kan aangevuld 

worden dat dit best gebeurt op minder dan 150 m van de nestplaats. Uit onderzoek blijkt 

dat patrijzen met jongen zelden verder gaan dan deze afstand (Ramaekers, 2012). 

Kauw 

In de tekst (p. 34) worden maatregelen voorzien, maar er zijn voor deze soort geen 

doelstellingen geformuleerd. Er zijn ook geen doelstellingen en maatregelen aangegeven 

in de overzichtstabel. 

Konijn 

In de overzichtstabel wordt zowel ‘constante voorjaarsstand’ als ‘toename 

voorjaarsstand’ aangeduid als doelstelling. In de tekst (p. 29) is sprake van behoud van 

de huidige stand en indien mogelijk een stijging. Het is duidelijker om dit ook zo in de 

tabel te vermelden. 

Spreeuw 

In de overzichtstabel wordt voor spreeuw het beperken van negatieve gevolgen tot doel 

gesteld. In de begeleidende tekst wordt de soort niet beschreven en worden geen 

maatregelen aangegeven. Volgens de afschotcijfers van de vorige erkenningsperiode 

werd geen afschot van spreeuw uitgevoerd. Mogelijk is de doelstelling (beperken van de 

negatieve gevolgen) foutief aangeduid in de tabel en geldt de doelstelling voor kauw 

i.p.v. spreeuw (zie ook opmerking bij deze soort). Indien dit niet het geval is wordt in de 

tekst best meer toelichting gegeven bij de te verwachten negatieve gevolgen van de 

spreeuw en de maatregelen die voorzien worden. 

CONCLUSIE 

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

wildbeheerplan van de wildbeheereenheid Zuiderkempen, adviseert het INBO de 

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

aandacht. 
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