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AANLEIDINGAANLEIDINGAANLEIDINGAANLEIDING    

Op 3 juni 2013 ontving het INBO het wildbeheerplan van de wildbeheereenheid Regio Lier vzw 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. 

VRAAGSTELLINGVRAAGSTELLINGVRAAGSTELLINGVRAAGSTELLING    

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. 

TOELICHTINGTOELICHTINGTOELICHTINGTOELICHTING    

Door de 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: 

ReeReeReeRee    

De enige beheerdoelstelling die in de overzichtstabel wordt aangegeven voor ree is ‘beperken van 
negatieve gevolgen’. Naast het plaatsen van wildspiegels worden als maatregelen ook afschot, de aanleg 
van wildakkers en de aanduiding van rustzones vermeld. Er wordt in de tekst niet uitgelegd hoe deze 
laatste twee maatregelen bijdragen aan het beperken  van negatieve gevolgen. 

Op p. 28 wordt aangegeven dat gezien de gezonde reewildpopulatie die aanwezig is, een verhoogd afschot 
niet strikt noodzakelijk is voor de gezonde instandhouding van het reewild. De gezonde instandhouding van 
het reewild kan ook als een doelstelling beschouwd worden. In de tekst wordt best uitgelegd wat hiermee 
bedoeld wordt en welke maatregelen best gebruikt worden. 

HaasHaasHaasHaas    

De doelstellingen aangegeven in de overzichtstabel zijn een constante voorjaarsstand en een constante 
jaarlijkse oogst. Bij de maatregelen wordt evenwel een toename van het afschot aangegeven. Deze 
maatregel is niet in overeenstemming met een constante jaarlijkse oogst. 

Op p. 29 worden een aantal maatregelen voorgesteld (waarvan er in elk revier minstens 1 zal worden 
toegepast) die eerder wijzen op een beperking van het afschot dan op een toename. Dit is in tegenspraak 
met de doelstelling ‘toename afschot’. 

Een van de beheerdoelen voor haas is een constante voorjaarsstand. Bij een daling van de voorjaarsstand 
kunnen de voorgestelde maatregelen ‘aanleg van wildakkers voor dekking en wintervoeding’, ‘aanduiding 
van rustzones’ en ‘predatiecontrole’ bijdragen tot het realiseren van een constante voorjaarsstand. Indien 
deze maatregelen ook in de vorige erkenningsperiode genomen werden en er blijkt alsnog een daling op te 
treden, dan zijn extra maatregelen of een hogere intensiteit van de reeds genomen maatregelen nodig om 
de trend om te buigen. 

                                           
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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KonijnKonijnKonijnKonijn    

De enige doelstelling die wordt aangegeven voor konijn is een constante voorjaarsstand.  

In de tekst wordt vermeld dat in het werkingsgebied van de WBE de schade aan landbouwgewassen door 
konijn eerder laag is (p. 21). Om de landbouwschade die konijnen kunnen toebrengen te blijven beperken 
zullen de leden van de WBE het afschot van konijnen trachten te verhogen (p. 32). Verder in de tekst staat 
evenwel dat het aantal jachtdagen doorheen de jaren reeds sterk is afgenomen. Hoe zal de verhoging van 
het afschot gerealiseerd worden? Indien beperking van schade een doelstelling is, kan dat best ook in de 
tekst en de overzichtstabel aangegeven worden. 

Het beheerdoel voor konijn is een constante voorjaarsstand. Bij een daling van de voorjaarsstand kunnen 
de voorgestelde maatregelen ‘habitatverbetering (wildakkers)’, ‘rustzones’ en ‘predatiecontrole’  bijdragen 
tot het realiseren van een constante voorjaarsstand. Indien deze maatregelen ook in de vorige 
erkenningsperiode genomen werden en er blijkt alsnog een daling op te treden, dan zijn extra maatregelen 
of een hogere intensiteit van de reeds genomen maatregelen nodig om de trend om te buigen.  

HoutduifHoutduifHoutduifHoutduif        

In de overzichtstabel van de populatietrend van de laatste zes jaar wordt een gelijk gebleven 
voorjaarsstand aangegeven voor de houtduif. In de tekst wordt bij ‘evolutie fauna’ (p. 24) niets vermeld 
over de evolutie van de voorjaarsstand van deze soort. Dat kan best nog toegevoegd worden in de tekst. 

De voorgestelde maatregel voor houtduif is toename van het afschot. Op p. 33 is ook sprake van bijzondere 
bejaging en bestrijding. Zoals bij Canadagans kan dat nog aangevuld worden in de overzichtstabel. 

EksterEksterEksterEkster    

Op p. 25 wordt vermeld dat het afschot ven ekster een dalend verloop kende. In de overzichtstabel wordt 
evenwel een schommelend afschot aangegeven. 

KauwKauwKauwKauw    

In de overzichtstabel van de populatietrend van de laatste zes jaar wordt een stijgende voorjaarsstand 
aangegeven voor de kauw. In de tekst wordt bij ‘evolutie fauna’ (p. 25) wel aangegeven dat er tijdens de 
vorige erkenningsperiode schade was door kauw, maar er wordt niets vermeld over de evolutie van de 
voorjaarsstand van deze soort. Dat kan best nog toegevoegd worden in de tekst.  

CONCLUSIECONCLUSIECONCLUSIECONCLUSIE    

Op basis van de evaluatie van de voorgestelde doelstellingen en maatregelen in het wildbeheerplan van de 
wildbeheereenheid Regio Lier vzw, adviseert het INBO de verlenging van de erkenning positief, maar de 
hoger vermelde punten vragen extra aandacht. 


