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AANLEIDINGAANLEIDINGAANLEIDINGAANLEIDING    

Op 3 juni 2013 ontving het INBO het wildbeheerplan van de wildbeheereenheid Groot-Malle 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 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: 

ReeReeReeRee    

Op p. 30 wordt vermeld dat uit het vorige wildbeheerplan duidelijk naar voor kwam dat actie moest 
ondernomen worden om de negatieve gevolgen te beperken. Daarnaast wordt gesteld dat valwild door 
verkeer plaatselijk een veel voorkomend probleem is en dat er in het verleden reeds reewildspiegels 
geplaatst werden om de verkeersveiligheid en tevens de impact op de populatie te beperken. Ook worden 
likstenen voorzien om o.a. de reeën weg te houden van de zoute wegbermen, om zo verkeersslachtoffers te 
verminderen. 

Hieruit kan begrepen worden dat, naast het behoud van een kwalitatieve populatie, de beperking van 
negatieve gevolgen een bijkomende doelstelling is. Dat kan nog toegevoegd worden aan de doelstellingen. 

Wilde eendWilde eendWilde eendWilde eend    

Het beheren en aanleggen van vennen om meer broedbiotoop te voorzien (p. 35) kan nog aangevuld 
worden als maatregel in de overzichtstabel. 

KauwKauwKauwKauw    

Bij de maatregelen (p. 36) wordt aangegeven dat de WBE waar nodig en mogelijk zal overgaan tot 
bestrijding van de kauw om schade aan professionele teelten te beperken. Dit kan best ook in de tekst 
vermeld worden bij de doelstellingen. 

Op de overzichtstabel werd als maatregel afschot aangegeven. Bij andere soorten wordt expliciet vermeld 
dat het om gewone jacht of bijzondere jacht gaat. Voor de duidelijkheid kan bij kauw aangegeven worden 
dat het om bestrijding gaat. 

CONCLUSIECONCLUSIECONCLUSIECONCLUSIE    

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

                                           
1 Errata B.S. 20 februari en 6 maart 1999; deze errata werden in de tekst verwerkt. 
  Gewijzigd door: 
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- BVR van 29 mei 2009 (BS 3 september 2009) 
- BVR van 3 juli 2009 (BS 2 september 2009) 


