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Aanleiding
Op 16/06/2009 ontving het INBO het wildbeheerplan van de wildbeheereenheid Klei en
Zand 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 (Belg. Staatsblad 12 /02/1999)1.
1

Errata B.S. 20 februari en 6 maart 1999; deze errata werden in de tekst verwerkt.
Gewijzigd door:
- BVR van 14 september 2001;

Concrete 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
Er is vaak geen samenhang tussen de gekozen doelstellingen en maatregelen van het
wildbeheerplan. Bovendien worden deze vaak niet of niet volledig tekstueel toegelicht.
Volgende opmerkingen hebben betrekking op de tabel Doelstellingen en maatregelen met
bijhorende tekstuele toelichting op blz. 5 en 6:
•

Algemeen worden de aangeduide doelstellingen en maatregelen niet tekstueel
toegelicht.
Patrijs: Als de WBE van mening is dat een beperking van bejaging zich opdringt,
waarom stelt ze dan geen afname van het afschot voor? Bijvoorbeeld gedurende
een aantal jaar geen afschot.
Wilde eend: De doelstelling beperken negatieve gevolgen is niet aangeduid,
hoewel deze tekstueel wordt toegelicht.
De tekstuele toelichtingen voor Canada gans, grauwe gans, vos, houtduif en
verwilderde kat ontbreken.
Konijn: De doelstelling beperken negatieve gevolgen is niet aangeduid, hoewel
deze tekstueel wordt toegelicht. Er worden ook geen maatregelen voorgesteld om
de toename van de voorjaarsstand te realiseren.
Vos, verwilderde kat, kraai, gaai en ekster: de toename van de jaarlijkse oogst bij
deze soorten is geen doelstelling, maar een maatregel (toename afschot) om de
negatieve gevolgen van deze soorten op het kleinwild en de overige fauna te
beperken.

•
•
•
•
•

Blz. 8: Hubertus Vereniging Vlaanderen heeft geen boventallige jachtwachter meer in
dienst.

Concrete antwoorden
Op basis van de evaluatie van de voorgestelde doestellingen en maatregelen in het
wildbeheerplan van de wildbeheereenheid Klei en Zand komt het INBO tot volgend
advies:



Er zijn geen argumenten om de verlenging van de erkenning / de erkenning
van de wildbeheereenheid negatief te adviseren

X

De verlenging van de erkenning / de erkenning wordt negatief geadviseerd op
basis van de hoger vermelde toelichting.



De verlenging van de erkenning wordt positief geadviseerd, maar de hoger
vermelde punten vragen extra aandacht of opheldering.

- 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)

