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AANLEIDING
Op 08/06/2010 ontving het INBO het wildbeheerplan van de wildbeheereenheid
Westland 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.

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
In de tekst van dit wildbeheerplan worden geen afzonderlijke doelstellingen per soort
toegelicht. Voor de meeste soorten werden wel doelstellingen geformuleerd in de
bijhorende tabel maar ontbreekt tekstuele toelichting.
Voor patrijs wordt in tabel 3 ‘doelstellingen’ het beperken van negatieve gevolgen als
doelstelling geformuleerd. Het is onduidelijk welke negatieve gevolgen patrijzen
veroorzaken en hoe deze zullen worden voorkomen en beperkt.
In de tekst worden voor patrijs bijvoederen en aanduiden van rustzones als
beheermaatregelen vermeld zonder dat deze in tabel 4 ‘beheermaatregelen’ werden
aangeduid.
Voor fazant worden in de tekst bijvoederen, habitatverbetering en het aanduiden van
rustzones besproken zonder dat deze in tabel 4 ‘beheermaatregelen’ werden aangeduid.
Voor haas worden in de tekst bijvoederen en het aanduiden van rustzones besproken
zonder dat deze in tabel 4 ‘beheermaatregelen’ werden aangeduid.
Voor konijn wordt in de tekst het beperken van negatieve gevolgen van de soort
besproken als beheersdoelstelling zonder dat deze in tabel 3 ‘beheersdoelstellingen’
werden aangeduid.
Voor vos wordt in tabel 3 ‘beheersdoelstellingen’ een toename van de jaarlijkse oogst
voorgesteld. Afschot van vossen in functie van de oogst (pelsjacht) is in Vlaanderen
echter niet gebruikelijk en vraagt daarom om verduidelijking.
Voor verwilderde kat, zwarte kraai, gaai en ekster wordt in tabel 3
‘beheersdoelstellingen’ een toename van de jaarlijkse oogst voorgesteld. Afschot van
deze soorten gebeurt niet in functie van de oogst.
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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Voor houtduif worden in de tekst geen doelstellingen of maatregelen vermeld maar
worden in de tabellen 3 en 4 wel doelstellingen en maatregelen aangeduid die om
tekstuele verduidelijking vragen.
Voor vos, zwarte kraai en ekster wordt in de tekst het beperken van de negatieve
gevolgen van de soorten beschreven zonder dat deze in tabel 3 ‘doelstellingen’ werden
opgenomen.
Voor een correcte invulling van alle elementen van het wildbeheerplan wordt de WBE
aangeraden gebruik te maken van het voorbeeldformulier zoals dat op de website van
het Agentschap voor Natuur en Bos te vinden is.

CONCLUSIE
Op basis van de evaluatie van de voorgestelde doestellingen en maatregelen in het
wildbeheerplan van de wildbeheereenheid Westland 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 / de erkenning wordt positief geadviseerd,
maar de hoger vermelde punten vragen extra aandacht of opheldering.
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