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AANLEIDINGAANLEIDINGAANLEIDINGAANLEIDING    

Op 3 juni 2013 ontving het INBO het wildbeheerplan van de wildbeheereenheid Geel-Olen1 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    

Bij de beschrijving van de doelstellingen en maatregelen voor de vorige erkenningsperiode (p. 32) wordt 
aangegeven dat de plaatsing van wildtrappen als resultaat heeft dat er veel minder reewild verdrinkt. Was 
dit de verwachting voor die erkenningsperiode of een vaststelling? Bij de beschrijving van de maatregelen 
voor de erkenningsperiode 2013-2019 wordt aangegeven dat de leden van de WBE vragen hebben bij de 
goede werking van dergelijke trappen en dat nog steeds een groot aantal verdronken reeën in het kanaal 
worden aangetroffen. 

PatrijsPatrijsPatrijsPatrijs    

Op p. 34 wordt aangegeven dat gestreefd wordt naar een toename van de voorjaarsstand en een constante 
jaarlijkse oogst. De doelstelling ‘constante jaarlijkse oogst’ kan nog toegevoegd worden in de 
overzichtstabel. 

Op p. 37 wordt voorgesteld om in de winter maïs te laten staan op de akkers om te voorzien in 
wintervoeding en extra dekking. Maïs levert voor de patrijs evenwel weinig voedsel op. Mogelijk biedt maïs 

overdag wel dekking bij gevaar. ’s Nachts slapen patrijzen liever in het open gebied. De knelpunten voor 
patrijs situeren zich eerder vroeger op het jaar, namelijk het succesvol broeden en de kuikenoverleving 
(Kuijper et al., 2009; Aebischer & Ewald, 2010). De aanleg van wildakkers kan hierbij helpen, indien 

soorten worden ingezaaid die zorgen voor dekking en voedselvoorziening (zaden en insecten) (Dochy & 
Hens, 2005; Van Gossum, 2012). 

FazantFazantFazantFazant    

Op p. 34 worden zowel een constante jaarlijkse oogst als een toename van de jaarlijkse oogst tot doel 
gesteld. Dit is in tegenstrijd met elkaar. In de overzichtstabel is enkel sprake van een constante jaarlijkse 
oogst. 

In de tekst wordt een toename van de voorjaarsstand tot doel gesteld (p. 34), terwijl in de overzichtstabel 
sprake is van een constante voorjaarsstand.  

                                           
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    

Het behoud van een gezonde populatie (p. 34) en het beperken van negatieve gevolgen (p. 39) kunnen als 
doel vermeld worden in de overzichtstabel. De in de overzichtstabel vermelde maatregelen 
‘habitatverbetering’ en ‘aanduiding van rustzones’ worden niet besproken in de tekst. Worden er specifieke 
acties voorzien? 

Wilde eendWilde eendWilde eendWilde eend    

Op p. 34 wordt zowel een constante jaarlijkse oogst als een toename van de jaarlijkse oogst tot doel 
gesteld. Dit is in tegenstrijd met elkaar. In de overzichtstabel is enkel sprake van een constante jaarlijkse 
oogst. 

In de tekst wordt een toename van de voorjaarsstand tot doel gesteld (p. 34), terwijl in de overzichtstabel 
sprake is van een constante voorjaarsstand. 

In de overzichtstabel van de beheermaatregelen is sprake van rustzones. In de tekst wordt niet uitgelegd 
hoe dit zal gerealiseerd worden. 

VosVosVosVos    

De organisatie van specifieke vossendagen kan ook vermeld worden in de overzichtstabel van de 
beheermaatregelen. 

HoutduifHoutduifHoutduifHoutduif    

De maatregelen bijzondere bejaging en bestrijding (p. 39) kunnen ook vermeld worden in de 
overzichtstabel van de beheermaatregelen. 

KraaiKraaiKraaiKraai    

Het gebruik van trechtervallen (p. 39) kan ook vermeld worden in de overzichtstabel van de 
beheermaatregelen. 

De organisatie van een specifieke kraaiendag (p. 40) kan ook vermeld worden in de overzichtstabel van de 
beheermaatregelen. 

KauwKauwKauwKauw    

De doelstelling voor kauw is het beperken van negatieve gevolgen (p. 34). Hier kan bij vermeld worden dat 
kauw enkel kan bestreden worden om belangrijke schade aan professioneel geteelde gewassen te 
voorkomen. 

EksterEksterEksterEkster    

Het gebruik van trechtervallen en Larssenkooien (p. 39) kan ook vermeld worden in de overzichtstabel van 
de beheermaatregelen. 

De organisatie van een specifieke kraaien- en eksterdag (p. 28) kan ook vermeld worden in de 
overzichtstabel van de beheermaatregelen. 

CONCLUSIECONCLUSIECONCLUSIECONCLUSIE    

Op basis van de evaluatie van de voorgestelde doelstellingen en maatregelen in het wildbeheerplan van de 
wildbeheereenheid Geel-Olen1, adviseert het INBO de verlenging van de erkenning positief, maar de hoger 
vermelde punten vragen extra aandacht. 
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