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Samenvatting  

Kwaliteitsvol faunabeheer (en natuurbeheer in het algemeen) vereist transparante en 
duidelijke beslissingsmechanismen voor het selecteren van beheeracties en de opmaak 
van een beheerstrategie.  

Hiervoor zijn echter duidelijk geformuleerde beheerdoelstellingen noodzakelijk. Bij 
complexe beheervraagstukken is het belangrijk dat alle belanghebbenden (beheerder, 

schadelijder, politiek verantwoordelijken, …) een bijdrage kunnen leveren aan het tot stand 
komen van deze beheerdoelstellingen en zich kunnen herkennen in het uiteindelijke geheel 
van beheerdoelstellingen. Deze betrokkenheid van de actoren bij de besluitvorming 
resulteert in een groter draagvlak voor de uiteindelijk beheerdoelstellingen, én zo de kans op 

medewerking van alle actoren bij de uitvoering van beheeracties.  

Het everzwijnenbeheervraagstuk in Vlaanderen is een typisch voorbeeld van zo een 

complex beheervraagstuk. De gevolgen (positief of negatief) van de aanwezigheid van 
everzwijnen, en de verantwoordelijkheid voor het beheer ervan, zijn immers verdeeld over 
verschillende maatschappelijke groepen die elk een eigen visie op het vraagstuk hebben: nl. 
jagers, landeigenaars, landbouwers, natuurorganisaties en het Agentschap voor Natuur en 
Bos (ANB). Daarenboven wordt de complexiteit van het beheer nog verhoogd door het feit 
dat de ecologische kennis over everzwijnen in sterk versnipperde en dichtbevolkte gebieden 
(zoals Vlaanderen) nog zeer beperkt is.  

De overkoepelende beleidsdoelstelling meegegeven vanuit het beleid voor het proefproject 
is: ‘Het beheren van de populatie everzwijnen op een maatschappelijk aanvaardbaar niveau, 
gedragen door alle relevante actoren, en het beheersen van het risico op schade’. Aan het 
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) werd gevraagd om criteria en indicatoren 

te ontwikkelen voor het opvolgen en evalueren van het everzwijnenbeheer. Om 
zeker te zijn dat alle relevante aspecten opgenomen zouden worden, werd beslist om al de 
belanghebbende partijen te betrekken in deze oefening. Per belanghebbendengroep werden 

twee experten uitgenodigd voor een reeks workshops over dit onderwerp. Op deze manier 
werd de kans verhoogd om te komen tot een zo volledig mogelijke lijst van criteria en 
indicatoren. 

Aan de deelnemers werd gevraagd gedurende drie workshops de volgende vragen te 
beantwoorden: 

 Met welke criteria zou je de uiteindelijke gewenste toekomstige toestand 

omschrijven, die het resultaat van het everzwijnenbeheer moet zijn? 
 Aan welke criteria/kenmerken moeten ‘goede beheermaatregelen’ voldoen? 
 Welke criteria/variabelen kunnen gebruikt worden om de uitvoering van het 

everzwijnenbeheer op het terrein op te volgen?  

Daarnaast werd aan de deelnemers van de workshops gevraagd om bij elk van de 
bovenstaande drie vragen ook telkens mogelijke indicatoren voor te stellen die in de 
toekomst gehanteerd zouden kunnen worden om per criterium de toestand ervan op te 

volgen. Tevens werd gevraagd om aan te geven wie hiervoor de benodigde data of 
informatie zou kunnen aanleveren.  

Deze participatieve oefening resulteerde in een lijst van criteria met de bijhorende 
indicatoren die minstens door één, of wel door meerdere deelnemers aan de workshops 
werden voorgesteld.  

Voor wat betreft de gewenste toekomstige toestand werden criteria voorgesteld die 
betrekking hebben op: risicobeheer (schade en overlast door everzwijnen), de acceptatie van 

everzwijnen als inheemse wildsoort, risicoperceptie en de communicatie omtrent de 
everzwijnenproblematiek en het beheer van everzwijnen.  
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Voor ‘goede beheermaatregelen’ werden de volgende kenmerken voorgesteld: flexibiliteit, 

efficiëntie, effectiviteit, en afstemming van de beheermaatregelen op gebiedsspecifieke 
kenmerken en op andere vormen van medegebruik van het gebied (maar werd ook gesteld 
dat de andere vormen van medegebruik rekening dienen te houden met hun impact op het 
everzwijnenbeheer). Daarnaast werd aangebracht dat de administratieve belasting beperkt 
moet zijn en de regelgeving zo transparant en eenduidig mogelijk. Tot slot werd aandacht 
gevraagd om een zo volledig en complementair mogelijk maatregelenpakket uit te werken, 
dat zowel populatieregulatie (via recreatieve jacht en alternatieve vormen van 

populatieregulatie) als preventieve maatregelen en communicatieacties omvat.  

Voor het opvolgen van de uitvoering werden criteria voorgesteld voor het opvolgen van 
de maatregelen die betrekking hebben op populatieregulatie en voor maatregelen die 
betrekking hebben op preventie van landbouwschade en van verkeersongelukken. Er werden 

geen voorstellen gedaan voor het opvolgen van de uitvoering van preventieve maatregelen 
tegen schade aan particuliere of openbare eigendommen, noch voor het opvolgen van 

communicatieacties.  

Voor heel wat van de voorgestelde indicatoren bleek dat momenteel de vereiste 
informatie vaak ontbreekt of niet volledig, systematisch of gestandaardiseerd verzameld 
wordt. Voor sommige indicatoren kan de informatie verkregen worden door bevragingen bij 
belanghebbenden of bij het brede publiek, of door het opstarten van een meldpunt. De 
meldingsformulieren die bij het afschot van een everzwijn ingevuld moeten worden en de 
verschillende mogelijke beheerplannen kunnen een belangrijke bron van informatie vormen 

voor het opmaken van bepaalde indicatoren. Voor het implementeren van nog andere 
indicatoren zullen nieuwe protocols of methoden moeten uitgewerkt worden.  

Door het actueel ontbreken van de informatie voor de meeste indicatoren biedt het 
vastleggen van ‘kwantitatieve normen’ als ‘ijkpunten voor het beheer’ dan ook momenteel 

weinig houvast voor het nemen van beheerbeslissingen. Wel kan voor de meeste 
indicatoren een ‘richting’ voor de gewenste effecten van het beheer aangegeven worden 
(bvb. minimaliseren, verminderen, vergroten, stabiel houden).  

Bij het opmaken van de huidige lijst van criteria en indicatoren vond uiteindelijk geen 
prioriteringsoefening plaats en werd er geen verdere selectie doorgevoerd. De huidige, 
lange, lijst vormt dus als het ware een inventarisatie van mogelijke criteria en indicatoren. 
Daarenboven werd de lijst ook niet opgemaakt in functie van een concreet werkgebied. Om 
de huidige lijst te operationaliseren voor het beheer/beleid moet dus in eerste instantie 
een selectie (prioritaire subset) uit de bestaande lijst van mogelijke criteria en indicatoren 

geselecteerd worden. Hiervoor is het nodig de geografische schaal te bepalen waarvoor 
deze subset van toepassing zal zijn en moet ook bepaald worden wie het mandaat zal 
hebben om deze lijst op te stellen.  

Voor een aantal criteria en de bijhorende indicatoren lijkt het nu al dat ze hoogst 

waarschijnlijk een rol zullen spelen bij het everzwijnenbeheer (bvb. landbouwschade, 
verkeersongelukken, verwezenlijkt afschot). Hoewel de beslissing over de keuze van criteria 
later zal vallen, lijkt het ons aangewezen om voor deze indicatoren nu al proactief een 

protocol uit te werken en de nodige dataverzameling op te starten.  

Het actueel ontbreken van duidelijk geformuleerde en gedragen beheerdoelstellingen mag 
geen reden zijn om momenteel ‘niets te doen’ en/of geen verdere 
beheermaatregelen te nemen op het terrein, gezien alle belanghebbenden het er over 
eens zijn dat de everzwijnenpopulatie ongecontroleerd verder te laten toenemen geen 
gewenste beheeroptie is.  

Het rapport geeft nog twee verdere analytische (onderzoeks)stappen aan, die de 

kennisbasis voor het nemen van onderbouwde beheer- en beleidsbeslissingen in de 
toekomst kunnen verbreden en verdiepen.  
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Uit een schriftelijke bevraging van de deelnemers na de workshops bleek dat het overgrote 

deel eerder positief tot zeer positief (20/21) was over de participatieve werkwijze. Het 
grootste deel van de deelnemers geeft aan dat door deelname aan de workshops hun kennis 
over het everzwijnenbeheer is toegenomen en dat ook hun inzicht in de visies van de andere 
actoren die betrokken zijn bij het beheer is gegroeid. Daartegenover staat echter dat voor de 
meesten noch hun vertrouwen in de toekomstige samenwerking tussen de betrokken 
actoren, noch in een beter everzwijnbeheer, is vergroot. Belangrijke redenen hiervoor 
zijn onduidelijkheid over het gebruik van de resultaten van de workshops in de praktijk en 

het gebrek aan concrete acties en aan samenwerking. Desalniettemin wordt door 
verschillende deelnemers bepleit dat de verschillende groepen betrokken moeten blijven bij 
het vormgeven van concrete beheeracties.  

 

 

Als je snel wilt gaan, ga dan alleen, maar als je ver wilt komen, ga dan samen  

(oud Afrikaans spreekwoord) 
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English abstract 

Sound wildlife management requires transparent, repeatable and justifiable decisions 
for selecting management actions and to select a management strategy. Prerequisite to this 
end are clearly stated management objectives. Whenever the management situation is 
complex and the implementation of the management strategy requires the collaboration of 
many stakeholders, management objectives should be endorsed by all relevant 

stakeholders involved in the management of the species. This should result in a greater 
stakeholder support and sense of collaboration among them for the implementation of the 
management actions. 

The wild boar situation in Flanders is a typical case of a complex wildlife management 

problem. The benefits and damage or nuisance provoked by the wild boar, as well as the 
responsibility for the management are shared between several stakeholders, such as 

hunters, landowners, farmers, nature conservation organisations and the Agency for Nature 
and Forests (ANB). Moreover, the complexity of the management is even greater due to the 
fact that ecological knowledge on wild boar population dynamics in highly fragmented and 
densely inhabited areas (such as Flanders) is limited.  

The overall goal for the management of the wild boar in this pilot area was formulated as 
following: ‘To manage wild boar populations at a density which is acceptable by society, 
supported by all relevant stakeholders, and to control the risks on wild boar damage.’ 

The Research Institute for Nature and Forest (INBO) was asked to develop a set of criteria 
and indicators that can be used to monitor and evaluate wild boar management. In 
order to guarantee that all relevant evaluation criteria and indicators would be included, we 
decided to use a bottom-up, participatory approach. For each group of stakeholders involved, 

two representatives were invited for a set of workshops on this topic.  

During three workshops, participants were asked to answer the following questions: 

 Which criteria can be used to describe the desired future conditions, that should be 

the result of the wild boar management? 
 What are the criteria that characterise good management measures? 
 Which variables can be used to measure if and to what extent management actions 

are indeed carried out in the field? 

In addition, the workshop participants were asked to give possible indicators for each 
question above that allow to asses to what extent a criterion is fulfilled under the current or 

future condition. Finally, they had to indicate which information is needed for a certain 
indicator and who can provide this information.  

The result is a list of possible criteria and their indicators that are considered to be 

important by a least one of the experts.  

The suggested criteria describing the future desired condition deal with the risks on 
damage (of whatever kind), the acceptance of wild boar as a native game species, risk 
perceptions and communication. 

Concerning the characteristics for good management measures, the workshop 
members suggested that these measures should be flexible and as efficient and effective as 
possible. In addition, measures should be adapted to local conditions and take into account 
other forms of land use, such as recreational activities (and vice versa). The workshop 
participants suggested that the administrative formalities should be kept as low as possible 
and rules and regulations should be straightforward and transparent. Finally, the attention 
was drawn to the fact that the package of measures should be as complete and 

complementary as possible, including population regulation (by (recreational) hunting and/or 
other forms of population regulation) as well as preventive measures and communication 

tools. 
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For the follow-up of the implementation of the management actions, variables were 

suggested to monitor population regulation actions (both by hunting and other actions), as 
well as to monitor preventive measures (for crop damage or car collisions). However, no 
parameters were suggested to monitor preventive measures against damage to private or 
public properties, nor to monitor the implementation of communication actions. 

It became evident that for many of the suggested indicators the required information is 
more often lacking than present. For those indicators for which some information is 
available the information is not systematic, standardized or complete and no information is 

available on the collection methods used. For some indicators the required information could 
be gathered through surveys involving stakeholders or the general public or by creation of a 
hotline. The forms that have to be completed when shooting a wild boar as well as existing 
or future management plans (from e.g. forests, forest- or nature reserves or wildlife 

management plans) constitute another source of information for a number of indicators. The 
implementation of several other indicators will require the elaboration of new protocols and 

methods. 

Defining ‘norms’ for each of the indicators as an aid for taking management decisions is 
currently senseless due to the lack of the required information for many indicators. 
.However, for each of the indicators a direction for desired changes can be determined 
(e.g. enhance, diminish, no further increase).  

Ranking or a selection of the available list of criteria and indicators has not yet been 
carried out in this project. Moreover, the spatial scale for which the current list should have 

to be implemented was not fully clear. The current, long-list can be considered as a check-
list of possible criteria and indicators., To put the current list into practice a selection of 
relevant criteria and indicators (short list) has to be made. In order to do this a first step is 
to decide about the management area and to decide who has the mandate to make such 

a short-list. 

For some criteria and their indicators it appears that there is a fair chance that they will be 
used for the wild boar management in Flanders (vb. crop damage, car collisions and the 

number of wild boar killed annually) Although the final selection of criteria and indicators will 
be made in a later stage, it seems us appropriate that for those indicators a data collection 
protocol is already elaborated and the data gathering is be started as soon as 
possible.   

The current lack of clearly stipulated, common management objectives cannot be a reason 
to ‘do nothing’ nor to take no further management measures, given the fact that all 

stakeholders agree that allowing the wild boar population to expand further without any form 
of control is not an option. 

The report suggests two more analytic (research) actions that could be undertaken to 
enhance the decision basis for future policy or management decisions.   

A questionnaire-survey among the participants of the workshop revealed that most of the 
participants are rather positive till very positive (20/21) concerning the participatory 
approach. Most of the participants indicated that their knowledge concerning the 

management of wild boar has increased as well as their understanding of the views of the 
other stakeholders. However, most of them indicated that nor their confidence in a future 
collaboration between stakeholders, nor in a better wild boar management in the near 
future, has increased during the workshops. Reasons are: lack of clarity on how the results 
of the workshops will be used in future wild boar management and the lack of concrete 
actions and collaboration in the field. Nevertheless, several stakeholders plead for a 
continued involvement of the concerned stakeholders for the further preparation of 

management plans and measures.  

 

 

‘If you want to go quickly, go alone, if you want to go far, go together ‘  
(African proverb) 
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1 Inleiding en achtergrondinformatie 

1.1 Aanleiding 

De aanleiding voor het opmaken van dit rapport is de vraag van het Agentschap voor Natuur 
en Bos aan het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek om in het kader van het actuele 
everzwijnenvraagstuk criteria en indicatoren voor het opvolgen en evalueren van het 

everzwijnenbeheer te ontwikkelen.  

De eerste stap hiervoor werd opgenomen als deel van het pilootproject rond everzwijn in de 
provincie Limburg; ‘Adaptief beheer van everzwijn in Limburg’ (http://www.natuurenbos.be).  

De criteria en indicatoren moeten finaal bijdragen aan het operationaliseren van de 

overkoepelende beleidsvisie betreffende everzwijnen in Vlaanderen (www.natuurenbos.be): 

‘Het everzwijn wordt aanvaard als inheems grofwild in Vlaanderen waarbij het everzwijn 
wordt gecontroleerd toegelaten in bepaalde regio’s in Vlaanderen, terwijl er in andere 

regio’s een nultolerantie wordt nagestreefd. Het gecontroleerd toelaten behelst dat er bij 
het regionale wildbeheer rekening gehouden wordt met de lokale omstandigheden 
betreffende biodiversiteit, schade aan landbouwgewassen, wildziekten, verkeer, 
maatschappelijk draagvlak en toerisme. ‘ 

De doelstelling van de eerste stap hiertoe is “Het aanleveren van een set van gedragen 
criteria en indicatoren die gebruikt kunnen worden voor het opvolgen en evalueren van het 
everzwijnenbeheer”.  

Dit rapport wil vooral een weerslag geven van de manier van werken met de 
werkgroep van experts en een opsomming geven van de criteria en indicatoren, die 

de werkgroepleden naar voorbrachten. 

Daarnaast wordt een analyse gemaakt van de beschikbaarheid van de informatie nodig voor 
het implementeren van de voorgestelde indicatoren. 

1.2 Faunabeheer en doelstellingen  

De doorvertaling van overkoepelende beleidsdoelstellingen naar concrete deel-doelstellingen, 
technische streefdoelen en daaraan gekoppelde beheerstrategieën en beheermaatregelen is 
een stap die noodzakelijk is om te kunnen komen tot een efficiënt fauna- of wildbeheer.  

Verschillende auteurs gebruiken in dit kader verschillende benamingen en schema’s (zie 
Adamcik et al. 2004, Sinclair et al. 2006, Casaer & Baert 2007, Williams et al. 2009, Knutson 

et al. 2010, Williams & Brown 2012). Steeds komt het er echter op neer om de 
overkoepelende beheer- of beleidsdoelstelling door te vertalen naar een set van concrete, 

meetbare deeldoelstellingen of toestanden die gehaald moeten worden. Het bepalen van 
deze deeldoelstellingen is een “waarden-debat”, waarover geen oordeel over ‘juist’ of ‘fout’ 
mogelijk is. Wel dient ervoor opgelet te worden dat de doelstelling of combinatie van 
deeldoelstellingen niet resulteert in een situatie waarbij de doelstelling zo vaag is dat er geen 

maatregelen aan gekoppeld kunnen worden, of resulteert in een onhaalbare doelstelling 
omdat de combinatie van de uitkomsten van de deeldoelstellingen niet verenigbaar zijn 
(Sinclair et al. 2006).  

Voor deze oefening werd gekozen om te vertrekken vanuit het kader van “gestructureerde 
besluitvorming” (structured decision making - SDM) (Gregory et al. 2012). Deze manier van 
beslissingen nemen heeft tot doel om op een gestructureerde en transparante manier keuzes 
te kunnen maken tussen mogelijke alternatieven in complexe situaties. De complexiteit van 

de situatie of vraagstelling kan o.a. afhangen van het aantal betrokken 
belanghebbendengroepen, de verscheidenheid van meningen of doelen, het gebrek aan 
kennis over het functioneren van het systeem, onvolledige gegevens over de situatie, of van 

de inherente complexiteit van het systeem op zich (Funtowicz et al., 1999). 
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Ook het feit dat beslissingen genomen moeten worden die beïnvloed worden door technische 

kennis en aspecten enerzijds, maar ook door waarde-oordelen, vormt een typisch kenmerk 
van complexe besluitvorming. Tot slot dienen vaak keuzes gemaakt te worden die gevolgen 
zullen hebben op lange maar ook op korte termijn (zie ook 
www.structureddecisionmaking.org). 

Klassiek worden de volgende stappen onderscheiden in het proces van SDM; 

 

Figuur 1.1: Processtappen in het kader van het nemen van gestructureerde beslissingen 

(naar Gregory et al. 2012). 

Deze processtappen kunnen iteratief genomen worden bij het doorlopen van een 
beslissingscyclus, op verschillende momenten in de loop van een meerjarenbeheer, of 
wanneer gelijkaardige beheervraagstukken op verschillende plaatsen opgelost moeten 

worden. Anderzijds kunnen de opeenvolgende stappen in het proces ook gewoon eenmalig 

en sequentieel achter elkaar doorlopen worden bij het nemen van een complexe beslissing.  

Deze manier van besluitvorming biedt vooral voordelen als er in groep gewerkt moet worden 
om dan op een rigoureuze, transparante, omvattende en te verdedigen manier tot 
oplossingen te komen (Gregory et al. 2012). Hoewel ze soms als complex beschouwd wordt 
is SDM in realiteit niet meer dan het structureren en transparant maken de elementen in de 
besluitvorming (waarden, data, argumentaties, … ) waardoor de verschillende argumenten 

en redeneringen van de actoren duidelijk worden voor alle betrokkenen. 

Omwille van de voordelen van deze manier van werken wordt ze actueel door de US Fish and 
Wildlife Service (USFWS) gezien als een mogelijke oplossing om tal van beheervraagstukken 
mee aan te pakken en investeren de USFWS en US Geological Service (USGS) in de opbouw 
van kennis en ervaring om deze beslissingsmethode op het terrein te kunnen toepassen.  
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Riley et al. beschreven in 2002, in een ondertussen veel geciteerd artikel, wat zij zien als de 

kern van wildbeheer of faunabeheer: 

‘.. the guidance of decision-making processes and the implementation of practices to 
purposefully influence the interactions among and between people, wildlife and their habitats 
to achieve impacts valued by stakeholders’.  

Belangrijke elementen in deze definitie zijn dat het gaat over i) het doelbewust proberen te 
sturen van interacties om ii) impacts te bereiken die iii) de belanghebbenden 
belangrijk vinden. Uit de omschrijving wordt ook de driehoek waarbinnen wild- of 

faunabeheer zich afspeelt duidelijk met name de interacties tussen diersoorten onderling, 
tussen mensen onderling en tussen diersoorten, mensen en biotopen (Figuur 1.2)  

 

Figuur 1.2: Beheerkader voor faunabeheer (naar Decker et al. 2012a). 

De omschrijving maakt ook duidelijk dat faunabeheer gaat over het sturen van impacts. 
De impacts worden omschreven als die effecten (gevolgen) van de interacties tussen 
elementen van de beheerdriehoek waaraan belanghebbenden waarde hechten.  

In Decker et al. (2012a) vinden we volgende definities terug 

 Effecten: de resultaten (gevolgen) van gebeurtenissen of interacties met (tussen) 

diersoorten, biotopen en mensen zoals die door de verschillende actoren binnen het 
beheersysteem gepercipieerd worden.  

 Impacts: de meest significante effecten, die belangrijk genoeg zijn voor de 
belanghebbenden om de reden te zijn voor beheer 

Als belanghebbenden omschrijven Decker et al. (1996) in Carpenter et al. (2000) ‘die 
individuen en groepen die getroffen (betrokken) kunnen worden of die een invloed kunnen 

hebben op beslissingen omtrent of door faunabeheer of faunabeheerprogramma’s’. Ze 
omvatten hiermee iedereen die gevolgen (positieve of negatieve) ervaart van het 
faunabeheer (of het ontbreken ervan), en zowel de professionelen als de niet-professionelen 
die betrokken zijn bij de planning en uitvoering van faunabeheer(programma’s).  

De mogelijke effecten kunnen op verschillende manieren opgedeeld worden in meerdere 
categorieën (vergelijk bijvoorbeeld, Decker et al. 2002 versus Siemer & Decker 2006); 
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Tabel 1.1 : Opdeling van de mogelijke effecten ten gevolge van de aanwezigheid van een 

diersoort in een bepaald gebied en de interacties tussen de diersoort, het biotoop en 
mensen, zowel tussen deze elementen als interacties onderling (opgemaakt vertrekkend van 
Decker et al. 2002, Siemer & Decker 2006 en Siemer et al. 2007) 

Interactie / effect Omschrijving  

Ecologische effecten Effecten op diersoorten, hun habitats en ecologische 
systemen die resulteren uit interacties tussen 
diersoorten, mensen en biotopen. 

Vb. het duurzaam voortbestaan van een bepaalde 
diersoort, positieve (of negatieve) impact van een 

soort op het functioneren van een ecosysteem 

Economische effecten Monetaire effecten/gevolgen veroorzaakt door 

interacties tussen of binnen elementen uit de 
beheerdriehoek 

Vb. schade door een bepaalde diersoort aan 
landbouwgewassen of eigendommen, inkomsten 
gegenereerd door jacht of door ecotoerisme 

Gezondheid/veiligheidseffecten Effecten op de menselijke gezondheid of veiligheid die 
voortvloeien uit de aanwezigheid van een diersoort. 

Vb. lymeziekte door teken, positieve impact op 
gezondheid door natuurrecreatie (stressreductie) 

Psychologische effecten Verbetering of verslechteren van het psychologisch 

welbevinden van individuen, belanghebbenden of 
maatschappij in zijn geheel.  

Vb. perceptie van angst voor everzwijnen, persoonlijk 
welbevinden door mogelijkheid diersoorten te kunnen 
zien of bejagen 

Sociale effecten Sociale effecten die voortvloeien uit interacties tussen 
mensen waarbij de aanwezigheid van de diersoort aan 
de basis ligt van de reden van interactie. 

Vb. interacties tussen jagers en anti-jagers 

Culturele effecten Effecten die resulteren uit interacties tussen de 
aanwezige diersoort en mensen en/of tussen mensen 

onderling en die een impact hebben op ideeën of 
tradities eigen aan een bepaalde groep.  

Vb. ontwikkeling of bestaan van lokale jachttradities 
en cultuur 

Beheertechnische effecten Effecten gekoppeld aan het beheer van de aanwezige 
diersoorten. 

Vb. mogelijke reacties op of gevolgen van 
beheertechnische maatregelen (secundaire effecten op 

biodiversiteit) 
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In het kader van het beheer van natuurlijke hulpbronnen of het oplossen van 

beheervraagstukken rond wildsoorten dienen vaak beslissingen genomen te worden die zich 
herhalen in de tijd (vb. jaarlijkse toekenning van afschotplannen, bepalen van waterniveaus, 
maaidatums …). Deze iteratieve manier van werken biedt de mogelijkheid om, op basis van 
het monitoren van de bekomen resultaten, bestaande onzekerheden of kennislacunes weg te 
werken. Aan deze specifieke toepassing van SDM wordt de term adaptief beheer gegeven 
(Knutson et al. 2010). Gezien het centraal staan van het idee van het beheren en sturen van 
impacts spreken Riley et al. (2003) over ‘Adaptive Impact Management’ (adaptief impact 

beheer). 

In het kader van adaptief beheer wordt er gewerkt met twee fases; een opstartfase en een 
beheercyclus, die zich steeds herhaalt. Indien nodig kan na verloop van tijd ook de eerste 
opstartfase terug doorlopen (moeten) worden (Figuur 1.3). Adaptief beheer is geen 

synoniem voor maatwerk, noch voor ‘trial and error’ maar vertrekt vanuit duidelijk 
geïdentificeerde onzekerheden en kennislacunes die, door het opmaken van modellen van de 

werkelijkheid in combinatie met een rigoureuze monitoring van de resultaten, doorheen de 
toepassing van AM, weggewerkt worden door de opbouw van kennis door de uitvoering van 
het beheer. Het komen tot een beter beheer door dit leerproces, gebaseerd op modellen en 
monitoring, vormt de kerngedachte van adaptief beheer. 

 

Figuur 1.3: Opstartfase en beheercyclus in het kader van adaptief beheer (naar Williams et 
al. 2009). 

Decker et al. (2012b) geven aan dat er echter vermoedelijk veel gevallen zullen zijn waar de 
rigoureuze aanpak vereist voor adaptief beheer ss. niet vervuld kunnen worden. Door een 
gebrek aan kennis nodig voor het opmaken van modellen en/of mensen en middelen nodig 
voor het monitoren van alle data die vereist zijn voor het opmaken, opvolgen en aanpassen 

van de kwantitatieve modellen, die aan de basis liggen van adaptief beheer, is de toepassing 
van adaptief beheer vaak zeer veeleisend en moeilijk 

In deze situaties spreken Decker et al. (2012b) over het toepassen van impact beheer 
(impact management). Ook bij het toepassen hiervan is er echter nood aan het opvolgen van 
de uitvoering van het beheer, en van de resultaten ervan, om te kijken of de nagestreefde 

(bijsturing van de) impact ook effectief bereikt wordt. 
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1.3 Everzwijnen in Vlaanderen 

Het everzwijnenvraagstuk in Vlaanderen vormt een typische situatie waarbij zowel de 
verantwoordelijkheden, de kennis(lacunes), de uitvoering van het beheer en de monitoring 
verdeeld zitten over verschillende overheidsinstanties (ANB, INBO) en stakeholders (jagers, 
wildbeheereenheden, natuurverenigingen, landbouwers, landbouworganisaties, lokale 

bewoners, recreanten en het brede publiek). De verschillende actoren bekijken de situatie 
veelal vanuit uiteenlopende perspectieven. 

Hierdoor ontstaat een situatie waarbij de onzekerheden groot zijn, de waardeoordelen sterk 
kunnen verschillen, de ‘inzet’ (stakes) hoog is en er (snel) (gedragen) beslissingen genomen 
moeten kunnen worden. 

Het samen aflijnen van het probleem, het opbouwen van een gemeenschappelijke kennis, 

het identificeren van de onzekerheden én het nemen van transparante, beraadslaagde 

beslissingen over einddoelen en maatregelen – allemaal stappen van SDM – verhoogt in 
dergelijke complexe situaties de kans op het welslagen van het beheerproces (Funtowicz et 
al. 1999). 

Typisch voor het faunabeheer, maar in het bijzonder voor everzwijnenbeheer, is dat de 
verantwoordelijkheden, maar ook de gevolgen van beheer en beslissingen, doorheen 
verschillende schaalniveaus lopen. Zo kunnen lokale beslissingen een mogelijk effect hebben 
op het bereiken van doelstellingen die bepaald werden voor bijvoorbeeld heel de provincie of 

zelfs Vlaanderen. Omgekeerd kunnen beslissingen die op een hoger niveau genomen worden 
vergaande gevolgen hebben voor de mogelijke beheeropties op het lokale niveau. 

Daarnaast wordt het everzwijnenbeheer – toch gedeeltelijk – gekenmerkt wordt door een 
iteratief beslissingsproces (toekennen van afschot, nemen van maatregelen) en zijn er nog 
tal van onbekenden of onzekerheden, zoals de populatiesturende processen in een sterk 

versnipperd agrarisch landschap, de impact van afschot op het gedrag van de evers en de 

relatie tussen het aantal everzwijnen en schade.  

Door het iteratief karakter van dit beheerproces ontstaan er mogelijkheden om de omvang 
van sommige van deze onzekerheden te doen afnemen in de toekomst. De verbetering van 
de structurele kennis van het functioneren van het gehele systeem (inclusief de 
waardeoordelen van de verschillende stakeholders) moet toelaten steeds beter onderbouwde 
beslissingen te nemen, die op hun beurt leiden tot een steeds beter beheer (= beheer dat de 
maatschappelijk gewenste doelen bereikt).  
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2 Plan van aanpak 

2.1 Vertrekpunt 

Verder bouwend op de principes van SDM werd voor de eerste stap vertrokken van de 
context van de overkoepelende doelstelling voor het everzwijnenbeheer in het proefgebied 
met name een everzwijnenbeheer dat resulteert in het “Beheren van de populatie van 

everzwijnen op een maatschappelijk aanvaardbaar niveau, gedragen door alle relevante 
actoren en het beheersen van het risico op schade” (http://www.natuurenbos.be/nl-
BE/Natuurbeleid/Wildbeheer/Beheervisie_everzwijn/Proefproject_Limburg.aspx) 

Deze overkoepelende doelstelling moet worden doorvertaald naar concrete deeldoelstellingen 

en evaluatiecriteria, met de erbij horende meetbare of verifieerbare indicatoren (zie ook 
Figuur 1.1 & Figuur 1.3).  

Uit de voorbereiding bleek dat er drie verschillende momenten in het everzwijnenbeheer zijn 

waarvoor criteria en/of indicatoren bepaald kunnen of moeten worden: 

 De doorvertaling van de algemene doelstelling naar deeldoestellingen (Wat zijn de 
deeldoelstellingen voor een goed everzwijnenbeheer?) 

 Criteria of voorwaarden die helpen om keuzes tussen maatregelen te kunnen 
maken, naast het feit dat de maatregelen moeten bijdragen aan het verwezenlijken 
van de deeldoelstellingen (wat zijn de eigenschappen van een goede maatregel?) 

 Welke variabelen kunnen gebruikt worden om de uitvoering van beheer op te 

volgen (Welke maatregelen zijn in welke mate uitgevoerd?) 

De evaluatie en het eventuele bijsturen van het everzwijnenbeheer vergen immers niet 
alleen dat het duidelijk is waarheen men wil (SMART1 doelstellingen van het beheer) maar 

ook dat het mogelijk wordt om aan de hand van vooraf bepaalde, geobjectiveerde, 
parameters na te gaan of de voorgestelde beheermaatregelen ook effectief, en in welke 
mate, uitgevoerd werden.  

  

                                                

1 SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Realistisch, Tijdsgebonden 

http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Natuurbeleid/Wildbeheer/Beheervisie_everzwijn/Proefproject_Limburg.aspx
http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Natuurbeleid/Wildbeheer/Beheervisie_everzwijn/Proefproject_Limburg.aspx
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2.2 Werkwijze 

2.2.1 Participatieve aanpak en samenstelling werkgroep 

Verschillende everzwijnenprojecten uit het buitenland (vb. Hahn 2009, Linderoth & Pegel 

2010, Hackländer 2013) geven aan dat de doelstellingen van everzwijnenbeheer vaak niet 
gehaald worden omdat de verschillende belangengroepen verschillende doelstellingen 
nastreven, er geen duidelijke en transparante beheerdoelstellingen zijn en/of er geen 
gemeenschappelijke, gedragen beheervisie is.  

Nur wenn es gelingt, sich auf gemeinsame Zielvorstellungen beim Schwarzwild-
management zu verständigen, d.h. diese ausdiskutiert und formuliert werden, lässt sich 

daraus eine Strategie entwickeln, die für einen vereinbarten Zeithorizont gültig ist. Fast 

automatisch ergeben sich daraus konkrete Umsetzungsmaßnahmen. Nur mit einer solchen 
Herangehensweise lassen sich die menschlichen Egoismen einzelner Interessensvertreter 
bzw. Interessensgruppen nachhaltig überwinden (Hahn, 2009). 

Vrij vertaald: het is enkel mogelijk een (beheer)strategie te ontwikkelen die voor een 
bepaalde tijdsspanne geldig is, wanneer men er eerst in slaagt overeenstemming te vinden 

over een gemeenschappelijke bepaling van de doelstellingen. Dit wil zeggen dat deze 

doelstelling uitgediscuteerd en duidelijk geformuleerd is. Hieruit zullen dan vanzelf de 
concrete maatregelen kunnen volgen. Enkel door een dergelijke aanpak kunnen de 

menselijke egoïsmen van individuele actoren of belanghebbendengroepen op een duurzame 
manier overwonnen worden.  

Gelet daarenboven op de richtlijnen rond de toepassing van SDM en AM (zie 1.2) en de 
verscheidenheid aan partijen betrokken bij het everzwijnenbeheer in Vlaanderen (zie 1.3), 
werd er gekozen om deze opdracht uit te voeren aan de hand van een participatieve aanpak.  

Om te komen tot een ‘een set van gedragen criteria en indicatoren die gebruikt kunnen 
worden voor het opvolgen en evalueren van het everzwijnenbeheer’ werd geopteerd om niet 
te vertrekken vanuit een lijst opgemaakt door het INBO die vervolgens ter evaluatie 
voorgelegd zou worden aan de verschillende actoren of belanghebbenden, maar wel te 
werken met een bottom-up aanpak, waarbij de actoren zelf voorstellen voor criteria en 
indicatoren formuleren. De doelstelling was een zo volledig mogelijk zicht (inventarisatie) te 

krijgen op mogelijke criteria en indicatoren en daarvoor een groep van ‘experten’ samen te 
brengen uit de verschillende mogelijke invalshoeken of vanuit een bepaalde betrokkenheid 
bij het everzwijnenvraagstuk. Er werd niet naar gestreefd een evenwaardige (politieke) 
vertegenwoordiging van alle mogelijke belanghebbenden te bekomen, maar wel naar het 
zeker stellen dat de inbreng van alle mogelijke kennis en invalshoeken verzekerd was en dat 
de inventarisatieoefening bijgevolg zo volledig mogelijk gebeurt. Een gelijkaardige 
argumentatie en aanpak vinden we bij Siemer & Decker (2006) in het kader van het bepalen 

van de impact die belangrijk zijn voor het uitwerken van het beheer van beren in New York. 
Ook hier werden groepen samengesteld met het oog op het zo breed mogelijke inbreng van 
de verschillende ‘stakes’ (belangen, invalshoeken) voor het beheer en het minimaliseren van 
het risico op het oververtegenwoordigd zijn van een specifiek belang in de werkgroep.  

Voor de werkgroep werden daarom telkens twee vertegenwoordigers uitgenodigd van de 
volgende organisaties of groep van belanghebbenden; Agentschap voor Natuur en Bos (1 
persoon voor Beleid en 1 voor Beheer), Algemeen Boerensyndicaat, Bijzondere 

Veldwachters, Boerenbond, Hubertus Vereniging Vlaanderen, Limburgs Landschap, Ministerie 
van Landsverdediging (Kamp Leopoldsburg), Natuurpunt, politie en gemeenten, Regionale 
Landschappen (RL Lage Kempen en RL Kempen en Maasland),  Vogelbescherming en de 
Wildbeheereenheden (1 vertegenwoordiger voor de Lage Kempen en 1 voor de Hoge 
Kempen). Het Ministerie van Landsverdediging en het Algemeen Boerensyndicaat hebben 
uiteindelijk niet deelgenomen aan de werkzaamheden van de werkgroep.  
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Figuur 2.1: Uiteindelijke samenstelling van de werkgroep. 

2.2.2 Tijdslijn 

De planning voorzag in een opeenvolging van stappen, telkens bestaande uit voorbereidende 
werk door het INBO, een workshop, verwerking van de resultaten en een terugkoppeling met 
de werkgroep.  

Voor het bepalen van de criteria werd één workshop voorzien, daarna werd de lijst 
teruggestuurd naar alle deelnemers voor verdere aanvullingen en bemerkingen.  

Daarnaast werd er een tussenstap voorzien, na het oplijsten van de criteria, waarbij aan de 
deelnemers van de werkgroep gevraagd werd om elk van de criteria te scoren op een schaal 

van 1 tot 6 in functie van het belang dat men hecht aan dit criterium. Dit om een idee te 
krijgen over de verscheidenheid in het belang dat de verschillende experten aan een bepaald 
criterium geven en welke criteria al dan niet algemeen als belangrijk worden beschouwd (zie 
ook Siemer & Decker 2006).  

Om vervolgens de indicatoren te bepalen werden twee workshops voorzien. Pas na de 
tweede werden de resultaten verwerkt en voor opmerkingen of aanvullingen doorgestuurd 

naar de leden van de werkgroep. Deze kregen ook hiervoor opnieuw een maand de tijd om 
hun opmerkingen en aanvullingen te formuleren. 
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Figuur 2.2: Procesverloop van de workshops en de uitkomsten ervan  

2.3 Verwerking en bespreking resultaten 

De resultaten worden afzonderlijk besproken voor de doelstellingen, maatregelen en de 
criteria voor het opvolgen van de uitvoering van maatregelen (zie 2.1) en telkens voor de 
criteria en de indicatoren samen. Wanneer nodig wordt vooraf nog kort toelichting gegeven 
over de gebruikte methodiek voor een bepaalde klasse (doelstellingen, maatregelen of 
opvolging uitvoering). 
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3 Vraag 1: Deeldoelstellingen; criteria en indicatoren 
als doorvertaling van de overkoepelende 

beleidsdoelstelling 

3.1 Werkwijze en definities 

3.1.1 Definities 

Vermits het de bedoeling was in deze eerste stap te komen tot een inventarisatie van de 
mogelijke criteria of deeldoelstellingen die een rol kunnen spelen voor de evaluatie en het 

opvolgen van het everzwijnenbeheer, werd er gezocht naar een methode om deze eerste 

stap ‘waardevrij’ te houden. Op deze manier kunnen alle experts hun input leveren vanuit 
hun kennis en ervaring. 

Verder bouwend op de methoden en ervaring rond het bepalen van criteria en indicatoren ter 
evaluatie van de duurzaamheid van wildbeheer in Vlaanderen (Casaer & Baert 2007) werd 
ook voor deze oefening gebruik gemaakt van het begrippenkader dat voorgesteld werd door 
Lammers van Bueren & Blom (1997) in het kader van het ontwikkelen van standaards (P,C,I) 

voor duurzaam bosbeheer (zie Figuur 3.1).  

 

Figuur 3.1: Structuur van hiërarchisch evaluatieschema 
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Tabel 3.1: Definities zoals gebruikt in Peeters et al. (2005). 

Naam  Omschrijving  

Principes Het hoogste hiërarchische niveau dat het globale doel weergeeft, 
gerelateerd aan de maatschappelijke context en de verschillende 
deelaspecten.  

Criteria Geven de toestand weer waarin het systeem zich bevindt als de 

gerelateerde principes gerespecteerd zijn. Uiteindelijk moet de 
formulering van elk criterium toelaten dat kan aangegeven/nagegaan 
worden of (en in welke mate) aan het criterium voldaan is of niet  

Indicatoren Variabelen (kwalitatief of kwantitatief) die gehanteerd kunnen worden 

om na te gaan in welke mate aan bepaalde criteria voldaan is. Voor 
eenzelfde criterium kunnen meerdere indicatoren bestaan die elk 
toelaten een deelaspect van het criterium te evalueren. 

Normen of 

referentiewaarden 

Een waarde die voor een bepaalde kwalitatieve of kwantitatieve 

variabele (indicator) als referentie gehanteerd wordt. Deze 
referentiewaarden kunnen zowel maatschappelijke, wetenschappelijke 
als wettelijke waarden bevatten en kunnen ‘te bereiken doelwaarden 
(targets)’ omvatten of ‘minimale grenswaarden’ (tresholds) zijn. 

Verifiers De instrumenten (modellen) die gehanteerd kunnen worden om de 

indicatoren te vergelijken met de normen of referentiewaarden. 

 

Voor bepaalde criteria is het zinloos om gebruik te maken van absolute referentiewaarden of 
normen en is het gebruik van ‘vergelijkende’ referentiewaarden aangewezen (Peeters et al. 

2005). Hierbij kan het zowel gaan om vergelijkende waarden t.o.v. andere vormen van 
gebruik of beheer of t.o.v. andere beheereenheden (hanteren van gemiddelde waarden) of 
men kan gebruik maken van gemiddelde waarden in de tijd (zie voor meer toelichting 
Peeters et al. 2005) 

3.1.2 Vragen aan de leden van de werkgroep 

3.1.2.1 Criteria 

Om de mogelijke criteria te bepalen die als doorvertaling van de algemene 
beheerdoelstelling van het everzwijnenbeheer (zie 1.1) gebruikt kunnen worden werd aan de 
leden van de werkgroep werd gevraagd voor om volgende vraag te beantwoorden: 

 Wat is de toestand (omschrijf de toestand) die bereikt zou moeten worden als 

(eind)resultaat van een goed everzwijnenbeheer? 

In het kader van ‘impact management’ is deze manier van formuleren veelal effectiever dan 
de belanghebbenden te bevragen naar het ‘wat is het doel van het beheer’. Decker et al. 
(2012b) geven aan dat op basis van hun ervaring de vraag naar ‘wat het doel van het 
beheer is ?’ of ‘In welke mate een vroeger bepaalde doelstelling voor het beheer nog geldig 
is?’, het risico met zich meebrengt dat men zich automatisch beperkt in een bepaalde 
‘richting’ of vervalt in een discussie over de exacte formulering of verwoording van de 

doelstelling. Het werken met het omschrijven van de gewenste toekomstige toestand focust 
ook de aandacht van de betrokkenen in de workshops op het ‘waarom’ van het faunabeheer 
eerder dan het ‘hoe’ (Decker et al. 2012b). 

Hierbij werd duidelijk aangegeven dat voor elk van deze criteria ook later de indicatoren 
zouden bepaald moeten worden en het dus vertaalbaar zou moeten zijn in meetbare 

indicatoren.  
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Daarnaast werd meegegeven dat de uiteindelijk ‘norm’ of ‘referentiewaarde’ bij elk van deze 

criteria en indicatoren geen deel uitmaakte van deze oefening. Dit is immers een 
beleidsmatige keuze, die dient te gebeuren door een groep mensen (vertegenwoordigers) die 
hiervoor een legitieme basis hebben. 

Op de workshop werd een korte inleiding gegeven door het INBO en daarna kregen alle 
werkgroepleden de tijd om via post-its hun criteria op enkele grote whiteboards te plakken. 
In een pauze werden deze post-its door het INBO nog verder gegroepeerd onder mogelijke 
thema’s waarna nog een tweede ronde plaatsvond en de deelnemers van de werkgroep de 

mogelijkheid hadden om nog aanvullingen of verduidelijkingen te geven. 

3.1.2.2 Scoren van de criteria 

Na een eerste feedback van de werkgroepleden op de volledigheid van de lijst en het correct 

weergeven van alle criteria die vermeld waren op de eerste workshop, werd, zoals vermeld 
onder 2.2.2, gevraagd aan de werkgroepleden elk van de criteria een score te geven tussen 
1 en 6 (‘helemaal onbelangrijk’ tot ‘heel belangrijk’) of ‘ik weet het niet’ aan te duiden. 

3.1.2.3 Indicatoren 

In een tweede workshop werd gevraagd aan alle werkgroepleden om voor elk van de criteria 
mogelijke indicatoren (meetbaar en objectiveerbaar) op te geven en tevens aan te duiden 
welke informatiebronnen de nodige informatie en data zouden kunnen aanleveren voor het 
berekenen of bepalen van deze indicatoren. 

Voor deze tweede workshop werden grote vellen papier met daarop telkens een deel van de 
criteria op tafels gelegd. Gedurende bijna twee uur kregen de werkgroepleden de tijd om 
zich van de ene tafel naar de andere te begeven en naast de genoteerde criteria de 
mogelijke indicatoren en informatiebronnen in te vullen. Iedereen was hierbij vrij zich te 

verplaatsen wanneer hij of zij zin had en naar waar hij of zij zin had. Alle lijsten met criteria 
kwamen twee keer voor zodat werkgroepleden aan twee verschillende tafels tegelijkertijd 
meningen konden uitwisselen en suggesties doen voor mogelijke indicatoren voor een 

bepaald criterium. 
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3.2 Resultaten 

3.2.1 Resultaat criteria 

Gedurende heel de voorziene tijd van de workshop werden er door de werkgroepleden 

criteria voorgesteld en dit zowat door alle leden van de werkgroep. De resulterende lijst is 
dan ook zeker het resultaat van een actieve inbreng van experts met zeer uiteenlopende 
achtergronden.  

Er werd uiteindelijk een lijst bekomen van 32 criteria die een omschrijving geven van een 
toestand die bereikt zou moeten kunnen worden door een goed everzwijnenbeheer. Deze 
criteria werden gedurende de workshop reeds gegroepeerd in ‘thema’s’ (Tabel 3.2 & Tabel 

3.3). 

Tabel 3.2: Lijst met criteria die een doorvertaling vormen van de algemene doelstelling. 

 

  

1.1.        Risicobeheer

1.1.1.        Landbouw

1)     De landbouwschade is op een maatschappelijk aanvaardbaar niveau

1.1.2.        Biodiversiteit

2)     Negatieve impact op soortgerichte biotoopmaatregelen is aanvaardbaar 

3)     Negatieve impact op inheemse flora en fauna is aanvaardbaar

4)     Negatieve impact op IHD soorten (instandhoudingsdoelstellingen) is aanvaardbaar

5)     Negatieve impact op bedreigde inheemse flora en fauna (vb. rode lijst soorten) is aanvaardbaar

1.1.3.        Wildsoorten

1.1.4.        Particuliere en openbare eigendommen

8)     Schade aan particuliere tuinen is aanvaardbaar

9)     Schade aan openbare parken is aanvaardbaar

1.1.5.        Verkeersveiligheid

10)   Risico op verkeersongelukken met everzwijnen is aanvaardbaar

1.1.6.        Veiligheidsgevoel

12)   Het risico op confrontaties met everzwijnen is aanvaardbaar

1.1.7.        Ziektenrisico

14)   Risico op overdracht van ziekten naar de mens is aanvaardbaar

1.2.        Biotoopbeheer/landschapsinrichting

1.2.1.        Schaalniveau

17)   Everzwijnen spelen een rol bij het opmaken van ontsnippersplannen en maatregelen

1.2.2.        Inrichting in functie van afschotvervulling

1.3.        Verfijning beheerdoelstellingen/schaal

19)   De beheerdoelstellingen zijn afgestemd op gebiedsspecfieke omstandigheden

15)   Risico op doorgeven van ziekte (overdraagbaar op mens of landbouwdieren) binnen de populatie door 

geografische spreiding van aanwezige everzwijnen is aanvaardbaar (vb. indicator: er is contact met 

everzwijnenpopulaties waarvan geweten is dat er ziektes aanwezig zijn)

16)   De leefgebieden (natuurgebieden) zijn voldoende groot en verbonden met elkaar om de leefbare 

everzwijnenpopulaties te kunnen herbergen en voldoende veerkracht te hebben om lokale impact van 

everzwijnen aan te kunnen

18)   Ruimtelijke inrichting van terreinen laat een efficiënte realistatie van de afschotvervulling toe (vb: indicator : 

aanwezigheid van stroken zonder gewassen om afschot toe te laten in of rond maïs en graanpercelen)

6)     De negatieve impact op bejaagbare wildsoorten is aanvaardbaar (populatieomvang van andere wildsoorten)

7)     De mogelijkheid om andere wildsoorten te bejagen komt niet in het gedrang door aanwezigheid van de 

everzwijnen (jachttechnische en organisatorische gevolgen van de aanwezigheid van everzwijn)

11)   De aanwezigheid van everzwijnen resulteert niet in een onaanvaardbaar gevoel van angst bij omwonenden, 

landbouwers of natuurgebruikers (recreanten)

13)   Risico op overdracht van ziekten naar landbouwdieren/veeteelt is aanvaardbaar (bepaald door 

aanwezigheid/spreiding evers in relatie tot aanwezigheid ziekte vatbare landbouwdieren)
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Tabel 3.3: Lijst met criteria die een doorvertaling vormen van de algemene doelstelling 

(voortzetting). 

 

  

1.4.        Populatiedoelstellingen

1.4.1.        Leefbare populatie

1.4.2.        Rol in de natuur

24)   De everzwijnen kunnen hun rol vervullen als deel van het ecosysteem

1.5.        Communicatiedoelstellingen

1.5.1.        Maatschappelijke tolerantie/houding

25)   Er is een maatschappelijk draagvlak voor de aanwezigheid van everzwijn en de gevolgen hiervan

26)   Er is een maatschappelijk draagvlak voor de genomen beleidsbeslissingen ikv everzwijnenbeheer

1.5.2.        Doorstroming van informatie

28)   Er is voldoende doorstroming omtrent de mogelijkheden voor schadepreventie

1.5.3.        Platform/netwerk

32)   Communicatienetwerk laat snelle beheerbeslissingen toe

27)   De bestaande informatie (waaronder landbouwschade en verkeersslachtoffers) wordt voldoende verspreid 

onder de betrokken actoren

29)   De verschillende actoren (incl. groot publiek) zijn geïnformeerd over de beleidsdoelen en beheerbeslissingen 

en de motivaties ervoor

30)   De verschillende medegebruikers van het buitengebied zijn voldoende geïnformeerd over de uitvoering van 

beheermaatregelen op het terrein

31)   Er is een centraal aanspreekpunt (eventueel per beheergebied) voor het bekomen van informatie omtrent 

everzwijnen en het beheer ervan

20)   Het populatiebeheer resulteert in het bereiken of behouden van een goede sociale populatiestructuur 

(verdeling over leeftijds- en geslachtscategorieën)

21)   De dieren bevinden zich in goede fysieke conditie (gevolgen van overpopulatie beperkt, link ziektes hoge 

densiteiten)

22)   De populatiegrootte garandeert het duurzaam blijven bestaan van de populatie (minimaal leefbare populatie 

MVP)

23)   De aanwezige everzwijnenpopulaties laten een jaarlijks voldoende hoog afschot toe (duurzaam op lange 

termijn en tegemoetkomend aan vraag naar bejagingsmogelijkheden)
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3.2.2 Scoren van criteria 

Als antwoord op de vraag om de bekomen lijst van criteria te voorzien van scores van 1 tot 6 
in functie van het belang dat de experts in het kader van een everzwijnenbeheerplan aan 
een bepaald criterium hechten, kwam van verschillende werkgroepleden snel de opmerking 
dat het invullen van deze oefening voor hun onmogelijk was zonder eerst een degelijke 

bevraging van andere mensen uit dezelfde belanghebbende groep door te voeren.  

Anderen vonden dat ze voor het invullen van deze scores rekening zouden moeten houden 
met mogelijke politieke doorvertaling of implicaties achteraf door beleidsmensen van de 
scores die nu gegeven werden. Hierdoor was het voor hun onmogelijk of zeer moeilijk deze 
oefening als ‘expert’ eerder dan als ‘vertegenwoordiger van een belangengroep’ te doen.  

Vermits daarenboven de werkgroep niet het mandaat had om als een gelegitimeerde, 

politieke vertegenwoordiging voor het nemen van beleidsbeslissingen te functioneren, maar 

tot doel had experts uit alle betrokken of belanghebbende groepen samen te brengen (zie 
2.2.1) werd beslist het scoren van de criteria niet verder door te voeren.  

Deze scoring had in eerste instantie als doelstelling een informatieve impressie op te leveren 
(vergroten van de informatiebasis voor het nemen van beleidsbeslissingen), maar bleek voor 
bepaalde actoren niet mogelijk te zijn zonder te redeneren vanuit de mogelijke politieke 
gevolgen van deze scoring en riskeerde zo eerder een politiek, strategische keuze, te worden 
dan een oordeel van experten. Dit had op zijn beurt ook gevolgen kunnen hebben voor de 

constructieve werksfeer binnen de werkgroep.  

Dit voorval maakte opnieuw duidelijk dat voor wat betreft wildbeheer (en eventueel 
natuurbeheer in het algemeen?) in Vlaanderen veelal dezelfde mensen de rol of functie van 
‘belanghebbende’ en ‘expert’ uitoefenen en dit gegeven voor dit soort processen tot 
problemen kan leiden (zie voor meer uitleg en achtergrond o.a. Cornelissen et al. 2003 in 

Casaer & Baert 2007).  
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3.2.3 Resultaat indicatoren 

Ook de tweede workshop werd gekarakteriseerd door een zeer actieve deelname van alle 
werkgroepleden. Het systeem met de tafels resulteerde bovendien in veel gesprekken tussen 
werkgroepleden van verschillende domeinen over de bruikbaarheid en zin of onzin van 
mogelijke indicatoren (Figuur 3.2) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.2: Foto’s van deelnemers aan de tweede workshop in onderling overleg rond 
mogelijke indicatoren 

Het overzicht van de bekomen indicatoren per criterium is te vinden in Tabel 3.4 tot en met  
Tabel 3.7. Voor de bespreking van de indicatoren en de gebruikte kleurcodes zie 3.3.3. De 

potentiele informatiebronnen die door de werkgroep naar voor gebracht werden bevinden 
zich in de derde kolom (Informatie & Opmerkingen). Een inschatting (evaluatie) van de 
beschikbaarheid van de informatie in Vlaanderen bevindt zich tenslotte in de vierde kolom 
van de tabel (Zie bijlage 1). 
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Tabel 3.4: Lijst met mogelijke indicatoren per criterium. 

 

  

Indicator
1. Criteria voor de beheerdoelstellingen 

1.1.        Risicobeheer

1.1.1.        Landbouw

1)     De landbouwschade is op een maatschappelijk aanvaardbaar niveau

Oppervlakte schade aan teelten

Percentage schade per teelt

Percentage schade per teelt na preventieve maatregelen

Schadebedrag per landbouwer

Aantal schadegevallen

1.1.2.        Biodiversiteit

2)     Negatieve impact op soortgerichte biotoopmaatregelen is aanvaardbaar 

Uitvoerbaarheid/Haalbaarheidspercentage van geplande biotoopmaatregelen

Mate waarin de aanwezigheid van everzwijn bepalend is bij de keuze van maatregelen

Mate waarin everzwijnen de implementatie ongedaan maken

3)     Negatieve impact op inheemse flora en fauna is aanvaardbaar

Haalbaarheid van biotoopdoelstellingen

Aantal schadegevallen in natuurgebieden (volgens Gewestplan)

4)     Negatieve impact op IHD soorten (instandhoudingsdoelstellingen) is aanvaardbaar

Staat van instandhouding van IHDsoorten

5)     Negatieve impact op bedreigde inheemse flora en fauna (vb. rode lijst soorten) is aanvaardbaar

Trend van bedreigde inheemse flora en fauna in gebieden met everzwijnen

1.1.3.        Wildsoorten

Trend in het afschot van kleinwild

Trend in de voorjaarsstand van het kleinwild

Aantal ongevallen die optreden door everzwijnen bij kleinwild en reewildjacht

1.1.4.        Particuliere en openbare eigendommen

8)     Schade aan particuliere tuinen is aanvaardbaar

Aantal schadegevallen

Totaal schadekost aan particulieren tuinen

9)     Schade aan openbare parken is aanvaardbaar

Oppervlakte gras vernield (per park of totaal?)

Aantal schadegevallen

1.1.5.        Verkeersveiligheid

10)   Risico op verkeersongelukken met everzwijnen is aanvaardbaar

Aantal ongevallen per gebied (gemeente/politiezone)

Aantal ongevallen per type weg

Aantal ongevallen met lichamelijke schade

Criteria

6)     De negatieve impact op bejaagbare wildsoorten is aanvaardbaar (populatieomvang van andere 

7)     De mogelijkheid om andere wildsoorten te bejagen komt niet in het gedrang door aanwezigheid 

van de everzwijnen (jachttechnische en organisatorische gevolgen van de aanwezigheid van everzwijn)
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Tabel 3.5: Lijst met mogelijke indicatoren per criterium (voorzetting). 

 

  

1.1.6.        Veiligheidsgevoel

Aantal meldingen van natuurgebruikers, landbouwers of  omwonden

Enqueteonderzoek naar het gevoel van angst

12)   Het risico op confrontaties met everzwijnen is aanvaardbaar

Meldingen van confrontaties met everzwijnen

1.1.7.        Ziektenrisico

Controle van de varkens in het slachthuis op ziekte van Aujeszky, klassieke varkenspest of 

Brucellose

% positieve dieren uit een statistisch relevante staalname van afgeschoten everzwijnen 

(screening)

De aanwezigheid van everzwijnen in de nabijheid van landbouwdieren

14)   Risico op overdracht van ziekten naar de mens is aanvaardbaar

% positieve dieren bij controle van de everzwijnen op trichine voor consumptie

Is er contact met potentiel zieke populaties everzwijn (ja/nee)

1.2.        Biotoopbeheer/landschapsinrichting

1.2.1.        Schaalniveau

Minimal viable population analyse uitvoeren en vergelijken met de draagkracht van de 

natuurgebieden (metapopulatie)

Geen indicator voor veerkracht

17)   Everzwijnen spelen een rol bij het opmaken van ontsnippersplannen en maatregelen

Verkeersrisico wordt meegenomen bij het opmaken van prioritering van 

ontsnipperingsplannen en maatregelen

1.2.2.        Inrichting in functie van afschotvervulling

aanwezigheid (aantal) van stroken of gebieden in en rond bos- en natuurgebieden om 

afschot te vergemakkelijken

percentage opengrens zone bos-natuurgebied (GIS oefening bos-natuurgebieden versus 

weilanden, fietspaden, …)

aanwezigheid van stroken in maïs en landbouwgebied om afschot te  vervullen

1.3.        Verfijning beheerdoelstellingen/schaal

19)   De beheerdoelstellingen zijn afgestemd op gebiedsspecfieke omstandigheden

de beheerdoelstellingen houden rekening met lokale gebiedsspecifieke IHD, recreatie en 

landbouw

de normen worden bepaald ifv gebiedsspecifieke kenmerken

11)   De aanwezigheid van everzwijnen resulteert niet in een onaanvaardbaar gevoel van angst bij 

omwonenden, landbouwers of natuurgebruikers (recreanten)

13)   Risico op overdracht van ziekten naar landbouwdieren/veeteelt is aanvaardbaar (bepaald door 

aanwezigheid/spreiding evers in relatie tot aanwezigheid ziekte vatbare landbouwdieren)

15)   Risico op doorgeven van ziekte (overdraagbaar op mens of landbouwdieren) binnen de populatie 

door geografische spreiding van aanwezige everzwijnen is aanvaardbaar (vb. indicator: er is contact 

met everzwijnenpopulaties waarvan geweten is dat er ziektes aanwezig zijn)

16)   De leefgebieden (natuurgebieden) zijn voldoende groot en verbonden met elkaar om de leefbare 

everzwijnenpopulaties te kunnen herbergen en voldoende veerkracht te hebben om lokale impact van 

everzwijnen aan te kunnen

18)   Ruimtelijke inrichting van terreinen laat een efficiënte realistatie van de afschotvervulling toe (vb: 

indicator : aanwezigheid van stroken zonder gewassen om afschot toe te laten in of rond maïs en 

graanpercelen)
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Tabel 3.6: Lijst met mogelijke indicatoren per criterium (voortzetting) 

 

  

1.4.        Populatiedoelstellingen

1.4.1.        Leefbare populatie

explosie van aantalen van bepaalde categorie mag niet voorkomen

populatiestructuur in evenwicht

toestand van afgeschoten dieren (staalname ziektes, gewichtsdrempel per leeftijd)

nagaan of er aanwas is (via afschot en observaties)

opvolgen van afschot en aanwas via camera's 

1.4.2.        Rol in de natuur

24)   De everzwijnen kunnen hun rol vervullen als deel van het ecosysteem

als suggesties werden de aanwezigheid van woelplaatsen in bos en gewasverjonging 

vermeld, maar geen meetbare indicatoren (achtergrond over de informatiewaarde van deze 

indicatoren ontbreekt)

1.5.        Communicatiedoelstellingen

1.5.1.        Maatschappelijke tolerantie/houding

25)   Er is een maatschappelijk draagvlak voor de aanwezigheid van everzwijn en de gevolgen hiervan

er zijn geen meldingen van schade (in brede zin)

particulieren/doelgroepen melden dat everzwijnen en hun gevolgen niet wenselijk zijn

aantal klachten op een meldpunt of bij de minister

mensen aanvaarden evers aan de hand van enquetes

26)   Er is een maatschappelijk draagvlak voor de genomen beleidsbeslissingen ikv everzwijnenbeheer

democratisch model: stemming op beleidsniveau keurt beleidsbeslissingen goed

weinig reactie op jachtmethodes (via enquetes, pers)

de genomen beleidsbeslissingen worden uitgevoerd door de betrokken sectoren

aftoetsing draagvlak via enquete

1.5.2.        Doorstroming van informatie

bestaande informatie over minstens verkeersschade, landbouwschade, ziektes, afschot is 

raadpleegbaar

plaats waar informatie raadpleegbaar is, is gekend en eenvoudig toegankelijk voor iedereen

centrale website (vb. everzwijnen.be) met alle informatie/links naar informatie bestaat

27)   De bestaande informatie (waaronder landbouwschade en verkeersslachtoffers) wordt voldoende 

verspreid onder de betrokken actoren

23)   De aanwezige everzwijnenpopulaties laten een jaarlijks voldoende hoog afschot toe (duurzaam op 

lange termijn en tegemoetkomend aan vraag naar bejagingsmogelijkheden)

20)   Het populatiebeheer resulteert in het bereiken of behouden van een goede sociale 

populatiestructuur (verdeling over leeftijds- en geslachtscategorieën)

21)   De dieren bevinden zich in goede fysieke conditie (gevolgen van overpopulatie beperkt, link 

ziektes hoge densiteiten)

22)   De populatiegrootte garandeert het duurzaam blijven bestaan van de populatie (minimaal 

leefbare populatie MVP)
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Tabel 3.7: Lijst met mogelijke indicatoren per criterium (voortzetting). 

 

3.3 Bespreking van de resultaten 

3.3.1 Criteria 

Uit de verscheidenheid van criteria die naar voorkwamen blijkt duidelijk de complexiteit en 

de veelzijdigheid van het everzwijnenvraagstuk.  

Naast de ‘klassiekers’ die in het kader van everzwijnenschade evident zijn zoals 
landbouwschade (gewassen en risico op overdracht van ziekten) en verkeersongelukken 
werden in het kader van het beperken van de negatieve impact door everzwijnen 
(risicobeheer) ook negatieve impact op biodiversiteit (IHD-soorten, rode lijst-soorten) maar 
ook op de uitvoering van biotoopverbeterende maatregelen aangehaald. Daarnaast kwam 

ook de mogelijke schade aan particuliere eigendommen (tuinen) en openbare domeinen (o.a. 
parken) naar voor. Ook de negatieve impact op andere wildsoorten – en de bejaagbaarheid 

van deze soorten – werd aangehaald in het kader van mogelijke negatieve gevolgen door de 
aanwezigheid van everzwijnen. Tot slot werd ook aandacht gevraagd voor het meer 
subjectieve aspect van het veiligheidsgevoel dat beïnvloed kan worden door de aanwezigheid 
van everzwijnen in een bepaald gebied. 

Naast de aandacht voor het beheren van de mogelijke risico’s en negatieve impact ten 

gevolge van de aanwezigheid van everzwijnen wordt bij de doorvertaling van de 
overkoepelende doelstelling naar criteria echter ook duidelijk aandacht gevraagd voor het 
behoud van een leefbare, en bejaagbare, populatie die zijn rol kan spelen als deel 
van het ecosysteem. 

  

28)   Er is voldoende doorstroming omtrent de mogelijkheden voor schadepreventie

informatie over schadepreventie is beschikbaar op een gemeentelijk infopunt

de betrokkenen beschikken over voldoende kennis van de mogelijkheden

duidelijke informatieverpsreiding (vb. brochures) vanuit de doelgroeporganisatie naar haar 

leden

kennis hierover is aanwezig bij de betrokkenen (incl. groot publiek)

beheerplannen (wildbeheerplannen, natuurbeheerplannen, bosbeheerplan, 

everzwijnbeheerplan) zijn beschikbaar en eenvoudig consulteerbaar

leesbare infopanelen omtrent de motivatie van beheermaatregelen zijn aanwezig

leesbare infopanelen omtrent de uitvoering van beheermaatregelen zijn aanwezig

beheerstrategie werd opgemaakt in overleg met derden

er is een aanspreekpunt per WBE/regio/provincie/gemeente bereikbaar via telefoon of 

internet

1.5.3.        Platform/netwerk

32)   Communicatienetwerk laat snelle beheerbeslissingen toe

tijdsverloop tussen start van een communicatie en een beslissing

29)   De verschillende actoren (incl. groot publiek) zijn geïnformeerd over de beleidsdoelen en 

beheerbeslissingen en de motivaties ervoor

30)   De verschillende medegebruikers van het buitengebied zijn voldoende geïnformeerd over de 

uitvoering van beheermaatregelen op het terrein

31)   Er is een centraal aanspreekpunt (eventueel per beheergebied) voor het bekomen van informatie 

omtrent everzwijnen en het beheer ervan
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Opvallend is dat de werkgroep ook aangeeft dat een goed everzwijnenbeheerplan niet kan 

zonder een degelijk uitgewerkt onderdeel rond communicatie. Dit luik van het 
everzwijnenbeheerplan moet er onder andere voor zorgen dat; 

 De bestaande informatie voldoende verspreid wordt onder alle actoren, en dit zowel 
voor wat betreft de actuele situatie als voor bijvoorbeeld mogelijke preventieve 
maatregelen. 

 Zowel de actoren van het everzwijnenbeheer zelf, als het grote publiek, op de hoogte 
zijn van de beleidsdoelen, beheerbeslissingen én ook tijdig geïnformeerd worden of 

zich kunnen informeren over de uitvoering van maatregelen op het terrein. 
 Er uiteindelijk een draagvlak is voor de aanwezigheid van de everzwijnen en de 

gevolgen ervan, zowel als voor de genomen beleidsbeslissingen in het kader van het 
everzwijnenbeheer.  

 De bestaande communicatienetwerken ervoor kunnen zorgen dat er snelle 
beheerbeslissingen genomen kunnen worden.  

Tot slot werden er nog drie criteria voorgesteld die te maken hebben met 
landschapsinrichting en biotoopbeheer en één die te maken heeft met de schaal 
waarop de doelstellingen bepaald worden. Hierbij kan zich de vraag gesteld worden in hoever 
deze laatste effectief doelstellingen van het beheer op zich zijn, dan wel eerder reeds een 
kenmerk van de middelen of maatregelen die verwezenlijkt moeten worden om het behalen 
van andere doelstellingen mogelijk te maken. Het beantwoorden van deze vraag valt onder 
de discussie omtrent het verschil tussen effectieve ‘fundamentele (deel)doelstellingen’ van 

het beheer (beleidsdoelstellingen) en deeldoelstellingen die op zich een vertaling zijn van 
‘hoe’ of van welke concrete stappen verwezenlijkt dienen te worden om de fundamentele 
doelstellingen te kunnen halen (‘means objectives’, middelen-doelstellingen) (Knutson et al. 
2010, Decker et al.2012a, www.structureddecissonmaking.org).  

3.3.2 Scoren van de criteria 

Zie bespreking bij resultaten (3.2.2). 

3.3.3 Indicatoren 

Voor de meeste criteria brachten de leden van de werkgroep indicatoren naar voor in de 

tweede workshop (zie Tabel 3.4 tot en met  Tabel 3.7).  

 Veel van deze indicatoren voldoen aan de randvoorwaarde van meetbare, objectieve 
criteria te zijn. Sommige van deze indicatoren zijn een waarde (vb. aantal 
verkeersongevallen in een bepaald gebied, aantal schadegevallen), andere zijn 
trends in verloop van de tijd (vb. trend bejaagbaar wild). De meetbare indicatoren 
werden groen aangeduid in de tabel. 

 Een aantal indicatoren zijn eerder ja/nee indicatoren (vb. er is contact met potentieel 

zieke everzwijnen, er bestaat een meldpunt, aanspreekpunt). Deze indicatoren zijn in 
het geel aangeduid in de tabel.  

 Een deel van de indicatoren vergen duidelijk een zekere interpretatie of 
berekeningen om ze te kunnen evalueren (vb. vergelijking grootte van de gebieden 
met de berekende vereiste oppervlakte voor een ‘minimum viable population’, mate 
waarin …..). De mate waarin ze te ‘objectiveren’ zijn kan hier voor problemen 
zorgen. Immers uitspraken zoals ‘houden rekening met’ of ‘de mate waarin’ zijn nog 

voor interpretatie vatbaar. Deze categorie is in oranje aangeduid. Anderen kunnen, 
alhoewel het antwoord soms een ja/nee of een percentage is, enkel beantwoord 
worden op basis van het doorvoeren van enquêtes en de verwerking van de 
resultaten hiervan. Deze laatste categorie is paars aangeduid.  

Voor bepaalde criteria of eindpunten die als mogelijke doelstellingen van een goed 
everzwijnenbeheer naar voor kwamen uit de werkgroep werden geen indicatoren gevonden. 

Het gaat hierbij bijvoorbeeld om “het verzekeren van de rol van de everzwijnen in het 
ecosysteem en het inrichten van natuurgebieden zodat die een voldoende grote veerkracht 
hebben om de impact van everzwijnen te kunnen opvangen”.  



 

 

www.inbo.be Criteria en indicatoren voor het opvolgen en  
evalueren van het everzwijnenbeheer 

37 

 

3.3.4 Beschikbaarheid van informatie 

Slechts voor een aantal meetbare en gestandaardiseerde indicatoren is de nodige informatie 
al beschikbaar. Het gaat hierbij over informatie uit de screening van wildziekten bij een 
steekproef van geschoten everzwijnen (ANB), de trends in afschot- en voorjaarsstatistieken 
van andere wildsoorten (INBO), de kenmerken van de everzwijnen die geschoten zijn (ANB 

+ INBO), de stand van instandhouding van IHD soorten (INBO) en rode lijst soorten (INBO) 
(alhoewel niet duidelijk of deze gegevens beschikbaar zijn op een voldoende fijne schaal om 
ze te kunnen koppelen aan de aanwezigheid van everzwijnen, dit zal vermoedelijk soort per 
soort bekeken moeten worden).  

Duidelijk wordt dat alhoewel er wel heel wat mogelijke potentiële indicatoren zijn, en een 
deel daarvan in het buitenland of Wallonië gebruikt worden (zie verder), voor de meeste 

ervan in Vlaanderen actueel de informatie ofwel niet bestaat, ofwel verspreid zit bij tal van 

actoren (zie kolom vier in Bijlage 1). 

3.3.4.1 (Landbouw)schade 

Niet al de schadegevallen worden systematisch en op een gestandaardiseerde manier bij 
elkaar gebracht en veelal zijn niet alle gegevens gekend (vb. de beschadigde teelt, 
oppervlakte of de geldelijke omvang (schatting) van het verlies).  

Een deel van de schadegevallen wordt geregeld tussen de jager en de landbouwer, of wordt 

opgelost door het plaatsen van een elektrische draad na het bemerken van de eerste schade. 
Soms is de bijzondere veldwachter de eerste persoon die door de landbouwer wordt 
aangesproken in geval van schade of die weet heeft van de schade.  

Er is echter geen enkel systeem momenteel in voege waar de nodige informatie volledig en 
systematisch verzameld wordt. 

i.) Een aantal schadegevallen worden doorgegeven via de bevraging door de 

Boerenbond aan haar leden (http://www.boerenbond.be/Voor-
leden/Themas/Natuur/schade-enquete). Deze enquête is echter vrijwillig en geeft 
zeker geen volledig beeld, ook wordt er in de enquête niet gevraagd om de omvang 
van de schade in euro’s in te schatten. Gezien er aan deze melding ook geen 
schadevergoeding gekoppeld is, blijft de incentive voor de landbouwer om zijn 
schade te melden via het systeem beperkt.  

ii.) Schadegevallen waarbij de schadelijder hoopt een vergoeding te krijgen op basis van 

het wildschadebesluit (BVR. 03/07/2009) (voor everzwijn een uitvoering van artikel 
25§1.2 van het jachtdecreet 24/07/1991) worden gemeld aan het Agentschap voor 
Natuur en Bos. De gegevens omtrent deze aanvragen worden door het Agentschap 
verzameld in een specifieke databank. De omvang van deze dossiers is wel gekend.  

In contrast met deze situatie in Vlaanderen bestaan er in de ons omliggende landen 

voorbeelden waar er wel een hogere graad van standaardisatie en centralisatie van alle 
schadegevallen is. In bepaalde landen gaat dit samen met het feit dat niet de individuele 

jager zelf de schade betaalt maar dit op een andere manier gebeurt. 

In sommige landen zoals in Nederland wordt alle schade, voor zover ze in aanmerking komt 
om betaald te worden, door de overheid betaald via een speciaal fonds; Faunafonds in 
Nederland. Per half jaar publiceert het Faunafonds voor alle schadegevallen die geclaimd 
werden het gewas, de oppervlakte van het perceel, de beschadigd oppervlakte, de 
schadeveroorzakende diersoorten – met % verdeling - , de getaxeerde schade en de 

uitbetaalde schade beschikbaar (voorbeeld voor 2012 http://www.faunafonds.nl/ 
upl/files/Schadecijfers%5Cwebsite2012-2.pdf).  

In andere landen wordt de schade betaald door een orgaan dat jagers of 
wildbeheereenheden samen vertegenwoordigd. Zo is het in Frankrijk de taak van de 
Departementale Jagers Federaties (Fédérations Départémentale des Chasseurs -

www.chasseurdefrance.com) om schade door grofwild aan landbouwers te vergoeden. Dit 
gebeurt aan de hand van schade-experts. Gezien het schadefonds van deze departementale 

jagersverenigingen gevoed wordt door de jaarlijkse verplichte bijdrage van elke jager die op 
grofwild jaagt in dat departement, worden alle gegevens jaarlijks verwerkt per departement 

http://www.boerenbond.be/Voor-leden/Themas/Natuur/schade-enquete
http://www.boerenbond.be/Voor-leden/Themas/Natuur/schade-enquete
http://www.faunafonds.nl/%20upl/files/Schadecijfers%5Cwebsite2012-2.pdf
http://www.faunafonds.nl/%20upl/files/Schadecijfers%5Cwebsite2012-2.pdf
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om de bijdrage voor het volgende jaar te berekenen. Op die manier bestaat er dus ook een 

jaarlijks, geografische gerefereerd, gestandaardiseerde opvolging van de aantallen, 
oppervlakte en financiële omvang (euro’s) van de door everzwijnen veroorzaakte schade. 
(pers.communicatie Guibert 2013 & Guibert 2011).  

In Wallonië werd er een ‘tool’ ontwikkeld die door schade-experts gebruikt wordt om de 
schade in te schatten op het terrein. Tegelijkertijd zorgt deze (online) tool er ook voor dat 
alle informatie op een gestandaardiseerde methode verzameld wordt en er zo makkelijk een 
gestandaardiseerd overzicht kan opgemaakt worden (Fourrages Mieux Asbl.). Nadeel is dat 

er nog steeds een deel van de gevallen niet gekend zijn wanneer de jager en landbouwer 
samen de omvang van de schade bepalen, zonder hulp van een expert. Daarnaast wordt er 
in Wallonië bij de jaarlijkse ‘15 mei telling’ aan alle landbouwers gevraagd om per perceel 
aan te geven of er het voorbije jaar meer dan 5% van het perceel beschadigd is geweest 

door everzwijnen (Widar 2013). Ook dit geeft een gestandaardiseerd beeld, zij het aan de 
hand van zelfrapportage, van de aantallen en evolutie in landbouwschade. 

3.3.4.2 Verkeersslachtoffers 

Ook hier stelt zich in Vlaanderen het probleem dat hoewel er eenvoudige, objectieve 
indicatoren naar voor werden geschoven door de werkgroepleden, er actueel geen 
informatiebron bestaat die de nodige informatie voor deze indicatoren op een systematische 
en gestandaardiseerde manier verzamelt. Zowel de jachtrechthouders, hun bijzondere 
veldwachters, de politie, het ANB en eventueel ook verzekeringsmaatschappijen hebben 

allemaal kennis van een deel van de gebeurde verkeersongelukken. In sommige gevallen 
brengt de schadelijder ook niemand op de hoogte en is er dus geen kennis van het ongeluk. 
Sommige ongelukken worden dan weer vermoedelijk langs verschillende kanalen gemeld en 
lopen zo het risico ‘dubbel’ geteld te worden.  

Om deze belangrijke indicator te operationaliseren moeten er naar de toekomst duidelijke 
afspraken gemaakt worden over de informatiedoorstroom betreffende verkeersongelukken 
zodat het evalueren op basis van een systematische en gestandaardiseerde rapportering 

mogelijk wordt. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen de politie, bijzondere 
opsporingsagenten, de wegbeheerders en mensen met zweethonden in het kader van 
aanrijdingen in delen van Nederland (www.groennetwerk.nl). 

Een eerste initiatief werd reeds genomen in Limburg waarbij de verschillende politiediensten 
gevraagd werden van alle ongelukken waarbij dieren betrokken waren bij te houden over 
welke soort het ging. Op deze manier kunnen ‘zwarte punten’ in kaart gebracht worden. 

3.3.4.3 Meldpunt, bevragingen breed publiek, bevragingen stakeholders 

Voor een heel aantal indicatoren zou een meldpunt in het leven geroepen moeten worden of 
dient met enquêtes bij het groot publiek gewerkt te worden of met bevragingen bij bepaalde 
doelgroepen. De nodige informatie voor het bepalen van de status van deze indicatoren is 

dus niet beschikbaar op dit moment.  

Voorbeelden van bevragingen bij het groot publiek of waarvoor een meldpunt nodig zou zijn, 

zijn onder andere indicatoren voor het veiligheidsgevoel, het draagvlak voor de aanwezigheid 
van de everzwijnen, voor de beleidsbeslissingen of voor gekozen beheermaatregelen. 
Gegevens omtrent bijvoorbeeld de aanwezigheid van inrichtingen (vb. open stroken in de 
maïs) om het afschot te vergemakkelijken, ongelukken bij jacht op andere soorten ten 
gevolge van de aanwezigheid van everzwijnen of problemen bij de haalbaarheid of 
uitvoerbaarheid van biotoopbeheer, zullen bevraagd moeten worden bij respectievelijk de 
jagerij en natuurbeherende organisaties (of ANB voor dit laatste). 

Ook de nodige informatie over het al dan niet beschikbaar zijn van heel wat communicatie-
informatie bronnen kan makkelijk en snel op een objectieve manier nagegaan worden.  

  

http://www.groennetwerk.nl/
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3.4 Algemene conclusies betreffende de doelstellingen voor 

het everzwijnenbeheer 

Uit de workshops komt duidelijk naar voor dat volgens de deelnemers van de werkgroep de 

volgende deelaspecten overwogen moeten worden bij het opmaken van een goed 
everzwijnenbeheerplan; 

 beheer (beperking) van concrete risico’s zoals landbouwschade, verkeersongelukken, 
ziekterisico naar mens en dier, …. 

 aandacht voor meer subjectieve gevoelens (perceptie) die gekoppeld zijn aan de 
aanwezigheid van everzwijnen (vb. angstgevoel bij wandelaar, landgebruikers …) 

 het accepteren van everzwijnen als een inheemse diersoort, wat zich vertaalt in  
o een leefbare populatie (deel van een metapopulatie? ) 

o die haar rol in de natuur kan spelen 
o duurzaam bejaagd kan worden  

 het verzekeren van een degelijke communicatie die ervoor zorgt dat 
o de bestaande informatie voor alle belanghebbenden en geïnteresseerden 

beschikbaar en eenvoudig consulteerbaar is 

o er een draagvlak voor de aanwezigheid van everzwijnen en voor de genomen 
beleidsbeslissingen en gekozen beheermaatregelen is  

o de verschillende belanghebbenden snel en efficiënt met elkaar kunnen in 
contact komen om tot snelle en efficiënte beheerbeslissingen te komen 

Actueel resulteerde de oefening in 32 mogelijke criteria als doorvertaling van de 
overkoepelende beheerdoelstelling. Een oefening om de voorgestelde doelstellingen 
(criteria) verder hiërarchisch op te delen naar fundamentele doelstellingen (‘end objectives’, 

‘fundamental objectives’) en sub- of middelen-doelstellingen gebeurde tot nu toe nog niet 

door het INBO. Deze oefening zou kunnen gebeuren maar riskeert een zeker waardeoordeel 
over doelstellingen met zich mee te brengen. Een terugkoppeling met de stakeholders na het 
doorvoeren van een dergelijke oefening lijkt dan ook zeker aangewezen.  

De workshop rond de mogelijke concrete indicatoren die gebruikt kunnen worden om na te 
gaan in welke mate de bovenstaande beheerdoelstellingen al dan niet gehaald worden 

resulteerde voor zo goed als alle mogelijke criteria of deeldoelstellingen in potentieel te 
gebruiken meetbare, objectiveerbare en te standaardiseren indicatoren. Dit wil echter niet 
zeggen dat de nodige informatie voor deze indicatoren ook beschikbaar is. 

Voor slechts een beperkte set van indicatoren (ziektescreening bij evers, kenmerken van 
het afschot, trends in afschot en voorjaarsstand van andere wildsoorten, rode lijsten, IHD 
soorten) is de informatie nu volledig beschikbaar. 

De informatie nodig voor de andere indicatoren is in de meeste gevallen niet beschikbaar of 

niet systematisch, volledig en gestandaardiseerd voor handen op dit moment. 

Voor sommige indicatoren kan de nodige informatie relatief snel bekomen worden door 
het uitvoeren van enquêtes (bevragingen) bij het brede publiek of bij specifieke 
stakeholder groepen, voor andere zou het oprichten van een meldpunt een oplossing 
kunnen zijn. Voor dit laatste dienen wel een aantal methodologische aspecten verder 
bekeken te worden. 

Voor bepaalde indicatoren (vb. landbouwschade & verkeersongelukken) zit de bestaande, 

maar onvolledige, informatie verspreid over meerdere belanghebbenden en wordt zo goed 
als niet op een gestandaardiseerde, systematische manier verzameld op dit moment in 
Vlaanderen. Hierdoor worden niet steeds alle nodige deelaspecten van de mogelijke 
indicatoren verzameld (vb. oppervlakte, euro’s … voor schade aan parken of tuinen). 

Het operationaliseren van deze indicatoren zal dus dringend duidelijke afspraken, toekennen 
van verantwoordelijkheden en concrete initiatieven vergen. Voorbeelden van een mogelijke 

aanpak voor sommige indicatoren kunnen in het buitenland gevonden worden (vb. schade 
aan landbouwpercelen…).  
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4 Vraag 2: Criteria (randvoorwaarden en/of 

kenmerken) voor beheermaatregelen 

4.1 Methode en vraagstelling 

4.1.1 Vraag aan de deelnemers 

Om in het verder verloop van het proces tussen de mogelijke alternatieve 

beheermaatregelen of beheerstrategieën2 te kunnen kiezen, wordt er in eerste instantie 
gekeken in welke mate de voorgestelde beheermaatregelen tegemoet komen aan de criteria 
en deelkenmerken van de beheerdoelstellingen (zie Figuur 1.1).  

Alhoewel dit in theorie een logische werkwijze is, bleek in de voorbereiding reeds dat er snel 
randvoorwaarden voor maatregelen naar voor komen in het kader van het 
everzwijnenbeheer, die men niet direct koppelt aan een beheerdoelstelling. De lijn tussen 
doelstellingen, middelen-doelstellingen en maatregelen is in de praktijk ook niet steeds 

eenvoudig te maken. Er werd daarom gekozen aan de deelnemers de volgende vraag te 
stellen: 

 Aan welke criteria (randvoorwaarden en/of kenmerken) moet een maatregel voldoen 
om een goede maatregel te zijn in het kader van het everzwijnenbeheer? (wat zijn 
de eigenschappen van een goede maatregel) ? 

4.1.2 Werkwijze 

In dezelfde oefening waarin gevraagd werd naar criteria die een doorvertaling vormen van 

de overkoepelende beheerdoelstelling, werd aan de leden van de werkgroep gevraagd de 
bovenstaande vraag te beantwoorden.  

De voorstellen die via de post-its naar voor werden gebracht werden opgedeeld in de criteria 
die een doorvertaling zijn van de beheerdoelstelling (vraag 1), deze die een kenmerk of 

randvoorwaarde van een goede beheermaatregel weergeven (vraag 2) of een parameter om 
de uitvoering van het beheer mee op te volgen –vraag 3 (zie 5).  

In de derde workshop werd gevraagd aan de werkgroepleden om indicatoren aan te brengen 
die gebruikt zouden kunnen worden om op een objectieve manier na te gaan in welke mate 
de maatregelen effectief voldoen aan de kenmerken van de in de eerste workshop 
voorgestelde voorwaarden of criteria. Hiervoor werd dezelfde aanpak gebruikt als beschreven 

voor de tweede workshop waarin de indicatoren voor de deeldoelstellingen gezocht werden 
(zie 3.1.2.3). 

  

                                                

2 Geheel van mogelijke beheermaatregelen (jachtmiddelen) die binnen het kader van een totaal plan ingezet worden 

om een specifiek doel te bereiken, en waarbij de concrete uitvoering van de beheermaatregelen in tijd en ruimte 

gespecifieerd wordt. 
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4.2 Resultaten 

4.2.1 Criteria (Randvoorwaarden en/of kenmerken) voor maatregelen  

In het totaal werden 37 criteria voor maatregelen aangebracht gedurende de eerste 

workshop (zie Tabel 4.1. tot en met Tabel 4.4). Deze criteria kunnen verder onderverdeeld 
worden in zes grote blokken of thema’s, namelijk eerst een aantal algemene kenmerken en 
vervolgens kenmerken die te maken hebben met; 

 medegebruik, 
 administratie en regelgeving, 
 populatiebeheer (jachttechnische en andere methoden), 

 preventieve maatregelen,  

 communicatie, 
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Tabel 4.1: Overzicht van de criteria die voorgesteld werden als randvoorwaarden voor 

maatregelen met de bijhorende indicatoren. Merk op dat de nummering doorloopt t.o.v. de 
criteria voor de doelstellingen (zie Tabel 3.4 tot en met Tabel 3.7). 

 

2. Criteria/randvoorwaarden voor de opbouw van de set van maatregelen

2.1.        Algemene

De tijd tussen een vraag voor actie en de uitvoering van de maatregel is kort

De vooropgestelde maatregelen kunnen snel en overal in het plangebied(1) toegepast 

worden

Het voorgestelde beheerplan is goedgekeurd door de betrokkenen

enquête onder de betrokkenen

35)   De uitvoering van de maatregelen zijn afgestemd op de specifieke kenmerken van het gebied 

De vooropgestelde maatregelen in het beheerplan houden rekenening met de specifieke 

kenmerken van het gebied, zoals schadegevoeligheid van gewassen en biotopen, 

verkeersrisico's bij uitvoering

Bij de uitvoering van de vooropgestelde maatregelen in het beheerplan wordt rekenening 

gehouden met de specifieke kenmerken van het gebied, zoals schadegevoeligheid van 

gewassen en biotopen, verkeersrisico's bij uitvoering

De vooropgestelde maatregelen in het beheerplan houden rekenening met het tijdstip van 

de uitvoering (vb. broedseizoen) en met de aanwezigheid van kwetsbare biotopen

De uitvoering van de vooropgestelde maatregelen in het beheerplan houdt rekenening met 

het tijdstip van de uitvoering (vb. broedseizoen) en met de aanwezigheid van kwetsbare 

biotopen

De gemaakte afspraken worden uitgevoerd

38)   De mogelijkheden voor recreatieve jacht zijn voorzien in de set van maatregelen 

Jacht door recreatieve jagers maakt deel uit van de vooropgestelde maatregelen in het 

beheerplan

De bestaande kennis over de uitvoering van de beheermaatregelen is doorvertaald in het 

beheerplan

De bestaande kennis over de uitvoering van de beheermaatregelen is doorvertaald in de 

uitvoering van de beheermaatregelen

40)   De efficiëntie en effectiviteit van beheermaatregelen is geoptimaliseerd 

Periodiek overleg  ifv het optimaliseren van de beheermaatregelen wordt voorzien

Periodiek overleg  ifv het optimaliseren van de beheermaatregelen werd voorzien

De bestaande kennis over de uitvoering van de beheermaatregelen wordt gebruikt om de 

inzet van de beheermaatregelen te optimaliseren

De bestaande kennis over de uitvoering van de beheermaatregelen werd gebruikt om de 

inzet van de beheermaatregelen te optimaliseren

2.2.        Medegebruik

Er wordt een centraal meldpunt voorzien voor het melden van activiteiten (alle 

buitenactiviteiten)

Er treden geen conflictsituaties op op het terrein

33)   De beheermaatregelen zijn voldoende flexibel om op korte termijn te kunnen toegepast worden 

waar en wanneer nodig 

34)   De beheerstrategie wordt gedragen door de betrokken terreineigenaars(2), landgebruikers en 

jachtrechthouders

36)   De uitvoering van de beheermaatregelen is afgestemd op/houdt rekening met bestaande 

beheerdoelstellingen van vogel- en habitatrichtlijngebieden (gunstige staats van instandhouding) 

37)   De uitvoering van de beheerstrategie wordt niet gehinderd door het ontbreken van de 

medewerking van eigenaars van terreinen noodzakelijk voor de implementatie van de strategie 

39)   Bestaande kennis over effectiviteit en efficiëntie van beheermaatregelen wordt (is) in rekening 

gebracht 

41)   De uitvoering van beheermaatregelen en andere activiteiten van medegebruik van het 

buitengebied zijn op elkaar afgestemd 
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Tabel 4.2: Overzicht van de criteria die voorgesteld werden als randvoorwaarden voor 

maatregelen met de bijhorende indicatoren (voortzetting). 

 

  

2.2.        Medegebruik

Er wordt een centraal meldpunt voorzien voor het melden van activiteiten (alle 

buitenactiviteiten)

Er treden geen conflictsituaties op op het terrein

42)   Medegebruikers zijn geïnformeerd over de uitvoering van beheermaatregelen 

Infoborden worden voorzien bij de uitvoering op het terrein

Medegebruikers zijn geïnformeerd over het beheerplan

Duidelijke afspraken met de medegebruikers (relevante georganiseerde recreanten) 

werden gemaakt over tijd en ruimte met betrekking tot de uitvoering van de 

beheermaatregelen

De activiteiten zijn gekend bij ANB

De uitvoering van de beheermaatregelen wordt aangekondigd via infoborden op het terrein

Een degelijk plan van aanpak bestaat voor de uitvoering van de beheermaatregelen

Uitvoering van afschot wordt gerealiseerd vanop de hoogzit

2.3.        Administratie & regelgeving

45)   De procedure voor het verkrijgen van vergoeding voor landbouwschade is eenvoudig en duidelijk 

De procedure is duidelijk omschreven op een website of een folder

De betrokken vinden de procedure duidelijk en eenvoudig

Jaarlijks betaald bedrag voor schade door de overheid

47)   De administratieve verplichtingen verbonden aan de uitvoering van maatregelen wordt (is) geminimaliseerd 

Het aantal benodigde documenten voor het bekomen van afschot/plaatsen van een hoogzit

Het aantal benodigde documenten voor het bekomen van schadevergoeding

48)   De beheermaatregelen zijn conform bestaande regelgeving 

Alle vooropgestelde beheermaatregelen in het beheerplan zijn wettelijk mogelijk en 

werden goedgekeurd door ANB

Het aantal vastgestelde inbreuken

Het aantal beheerplannen voor natuur- of bosgebieden waarin geen ontheffing voor het 

doden van everzwijnen voor zien is

50)   De beheermaatregelen respecteren de eigendoms- en jachtrechten 

Er worden beheermaatregelen tegen wil of dank opgelegd en uitgevoerd

51)   De uitvoering van beheermaatregelen is afdwingbaar

Uitvoering door derden zonder instemming

Minimum afschot met boetes

46)   Middelen voorzien voor het betalen van schade door de overheid waar aanspraak wettelijk 

mogelijk is (opm. twee visies over norm : voldoende middelen versus geen taak van de overheid om 

schade te betalen) 

49)   De optimalisatie van de uitvoering van beheermaatregelen conform een beheerstrategie wordt 

niet gehinderd in tijd of ruimte door wettelijke beperkingen (vb. probleem van doden van dieren in 

natuurreservaten, afdoende middelen voor bestrijding) 

44)   De beheermaatregelen houden rekening met de veiligheid van alle actoren en gebruikers van het 

buitengebied 

41)   De uitvoering van beheermaatregelen en andere activiteiten van medegebruik van het 

buitengebied zijn op elkaar afgestemd 

43)   De negatieve impact van beheermaatregelen op het medegebruik van het buitengebied wordt zo 

laag mogelijk gehouden 
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Tabel 4.3: Overzicht van de criteria die voorgesteld werden als randvoorwaarden voor 

maatregelen met de bijhorende indicatoren (voortzetting). 

 

  

2.4.        Populatiebeheer

De vooropgestelde populatieregulerende maatregelen in het beheerplan houden 

rekenening met de schadegevoeligheid van gewassen en biotopen

Bij de uitvoering van de vooropgestelde populatieregulerende maatregelen in het 

beheerplan wordt rekenening gehouden met de schadegevoeligheid van gewassen en 

biotopen

De beheermaatregelen houden rekening met gebiedsspecifieke gevoelige periodes en 

biotopen

De wettelijke beperkingen in tijd

De beperkingen opgelegd in het beheerplan

er is overleg geweest met de andere actoren bij de opmaak van het beheerplan

geen beperkingen op het aantal everzwijnen die geschoten mogen worden

mogelijkheden om het afschotplan in de loop van het jaar bij te sturen voor wat betreft 

aantallen en verhoudingen

zie 56

De wetgeving laat toe om een selectief te kunnen ingrijpen

De keuze van welke dieren geschoten kunnen wordt toegelaten door de gekozen 

maatregelen

De vooropgestelde verdeling over de geslachten en leeftijd wordt gerealiseerd

59)   De populatieregulerende maatregelen houden maximaal rekening met dierenwelzijn 

Voerende vrouwlijke everzwijnen met afhankelijke jongen worden niet geschoten

Beschikbaarheid van zweethonden voor nazoek

Schot moet dodelijk zijn

Beschikbaarheid van zweethonden voor nazoek

Aanspreken van dieren moet mogelijk zijn

Voerende vrouwlijke everzwijnen met afhankelijke jongen worden niet geschoten

Het aantal alternatieve populatieregulerende beheermaatregelen

52)   De populatieregulerende beheermaatregelen resulteren in een minimale schade aan gewassen 

en biotopen (ruimtelijk en temporeel) 

53)   De populatieregulerende beheermaatregelen resulteren in een minimale verstoring en/of 

negatieve impact op andere soorten 

54)   De uitvoering van populatieregulerende beheermaatregelen wordt niet beperkt in tijd (vb. 

indicator : is jaarrond mogelijk) 

55)   De populatieregulerende beheermaatregelen zijn afgestemd met andere actoren in het 

buitengebied (natuur, landbouw, politie, Agentschap voor Natuur en Bos) 

56)   De populatieregulerende maatregelen kunnen inspelen in op mogelijke populatiefluctuaties ten 

gevolge van het al dan niet voorkomen van mastjaren 

57)   De populatieregulerende maatregelen kunnen inspelen in op mogelijke (variabele) jaarlijkse 

aangroei (ook andere oorzaken dan mastjaren) 

58)   De populatieregulerende maatregelen kunnen selectief ingrijpen op de noodzakelijk leeftijd- en 

geslachtcategorieën 

60)   De jachttechnische beheermaatregelen houden rekening met de principes van weidelijkheid (vb. 

indicator ; niet schieten van dieren waarvan jongen afhankelijk zijn) 

61)   Naast jachttechnische beheermaatregelen worden ook alternatieve populatieregulerende 

beheermaatregelen voorzien 
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Tabel 4.4: Overzicht van de criteria die voorgesteld werden als randvoorwaarden voor 

maatregelen met de bijhorende indicatoren (voortzetting). 

 

2.5.        Preventieve maatregelen

Aantal/Lengte afgerasterde landbouwpercelen

Aantal/Lengte afgerasterde bos- en natuurgebieden

Aantal percelen waar afweergeurstoffen gebruikt worden

Aantal landbouwschadedossiers waarin de toepassing van preventieve maatregelen 

vermeld wordt

(Aanvraagformulieren voor bijzondere bejaging en bestrijding die melding maken 

preventieve maatregelen)

Aanwezigheid van verkeersborden

Aanwezigheid van snelheidsbeperkingen ifv overstekend wild

Aanwezigheid van rijbaanversmallingen ifv overstekend wild

De in het beheerplan voorgestelde afrasteringen van wegen of percelen zijn afgetoest met 

ontsnipperingsinitiatieven van de overheden

Informatie over risico op ziekteoverdracht wordt verspreid

Controle van geschoten dieren op ziektes die overgedragen kunnen worden naar mensen

Toegang tot bedrijven waarvoor risico bestaat op ziekteoverdracht is gereguleerd

Controle van geschoten dieren op ziektes die overgedragen kunnen worden naar 

landbouwdieren

Afspraken staan vermeld in het beheerplan

Afspraken zijn gemaakt

Afspraken staan vermeld in het beheerplan

Afspraken zijn gemaakt

2.6.        Communicatie

Is een overlegoorgaan aangesteld?

Kunnen de vertegenwoordigers van alle actoren snel gecontacteerd worden? 

(emailadressen zijn gekend)

Er is frequent overleg

Het overleg resulteert in de coördinatie van de beheermaatregelen

Afspraken staan vermeld in het communicatieplan (maakt al dan niet deel uit van het 

beheerplan)

Afspraken zijn gemaakt

69)   De communicatiemaatregelen laten een regelmatig overleg toe om tijdig en op de juiste plaats 

efficiënte beheermaatregelen te kunnen nemen 

70)   De nodige afspraken bestaan over het aanleveren van middelen (mensen, materiaal en geld) 

nodig voor implementeren van een communicatiestrategie naar alle betrokken actoren (incl. groot 

publiek en omwonenden) 

63)   Er worden naast populatieregulerende maatregelen ook preventieve maatregelen voorzien in 

kader van verkeersveiligheid 

64)   Bij het nemen van maatregelen in het kader van verkeersveiligheid of ter bescherming van 

eigendommen wordt rekening gehouden met bestaande ontsnipperingsinitiatieven en algemene 

ontsnipperingsdoelstellingen 

65)   Er worden naast populatieregulerende maatregelen ook preventieve maatregelen voorzien in 

kader van het risico van ziekteoverdracht naar mensen 

66)   Er worden naast populatieregulerende maatregelen ook preventieve maatregelen voorzien in 

kader van het risico van ziekteoverdracht naar landbouwdieren 

67)   De nodige afspraken tussen verschillende actoren bestaan over de uitvoering van preventieve 

maatregelen (vb. rasters) 

68)   De nodige afspraken bestaan over het aanleveren van middelen (mensen, materiaal en geld) 

nodig voor het nemen van preventieve maatregelen 

62)   Er worden naast populatieregulerende maatregelen ook preventieve maatregelen voorzien in 

kader van landbouwschade 
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4.2.1.1 Algemeen (criteria 33 tot en met 40) 

Er werd gevraagd naar flexibele maatregelen die toegepast kunnen worden waar en wanneer 
nodig en die gedragen worden door de betrokken terreineigenaars, landgebruikers en 
jachtrechthouders. Deze gedragenheid dient er in te resulteren dat de uitvoering van de 
gekozen set van maatregelen niet belemmerd wordt door het niet meewerken van 
terreineigenaars of gebruikers. Voor de set van maatregelen wordt verwacht dat op basis 
van de bestaande kennis en informatie, de efficiëntie en effectiviteit geoptimaliseerd zijn en 

dat de maatregelen rekening houden met de gebiedsspecifieke kenmerken, waaronder de 
doelstellingen van de Habitat- en Vogelrichtlijngebieden. Tot slot werd er ook gesteld dat 
recreatieve jacht zijn plaats binnen het totaal pakket van maatregelen moet kunnen 
behouden (de vraag kan gesteld worden of dit geen deeldoelstelling is). 

4.2.1.2 Medegebruik (criteria 41 tot en met 44) 

Er wordt verwacht dat er een maximale afstemming is tussen de set van gekozen 

beheermaatregelen en andere vormen van medegebruik in het gebied (in twee richtingen). 
Hierbij werd zowel gedacht aan mogelijke gevolgen bij de keuze van bepaalde 
beheermaatregelen voor andere gebruikers, de veiligheid van andere gebruikers, als de 
informatiedoorstroming omtrent de concrete uitvoering van beheermaatregelen. 

4.2.1.3 Administratie & regelgeving (criteria 45 tot en met 51) 

Er werd duidelijk gevraagd om de administratieve lasten in het kader van beheermaatregelen 

zo minimaal mogelijk en de regelgeving zo transparant en duidelijk mogelijk te houden. De 
beperking in het plannen of uitvoeren van een set van concrete maatregelen ten gevolge van 
regelgeving moet volgens de deelnemers van de werkgroep zo minimaal mogelijk zijn. 
Daarnaast werd ook voor andere aspecten, zoals de uitbetaling van schade, een duidelijke en 
eenvoudige administratie gevraagd. Omgekeerd verwacht men dat de gekozen set van 

maatregelen conform is aan de bestaande wetgeving. Een conflictsituatie kan bestaan tussen 

de twee laatste criteria van deze ‘blok’ (50 & 51), met name dat een randvoorwaarde voor 
goede maatregelen enerzijds is dat ze de eigendoms- en jachtrechten respecteren, 
anderzijds dat ze afdwingbaar zijn. 

4.2.1.4 Populatiebeheer (criteria 52 tot en met 61) 

Voor de populatieregulerende maatregelen komen een aantal randvoorwaarden terug die ook 
al algemeen als randvoorwaarden voor alle maatregelen naar voor gekomen waren. Zo werd 

er gesteld dat de populatieregulerende maatregelen flexibel – minimaal beperkt in tijd en 
ruimte - moeten zijn om te kunnen inspelen op fluctuaties, selectief moeten kunnen zijn, 
rekening moeten houden met de biotoopkenmerken (impact op landbouwgewassen en 
biodiversiteit minimaliseren) en maximaal afgestemd met andere actoren. Ook werd vanuit 
de werkgroep voorgesteld dat de populatieregulerende beheermaatregelen bovendien 
maximaal rekening dienen te houden met dierenwelzijn en weidelijkheid (voor wat betreft 

jachtmaatregelen). Ook het overwegen van mogelijke alternatieven voor jacht werd 

gesuggereerd gedurende de workshop in het kader van populatieregulatie.  

4.2.1.5 Preventieve maatregelen (criteria 62 tot en met 68) 

De werkgroep suggereert dat een goed maatregelenpakket, naast populatieregulerende 
maatregelen, ook een luik preventieve maatregelen omvat. Het gaat hier om preventieve 
maatregelen in het kader van landbouwschade, het beschermen van eigendommen, het 
beperken van het risico op ziekteoverdracht en het beperken van risico’s op 

verkeersongelukken. Daarnaast wordt hier gesteld dat bij het gebruik van preventieve 
maatregelen in het kader van verkeersrisico’s of ter bescherming van eigendommen (lees 
het plaatsen van tijdelijke of permanente rasters) er rekening dient gehouden te worden met 
maatregelen die (gepland zijn om) het gebied te ontsnipperen. Tot slot wordt voorgesteld dat 
duidelijke afspraken omtrent de uitvoering en de financiering (mensen en middelen) van 
preventieve maatregelen deel uitmaken van een goed plan van aanpak.  
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4.2.1.6 Communicatie (69 tot en met 70) 

Tot slot werd verwoord dat ook de communictiemaatregelen, nodig voor een regelmatig 
overleg om snel en efficiënt te kunnen reageren, en de nodige, duidelijke afspraken rond de 
uitvoering van de communicatiestrategie (mensen en middelen), deel uitmaken van een 
goed plan van aanpak. 

4.2.2 Indicatoren 

Er werden in de derde workshop heel wat indicatoren naar voor gebracht door de leden van 
de werkgroep voor het opvolgen van de mate waarin voldaan werd aan de criteria 
(randvoorwaarden) van goede beheermaatregelen.  

Uit deze oefening blijkt dat een heel deel van deze indicatoren afgeleid zouden kunnen 
worden uit het evalueren of analyseren van beheerplannen die opgemaakt worden in het 

kader van het everzwijnenbeheer in een concreet gebied. Deze zijn in de tabel allemaal 
weergegeven in bruine tekst. Dit zijn bijna altijd een soort ‘procesindicatoren’ die een 
antwoord geven op vragen zoals; 

 Werd er rekening gehouden met andere medegebruikers van de open ruimte bij de 
keuze van de beheermaatregelen ? 

 Werd de bestaande kennis rond everzwijnenbeheer meegenomen bij de keuze van de 
beheerstrategie ? 

 … 

Andere indicatoren voor de maatregelen vereisen dan weer het antwoord op een analyse of 
bevraging, bij belanghebbenden of bij het brede publiek, na het uitvoeren van de 
beheermaatregelen. Deze hebben bijna allemaal te maken met de vraag ‘werd bij de 

uitvoering …..’ . 

Beide groepen indicatoren zijn veelal ‘ja/nee’ indicatoren of de samenvatting van de 

inschatting door mensen of belanghebbende groepen die bevraagd werden. 

Daarnaast zijn er een aantal indicatoren voor het opvolgen van maatregelen die afgeleid 
kunnen worden uit gegevens die verzameld worden in het kader van het uitvoeren van 
populatiemaatregelen (vb. meldingsfiche bij afschot van everzwijn). 
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5 Vraag 3: Het opvolgen van de uitvoering van 

beheermaatregelen 

5.1 Methode en vraagstelling 

5.1.1 Vraag aan de deelnemers 

De laatste groep indicatoren of variabelen waarover nagedacht werd in de workshops 

betreffen de gegevens/informatie die verzameld kunnen of moeten worden om na verloop 
van tijd na te gaan of, en in welke mate, de voorgestelde beheermaatregelen effectief 
uitgevoerd werden. Immers voor de evaluatie en mogelijke bijsturing van het (adaptief) 

beheer (zie Figuur 1.3), is het nodig na te kunnen gaan in welke mate de 
beheermaatregelen-mix ook effectief uitgevoerd is op het terrein.  

Aan de deelnemers van de workshop werd volgende vraag gesteld:  

 Geef aan welke elementen gebruikt kunnen worden die toelaten om te kijken of en 

hoe de beheermaatregelen uitgevoerd worden. (Wat werd er uitgevoerd?) 

5.1.2 Werkwijze 

In dezelfde oefening waarin gevraagd werd naar criteria die een doorvertaling vormen van 
de overkoepelende beheerdoelstelling, werd aan de leden van de werkgroep gevraagd de 

bovenstaande vraag te beantwoorden.  

De voorstellen die in deze eerste workshop via de post-its naar voor werden gebracht 

werden opgedeeld in drie groepen; 

 de criteria die een doorvertaling zijn van de beheerdoelstelling (vraag 1) 
 criteria die een kenmerk van een goede beheermaatregel weergeven (vraag 2) 
 parameters of variabelen om de uitvoering van het beheer op te volgen (vraag 3)  

In de derde workshop werd gevraagd aan de werkgroepleden om voor de voorgestelde 

criteria of variabelen, indicatoren aan te brengen die gebruikt zouden kunnen worden om op 
een objectieve manier na te gaan of de maatregelen effectief uitgevoerd werden (en/of in 
welke mate). Hiervoor werd dezelfde aanpak gebruikt als beschreven voor de tweede 
workshop waarin de indicatoren voor de deeldoelstellingen gezocht werden (zie 3.1.2.3). 
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5.2 Resultaten 

5.2.1 Mogelijkheden om de uitvoering van de beheermaatregelen 
mee op te volgen 

In het totaal werden er 15 mogelijke instrumenten of variabelen om de uitvoering van de 
beheermaatregelen mee op te volgen voorgesteld (Tabel 5.1). 

Tabel 5.1: Overzicht van de instrumenten of variabelen die voorgesteld werden voor het 
opvolgen van de uitvoering van de beheermaatregelen. Merk op dat de nummering doorloopt 

t.o.v. de criteria voor de maatregelen (zie Tabel 4.1 tot en met Tabel 4.4).  

 

3. Criteria voor het opvolgen van de uitvoering van beheermaatregelen

3.1.        Populatieregulerende maatregelen

3.1.1.        Jacht

71)   De geleverde jachtinspanningen per jachttype zijn gekend

Man-dagen per jachttype

72)   De ruimtelijke verdeling van de geleverde jachtinspanningen is gekend

jachtinspanning rapporteren per jachtgroep of jachtrechthouder

De jachtterreinen waarop op everzwijn bejaagd wordt zijn gekend

73)   Gerealiseerd afschot per jachttype is gekend

jachttype aankruisen op meldingsformulier

74)   Tijdstip van afschot is gekend

tijdstip op meldingsformulier (voor zover juridisch mogelijk)

74b) Geslacht en leeftijd van afschot is gekend

vermeld op het meldingsformulier

3.1.2.        Andere populatieregulerende maatregelen

75)   De mate waarin andere populatieregulerende maatregelen werden ingezet is gekend

Type, frequentie, plaats, duur en resultaat zijn gekend

76)   De ruimtelijke verdeling van de andere populatieregulerende maatregelen is gekend

Plaats is gekend

77)   Het aantal dieren dat via andere populatieregulerende maatregelen is verwijderd is gekend

Resultaat is gekend

78)   Tijdstip van verwijderen via andere populatieregulerende maatregelen is gekend

Tijdstip is gekend

3.2.        Landbouwschade

79)   Mate waarin landbouwpercelen afgerasterd werden is gekend

Percentage afgerastering: oppervlakte (per teelt)

Percentage afgerastering: aantal percelen (per teelt)

Percentage afgerastering: lengte bos-landbouw-overgang

80)   Mate waarin natuur- en bosgebieden ingerasterd werden is gekend

lengte raster tussen natuur/bosgebieden tov landbouwpercelen

Percentage van natuur- en bosgebieden die ingerasterd zijn

81)   De mate van uitbetaling van landbouwschade is gekend

euro/teelt

81b) De mate van afgekeurde aanvragen voor schadedossiers is gekend

aantal afgekeurde aanvragen

3.3.        Verkeersveiligheid

82)   Mate waarin rasters langs wegen geplaatst werden is gekend

Raster per wegtype

83)   Mate waarin wildspiegels geplaatst werden is gekend

Aantal plaatsen waar spiegels geplaats werden langsheen wegen
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Net zoals bij de vorige hoofdstukken kunnen deze parameters of variabelen opgesplitst 

worden in gegevens of kenmerken voor het opvolgen van;  

 De uitvoering van populatiemaatregelen 
o Jachttechnische (5 parameters) 
o Andere populatieregulerende maatregelen (4 parameters) 

 Het nemen van maatregelen tegen landbouwschade (4 parameters) 
 Het nemen van maatregelen in het kader van verkeersveiligheid (2 parameters) 

5.2.2 Beschikbaarheid van informatie 

Voor zo goed als alle aspecten/variabelen die voorgesteld werden, kon door de workshop ook 
duidelijk een voorstel geformuleerd worden over welke informatie nodig is voor het 

operationaliseren van de opvolging en wie deze informatie kan aanleveren of waar deze 
informatie gevonden kan worden.  

Voor de jachttechnische populatieregulerende maatregelen is er een deel van de informatie 
die kan afgeleid worden uit het meldingsformulier dat de jagers dienen in te vullen telkens 
een everzwijn geschoten is (tijdstip afschot, geslacht en leeftijd geschoten dieren). Voor het 
kennen van het jachttype (drukjacht, aanzit,..) zou nog een extra vak op het 
meldingsformulier voorzien moeten worden. Voor andere jachttechnische variabelen, zoals 
de geleverde jachtinspanning, de ruimtelijke verdeling van de jachtinspanning of de 
terreinen waarop evers bejaagd (mogen) worden, is de informatie momenteel niet 

beschikbaar en wordt ook niet ingezameld. Het verkrijgen van deze informatie vergt een 
bevraging bij de WBE’s of jagers, of de rapportage van deze gegevens via een 
‘everzwijnenbeheerplan’. 

Voor de niet jachttechnisch populatieregulerende maatregelen kan ervan uitgegaan worden 

dat deze handelingen allemaal vergunningsplichtig zullen zijn. Vermits aan het uitvoeren van 
vergunningsplichtige handelingen een rapportageplicht gekoppeld is, zou de nodige 

informatie theoretisch uit deze rapportage afgeleid moeten kunnen worden. 

De nodige informatie voor het opvolgen van de uitvoering van maatregelen in het kader van 
landbouwschade (afrasteren, mate van uitbetaling (als maatregel), mate van goedkeuring) is 
actueel niet gekend. De enige uitzondering hierop is de informatie betreffende het aantal 
schadeclaims die ontvangen werden door het ANB en de mate waarin deze dossiers 
afgekeurd werden. 

Tot slot is voor wat betreft informatie over het uitvoeren van verkeersmaatregelen 

vermoedelijk de informatie wel bestaande, maar niet gecentraliseerd is. Het plaatsen van 
rasters door gemeenten of andere overheden is zeker gedocumenteerd door deze overheden. 
De bestaande informatie dient echter opgevraagd te worden indien men ze wil gebruiken in 
het kader van het evalueren van de uitvoering van het everzwijnenbeheer. 

5.2.3 Bemerking  

Opvallend is dat hoewel communicatie zowel bij de doelstellingen als bij de randvoorwaarden 
voor maatregelen als een belangrijk aspect naar voor geschoven werd, er geen parameters 
of variabelen naar voor geschoven werden om de uitvoeringen of het nemen van stappen in 
het kader van de communicatie mee op te volgen.  
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6 Stand van zaken, conclusies en verdere stappen 

6.1 Stand van zaken en conclusies 

6.1.1 Criteria  

De antwoorden uit de verschillende workshops op de drie vragen laten toe een beeld te 
vormen van het geheel en de verscheidenheid van elementen en aspecten die, op zijn minst 
volgens één deelnemer van de werkgroep, een deel zouden moeten uitmaken van de 
gewenste toekomstige toestand en de manier waarop deze bereikt kan worden. 

Dit geheel van mogelijke eindresultaten voor een degelijk everzwijnenbeheer vormt een 

belangrijke aanzet voor een doorvertaling van de overkoepelende doelstelling voor die 
gebieden waar het everzwijn niet uitgeroeid zal/kan worden, zoals die bepaald werd door de 

beleidsvisie van de minister. Voor deze gebieden is de visie dat in deze gebieden ‘er bij het 
regionale wildbeheer rekening gehouden met de lokale omstandigheden betreffende 
biodiversiteit, schade aan landbouwgewassen, wildziekten, verkeer, maatschappelijk 
draagvlak en toerisme.‘ 

De opsomming door betrokken actoren van mogelijke elementen van de gewenste 
toekomstige situatie vormt een (eerste) belangrijke informatiebron voor het nemen van 

onderbouwde beleidsbeslissingen in het kader van het everzwijnenbeheer.  

Echter, onder andere door het wegvallen van de stap rond het toekennen van scores aan de 
verschillende criteria voor de doelstellingen, werd niet de stap gezet van het afwegen van 
het belang dat de ene actor hecht aan bepaalde effecten of impacts ten opzichte van andere, 
mogelijk tegengestelde, impacts die andere actoren belangrijk vinden.  

In het kader van wildbeheer vormt juist deze afweging vaak een moeilijke stap, gezien de 
grote verschillen in ‘waarden’ die door de verschillende actoren gehanteerd worden met 

betrekking tot fauna en het beheer ervan. Ook de verdeling van de baten (positieve effecten) 
en lasten (negatieve effecten) zijn vaak ongelijk verdeeld tussen de verschillende actoren en 
tussen actoren op verschillende geografische schalen (lokale belangen ten opzichte van 
regionale, nationale of zelfs internationale belangen en doelstellingen).  

Juist omwille van deze complexiteit door verschillen in ‘principiële waarden en standpunten’ 
tussen actoren en de verdeling van lasten en baten, vormt faunabeheer vaak het onderwerp 
van publieke discussies met naast rationele ook vaak of veelal waardegeladen argumenten.  

Daarenboven stelt zich in het kader van een participatieve besluitvorming de vraag naar 
welke organen/groepen een beslissingsinformerende (onderbouwende) rol hebben en welke 
actoren de uiteindelijke beslissingsnemende rol (beleidsverantwoordelijkheid, bevoegdheid, 

politieke verantwoordelijkheid) hebben (Decker et al. 2012b).  

Ook speelt de keuze van de geografische schaal, waarvoor het uiteindelijke beheermodel met 
bijhorende afgewogen doelstellingen en maatregelen opgemaakt moet worden, een 

belangrijke rol. Naast een politieke context (niveau en geografische schaal van 
verantwoordelijkheidsverdeling) dient hier ook naar de stuurbaarheid van bepaalde 
interacties/effecten op een bepaalde regionale schaal gekeken te worden.  

Tot slot had de samenstelling van de werkgroep ook tot doel een zo volledig mogelijke 
inbreng (expertise) vanuit verschillende invalshoeken met betrekking tot het 
everzwijnenbeheer in Limburg te garanderen en niet van een representatieve 
maatschappelijke afspiegeling te zijn om aan politieke besluitvorming te doen.  

Achteraf gezien kan zich ook de vraag gesteld worden of bij aanvang van het proces het 
mandaat van de werkgroep (beslissingsinformatie aanleveren, adviesverlening dan wel 
beslissingsbevoegdheid) duidelijk genoeg uitgeklaard was. 
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6.1.2 Indicatoren 

Vanuit de workshops werd voor zo goed als alle criteria, randvoorwaarden en/of kenmerken 
van maatregelen en voor de parameters of variabelen voor het opvolgen van de uitvoering 
van het beheer, verifieerbare, meetbare en/of objectiveerbare indicatoren voorgesteld.  

Sommige van de indicatoren voor de doelstellingen op te volgen zijn rechtstreeks 

kwantificeerbare of meetbare gegevens, terwijl andere ja/nee - indicatoren zijn. Een aantal 
indicatoren vergen vergelijkingen met nog te bepalen of te berekenen richtwaarden die 
echter voor interpretatie vatbaar kunnen zijn (vb. vereiste minimale grootte van beschikbaar 
biotoop om een leefbare populatie te garanderen). Andere begrippen vergen nog verdere 
uitklaring (vb. de ‘nabijheid’ van …). Tot slot zijn er ook een deel indicatoren die enkel via 
bevragingen van de actoren of via enquêtes bij het breed publiek achterhaald kunnen 

worden. 

Voor wat betreft de randvoorwaarden en/of kenmerken voor goede maatregelen kunnen de 
indicatoren hoofdzakelijk in twee grote categorieën opgedeeld worden. Een eerste groep 
indicatoren zijn elementen die deel zouden moeten uitmaken van een geschreven 
‘everzwijnenbeheerplan’ en/of een stap vormen bij de opmaak van zo een plan (vb. Er werd 
rekening gehouden met andere medegebruikers van de open ruimte bij de keuze van de 
beheermaatregelen). Dit zijn veelal ja/nee - indicatoren. Ook de tweede groep indicatoren 
zijn ja/nee - indicatoren maar deze hebben betrekking op het feit of bij de uitvoering van het 

beheerplan er ook effectief iets bepaald gebeurd is. Sommige hiervan vergen een bevraging 
van de doelgroepen. Een derde, kleinere, groep indicatoren zijn af te leiden uit gegevens die 
verzameld kunnen worden bij de uitvoering van beheermaatregelen (vb. gegevens uit de 
afschotformulieren). 

Voor wat betreft de variabelen voor het opvolgen van de uitvoering van het beheer, zijn er 

een groot aantal indicatoren die af te leiden zouden zijn uit de meldingsformulieren die voor 

de geschoten everzwijnen dienen ingevuld te worden (mits kleine aanpassingen aan de 
bestaande formulieren), die via eventuele vergunningsrapportering zouden kunnen bekomen 
worden of die via enquêtes bij terreinbeheerders of WBE’s bekomen kunnen worden. Voor 
bepaalde indicatoren is de informatie ook te bekomen aan de hand van 
terreininventarisaties.  

Voor heel wat, zo niet de meeste, van de indicatoren is de nodige informatie op dit 
moment echter niet of slechts gedeeltelijk beschikbaar. Vaak is de nodige informatie 

niet-systematisch, niet-gestandaardiseerd of verspreid over verschillende bronnen (actoren) 
voorhanden. 

Voor een aantal indicatoren die afgeleid zouden moeten worden uit opgemaakte 
(everzwijnen) beheerplannen of de uitvoering van de beheermaatregelen op het terrein, is 
de informatie nog niet beschikbaar vermits dergelijke plannen nog niet opgemaakt of 

uitgevoerd werden.  

Ook voor de indicatoren die bepaald zouden worden aan de hand van perceptieonderzoek 

en/of op basis van bevraging van de belanghebbendengroepen is de informatie (nulmeting) 
niet beschikbaar omdat de bevragingen nog niet uitgevoerd werden. 

Het uitvoeren van de aanvankelijk voorgestelde volgende beleidsmatige stap, namelijk het 
bepalen van een maatschappelijke aanvaarde norm voor elk van de indicatoren wordt 
hierdoor op dit moment zo goed als onmogelijk. Daarenboven heeft een bepaalde 
waarde als norm in de huidige situatie geen implicaties. Gezien de actuele waarde van de 

indicator op dit moment niet gekend is, kan voor een bepaalde waarde immers niet bepaald 
worden en kan ook niet bepaald worden of de norm in de huidige toestand reeds 
overschreden is of nog niet bereikt is. Omgekeerd kan ook de huidige toestand (aanvoelen 
van ‘te veel’ of ‘te weinig’ ) niet rechtstreeks omgezet worden naar de huidige waarde van de 
indicator.  

Het kwantitatief vergelijken van de huidige toestand in een bepaald gebied of regio 
met de gewenste toekomstige toestand aan de hand van de waarden van indicatoren 

is in de huidige toestand dan ook niet mogelijk . 
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6.2 Verdere stappen 

6.2.1 Criteria 

De lijst met criteria (doelstellingen en maatregelen) kan gebruikt worden als een 

informatiebasis voor overleg tussen de verschillende actoren op een bepaalde geografische 
schaal om te komen tot een afweging van de, voor die schaal en plaats, belangrijke 
doelstellingen en randvoorwaarden of kenmerken van maatregelen.  

Er dient een beslissing genomen te worden voor de volgende stap in de besluitvorming, 
namelijk een antwoord op volgende vragen: 

 Voor welke geografische schaal (of schalen) dient er een set van criteria als vertaling 

van de overkoepelende doelstelling en keuzes van maatregelen uitgewerkt te 
worden? 

 Welke mensen (groep van mensen, belanghebbende groepen, actoren) vormen de 
legitieme basis voor het maken van deze keuze? 

 Op welke manier (werkwijze) zal de keuze van criteria gemaakt worden? 

6.2.2 Indicatoren 

Een mogelijk antwoord op het probleem betreffende de normbepaling is om de kenmerken 
van de gewenste toekomstige toestand, zoals actueel naar voor komt uit de criteria 
aangebracht door de verschillende actoren, te vertalen naar een doelstelling die 
uitgedrukt wordt als een richting waarin een bepaald impact (effect) dient te evolueren 
(vb. termen als ‘verminderen’, ‘vergroten’, ‘minimaliseren’ …). Ook het kwalitatief 

beschrijven van de toekomst situatie biedt eventueel een mogelijke richtinggevende start 

voor het bepalen van de beheerdoelstellingen (middelen-doelstellingen). 

Het vergelijken van de huidige toestand en de toekomstige gewenste toestand kan op die 
manier kwalitatief beschreven worden, waardoor de na te streven verandering, sturing van 
de interacties (doelstelling) verduidelijkt kan worden. 

In een richtlijnendocument betreffende SDM (www.structureddecisionmaking.org) worden de 
volgende richtlijnen weergegeven voor het bepalen van de doelstellingen: 

1) Hou het simpel ! Doelstellingen dienen slechts twee elementen te omschrijven : 
o de zaken (impacts) waar het om gaat 
o de richting waarheen men wil gaan (meer of minder) 

2) Vermijd daarenboven omschrijvingen die openstaan voor interpretatie 
 (vb. het optimaliseren van …..) 

Alhoewel dit zeker een versimpelde weergave van de werkelijkheid is, kan het toch als een 

belangrijke richtlijn meegenomen worden. Algemeen wordt het pas mogelijk verschillende 
mogelijke alternatieve beheermaatregelen of acties met elkaar te vergelijken indien duidelijk 
is wat de uiteindelijk na te streven toestand is en er een idee is of – en best ook in welke 
mate – die gewenste toestand nu reeds bereikt is. Een terugkerend idee is daarenboven dat 
de doelstellingen voor het beheer naast een onderwerp en een richting of toestand ook best 
steeds een tijdsspanne (en al dan niet geografische component, schaal) omschrijven 
waarbinnen de doelstelling gerealiseerd moet worden (Decker et al. 2012b).  

Het omschrijven van de doelstellingen als een richting eerder dan aan de hand van een 
binnen een bepaalde periode te bereiken ‘norm’ lost het probleem van de na te streven 
richting voor het beheer op. Het probleem van het afwegen van de mogelijke tegenstellingen 
tussen de gewenste toekomstige situaties, zoals naar voor gebracht door verschillende 
actoren of belanggroepen blijft echter onopgelost! 

  

http://www.structureddecisionmaking.org/
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6.2.3 Opstart monitoring 

Wanneer men na verloop van tijd (beheercyclus) in staat wil zijn om in de toekomst na te 
gaan of een bepaalde impact effectief in de gewenste richting geëvalueerd is en op basis van 
objectieve en meetbare gegevens het uitgevoerde beheer en beleid wil kunnen evalueren en 
bijsturen, is het nodig dat het systematisch, volledig en gestandaardiseerd verzamelen van 

de nodige informatie voor het opvolgen van de indicatoren opgestart wordt.  

Voor een aantal impacts is het nu reeds duidelijk dat ze zeer waarschijnlijk belangrijk zullen 
zijn voor het everzwijnenbeheer in Vlaanderen (vb. landbouwschade en 
verkeersongelukken). Deze impacts worden nu reeds frequent aangehaald in de 
argumentaties en discussies omtrent het everzwijnenbeheer. In de mate dat voor deze 
indicatoren de nodige gestandaardiseerde en volledige informatie nu niet voorhanden is, lijkt 

het ons aangewezen dat er zo snel mogelijk en zo efficiënt mogelijk getart wordt met het 

uitwerken en opstarten van het systematisch, gestandaardiseerd en gecentraliseerd 
verzamelen van de nodige informatie.  

6.2.4 Adaptief beheer versus impact beheer  

Doordat voor tal van impacts de nodige informatie voor het berekenen van kwantitatieve 

gestandaardiseerde indicatoren niet voorhanden is, noch voor het opmaken van modellen 
over de relatie tussen deze impacts en bijvoorbeeld het aantal everzwijnen, is het 
toepassen van adaptief beheer in de enge zin van het woord (bijsturen van 
waarschijnlijkheid van vooraf opgemaakte modellen die alternatieve mogelijke 
veronderstellingen weergeven (Zie Conroy & Carroll 2009, hoofdstukken 15-18) momenteel 
niet mogelijk in het kader van het everzwijnenbeheer in Vlaanderen. Zoals voorgesteld 
door Decker et al. 2012b zal in functie van de uiteindelijke gekozen impacts, beschikbare 

kennis en beschikbare mensen en middelen, gekozen moeten worden voor een manier van 
werken die zich ergens situeert op het continuüm gaande van actief adaptief impact beheer 
tot impact beheer in zijn meest eenvoudige vorm. Ook deze vorm van beheer vergt 
echter het opvolgen van de mate van uitvoering van de gekozen maatregelen, van 
de mate van het bereiken van de middelen-doelstellingen (enabeling objectifs) en 
het bereiken van de vooropgestelde einddoelstellingen.  
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7 Eindconclusies 

1. De verzamelde criteria geven duidelijk aan welke elementen/aspecten volgens de 
deelnemers aan de workshop meegenomen moeten worden bij het uitstippelen van 
een goed everzwijnenbeheer.  
 

2. Voor de gewenste toekomstige situatie werden criteria naar voor geschoven 
betreffende: de beperking van schaderisico’s en van subjectieve gevoelens van 
onzekerheid, de acceptie van everzwijn als inheemse diersoort, en het uitwerken van 

een adequate communicatie  
 

3. Als kenmerken van goede beheermaatregelen werd aangehaald dat de 

beheermaatregelen flexibel moeten zijn en dat de efficiëntie en de effectiviteit van de 
gekozen maatregelen geoptimaliseerd moeten worden aan de hand van bestaande 
kennis. Daarenboven wordt een maximale afstemming gevraagd van de 
beheermaatregelen op andere vormen van medegebruik en op terreinspecifieke 

situaties. Anderzijds stelt men dat ook andere vormen van medegebruik van de 
gebieden zo veel mogelijk rekening dienen te houden met de impact van hun 
activiteiten op de uitvoering van het everzwijnenbeheer. Volgens de deelnemers van 
de workshops dient er gestreefd te worden naar een minimale administratieve 
belasting voor het uitvoeren van beheermaatregelen en een zo eenduidig en 
transparant mogelijke regelgeving. Voor wat de populatieregulerende maatregelen 

betreft worden dierenwelzijn en weidelijkheid als aandachtspunten aangebracht. Er 
werd aandacht gevraagd voor mogelijke alternatieven voor jacht, maar er werd 
tevens gesteld dat ook recreatieve jacht in de toekomst een deel moet blijven 
uitmaken van het maatregelenpakket. Daarnaast wordt naar voor geschoven dat 

naast populatieregulerende maatregelen ook preventieve beheermaatregelen en 
communicatieacties deel dienen uit te maken van het maatregelenpakket.  
 

4. Door de werkgroep werden voor het opvolgen van de uitvoering van het beheer 
op het terrein parameters en variabelen voorgesteld die te maken hebben met 
populatieregulatie (door middel van jacht en van andere populatieregulerende 
maatregelen) en preventie tegen landbouwschade- en verkeersveiligheid. Er werden 
geen variabelen voorgesteld voor het opvolgen van de uitvoering van preventieve 
maatregelen tegen schade aan particuliere of openbare eigendommen, noch voor het 
opvolgen van mogelijke communicatieacties. 

 
5. Voor zo goed als alle criteria werden indicatoren naar voor geschoven die in 

principe op een gestandaardiseerde, objectieve en/of meetbare manier tot stand 
kunnen komen. De informatie nodig voor deze indicatoren is momenteel echter 

veelal niet volledig, noch wordt ze gecentraliseerd en/of op een gestandaardiseerde 
manier verzameld.  

 
6. Voor een beperkt aantal indicatoren betreffende de doelstellingen van het 

beheer is de informatie nu reeds beschikbaar (vb. trends rode lijsten, 
afschotaantallen, ziektescreening). Voor andere doelstelling-gerelateerde indicatoren 
is er wel informatie beschikbaar maar is deze sterk verspreid over tal van 
informatiebronnen en/of wordt de informatie niet op een gestandaardiseerde manier 
verzameld (vb. verkeersongelukken). Nog andere doelstellingenindicatoren vergen 

bevragingen bij het brede publiek (vb. acceptatie van de soort als inheemse soort) of 
bij de stakeholders, of maken het opstarten van een meldpunt noodzakelijk (vb. 
aantal confrontaties met everzwijnen).  
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7. Voor wat betreft de indicatoren die te maken hebben met de kenmerken van 

beheermaatregelen zijn er veel die afgeleid zouden kunnen worden uit 
beheerplannen (wildbeheereenheden/bos/bos- of natuurreservaat). Deze indicatoren 
zijn vaak ‘procesindicatoren’ die betrekking hebben op wijze waarop de 
beheerplannen tot stand gekomen zijn. Een deel van de voorgestelde indicatoren 
vergen echter nog bijkomende informatie die kan bekomen worden aan de hand van 
bevragingen bij belanghebbenden of het brede publiek.  
 

8. Voor wat betreft de indicatoren voor het opvolgen van de uitvoering kunnen de 
meldingsformulieren die ingevuld dienen te worden bij het afschot van een everzwijn 
(mits beperkte aanpassingen en het correct en nauwgezet invullen ervan) een 
belangrijke bron van informatie vormen voor een aantal jachttechnische indicatoren. 
Voor andere populatieregulerende maatregelen zou een verplichte jaarlijkse 

rapportering in het kader van het toekennen van afwijkingsvergunningen een 

belangrijke informatiebron kunnen worden. Tenslotte wordt voor bepaalde 
indicatoren (vb. jachtinspanning, uitvoering preventieve maatregelen) de nodige 
informatie momenteel niet verzameld. Het bijhouden van jachtdagboeken en/of 
bevragingen bij de actoren (jagers, boeren, gemeenten) zouden hier mogelijke 
werkwijzen voor de toekomst kunnen zijn. 
 

9. Door gebrek aan de nodige gestandaardiseerde informatie is een normdiscussie, om 

te komen tot ‘kwantitatieve normen’ als ‘ijkpunten voor het beheer’, op dit 
moment zo goed als onmogelijk en zou zonder implicaties blijven. De beleids- en 
beheerdoelstellingen kunnen echter wel (kwalitatief) als een toestand omschreven 
worden en/of kan er voor de indicatoren ‘de gewenste richting’ van het beheer 
aangegeven worden (bvb. toename, afname, stabiel blijven) 
 

10. Deze participatieve oefening resulteerde in een lijst van mogelijke criteria die, door 

één of meerdere deelnemers aan de workshops, werd(en) voorgesteld. Bij het 
opmaken van de huidige lijst van criteria en indicatoren vond uiteindelijk geen 
prioriteringsoefening of verdere selectie plaats. De huidige lijst vormt dus als 
het ware een inventarisatie van mogelijke criteria en indicatoren. 
Daarenboven werd de lijst ook niet opgemaakt in functie van een concreet 
werkgebied. Voor het aanmaken van een uiteindelijke set van criteria dient eerst 

zowel de geografische schaal, waarvoor deze set op punt gesteld moet worden, 
bepaald te worden, als ook wie het mandaat heeft om deze set van criteria op te 
maken. Logischerwijze zullen ook de kenmerken en/of randvoorwaarden voor goede 
beheermaatregelen en de erbijhorende indicatoren bepaald moeten worden. Voor het 
bepalen van deze uiteindelijke set van doelstellingen zullen de beheerdoelstellingen 
van de verschillende belanghebbendengroepen (en al dan niet ook van de overheid 
zelf) tegen elkaar afgewogen moeten worden. 

 
11. Voor een aantal criteria en indicatoren is de kans vrij groot dat ze een rol zullen 

spelen bij de evaluatie en bijsturen van everzwijnenbeheer in Vlaanderen (vb. 
landbouwschade, verkeersschade en het jaarlijkse afschot anderzijds). Hoewel de 
beslissing over de keuze van criteria later zal vallen, lijkt het ons aangewezen om nu 
al voor deze indicatoren proactief een protocol uit te werken en de nodige 
dataverzameling op te starten. 

 
12. Een aantal verdere analytische stappen (onderzoek) kunnen nog plaatsvinden om 

de informatiebasis voor het nemen van onderbouwde beleidsbeslissingen te 
verbreden (zie hoofdstuk 8). 
 

  



 

 

www.inbo.be Criteria en indicatoren voor het opvolgen en  
evalueren van het everzwijnenbeheer 

57 

 

13. Beslissingen in het kader van faunabeheer zijn gericht op de ‘impacts’ die de 

belanghebbenden willen sturen. Onder impacts worden de effecten verstaan die 
voortvloeien uit interacties tussen dieren, biotopen en mensen én die de 
belanghebbenden belangrijk vinden (zie hoofdstuk 1). Doordat voor tal van ‘impacts’ 
de nodige informatie voor het berekenen van kwantitatieve gestandaardiseerde 
indicatoren niet voorhanden is, noch voor het opmaken van modellen over de relatie 
tussen deze ‘impacts’ en bijvoorbeeld het aantal everzwijnen, is het toepassen van 
adaptief beheer in de enge zin van het woord niet mogelijk maar is er eerder 

sprake van impactbeheer. Maar ook bij impactbeheer vormen het duidelijk bepalen 
van de doelstellingen en het opvolgen van de resultaten van het beheer, als basis 
voor het bijstellen van de beheermaatregelen, de basiselementen voor goed 
onderbouwde beheer- en beleidsbeslissingen. 
 

14. Het actueel ontbreken van duidelijk geformuleerde en gedragen beheerdoelstellingen 

en criteria en bijhorende indicatoren mag geen reden zijn om momenteel ‘niets 
te doen’ en/of geen verdere beheermaatregelen te nemen op het terrein, 
gezien alle belanghebbenden het er over eens zijn dat de everzwijnenpopulatie 
ongecontroleerd verder te laten toenemen geen gewenste beheeroptie is. 
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8 Verdere interpretatie en analyses 

8.1 Meer informatie als basis voor beleids- en 
beheerbeslissingen  

8.1.1 Doelstellingen, toekomstige gewenste toestand(en)  

Het omschrijven van de gewenste toekomstige toestand vormt een van de bouwstenen van 
wat Decker et al. (2012a en 2012b) en Siemer & Decker (2006) omschrijven als het 
beheermodel (manager’s model) (zie Figuur 8.1 & Figuur 8.2).  

 

Figuur 8.1: Vereenvoudigde voorstelling van een generiek beheermodel (naar Decker et al. 
2012b). 
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Figuur 8.2: Een toegepast voorbeeld van het beheermodel voor de problematiek van herten 
en ratelpopulieren (ter beschikking gesteld door prof. D.Decker – HDRU- Cornell University). 

Door het vergelijken van de gewenste toekomstige toestand en de huidige (gekende) 
toestand kan bepaald worden wat er dient te veranderen om deze gewenste toestand te 

bereiken (‘gap’ of ‘distance’ analysis, Decker et al. 2012b).  

Ook in het kader van SDM is het omschrijven van de doelstellingen voor het beheer een van 
de eerste stappen (zie hoofdstuk 1), als basis voor de verder analyses en voor het afwegen 
van de voor- en nadelen van mogelijke beheeralternatieven. 

De aangebrachte criteria voor de doelstellingen (32) en de kenmerken van goede 
maatregelen (37) kunnen verder geanalyseerd en omgezet kunnen worden naar impacts die 
op hun beurt opgedeeld kunnen worden in de verschillende categorieën van effecten/impacts 

zoals die door Siemer & Decker (2006) voorgesteld worden als mogelijke drijfveren voor 

faunabeheer (zie ook hoofdstuk 1). De onderstaande tabel geeft een eerste aanzet van deze 
oefening op basis van de door de werkgroep aangebrachte elementen weer. 
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Tabel 8.1. Eerste aanzet tot het identificeren van die impacts die naar voor kwamen in de 

workshops en de opdeling ervan in verschillende categorieën (overlap tussen de categorieën 
van impacts is hierbij mogelijk). 

Ecologische effecten/impacts 

 Negatieve impact op bereiken van resultaten ifv. van natuurbeheer/behoud 

 Negatieve impact op biodiversiteit (inheemse flora en fauna) 
o Rode lijst soorten 
o IHD soorten 
o Algemeen  

 Mogelijke negatieve impact op opmaak van ontsnipperingsplannen  
 Leefbare populatie everzwijnen  

 Gezonde everzwijnen  

 Positieve impact op ecologische processen, biodiversiteit 

Economische effecten/impacts 

 Schade aan landbouw (gewassen en landbouwdieren) 
 Extra kosten voor biodiversteitsmaatregelen 
 Schade aan tuinen 
 Schade aan parken 
 Materiële schade aan voertuigen 
 Overdracht van ziekten op landbouwdieren 
 Kosten van screening op ziekten overdraagbaar op mensen of (landbouw)dieren 

 Impact op opmaak van ontsnipperinsplannen  
 Kosten voor het nemen van preventieve maatregelen (vb. afrasteren) 

o Verkeer 

o Landbouw 
o Eigendommen  
o Ziekterisico’s 

Gezondheid/veiligheidseffecten & impacts  

 Risico’s bij bejaging van andere soorten  

 Lichamelijke schade door verkeersongelukken 
 Overdracht van ziekten op de mens 
 Confrontaties tussen mens/huisdieren en everzwijnen 

Psychologische effecten/impacts 

 Gevoel van onveiligheid bij 
o Omwonenden 
o (Natuur)recreanten 
o Grondgebruikers (landbouwers) 

 Angst voor confrontaties met everzwijnen 

Sociale effecten/impacts 

 Acceptatie van het everzwijn in de regio (geografische afbakening van beheerplan) 
 Conflicten/overeenstemming over de keuze van beleidsdoelstellingen en de manier 

waarop deze tot stand komen 
 Conflicten over de keuze van bepaalde beheertechnische maatregelen/middelen 
 Conflict tgv het niet verzoenbaar zijn van maatregelen ikv everzwijnenbeheer met 

andere vormen van medegebruik van het buitengebied (spec. in tijd en ruimte) 
 Conflicten over negatieve impact van andere gebruiksvormen van het buitengebied 

op de uitvoering van het everzwijnenbeheer en het behalen van de 

beheerdoelstellingen ervan 
 Mogelijke impact op eigendomsrecht 
 Goede communicatie tussen actoren als basis voor snelle en efficiënte beslissingen 

ifv beheeringrepen 
 Gedeelde kennisbasis tussen alle actoren 
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Tabel 8.2 Eerste aanzet tot het identificeren van de impacts die naar voor kwamen in de 

workshops en de opdeling ervan in verschillende categorieën (overlap tussen de categorieën 
van impacts is hierbij mogelijk).(voortzetting). 

Culturele effecten/impacts 

 Mogelijkheden tot bejaging van andere soorten gaat achteruit tgv. negatieve impact 

op bejaagbare soorten )  
 Mogelijkheid tot het (recreatief) bejagen van everzwijn  
 Mogelijke impact op eigendomsrecht of beslissingsrecht in eigen gebieden 

Beheertechnische effecten/impacts 

 Onenigheid over uitvoering van bepaalde beheermaatregelen  
 Uitvoering van biodiversiteitsmaatregelen worden bemoeilijkt  
 Negatieve impact van een bepaalde maatregel ikv everzwijnenbeheer op behalen van 

natuurbehoudsdoelstellingen (vb. IHD) 
 Negatieve impact van beheermaatregelen op andere vormen van medegebruik van 

het buitengebied  
 Tijdverlies door complexe administratieve regels  

o Ifv schadeafhandeling 
o Ifv nemen van beheermaatregelen 

 Mogelijke impact op eigendomsrecht (uniforme doorvoering /afdwingbaarheid van 
maatregelen)  

 Negatieve impact op landbouwgewassen tgv doorvoeren van beheermaatregelen 

 Negatieve impact van uitvoering van everzwijnbeheermaatregelen op andere 
biodiversiteit (vb. verstoring) 

 Impact op dierenwelzijn  

 

Vertrekkend uit de resultaten van deze oefening zou ook het opmaken van een generiek 
beheermodel (zie Figuur 8.1 Figuur 8.2) en ‘doelstelling – maatregel schema’s (fundamental 
objectives – enabeling objectives – actions) (zie Figuur 8.3) voor de verschillende impacts 
een belangrijke verdere stap kunnen zijn in functie van het evalueren van de mogelijke 
acties/beheermaatregelen en de voor- en nadelen ervan. 
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Figuur 8.3: Voorbeeld van een doelstelling - maatregelen schema (ends-means) voor wat 
betreft de economische schade aan landbouw door beren in New York (Siemer & Decker 
2006). 

De resultaten van beide mogelijke oefeningen zouden best teruggekoppeld en afgetoetst 
worden met de leden van de werkgroep die deelnamen en inputs leverden aan de 
workshops. Deze theoretische oefeningen vormen immers een stap in het structureren van 
de informatie die door de werkgroepleden aangereikt werd. Er dient vermeden te worden dat 
bepaalde drijfveren of aspecten die belangrijk werden bevonden door de werkgroepleden 

verloren zouden gaan door het aanbrengen van meer structuur in de informatie.  

8.1.2 Scoren van doelstellingen en criteria voor maatregelen 

Om een beter zicht te krijgen op het belang dat de verschillende belanghebbendengroepen 
hechten aan bepaalde beheerdoelstellingen en/of aan bepaalde kenmerken of 

randvoorwaarden van beheermaatregelen, zou het mogelijk zijn een bredere bevraging op te 
zetten. Hierbij wordt een voldoende groot aantal mensen per belanghebbendengroep 
(betrokken actoren) bevraagd. De antwoorden zouden niet alleen toelaten van verschillen 
tussen belanghebbendengroepen te detecteren maar ook om na te gaan in hoever er binnen 
een bepaalde groep verschillen bestaan in het belang dat men aan een bepaalde doelstelling 
of kenmerk van een maatregel hecht.  

8.1.3 Algemeen 

Elk van de bovenstaande analyses kan een bron van bijkomende informatie voor de 
beleidsmakers vormen en zo een belangrijke bijkomende basis zijn voor het nemen van 
beleidsbeslissingen. Deze kennis maakt het immers mogelijk om in complexe vraagstukken 

rond faunabeheer beheermaatregelen (inclusief communicatie) te plannen die rekening 

houden met de noden en vragen van de betrokken actoren (vb. Thorton & Quinn 2009). 
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9 Procesevaluatie  

9.1 Inleiding 

Om de werking van de werkgroep te evalueren kozen we voor een bevraging van de 
deelnemers, om zo het participatieve karakter van de werkwijze ook in de evaluatie door te 
laten klinken. Hierbij stond niet enkel de inhoudelijk uitkomst van de werkgroep centraal, 

maar ook aspecten die bij een participatieve werking vaak als troef naar voren gebracht 
worden: sociaal leren en vertrouwen. Evaluatie van het participatieve karakter is verder 
speciaal van belang voor ANB aangezien het voor hen een vrij nieuwe werkwijze betrof. Als 
methode hebben we een semigestructureerde bevraging gebruikt die ruimte bood voor 
vergelijkbaarheid van antwoorden tussen respondenten, maar ook voor individuele 

argumentaties en opmerkingen. Alle deelnemers van de workshops kregen samen met het 
ontwerprapport een vragenlijst met 13 vragen toegestuurd. Voor een overzicht van de 

onderwerpen van de bevraging verwijzen we naar de bijlage (Bijlage 2).  

We bespreken eerst de conclusies op grote lijnen (9.2. resultaten). Vervolgens bespreken we 
de resultaten van de bevraging vraag per vraag en proberen ook telkens een “indruk” te 
geven van de bijgevoegde opmerkingen en argumentaties. We benaderukken dat het bij 
deze laatste geen kwantitatieve weergave betreft van de groepsopinie, maar van 
inhoudelijke bemerkingen die door sommige respondenten gegeven werden om hun 
antwoorden toe te lichten. Ze geven ons zicht op het type overwegingen die een rol speelden 

bij het beantwoorden van de vragen. 

9.2 Resultaten  

De aanpak van de werkgroep wordt over het algemeen positief beoordeeld. Dit betreft zowel 

de participatieve werkwijze en de diversiteit aan betrokken actoren, als de werkwijze binnen 

de werkgroep zelf. Als het gaat over de bijdrage van de werkgroep aan een beter beheer van 
everzwijnen in algemene zin, of in het kader van het bredere proefproject, zijn de meningen 
duidelijk verdeeld: de helft van de respondenten is negatief over de concrete bijdrage van de 
werkgroep aan everzwijnbeheer, iets minder dan de helft is positief.   

Als positieve elementen van de participatieve werkwijze worden vooral de volgende 
elementen genoemd: de constructieve discussie en de mogelijkheid tot inbreng daarbij voor 
alle betrokken. Dit heeft voor de meerderheid van de betrokken onder andere geleid tot een 

ruimer inzicht in de materie van everzwijnbeheer, als ook in de kennis en visies van de 
andere betrokkenen. Die toegenomen kennis heeft volgens sommigen geleid tot het 
wegwerken van misverstanden of vooroordelen, maar ook tot meer inzicht in het feit deze 
problematiek complex is en ook heel specifiek voor de Vlaamse context: men kan niet 
zomaar voortborduren op ervaringen in het buitenland, aangezien de situatie hier in een 

aantal opzichten heel anders is.  

Als kritische elementen van de participatieve werkwijze wordt vooral gewezen op de 
onduidelijkheid over de rol en bijdragen van de deelnemers: was de samenstelling van de 
groep vooral gebaseerd op expertise of vooral op belangenbehartiging? Als het vooral om 
expertise zou moeten gaan, werd er door sommigen betwijfeld of de kennis over de 
problematiek wel bij alle deelnemers voldoende aanwezig was, en of de groep daardoor niet 
onnodig groot was. Hier wordt duidelijk een onderscheid gemaakt tussen enerzijds efficiënte 
kennisproductie (los van de samenstelling van de groep) en anderzijds groepsleren 

(deelnemers konden leren van elkaar) en het creëren van een basis voor verdere 
samenwerking. Dat volgens sommigen een aantal deelnemers wat vaag bleef in het naar 
voren brengen van standpunten kan dus te maken hebben met een initieel gebrek aan 
expertkennis of met strategische opstelling op basis van belangenbehartiging. Wat betreft de 
samenstelling van de groep werd ten slotte nog opgemerkt dat niet iedereen dezelfde 
mogelijkheden heeft om deel te nemen aan dergelijke participatieve initiatieven: sommigen 

kunnen dit doen uit hoofde van hun werk, anderen moeten het in hun vrije tijd doen. Het 

kan belangrijk zijn bij de organisatie en interpretatie met dit democratisch deficit rekening te 
houden.  
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Als het gaat om de effecten van deze werkgroep voor het proefproject en everzwijnbeheer in 

meer algemene zin, zijn de deelnemers minder onverdeeld enthousiast. Het is niet voor 
iedereen duidelijk wat er concreet met de resultaten van de werkgroep zal gebeuren, en 
vooral wat betreft concrete resultaten in de praktijk, acties in het veld, blijft menigeen op 
zijn of haar honger zitten. Als het gaat om vertrouwen in samenwerking tussen de 
verschillende groepen in het kader van everzwijnbeheer, is een nog grotere groep eerder 
negatief, en lijkt op dat punt niet voor iedereen grote vooruitgang geboekt te zijn in het 
kader van deze werkgroep: wantrouwen en teveel aan individuele actie op het terrein blijven 

pijnpunten.  

Toch wordt betrokkenheid van de diverse groepen wel belangrijk gevonden, ook buiten de 
werkzaamheden van deze specifieke werkgroep. Zo wordt er onder andere het voorstel 
gedaan een raad of commissie op te richten waarin alle groepen vertegenwoordigd zijn en 

waarin beslissingen genomen kunnen worden met betrekking tot concrete acties. 

9.3 Antwoorden per vraag  

9.3.1 Respondenten  

De response bij deze bevraging was hoog (bijna alle deelnemers aan de werkgroep hebben 

een vragenlijst ingevuld). De response geeft bovendien een goede weerspiegeling van de 
diverse samenstelling van de werkgroep: 

 

Figuur 9.1: Verdeling van de personen die de vragenlijst beantwoord hebben over de 

verschillende betrokken actorengroepen 

9.3.2 Beoordeling participatieve werkwijze 

De overgrote meerderheid van respondenten was positief over de participatieve werkwijze: 
zie bijlage 2 grafiek 2. Positief was dat alle betrokken partijen hun inbreng konden hebben 

en dat er sprake was van een constructieve discussie. Opgemerkt wordt ook dat het hierbij 
duidelijk naar voren brengen van de eigen ideeën de verantwoordelijkheid van iedere 
deelnemer zelf is. Als pluspunt wordt genoemd als de verschillende bijdragen van de 
deelnemers terug te vinden zijn in verslagen van de bijeenkomsten. Wel was het niet steeds 
duidelijk of de partijen rond de tafel daar als expert zaten of als belangenvertegenwoordiger.  

Minpunt was dat, alhoewel een participatief proces ertoe kan bijdragen dat met de inbreng 
van verschillende betrokkenen rekening gehouden kan worden, het wel tot actie moet leiden. 

Voor het proces van de werkgroep was de inventarisatie in orde, voor het project in het 
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algemeen kan de vraag gesteld worden of het niet teveel gepraat en te weinig actie betrof. 

Tevens werd het tijdrovende karakter genoemd als minpuntje. 

9.3.3 Beoordeling relevante expertise in de werkgroep 

De overgrote meerderheid van respondenten was tevens positief over vertegenwoordiging 
van relevante expertise in de werkgroep: zie bijlage 2 grafiek 3. Er worden wel vragen 

gesteld bij de expertise van sommige deelnemers: sommigen zouden onvoldoende expertise 
ter zake bezitten en derhalve ook weinig input geven. Tevens leek de samenstelling vooral 
afgestemd op belangenbehartiging, meer dan op expertise, wat als hinderlijk ervaren werd. 
Ook zou hierdoor de groep onnodig groot zijn. Lokale actoren waarvan aangegeven werd dat 
ze gemist werden in de groep zijn: lokale politie, militairen en wegen & verkeer. Verder zou 
aanwezigheid van buitenlandse ervaringsdeskundigen op prijs gesteld worden. 

9.3.4 Duidelijkheid doelstellingen van de werkgroep  

De overgrote meerderheid van respondenten vond de doelstellingen van de werkgroep 
duidelijk. Een iets kleiner deel van de respondenten schat in dat dit bij de andere deelnemers 
ook zo was: zie bijlage grafiek 4 + 5 in bijlage 2. Waar voor de werkgroep de doelstellingen 
grotendeels duidelijk waren, wordt tegelijk benadrukt dat het geen eenvoudige oefening was. 

Voor niet-ambtenaren wordt bepleit beter een niet academische aanpak te hanteren. Een 
duidelijk pijnpunt is gebrek aan een concrete beheergerichte aanpak, een punt van kritiek 
ten aanzien van het gehele project: de projectdoelstellingen zouden bij aanvang duidelijk 
besproken moeten zijn. Er is te lang gedraald, teveel gepraat en te weinig naar concrete 
samenwerking gestreefd. Inzake de werkgroep bestaat het gevoel dat er gaandeweg van 
strategie veranderd is, wat tot verwarring heeft geleid. Wat betreft de uitkomsten van de 
werkgroep wordt de vraag gesteld wat er nu precies mee zal gebeuren.  

9.3.5 Kennis en meningen 

De overgrote meerderheid van respondenten vond dat er voldoende gelegenheid was voor de 
deelnemers om hun kennis en standpunten naar voren te brengen en vond tevens dat alle 
relevante vormen van kennis en argumentaties zijn gedurende de workshops aan bod 

kwamen: zie bijlage 2 grafiek 6 + 7. Er is lof voor de goede begeleiding, maar er wordt 
geklaagd dat bepaalde partijen vaag bleven in hun standpunten en geen kleur of 
aansprakelijkheid wilden bekennen. Het naar voren brengen van relevante kennis was 
wellicht beperkt door gebrek aan kennis bij sommige deelnemers. Bovendien wordt naar 
voren gebracht dat het hier een ‘relatief nieuwe soort’ in deze gebieden betreft, een 
problematiek die derhalve nog onvoldoende gekend is. Tevens wordt benadrukt dat hiervoor 

de tijd te beperkt was en het start-kennis/ervaringsniveau onder de deelnemers danig 
verschilde.  

9.3.6 Beter inzicht in elkaars visie, kennis en betrokkenheid inzake 
everzwijnbeheer? 

Volgens twee derde van de respondenten is er duidelijk winst geboekt als het gaat om inzicht 
in elkaars visie, kennis en betrokkenheid inzake everzwijnbeheer. Een derde van alle 
respondenten spreekt hierbij vooral voor zichzelf, en weet niet goed of dit voor anderen ook 
zo is: zie bijlage grafiek 8 + 9. Dat laatste wijst op beperkt zicht op de beleving van de 
andere deelnemers in de workshop ten aanzien dit aspect. Mocht dit van belang geacht 

worden, dan zou het bespreken en evalueren hiervan onderdeel van toekomstige werking 
van dergelijke werkgroepen kunnen vormen.  

Dat men de eigen visie naar voren kon brengen betekent niet dat men er hierbij vanuit gaat 
dat die door anderen geaccepteerd of overgenomen is. De naar voren gebrachte kennis 

wordt bovendien deels teruggevoerd op kennis en ervaring opgedaan in Wallonië, Frankrijk, 
Nederland en Duitsland, gebieden die moeilijk te vergelijken zijn met de eigen lokale situatie. 

Benadrukt wordt dat het everzwijnenbeheer hier feitelijk nog in de kinderschoenen staat. 
Verder wordt benadrukt dat het onderling wantrouwen groot is, zeker als er vanuit 
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belangenbehartiging wordt geredeneerd. Het is dan de vraag of men nog wel naar elkaar wil 

luisteren. Hoewel enerzijds wordt gesteld dat niet alle deelnemers een duidelijks visie naar 
voren brachten, wordt anderzijds gesteld dat de visies al gekend waren, en in de werkgroep 
vooral bevestigd werden.  

9.3.7 Beter inzicht in everzwijnbeheer? 

Ruim twee derde van de respondenten vindt dat het eigen inzicht in everzwijnbeheer door 
deelname aan de werkgroep toegenomen is: zie bijlage grafiek 10. Waar sommigen 
aangeven weinig nieuws geleerd te hebben, geven anderen de volgende nieuw verworven 
inzichten aan: beter inzicht in de mogelijkheden binnen de wetgeving en wat er hiervan in de 
praktijk (al dan niet) haalbaar is, het inzicht dat we met een serieus probleem zitten wat 
betreft bv landbouwschade en risico op verkeersongevallen, en volgens één respondent “de 

conclusie dat een everzwijnbeheer met alle doelgroepen samen bijna niet te realiseren is”. 

Tevens wordt wat betreft kennistoename gesteld dat de inbreng van het INBO hierbij niet 
onbelangrijk was. 

9.3.8 Meer vertrouwen in samenwerking? 

Bijna twee derde van de respondenten zegt door deelname aan de werkgroep niet meer 

vertrouwen te hebben in samenwerking, en ongeveer de helft zegt niet te weten of dit voor 
de andere deelnemers ook zo is: zie bijlage 2 grafiek 11 + 12. Dit laatste getuigt (wederom) 
van een beperkt inzicht in de beleving van de andere deelnemers op dit aspect, een aspect 
(vertrouwen, samenwerking) dat toch als vrij belangrijk bestempeld wordt afgaande op de 
bijgevoegde opmerkingen. Ook hier zou overwogen kunnen worden het bespreken en 
evalueren hiervan onderdeel van toekomstige werking van dergelijke werkgroepen te maken. 
In de opmerkingen wordt enerzijds wel aangegeven dat de workshops bijdroegen tot een 

betere samenwerking tussen een aantal deelnemende groepen (genoemd worden 
Boerenbond, Natuurpunt en de Wildbeheereenheid de Zwarte Beek) en dat bij de 
meerderheid het inzicht gegroeid is dat men de problematiek gezamenlijk moet aanpakken. 
Anderzijds wordt aangegeven dat een vertrouwen in betere samenwerking niet naar of voor 
alle betrokken organisaties geldt, dat men nog altijd té individueel handelt ofwel een té 
afwachtende houding aanneemt. Bovendien is zijn de tegenstellingen tussen verschillende 

belangen soms erg groot. Er wordt ook verwezen naar de beperkte samenwerkingsresultaten 
in de werkgroep beheer. En er wordt gewezen op sterk oplopende impact van de everzwijnen 
op de landbouw, en beperkt vertrouwen in samenwerking in acties om dit te kenteren. 
Afgezien van aspecten van samenwerking, wordt er ook op gewezen dat realiseerbaarheid en 
effectiviteit van maatregelen op het terrein nog moeten blijken, goed of slechte intenties te 
nagelaten. Waar de noodzaak van goede samenwerking voor een gedragen beleid bij 
verschillende deelnemers doorgedrongen is, wordt de samenstelling van de groep te breed 

verondersteld, wat tot teveel gepraat geleid heeft, en te weinig concrete basis voor 

samenwerking.  

9.3.9 Meer vertrouwen in een beter everzwijnbeheer? 

Ongeveer de helft zegt dat het vertrouwen in beter everzwijnbeheer niet echt toegenomen is 

door deelname aan de werkgroep, waar ongeveer een derde daar wel positief over is: zie 
bijlage 2 grafiek 13. Waar de een in bijgevoegde opmerkingen aangeeft altijd al vertrouwen 
gehad te hebben in goed beheer, geeft de ander aan dat de betrokkenheid van meerdere 
sectoren inzake deze moeilijke materie hoopgevend is, al was het maar omdat ze “hun soms 
onterechte vooroordelen eventueel konden bijsturen”. Een ander is aarzelender: “Er zijn nog 
steeds geen concrete beleidsmaatregelen vastgelegd in verband met het everzwijnenbeheer. 
Wij kunnen hierover voorlopig geen oordeel vellen Het opzet kan wel als geslaagd beschouwd 

worden, doch de vage standpunten van bepaalde belangrijke actoren ondermijnen toch het 
nodige vertrouwen”. Wel wordt er tevens gesteld dat er nog steeds werk aan de winkel is. 

Weer anderen zijn vrij negatief, omwille van ofwel een sterke stellingname (bv nultolerantie) 
die niet behaald is, bij aanvang van het project gestelde verwachtingen die niet ingelost zijn 
(“bv bundeling van alle info over het everzwijn: verspreiding, afschot, methodiek, verslagen, wetgeving, …”), 

onduidelijkheid over het vervolgtraject, of omwille van teveel individueel handelen en 
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misschien wel de onmogelijkheid van samenwerking met alle doelgroepen samen. 

Tegelijkertijd wordt ook het belang van de rol van de overheid benadrukt: “Oud zeer: zonder 
goede coördinatie en planning vanuit de overheid, is het niet realistisch te denken dat een 
goed en vooral effectief populatiebeheer tot de mogelijkheden behoort!!” 

9.4 Bijkomende opmerkingen 

In de ruimte voor bijkomende opmerkingen die aan het einde van de evaluatie opgenomen 
was, werden nog belangwekkende zaken naar voren gebracht, deels teruggrijpend op dat 
wat eerder in de bevraging aan bod kwam, deels vooruitblikkend op wat er hierna zou 
moeten gebeuren. In een deel van de opmerkingen wordt verdere betrokkenheid van 
verschillende betrokken groepen bij de verdere besluitvorming bepleit: 

“Alle relevante en on-relevante actoren hebben hun visie mogen geven. Wij rekenen er op 
dat vooral de relevante actoren ook betrokken worden in de besluitvorming rond voorstellen 

in verband met de beleidsmaatregelen.” 

“Ik wens jullie succes toe in de verdere stappen die nog dienen te worden genomen. Het 
oprichten van een raad of commissie tot nemen van beslissingen die leiden tot de uitvoering 
van de nodige acties dient te worden overwogen. Deze raad of commissie moet bestaan uit 
de vertegenwoordigers van alle betrokken organisaties en moet worden voorgezeten door 

een neutrale en onafhankelijke persoon. Dit lijkt mij de enige mogelijkheid tot succes. In een 
democratisch bestel als het onze kan en mag geen plaats meer zijn voor eenzijdige en 

vooringenomen visies.” 

Er worden ook kritische kanttekeningen geplaatst bij verder verloop van het proefproject in 
zijn geheel: 

“Wie zal er uit dit project beter worden? Het everzwijn? Voor de landbouw zie ik in ieder 

geval geen positieve evoluties. De tijd gaat verder en de evers kweken verder. We verliezen 
te veel tijd met deze projecten.” 

“Het proces is nuttig/nodig, maar vanuit overheid wordt onderschat welke tijdsinvestering 
van vrijwilligers wordt verwacht. Participatie kost tijd die niet iedereen heeft. Men ziet 

immers zelden het ‘cumulatief’ effect: iedereen wil (terecht) iedereen betrekken, maar dat 
gaat dan over niet alleen de everzwijnproblematiek, maar ook over IHD’s, RUP’s, Integraal 

Waterbeheer, Recreatief Medegebruik, Natuur- en Landinrichting, Bestrijding Invasieve 
soorten, Natuurrichtplan, enz, enz. Het risico bestaat de (economisch) sterkste groep (bv. 

Boerenbond met haar consulenten) haar stem en standpunt (vermomd als ‘expertise’) harder 

kan laten klinken dan actoren die dit als vrijwilliger moeten inbrengen. Dan dreigt een 
onevenwicht en is in feite ondemocratisch” 

“De frustratie bij deze acties blijft de hopeloos verouderde en veel te complexe wetgeving 
terzake. De zo noodzakelijke aanpassingen laten veel te lang op zich wachten waardoor de 

problemen allen maar groter dreigen te worden. Overdreven emotionele benaderingen staan 
een realistische oplossing in de weg. Het effectief toepassen van duurzaam wildbeheer is 

hierdoor slechts ‘schone schijn’.” 

“Om een goed beheer te bekomen moet men ook goede middelen krijgen, en dit zal er 
hopelijk komen met het nieuwe openingsbesluit en soortenbesluit” 
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Bijlage 1: Overzicht van alle criteria, indicatoren, de nodige informatie en de beschikbare 
informatie. 

 

Indicator Informatie & Opmerkingen Beschikbaarheid van de informatie in Vlaanderen
1. Criteria voor de beheerdoelstellingen 

1.1.        Risicobeheer

1.1.1.        Landbouw

1)     De landbouwschade is op een maatschappelijk aanvaardbaar niveau * aandacht voor bestemming van perceel volgens Gewestplan

Oppervlakte schade aan teelten niet sytematisch, noch gecentraliseerd of gestandaardiseerd

Percentage schade per teelt niet sytematisch, noch gecentraliseerd of gestandaardiseerd

Percentage schade per teelt na preventieve maatregelen Schade aan teelten waarop reeds preventieve maatregelen genomen werden niet sytematisch, noch gecentraliseerd of gestandaardiseerd

Schadebedrag per landbouwer betaalde schade door ANB/Natuurpunt/Jagerij // enquête landbouwers // geschatte schade door schadecommissieniet sytematisch, noch gecentraliseerd of gestandaardiseerd

Aantal schadegevallen informatie via de bijzondere veldwachters niet sytematisch, noch gecentraliseerd of gestandaardiseerd

1.1.2.        Biodiversiteit

2)     Negatieve impact op soortgerichte biotoopmaatregelen is aanvaardbaar 

Uitvoerbaarheid/Haalbaarheidspercentage van geplande biotoopmaatregelen evaluatie uitvoering beheerplan bevraging stakeholder

Mate waarin de aanwezigheid van everzwijn bepalend is bij de keuze van maatregelen info uit beheerplan (bij opmaak) bevraging stakeholder

Mate waarin everzwijnen de implementatie ongedaan maken (beheermaatregel wordt verstoord) bevraging stakeholder

3)     Negatieve impact op inheemse flora en fauna is aanvaardbaar

Haalbaarheid van biotoopdoelstellingen bevraging stakeholder

Aantal schadegevallen in natuurgebieden (volgens Gewestplan) bevraging stakeholder

4)     Negatieve impact op IHD soorten (instandhoudingsdoelstellingen) is aanvaardbaar

Staat van instandhouding van IHDsoorten

* voor zover uit de literatuur blijkt dat er een interactie is/kan zijn tussen everzwijn 

en deze soorten ja

5)     Negatieve impact op bedreigde inheemse flora en fauna (vb. rode lijst soorten) is aanvaardbaar

Trend van bedreigde inheemse flora en fauna in gebieden met everzwijnen

* voor zover uit de literatuur blijkt dat er een interactie is/kan zijn tussen everzwijn 

en deze soorten bepaalde soorten / bevraging stakeholder

1.1.3.        Wildsoorten

naast omvang ook aanwas

Trend in het afschot van kleinwild

* voor zover uit de literatuur blijkt dat er een interactie is/kan zijn tussen everzwijn 

en deze soorten ja => inbo

Trend in de voorjaarsstand van het kleinwild

* voor zover uit de literatuur blijkt dat er een interactie is/kan zijn tussen everzwijn 

en deze soorten ja => inbo

Aantal ongevallen die optreden door everzwijnen bij kleinwild en reewildjacht bevraging stakeholder

1.1.4.        Particuliere en openbare eigendommen

8)     Schade aan particuliere tuinen is aanvaardbaar

Aantal schadegevallen * ligging tov bos- en natuurgebied niet sytematisch, noch gecentraliseerd of gestandaardiseerd

Totaal schadekost aan particulieren tuinen * al dan niet preventieve maatregelen niet sytematisch, noch gecentraliseerd of gestandaardiseerd

9)     Schade aan openbare parken is aanvaardbaar  

Oppervlakte gras vernield (per park of totaal?) * gemeenten en openbare besturen niet sytematisch, noch gecentraliseerd of gestandaardiseerd

Aantal schadegevallen * gemeenten en openbare besturen niet sytematisch, noch gecentraliseerd of gestandaardiseerd

Criteria

6)     De negatieve impact op bejaagbare wildsoorten is aanvaardbaar (populatieomvang van andere 

7)     De mogelijkheid om andere wildsoorten te bejagen komt niet in het gedrang door aanwezigheid 

van de everzwijnen (jachttechnische en organisatorische gevolgen van de aanwezigheid van everzwijn)
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1.1.5.        Verkeersveiligheid

10)   Risico op verkeersongelukken met everzwijnen is aanvaardbaar

Aantal ongevallen per gebied (gemeente/politiezone) * afrastering in rekening brengen gedeeltelijk beschikbaar (politie) maar omvat niet alle ongevallen

Aantal ongevallen per type weg gedeeltelijk beschikbaar (politie) maar omvat niet alle ongevallen

Aantal ongevallen met lichamelijke schade vermoedelijk wel volledig, geen gestandaardiseerde data

1.1.6.        Veiligheidsgevoel

Aantal meldingen van natuurgebruikers, landbouwers of  omwonden * Kwalitatief differentieren van de meldingen van natuurgebruikers, landbouwers of omwonenden nee, meldpunt oprichten ?

Enqueteonderzoek naar het gevoel van angst enquête groot publiek

12)   Het risico op confrontaties met everzwijnen is aanvaardbaar

Meldingen van confrontaties met everzwijnen * loslopende honden als oorzaak van aanvallen telt niet mee nee, meldpunt oprichten ? / bevragingen groot publiek

1.1.7.        Ziektenrisico

Controle van de varkens in het slachthuis op ziekte van Aujeszky, klassieke varkenspest of Brucellose

gedeeltelijk (Levende varkens Aujeszky en Salmonella & Slachthuis: 

Trichinella en Salmonella)

% positieve dieren uit een statistisch relevante staalname van afgeschoten everzwijnen (screening) ja => ANB

De aanwezigheid van everzwijnen in de nabijheid van landbouwdieren * wat is nabijheid ? ?

14)   Risico op overdracht van ziekten naar de mens is aanvaardbaar

% positieve dieren bij controle van de everzwijnen op trichine voor consumptie

informatiebron niet gekend, wordt niet verzameld op een 

gecentraliseerde plaats ?

Is er contact met potentiel zieke populaties everzwijn (ja/nee) ?

1.2.        Biotoopbeheer/landschapsinrichting

1.2.1.        Schaalniveau

Minimal viable population analyse uitvoeren en vergelijken met de draagkracht van de natuurgebieden (metapopulatie)

Geen indicator voor veerkracht geen indicator

17)   Everzwijnen spelen een rol bij het opmaken van ontsnippersplannen en maatregelen -> verplaatsen naar maatregelen

Verkeersrisico wordt meegenomen bij het opmaken van prioritering van ontsnipperingsplannen en maatregelen ja => op te vragen in dossiers

1.2.2.        Inrichting in functie van afschotvervulling

11)   De aanwezigheid van everzwijnen resulteert niet in een onaanvaardbaar gevoel van angst 

bij omwonenden, landbouwers of natuurgebruikers (recreanten)

13)   Risico op overdracht van ziekten naar landbouwdieren/veeteelt is aanvaardbaar (bepaald 

door aanwezigheid/spreiding evers in relatie tot aanwezigheid ziekte vatbare 

landbouwdieren)

15)   Risico op doorgeven van ziekte (overdraagbaar op mens of landbouwdieren) binnen de 

populatie door geografische spreiding van aanwezige everzwijnen is aanvaardbaar (vb. 

indicator: er is contact met everzwijnenpopulaties waarvan geweten is dat er ziektes aanwezig 

zijn)

16)   De leefgebieden (natuurgebieden) zijn voldoende groot en verbonden met elkaar om de 

leefbare everzwijnenpopulaties te kunnen herbergen en voldoende veerkracht te hebben om 

lokale impact van everzwijnen aan te kunnen

18)   Ruimtelijke inrichting van terreinen laat een efficiënte realistatie van de afschotvervulling 

toe (vb: indicator : aanwezigheid van stroken zonder gewassen om afschot toe te laten in of 

rond maïs en graanpercelen)
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aanwezigheid (aantal) van stroken of gebieden in en rond bos- en natuurgebieden om 

afschot te vergemakkelijken bevraging stakeholder

percentage opengrens zone bos-natuurgebied (GIS oefening bos-natuurgebieden versus 

weilanden, fietspaden, …) Gis-analyse ja => berekenen

aanwezigheid van stroken in maïs en landbouwgebied om afschot te  vervullen

1.3.        Verfijning beheerdoelstellingen/schaal

19)   De beheerdoelstellingen zijn afgestemd op gebiedsspecfieke omstandigheden

de beheerdoelstellingen houden rekening met lokale gebiedsspecifieke IHD, recreatie en 

landbouw ?

de normen worden bepaald ifv gebiedsspecifieke kenmerken ja => op te vragen in dossiers

1.4.        Populatiedoelstellingen

1.4.1.        Leefbare populatie

explosie van aantalen van bepaalde categorie mag niet voorkomen

populatiestructuur in evenwicht via afschot, cameraobservaties

veronderstelling: afschotverdeling als maat voor 

populatiesamenstelling

toestand van afgeschoten dieren (staalname ziektes, gewichtsdrempel per leeftijd) Ja => ANB + INBO

nagaan of er aanwas is (via afschot en observaties) opvolgen van afschot Gedeeltelijk (INBO)

opvolgen van afschot en aanwas via camera's 

aanwas via cameraobservatie, modellering op basis van worpgrootte, % drachtige 

dieren en overleving nog op te starten

1.4.2.        Rol in de natuur

24)   De everzwijnen kunnen hun rol vervullen als deel van het ecosysteem

als suggesties werden de aanwezigheid van woelplaatsen in bos en gewasverjonging 

vermeld, maar geen meetbare indicatoren (achtergrond over de informatiewaarde van deze 

indicatoren ontbreekt) geen indicator

1.5.        Communicatiedoelstellingen

1.5.1.        Maatschappelijke tolerantie/houding

25)   Er is een maatschappelijk draagvlak voor de aanwezigheid van everzwijn en de gevolgen hiervan

er zijn geen meldingen van schade (in brede zin) positieve indicator enquête groot publiek

particulieren/doelgroepen melden dat everzwijnen en hun gevolgen niet wenselijk zijn negatieve indicator ja => bevragen stakeholders of meldpunt oprichten

aantal klachten op een meldpunt of bij de minister meldpunt oprichten

mensen aanvaarden evers aan de hand van enquetes

23)   De aanwezige everzwijnenpopulaties laten een jaarlijks voldoende hoog afschot toe (duurzaam op 

lange termijn en tegemoetkomend aan vraag naar bejagingsmogelijkheden)

20)   Het populatiebeheer resulteert in het bereiken of behouden van een goede sociale 

populatiestructuur (verdeling over leeftijds- en geslachtscategorieën)

21)   De dieren bevinden zich in goede fysieke conditie (gevolgen van overpopulatie beperkt, link 

ziektes hoge densiteiten)

22)   De populatiegrootte garandeert het duurzaam blijven bestaan van de populatie (minimaal 

leefbare populatie MVP)
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26)   Er is een maatschappelijk draagvlak voor de genomen beleidsbeslissingen ikv everzwijnenbeheer

democratisch model: stemming op beleidsniveau keurt beleidsbeslissingen goed

weinig reactie op jachtmethodes (via enquetes, pers) enquête groot publiek

de genomen beleidsbeslissingen worden uitgevoerd door de betrokken sectoren ja => nagaan op terrein

aftoetsing draagvlak via enquete enquête groot publiek

1.5.2.        Doorstroming van informatie

bestaande informatie over minstens verkeersschade, landbouwschade, ziektes, afschot is 

raadpleegbaar

plaats waar informatie raadpleegbaar is, is gekend en eenvoudig toegankelijk voor iedereen enquête groot publiek

centrale website (vb. everzwijnen.be) met alle informatie/links naar informatie bestaat

28)   Er is voldoende doorstroming omtrent de mogelijkheden voor schadepreventie

informatie over schadepreventie is beschikbaar op een gemeentelijk infopunt

de betrokkenen beschikken over voldoende kennis van de mogelijkheden aantal toepassingen of via enquetes enquête groot publiek

duidelijke informatieverpsreiding (vb. brochures) vanuit de doelgroeporganisatie naar haar 

leden

kennis hierover is aanwezig bij de betrokkenen (incl. groot publiek) via enquetes enquête groot publiek

beheerplannen (wildbeheerplannen, natuurbeheerplannen, bosbeheerplan, 

everzwijnbeheerplan) zijn beschikbaar en eenvoudig consulteerbaar ja => nagaan op terrein

leesbare infopanelen omtrent de motivatie van beheermaatregelen zijn aanwezig ja => nagaan op terrein

leesbare infopanelen omtrent de uitvoering van beheermaatregelen zijn aanwezig ja => nagaan op terrein

beheerstrategie werd opgemaakt in overleg met derden ja => nagaan op terrein of in dossiers

er is een aanspreekpunt per WBE/regio/provincie/gemeente bereikbaar via telefoon of 

internet ja => nagaan op terrein

1.5.3.        Platform/netwerk

32)   Communicatienetwerk laat snelle beheerbeslissingen toe

tijdsverloop tussen start van een communicatie en een beslissing evaluatie via enquetes nee

2. Criteria/randvoorwaarden voor de opbouw van de set van maatregelen

2.1.        Algemene

De tijd tussen een vraag voor actie en de uitvoering van de maatregel is kort

De vooropgestelde maatregelen kunnen snel en overal in het plangebied(1) toegepast 

worden (1): dit is het gebied waarop het everzwijnbeheerplan betrekking heeft

27)   De bestaande informatie (waaronder landbouwschade en verkeersslachtoffers) wordt voldoende 

verspreid onder de betrokken actoren

29)   De verschillende actoren (incl. groot publiek) zijn geïnformeerd over de beleidsdoelen en 

beheerbeslissingen en de motivaties ervoor

30)   De verschillende medegebruikers van het buitengebied zijn voldoende geïnformeerd over de 

uitvoering van beheermaatregelen op het terrein

31)   Er is een centraal aanspreekpunt (eventueel per beheergebied) voor het bekomen van informatie 

omtrent everzwijnen en het beheer ervan

33)   De beheermaatregelen zijn voldoende flexibel om op korte termijn te kunnen toegepast worden 

waar en wanneer nodig 
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(2): voor zover deze bevoegdheden hebben die relevant zijn voor de uitvoering van 

de vooropgestelde beheermaatregelen (vb. toegang tot terreinen)

Het voorgestelde beheerplan is goedgekeurd door de betrokkenen

enquête onder de betrokkenen

35)   De uitvoering van de maatregelen zijn afgestemd op de specifieke kenmerken van het gebied 

De vooropgestelde maatregelen in het beheerplan houden rekenening met de specifieke 

kenmerken van het gebied, zoals schadegevoeligheid van gewassen en biotopen, 

verkeersrisico's bij uitvoering

Bij de uitvoering van de vooropgestelde maatregelen in het beheerplan wordt rekenening 

gehouden met de specifieke kenmerken van het gebied, zoals schadegevoeligheid van 

gewassen en biotopen, verkeersrisico's bij uitvoering

De vooropgestelde maatregelen in het beheerplan houden rekenening met het tijdstip van 

de uitvoering (vb. broedseizoen) en met de aanwezigheid van kwetsbare biotopen

De uitvoering van de vooropgestelde maatregelen in het beheerplan houdt rekenening met 

het tijdstip van de uitvoering (vb. broedseizoen) en met de aanwezigheid van kwetsbare 

biotopen Details van de afschotmeldingen (waar en wanneer er geschoten werd)

De gemaakte afspraken worden uitgevoerd Opvolging van de uitvoering

38)   De mogelijkheden voor recreatieve jacht zijn voorzien in de set van maatregelen 

Jacht door recreatieve jagers maakt deel uit van de vooropgestelde maatregelen in het 

beheerplan

De bestaande kennis over de uitvoering van de beheermaatregelen is doorvertaald in het 

beheerplan

De bestaande kennis over de uitvoering van de beheermaatregelen is doorvertaald in de 

uitvoering van de beheermaatregelen

40)   De efficiëntie en effectiviteit van beheermaatregelen is geoptimaliseerd 

Periodiek overleg  ifv het optimaliseren van de beheermaatregelen wordt voorzien

Periodiek overleg  ifv het optimaliseren van de beheermaatregelen werd voorzien

De bestaande kennis over de uitvoering van de beheermaatregelen wordt gebruikt om de 

inzet van de beheermaatregelen te optimaliseren

De bestaande kennis over de uitvoering van de beheermaatregelen werd gebruikt om de 

inzet van de beheermaatregelen te optimaliseren

2.2.        Medegebruik

Er wordt een centraal meldpunt voorzien voor het melden van activiteiten (alle 

buitenactiviteiten)

Er treden geen conflictsituaties op op het terrein meldingen ANB, bijzondere veldwachters, politie, gemeente of via enquêtes

34)   De beheerstrategie wordt gedragen door de betrokken terreineigenaars(2), landgebruikers en 

jachtrechthouders

36)   De uitvoering van de beheermaatregelen is afgestemd op/houdt rekening met bestaande 

beheerdoelstellingen van vogel- en habitatrichtlijngebieden (gunstige staats van instandhouding) 

37)   De uitvoering van de beheerstrategie wordt niet gehinderd door het ontbreken van de 

medewerking van eigenaars van terreinen noodzakelijk voor de implementatie van de strategie 

39)   Bestaande kennis over effectiviteit en efficiëntie van beheermaatregelen wordt (is) in rekening 

gebracht 

41)   De uitvoering van beheermaatregelen en andere activiteiten van medegebruik van het 

buitengebied zijn op elkaar afgestemd 
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42)   Medegebruikers zijn geïnformeerd over de uitvoering van beheermaatregelen 

Infoborden worden voorzien bij de uitvoering op het terrein

Medegebruikers zijn geïnformeerd over het beheerplan

Duidelijke afspraken met de medegebruikers (relevante georganiseerde recreanten) 

werden gemaakt over tijd en ruimte met betrekking tot de uitvoering van de 

beheermaatregelen

De activiteiten zijn gekend bij ANB

De uitvoering van de beheermaatregelen wordt aangekondigd via infoborden op het terrein

Een degelijk plan van aanpak bestaat voor de uitvoering van de beheermaatregelen

Uitvoering van afschot wordt gerealiseerd vanop de hoogzit

2.3.        Administratie & regelgeving

45)   De procedure voor het verkrijgen van vergoeding voor landbouwschade is eenvoudig en duidelijk 

De procedure is duidelijk omschreven op een website of een folder

De betrokken vinden de procedure duidelijk en eenvoudig Kwalitatieve enquête bij de betrokkenen over deze procedure

Jaarlijks betaald bedrag voor schade door de overheid ANB

47)   De administratieve verplichtingen verbonden aan de uitvoering van maatregelen wordt (is) geminimaliseerd 

Het aantal benodigde documenten voor het bekomen van afschot/plaatsen van een hoogzit

Het aantal benodigde documenten voor het bekomen van schadevergoeding

48)   De beheermaatregelen zijn conform bestaande regelgeving 

Alle vooropgestelde beheermaatregelen in het beheerplan zijn wettelijk mogelijk en 

werden goedgekeurd door ANB

Het aantal vastgestelde inbreuken ANB, politie, bijzondere veldwachters 

Het aantal beheerplannen voor natuur- of bosgebieden waarin geen ontheffing voor het 

doden van everzwijnen voor zien is

50)   De beheermaatregelen respecteren de eigendoms- en jachtrechten 

Er worden beheermaatregelen tegen wil of dank opgelegd en uitgevoerd

51)   De uitvoering van beheermaatregelen is afdwingbaar

Uitvoering door derden zonder instemming

Minimum afschot met boetes

46)   Middelen voorzien voor het betalen van schade door de overheid waar aanspraak wettelijk 

mogelijk is (opm. twee visies over norm : voldoende middelen versus geen taak van de overheid om 

schade te betalen) 

49)   De optimalisatie van de uitvoering van beheermaatregelen conform een beheerstrategie wordt 

niet gehinderd in tijd of ruimte door wettelijke beperkingen (vb. probleem van doden van dieren in 

natuurreservaten, afdoende middelen voor bestrijding) 

44)   De beheermaatregelen houden rekening met de veiligheid van alle actoren en gebruikers van het 

buitengebied 

43)   De negatieve impact van beheermaatregelen op het medegebruik van het buitengebied wordt zo 

laag mogelijk gehouden 
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2.4.        Populatiebeheer

De vooropgestelde populatieregulerende maatregelen in het beheerplan houden 

rekenening met de schadegevoeligheid van gewassen en biotopen beheerplan

Bij de uitvoering van de vooropgestelde populatieregulerende maatregelen in het 

beheerplan wordt rekenening gehouden met de schadegevoeligheid van gewassen en 

biotopen klachten bij …

De beheermaatregelen houden rekening met gebiedsspecifieke gevoelige periodes en 

biotopen

De wettelijke beperkingen in tijd wetgeving

De beperkingen opgelegd in het beheerplan beheerplan

er is overleg geweest met de andere actoren bij de opmaak van het beheerplan

geen beperkingen op het aantal everzwijnen die geschoten mogen worden

mogelijkheden om het afschotplan in de loop van het jaar bij te sturen voor wat betreft 

aantallen en verhoudingen

zie 56

De wetgeving laat toe om een selectief te kunnen ingrijpen

De keuze van welke dieren geschoten kunnen wordt toegelaten door de gekozen 

maatregelen

De vooropgestelde verdeling over de geslachten en leeftijd wordt gerealiseerd meldingsformulieren

59)   De populatieregulerende maatregelen houden maximaal rekening met dierenwelzijn 

Voerende vrouwlijke everzwijnen met afhankelijke jongen worden niet geschoten lacterende zeugen in afschot

Beschikbaarheid van zweethonden voor nazoek

Schot moet dodelijk zijn nazoekrapport

Beschikbaarheid van zweethonden voor nazoek

Aanspreken van dieren moet mogelijk zijn

Voerende vrouwlijke everzwijnen met afhankelijke jongen worden niet geschoten

52)   De populatieregulerende beheermaatregelen resulteren in een minimale schade aan gewassen 

en biotopen (ruimtelijk en temporeel) 

53)   De populatieregulerende beheermaatregelen resulteren in een minimale verstoring en/of 

negatieve impact op andere soorten 

54)   De uitvoering van populatieregulerende beheermaatregelen wordt niet beperkt in tijd (vb. 

indicator : is jaarrond mogelijk) 

55)   De populatieregulerende beheermaatregelen zijn afgestemd met andere actoren in het 

buitengebied (natuur, landbouw, politie, Agentschap voor Natuur en Bos) 

56)   De populatieregulerende maatregelen kunnen inspelen in op mogelijke populatiefluctuaties ten 

gevolge van het al dan niet voorkomen van mastjaren 

57)   De populatieregulerende maatregelen kunnen inspelen in op mogelijke (variabele) jaarlijkse 

aangroei (ook andere oorzaken dan mastjaren) 

58)   De populatieregulerende maatregelen kunnen selectief ingrijpen op de noodzakelijk leeftijd- en 

geslachtcategorieën 

60)   De jachttechnische beheermaatregelen houden rekening met de principes van weidelijkheid (vb. 

indicator ; niet schieten van dieren waarvan jongen afhankelijk zijn) 
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Het aantal alternatieve populatieregulerende beheermaatregelen

2.5.        Preventieve maatregelen

Aantal/Lengte afgerasterde landbouwpercelen meldpunt voor afrastering / inventarisatie terrein / beheerplan

Aantal/Lengte afgerasterde bos- en natuurgebieden meldpunt voor afrastering / inventarisatie terrein / beheerplan

Aantal percelen waar afweergeurstoffen gebruikt worden meldpunt voor afrastering / beheerplan

Aantal landbouwschadedossiers waarin de toepassing van preventieve maatregelen 

vermeld wordt ANB

(Aanvraagformulieren voor bijzondere bejaging en bestrijding die melding maken 

preventieve maatregelen) ANB

Aanwezigheid van verkeersborden opvragen bij de gemeente of opvolging door de WBE

Aanwezigheid van snelheidsbeperkingen ifv overstekend wild opvragen bij de gemeente of opvolging door de WBE

Aanwezigheid van rijbaanversmallingen ifv overstekend wild opvragen bij de gemeente of opvolging door de WBE

De in het beheerplan voorgestelde afrasteringen van wegen of percelen zijn afgetoest met 

ontsnipperingsinitiatieven van de overheden

Informatie over risico op ziekteoverdracht wordt verspreid

Controle van geschoten dieren op ziektes die overgedragen kunnen worden naar mensen

Toegang tot bedrijven waarvoor risico bestaat op ziekteoverdracht is gereguleerd vergunningsaanvragen en toestand op terrein

Controle van geschoten dieren op ziektes die overgedragen kunnen worden naar 

landbouwdieren

Afspraken staan vermeld in het beheerplan beheerplan

Afspraken zijn gemaakt bevraging

Afspraken staan vermeld in het beheerplan beheerplan

Afspraken zijn gemaakt bevraging

63)   Er worden naast populatieregulerende maatregelen ook preventieve maatregelen voorzien in 

kader van verkeersveiligheid 

64)   Bij het nemen van maatregelen in het kader van verkeersveiligheid of ter bescherming van 

eigendommen wordt rekening gehouden met bestaande ontsnipperingsinitiatieven en algemene 

ontsnipperingsdoelstellingen 

65)   Er worden naast populatieregulerende maatregelen ook preventieve maatregelen voorzien in 

kader van het risico van ziekteoverdracht naar mensen 

66)   Er worden naast populatieregulerende maatregelen ook preventieve maatregelen voorzien in 

kader van het risico van ziekteoverdracht naar landbouwdieren 

67)   De nodige afspraken tussen verschillende actoren bestaan over de uitvoering van preventieve 

maatregelen (vb. rasters) 

68)   De nodige afspraken bestaan over het aanleveren van middelen (mensen, materiaal en geld) 

nodig voor het nemen van preventieve maatregelen 

62)   Er worden naast populatieregulerende maatregelen ook preventieve maatregelen voorzien in 

kader van landbouwschade 

61)   Naast jachttechnische beheermaatregelen worden ook alternatieve populatieregulerende 

beheermaatregelen voorzien 
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2.6.        Communicatie

Is een overlegoorgaan aangesteld?

Kunnen de vertegenwoordigers van alle actoren snel gecontacteerd worden? 

(emailadressen zijn gekend)

Er is frequent overleg

Het overleg resulteert in de coördinatie van de beheermaatregelen

Afspraken staan vermeld in het communicatieplan (maakt al dan niet deel uit van het 

beheerplan) beheerplan

Afspraken zijn gemaakt bevraging

3. Criteria voor het opvolgen van de uitvoering van beheermaatregelen

3.1.        Populatieregulerende maatregelen

3.1.1.        Jacht

71)   De geleverde jachtinspanningen per jachttype zijn gekend

Man-dagen per jachttype via de WBE, via rapportering van beperkte groep jagers (minder data, beter kwaliteit)

72)   De ruimtelijke verdeling van de geleverde jachtinspanningen is gekend

jachtinspanning rapporteren per jachtgroep of jachtrechthouder via WBE of bevraging jachtrechthouders

De jachtterreinen waarop op everzwijn bejaagd wordt zijn gekend via WBE

73)   Gerealiseerd afschot per jachttype is gekend

jachttype aankruisen op meldingsformulier meldingsformulieren

74)   Tijdstip van afschot is gekend

tijdstip op meldingsformulier (voor zover juridisch mogelijk) meldingsformulieren

74b) Geslacht en leeftijd van afschot is gekend

vermeld op het meldingsformulier meldingsformulieren

3.1.2.        Andere populatieregulerende maatregelen

75)   De mate waarin andere populatieregulerende maatregelen werden ingezet is gekend

Type, frequentie, plaats, duur en resultaat zijn gekend via vergunningsprocedure ANB

76)   De ruimtelijke verdeling van de andere populatieregulerende maatregelen is gekend

Plaats is gekend via vergunningsprocedure ANB

77)   Het aantal dieren dat via andere populatieregulerende maatregelen is verwijderd is gekend

Resultaat is gekend via vergunningsprocedure ANB

78)   Tijdstip van verwijderen via andere populatieregulerende maatregelen is gekend

Tijdstip is gekend via vergunningsprocedure ANB

3.2.        Landbouwschade

79)   Mate waarin landbouwpercelen afgerasterd werden is gekend

Percentage afgerastering: oppervlakte (per teelt) enquêtes, WBE-bevraging, terreininventaristatie

Percentage afgerastering: aantal percelen (per teelt) enquêtes, WBE-bevraging, terreininventaristatie

Percentage afgerastering: lengte bos-landbouw-overgang enquêtes, WBE-bevraging, terreininventaristatie

69)   De communicatiemaatregelen laten een regelmatig overleg toe om tijdig en op de juiste plaats 

efficiënte beheermaatregelen te kunnen nemen 

70)   De nodige afspraken bestaan over het aanleveren van middelen (mensen, materiaal en geld) 

nodig voor implementeren van een communicatiestrategie naar alle betrokken actoren (incl. groot 

publiek en omwonenden) 
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80)   Mate waarin natuur- en bosgebieden ingerasterd werden is gekend

lengte raster tussen natuur/bosgebieden tov landbouwpercelen bevraging van de beheerders

Percentage van natuur- en bosgebieden die ingerasterd zijn

81)   De mate van uitbetaling van landbouwschade is gekend

euro/teelt

81b) De mate van afgekeurde aanvragen voor schadedossiers is gekend

aantal afgekeurde aanvragen ANB

3.3.        Verkeersveiligheid

82)   Mate waarin rasters langs wegen geplaatst werden is gekend

Raster per wegtype gemeente, Wegen en Verkeer, WBE

83)   Mate waarin wildspiegels geplaatst werden is gekend

Aantal plaatsen waar spiegels geplaats werden langsheen wegen gemeente, projectsubsidies ANB, bevraging, WBE
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Bijlage 2: Verwerking antwoorden van deelnemers 
workshops op de evaluatie-vragenlijst.  

1 Respondenten 
Wat is uw achtergrond of van welke organisatie bent u? 

 
 
2 Beoordeling participatieve werkwijze 
Hoe beoordeelt u de participatieve werkwijze? 
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2 

2 

3 

2 

2 

2 

2 
1 vogelbescherming

wildbeheereenheden

boerenbond

HVV

bijzondere veldwachters

limburgs landschap

gemeenten

natuurpunt

agenschap voor natuur en bos

regionaal landschap

1 
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Eerder negatief

Eerder positief
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Zeer positief
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3 Beoordeling relevante expertise in de werkgroep 
Alle relevante expertise vormen (domeinen) waren vertegenwoordigd in de werkgroep 

 
 
4 Duidelijkheid doelstellingen werkgroep (a) 
De doelstellingen van de werkgroep waren duidelijk 
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Eerder oneens
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Mee eens

Zeer mee eens
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5 Duidelijkheid doelstellingen werkgroep (b) 
Alle deelnemers van de workshops hadden voldoende zicht op de doelstelling van het werk 

 
 
6 Kennis en meningen (a) 
Alle deelnemers konden gedurende de workshops hun kennis en mening voldoende naar voor 
brengen 
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Geen idee
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7 Kennis en meningen (b) 
Alle relevante vormen van kennis en argumentaties zijn gedurende de workshops aan bod 
gekomen 

 
 
8 Inzicht in elkaars kennis en meningen (a) 
Door de workshops hebben andere deelnemers beter inzicht gekregen in mijn visie, kennis en 
betrokkenheid inzake everzwijnbeheer 
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9 Inzicht in elkaars kennis en meningen (b) 
Door de workshops heb ik beter inzicht gekregen in de visie en kennis en betrokkenheid inzake 
everzwijnbeheer van andere deelnemers aan dit project 

 
 
10 Inzicht in everzwijnbeheer 
Door de workshops heb ik beter inzicht gekregen in everzwijnbeheer 
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11 Vertrouwen in samenwerking (a) 
Door de workshops heb ik meer vertrouwen in de samenwerking met de verschillende groepen 
die betrokken zijn bij everzwijnbeheer 

 
 
12 Vertrouwen in samenwerking (b) 
De meeste groepen die betrokken waren in dit project hebben door de workshopsmeer 
vertrouwen in samenwerking binnen het everzwijnbeheer 
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13 Vertrouwen in everzwijnbeheer 
Door de workshops is mijn vertrouwen in een beter everzwijnbeheer toegenomen 
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