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Aanleiding 

Het Jachtvoorwaardenbesluit1 legt een overlegmodel vast in functie van het beheer van de 

populatie wilde zwijnen. Faunabeheerzones vormen hierin de hoogste overlegentiteit. Binnen 

dergelijke zones wordt tussen de belanghebbenden jaarlijks een overleg gevoerd. 

Vraag 

Geef een kaart met een potentiële afbakening van faunabeheerzones. 

Toelichting 

1 Randvoorwaarden voor de afbakening 

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) stelt volgende randvoorwaarden voor de 

afbakening van de faunabeheerzones: 

 Maximaal drie verschillende scenario’s. 

 Er moeten 8-12 faunabeheerzones afgebakend worden, die samen het volledige 

grondgebied van het Vlaams gewest omvatten. 

 De afbakening bestaat uit een samenvoeging (‘best choice’) van de voormalige 

beheerzones voor wild zwijn. Daarbij moet een afstemming gebeuren op natuurlijke en 

kunstmatige barrières. Ook gebieden die als ‘niet bejaagbaar’ worden beschouwd (bv. 

bebouwing), moeten opgenomen zijn in een faunabeheerzone. 

 Gebieden met een gelijkaardig grondgebruik en die een biologisch geheel vormen, 

worden bij voorkeur samengevoegd. Daarbij wordt in het bijzonder rekening gehouden 

met gebieden die op basis van de volgende NARA-landgebruiksklassen (Dumortier et 

al., 2009) en teelten met elkaar matchen: 

o bos (NARA) 

o akker (NARA) 

o gras (NARA) 

o maïs 

o graan 

o aardappelen 

 De afbakening moet geoptimaliseerd worden op basis van provincie-,  gemeente- en  

WBE-grenzen. Deze grenzen moeten ook weergegeven worden op de kaarten. Waar 

mogelijk/nodig kan het werkingsgebied van bosgroepen een bijkomend 

beslissingspunt vormen. 

                                                

1 § 54 van het Besluit van de Vlaamse regering van 25 april 2014 houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder 

de jacht kan worden uitgeoefend 
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2 Samenvoeging van de voormalige beheerzones 

voor wild zwijn 

2.1 Eerste groepering 

In 2011 werden 54 beheerzones voor wild zwijn afgebakend. Dit gebeurde op basis van 

natuurlijke en artificiële barrières in het landschap (snelwegen, kanalen, afgerasterde 

spoorwegen) (Scheppers et al., 2011) (zie Figuur 1 & Figuur 2). Daarbij werd geen rekening 

gehouden met provinciegrenzen, noch met de grenzen van gemeenten of 

wildbeheereenheden. 

Figuur 1: kaart van de natuurlijke en artificiële barrières in het landschap die gebruikt werd voor de 

afbakening van de beheerzones voor wild zwijn in 2011 (groen = bosgebieden, rode lijnen = 

verkeersaders, zwarte lijnen = spoorwegen, blauwe lijnen = waterwegen en rivieren). 

 

Figuur 2: afbakening van de 54 beheerzones voor wild zwijn (Scheppers et al., 2011). 

Er werd aanvankelijk getracht via GIS-algoritmen op een geautomatiseerde manier de 54 

beheerzones samen te voegen tot een tiental faunabeheerzones.  De zones zouden daarbij 

geoptimaliseerd worden op basis van provincie-, gemeente- en WBE-grenzen. Het uitwerken 

van een geschikt algoritme voor deze bewerking bleek binnen het tijdsbestek van deze 

adviesvraag niet mogelijk. Door de talrijke kleine zones was het aantal mogelijke resultaten, 

gebaseerd op alle mogelijke combinaties van telkens twee zones, zeer groot. Daarenboven 

werden er geen geschikte indexen gevonden om op een geautomatiseerde manier, voor elke 

mogelijke keuze, de uitkomsten met elkaar te kunnen vergelijken. Hierdoor zou het niet 

mogelijk geweest zijn onderscheid te maken tussen een goede en een slechte combinatie. 
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Er werd daarom geopteerd om eerst kleinere zones bij grotere te voegen op basis van 

natuurlijke en niet-natuurlijke barrières. Als kleinere zones werden de gebieden geselecteerd 

met een oppervlakte kleiner dan de mediaan. Die bedroeg ongeveer 10.000 ha. Voor elke 

kleine zone werd nagegaan met welke van zijn buurzones de barrière het zwakste was. Bij 

gelijkaardige barrièrewerking met verschillende buren, werd de buur met de langste 

gemeenschappelijke grens als voorkeur weerhouden. Het aantal beheerzones werd zo 

teruggebracht tot 31. De argumentatie voor elke samenvoeging is terug te vinden in bijlage 

1. 

Uit de 31 beheerzones werden opnieuw de zones geselecteerd met een oppervlakte kleiner 

dan de mediaan. Deze bedroeg nu ongeveer 32.000 ha. Vervolgens  werd dezelfde procedure 

als in stap 1 gevolgd. Anders dan in de eerste stap werden hier bij gelijkwaardige barrières 

de provinciegrenzen in overweging genomen. Uitzondering hierbij was zone 8, die behouden 

bleef omdat geen duidelijk keuze op basis van de boven beschreven methode gemaakt kon 

worden. Zone 94 (het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) werd verwijderd. Het aantal zones 

werd zo teruggebracht tot 16. Deze kaart kreeg de naam basiskaart v0.1. (figuur 3). In 

bijlage 2 wordt voor elk van die beheerzones aangegeven met welke zone ze werden 

samengevoegd en de motivering daarvoor. 

Figuur 3: de overblijvende zones na de tweede stap in de vereenvoudiging van de afbakening van de 

beheerzones. Basiskaart v0.1.  

2.2 Tweede groepering 

2.2.1 Geautomatiseerd zoeken naar de ideale indeling en 
diversiteits-indexen 

Ook voor deze 16 zones werd getracht om aan de hand van GIS-algoritmen op een 

geautomatiseerde wijze te komen tot een ‘ideale’ clustering, rekening houdend met het 

optimaliseren van de verdeling over provincies, gemeenten en wildbeheereenheden. Om de 

verschillende uitkomsten te kunnen vergelijken, werd met het computerpakket R een script 

uitgewerkt dat aan de hand van de oppervlaktes, de verdeling over provincies, gemeenten 

en WBE’s een index berekent die de homogeniteit van de resultaten weergeeft. Uiteindelijk 

werd deze benadering niet verder gevolgd. Het aantal mogelijke scenario’s bleek nog steeds 

te groot en er werd geen methode gevonden om geautomatiseerd tot een verdere 

vereenvoudiging te komen. 

Er werd ook afgestapt van het gebruik van indexen om de resultaten te vergelijken. De 

berekende indexen waren enerzijds afhankelijk van het totaal aantal zones en anderzijds van 

het aantal provincies, wildbeheereenheden of gemeentes in een zone. Om verschillende 

mogelijke scenario’s te kunnen vergelijken, is een index nodig die hiervoor corrigeert. Een 

dergelijke index kon binnen het tijdbestek van de adviesvraag niet op punt gesteld worden. 
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2.2.2 Handmatig uitwerken van mogelijke scenario’s 

Omwille van bovenstaande problematiek werd gekozen voor een andere benadering om de 

mogelijkheden voor het samenvoegen van de 16 overblijvende zones te onderzoeken. 

Onafhankelijk van elkaar tekenden drie leden van de onderzoeksgroep Faunabeheer 

mogelijke scenario’s uit voor het samenvoegen van de resterende zones tot een tiental 

faunabeheerzones. Uiteindelijk leverde dit 12 scenario’s op voor een verdere clustering (zie 

bijlage 3). Voor de uitwerking van de scenario’s werd o.a. rekening gehouden met: 

1. de opbouw van het landschap (bv. aanwezigheid van grote boscomplexen); 

2. de inschatting van de barrières tussen de zones;  

3. het actueel gerealiseerd afschot voor reewild en/of everzwijn per zone; 

4. een al dan niet gelijkmatige oppervlakteverdeling tussen de zones; 

5. grensgebieden met andere landen of regio’s. 

2.2.3 Opbouw van de basiskaart 

Op basis van overeenkomst  tussen de 12 scenario’s werden de zones 27 en 28  en de zones 

14 en 16 (zie Figuur 3) samengevoegd. Verder werden de stadskernen en de industrie- en 

havengebieden van Gent en Antwerpen uit de zones gelicht. Dit resulteerde in een nieuwe 

kaart met 14 ‘beheerzones’ en twee ‘verstedelijkte’ zones. De kaart kreeg de naam 

basiskaart v1.0 (zie Figuur 4). De zones werden hierbij opnieuw genummerd. 

Hoewel zone 8 relatief klein is, werd deze in basiskaart v1.0 toch als aparte zone 

weerhouden. Deze zone werd in 9 van de 12 scenario’s als een aparte zone aangeduid (zie 

bijlage 3). Daarnaast wordt deze zone gekenmerkt door een atypische landschapsopbouw in 

vergelijking met de omliggende zones. Dit gebied vertoont een hoge graad van 

verstedelijking, maar tegelijk zijn grote bos- en natuurgebieden (Meerdaalwoud, Zoniën en 

de Dijlevallei) aanwezig. Deze natuurgebieden grenzen bovendien aan het Waals en het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waardoor hier een specifieke problematiek ontstaat voor het 

beheer van grofwildsoorten. De aanwezige grofwildpopulaties houden zich logischerwijs niet 

aan de gewestgrenzen. 

Voor twee regio’s in Vlaanderen waren er een beperkt aantal opties mogelijk, maar er waren 

geen doorslaggevende argumenten voor of tegen een bepaald scenario. Het betreft het 

noordoosten van de provincie Limburg (zones 12 en 13) en de vijf zones in Oost-Vlaanderen 

(zones 3, 4, 5, 6 en 7) (zie Figuur 4). Voor deze regio’s werd in dit stadium nog geen keuze 

gemaakt. 

 

Figuur 4. basiskaart v1.0.  
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De figuren 5 tot 12 geven de overlay weer van de basiskaart v1.0 met respectievelijk de 

provincies (Figuur 5), de gemeenten (Figuur 6), de wildbeheereenheden (Figuur 7), de 

regionale landschappen (Figuur 8), de bosgroepen (Figuur 9) en de NARA-

landgebruiksklassen (Figuur 10). Daarnaast wordt ook een overlay van basiskaart v1.0 met 

het afschot van ree (Figuur 11) en van everzwijn (Figuur 12) in 2013 weergegeven. 

Tabel 1 geeft voor elke zone van basiskaart v1.0 de oppervlakte in hectaren weer. De keuze 

voor een tiental faunabeheerzones resulteert in zones met relatief grote oppervlaktes. Voor 

bepaalde deelregio’s (bv. Oost-Vlaanderen) zullen de finale faunabeheerzones mogelijk 

groter zijn dan de in Tabel 1 vermelde oppervlaktes, vermits daar nog zones samengevoegd 

kunnen worden. Door de grootte van de zones en de sterke versnippering en de 

heterogeniteit van het landgebruik in Vlaanderen, omvatten deze zones deelgebieden die 

sterk van elkaar kunnen verschillen voor wat betreft de actuele of potentiele aanwezigheid 

van everzwijn en het beheer ervan. Dat betekent dat het everzwijnbeheer in bepaalde zones 

een gedifferentieerde aanpak zal vereisen (zie beheerstrategieën in het rapport 

beheermaatregelen everzwijn (Casaer, 2009; Scheppers & Casaer, 2012). 

Tabel 1: oppervlakte van  de zones van basiskaart v1.0.  

Zone Oppervlakte in ha 

1 206.107 

2 12.002 

3 60.020 

4 50.180 

5 91.886 

6 110.107 

7 150.597 

8 43.622 

9 127.977 

10 146.182 

11 159.297 

12 132.562 

13 37.404 

14 5.059 

90 14.586 

91 18.339 
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Figuur 5: basiskaart v1.0 met aanduiding van de provincies. 
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Figuur 6: basiskaart v1.0 met aanduiding van de gemeenten. 
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Figuur 7: basiskaart v1.0 met aanduiding van de wildbeheereenheden (situatie 2014). 
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Figuur 8: basiskaart v1.0 met aanduiding van de regionale landschappen (ref. digitale kaart van de regionale landschappen). 
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Figuur 9: basiskaart v1.0 met aanduiding van de bosgroepen. 
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Figuur 10: basiskaart v1.0 met aanduiding van de NARA-landgebruiksklassen (Dumortier et al., 2009). 
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Figuur 11: basiskaart v1.0 met aanduiding van het aantal geschoten reeën in 2013 per gemeente (Scheppers et al., 2014). 
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Figuur 12: basiskaart v1.0 met aanduiding van het aantal geschoten everzwijnen in 2013 per gemeente (Scheppers et al., 2014). 
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2.3 Mogelijkheden voor het verder samenvoegen van zones  

2.3.1 Algemeen 

Om te komen tot 8-12 faunabeheerzones moeten er bijkomend enkele zones samengevoegd 

worden. 

Het was niet mogelijk om op basis van de barrièrekaart of de grenzen van de WBE’s zone 2 

(Kortrijk) toe te kennen aan een van zijn buurzones. Gezien de beperkte grootte van deze 

zone wordt aangeraden ze wel samen te voegen met een van de buurzones. 

Vertrekkend van basiskaart v1.0 zijn er nog enkele opties om het aantal zones te 

verminderen. Deze opties baseren zich eerder op beleidsmatige of organisatorische 

afwegingen, dan op een wetenschappelijke onderbouwing op basis van de voorliggende 

criteria. Het INBO ziet vooral mogelijkheden bij de twee in 2.2.3 vermelde deelregio’s. 

Hieronder worden per deelregio enkele opties besproken. In welke mate de mogelijke 

resulterende faunabeheerzones samenvallen met de grenzen van de provincies, 

wildbeheereenheden, gemeenten, bosgroepen of regionale landschappen, kan telkens 

geëvalueerd worden aan de hand van de figuren 5 tot en met 10. 

Eens deze keuzes gemaakt zijn, kan een finale kaart met de faunabeheerzones opgemaakt 

worden. De oppervlakten van de uiteindelijke faunabeheerzones kunnen bekomen worden 

door de oppervlakten van de verschillende deelzones in Tabel 1 te sommeren. 

2.3.2  Noordoosten van de provincie Limburg (zones 12 en 13) 

      

Figuur 13: Zones 12 en 13 met aanduiding van de provinciegrenzen (links) en van de NARA-

landgebruiksklassen (rechts). 

Zone 13 omvat een zeer groot deel van de grenszone tussen de provincie Limburg en 

Nederland. Zone 12 grenst niet aan Nederland. Beide zones zijn van elkaar gescheiden door 

de Zuid-Willemsvaart. De ligging van deze gebieden en de aanwezige barrière tussen beide, 

kunnen argumenten zijn om zone 13 als aparte faunabeheerzone te behouden. Dit zou het 

mogelijk maken om in de grenszone het faunabeheer af te stemmen op het beheer in 

Nederland, terwijl in het centrum van de provincie een eigen specifiek beheer kan gevoerd 

worden. 

Door het samenvoegen van beide zones kunnen anderzijds de WBE’s die doorsneden worden 

door de Zuid-Willemsvaart, ondergebracht worden in één faunabeheerzone (zie Figuur 7). 
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Het al dan niet samenvoegen van deze twee zones heeft geen effect op het aantal betrokken 

provincies. Beide zones overlappen immers elk met de provincies Limburg en Antwerpen. 

2.3.3 De zones in Oost-Vlaanderen (zones 3, 4, 5, 6 en 7) 

De zones 3 tot en met 7 situeren zich ten westen van Brussel en omvatten zo goed als heel 

de provincie Oost-Vlaanderen en delen van de provincies West-Vlaanderen, Antwerpen en 

Vlaams-Brabant. Op basis van de 12 voorgestelde scenario’s (zie bijlage 3) worden vier 

mogelijkheden besproken om deze zones te clusteren. 

   

Figuur 14: situering van de zones 3, 4, 5, 6 en 7 met aanduiding van de provinciegrenzen (links) en de 

NARA-landgebruiksklassen (rechts). 

A. Door het samenvoegen van de zones 5 en 7 (met inbegrip van de zone 90) enerzijds 

en 3, 4 en 6 anderzijds, ontstaan twee grote, door de E40 van elkaar gescheiden 

zones. Het nadeel van deze optie is dat de ontstane zones zich uitstrekken over 

minstens drie provincies. Er zijn een beperkt aantal WBE’s waarvan het 

werkingsgebied zich aan weerszijden van de E40 uitstrekt (zie Figuur 7). De opdeling 

in een faunabeheerzone ten noorden en één ten zuiden van de E40, geeft dus slechts 

in beperkte mate aanleiding tot het doorsnijden van WBE-grenzen. 

 

B. Een tweede mogelijkheid is het samenvoegen van de zones 6 en 7 en van de zones 

3, 4 en 5. Deze opdeling geeft aanleiding tot zones waarin minder provincies 

betrokken zijn dan in mogelijkheid A. 

 

C. Een derde mogelijkheid is het behouden van de zone 7 als een aparte zone en 

daarnaast het samenvoegen van de zones 4 en 6 en van de zones 3 en 5. Deze 

opdeling sluit nauw aan bij de grenzen van de regionale landschappen (zie Figuur 8) 

en ook relatief goed bij de actuele grenzen van de WBE’s (Figuur 7). Wel ontstaan 

twee faunabeheerzones die elk overlappen met drie provincies (zie Figuur 14). 

 

D. Een vierde optie is het samenvoegen van de zones 4, 6 en 7 en van de zones 3 en 5. 

Zo ontstaan twee gebieden die gescheiden worden door de grote verkeersaders die 

noord-zuid lopen. Gezien deze opdeling een opschaling van scenario C is, sluit ook 

deze optie aan bij de grenzen van regionale landschappen en WBE’s. Nadeel is dat de 

oostelijke zone (samenvoeging van de zones 4, 6 en 7) groot is en zich uitstrekt over 

vier provincies.  
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Conclusies 

Het bleek niet mogelijk om binnen het tijdsbestek van een adviesvraag de 54 beheerzones 

voor wild zwijn op een geautomatiseerde manier te hergroeperen tot een tiental 

faunabeheerzones. 

Op basis van het inschatten van de barrièrewerking van de grenzen tussen de beheerzones 

voor wild zwijn en van gebiedsspecifieke kenmerken, werd een kaart opgemaakt met 14 

zones en twee verstedelijkte gebieden (basiskaart v1.0) (zie Figuur 4). Er blijven dan nog 

twee deelregio’s over met een beperkt aantal opties voor het samenvoegen van zones, 

evenwel zonder doorslaggevende argumenten voor of tegen een bepaalde keuze. Daarnaast 

is het aan te raden om zone 2 (Kortrijk) samen te voegen met een van zijn buurzones. Bij 

het verder samenvoegen van zones om tot 8-12 faunabeheerzones te komen, moeten de 

voor- en nadelen van minder maar grotere zones tegenover elkaar afgewogen worden. 

Bij de voorgestelde afbakening kunnen volgende bemerkingen meegeven worden: 

Door de grootte van de voorgestelde zones en de sterke versnippering en de heterogeniteit 

van het landgebruik in Vlaanderen, omvatten alle zones deelgebieden die sterk van elkaar 

kunnen verschillen voor wat betreft de actuele of potentiele aanwezigheid van everzwijn en 

het beheer ervan. Binnen een zone kan daarom een gedifferentieerde aanpak van het 

everzwijnenbeheer vereist zijn. 

De voorgestelde zones vallen zelden samen met provinciegrenzen. Dat komt omdat de 

hardste barrières veelal gevormd worden door transportinfrastructuur. Deze volgen meestal 

geen administratieve grenzen. 
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Bijlage 1: Argumentatie voor het samenvoegen van 
een kleinere zone met een buurzone. 

Zone Gevoegd bij zone 
Motivering: vergelijking van de relatieve barrièrewerking van de 
grenzen met de verschillende buurzones 

2 1 Weg is sterkere barrière dan beek 

5 6 Drukste weg is sterkste barrière 

90 6 Drukste weg is sterkste barrière 

8 Geen Geen eenduidige sterke barrière 

91 8 Drukste weg is sterkste barrière 

18 19 Waterloop is sterkere barrière dan autosnelweg 

98 39 Drukste weg is sterkste barrière 

20 98 (39) TGV-spoorlijn is sterkste barrière 

95 21  

22 21 Kanaal is sterkste barrière 

23 16 Kanaal is sterkste barrière 

96 34 
Kanaal hardere barrière 

Vooral noordelijk deel zone 96 is van belang 

24 25 (32) Bebouwing langs A12 op die plaats belangrijkste barrière 

25 32 Barrière met zone 34 driedelig en dus sterker 

97 32 Waterloop is sterkere barrière dan autoweg 

33 34 Kanaal is sterkste barrière 

29 32 Kanaal is sterkste barrière 

31 32 Kanaal is sterkste barrière 

30 36 Autosnelweg sterkere barrière dan provinciebaan 

35 34 Kanaal is sterkste barrière 

38 34 Kanaal is sterkste barrière 

40 39 Kanaal is sterkste barrière 

100 39 Langste grens 

99 28 
Autosnelweg sterkste barrière 

Langste grens 
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Bijlage 2: Argumentaties bij de het samenvoegen van 
de tweede set van kleinere zones bij hun buurzones. 

Zone Gevoegd bij zone Motivering: vergelijking van de relatieve barrièrewerking 
van de grenzen met de verschillende buurzones 

1 4 Langste grens 

E40 is op deze plaats minst sterke barrière 

3 4 Andere grens is drieledig (weg, spoor, waterweg) en dus 
sterkst 

6 11 Autosnelweg sterkere barrière dan provinciebaan 

12 11 Enige aangrenzende zone 

92 14  

15 14 E17 is op deze plaats zwakste barrière 

9 10 E17 is op deze plaats zwakste barrière 

13 14 Schelde is sterkere barrière dan E34 

26 27 Schelde is sterkere barrière dan provinciebaan 

32 34 Voorkeur voor provinciegrens 

21 34 Grenzen evenwaardig, voorkeur voor provinciegrens 

36 28 Kanaal is sterkste barrière 

37 36 Grenzen evenwaardig, voorkeur voor provinciegrens 

41 42 Kanaal minst sterke barrière 
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Bijlage 3: Resultaten van de clustering van de zones 
van basiskaart v0.1, onafhankelijk van elkaar 
uitgevoerd door drie leden van de onderzoeksgroep 
Faunabeheer. 

  

  

  

  

  

  

 


