Advies betreffende de verlenging van de erkenning van
de wildbeheereenheid De Ledebeek

Nummer:

INBO.A.2012.56

Datum advisering:

2 mei 2012

Auteur:

Lode De Beck

Contact:

Niko Boone (niko.boone@inbo.be)

Kenmerk aanvraag:

Brief van 9 maart 2012
*ANB/FF/JACHT/WM/12.1492

Geadresseerden:

Agentschap voor Natuur en Bos
Provinciale Dienst Oost-Vlaanderen
T.a.v. Viviane Vanden Bil
Gebr. Van Eyckstraat 2-6
B-9000 Gent
viviane.vandenbil@lne.vlaanderen.be

Cc:

Agentschap voor Natuur en Bos
Provinciale Dienst Oost-Vlaanderen
t.a.v. Wouter Mewis
(wouter.mewis@lne.vlaanderen.be)
Agentschap voor Natuur en Bos
Centrale Diensten
t.a.v. Carl De Schepper
(carl.deschepper@lne.vlaanderen.be)

1/2

INBO.A.2012.56

AANLEIDING
Op 9 maart 2012 ontving het INBO het wildbeheerplan van de wildbeheereenheid De
Ledebeek voor advies conform artikel 3§3 van het besluit van de Vlaamse regering
houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder afzonderlijke jachtterreinen
vrijwillig tot grotere beheereenheden kunnen worden samengevoegd en van de criteria
waaronder beheereenheden kunnen worden erkend (B.S. 12/02/1999)1.

VRAAGSTELLING
Het analyseren van de coherentie van de doelstellingen en maatregelen zoals voorgesteld
en toegelicht in het betreffende wildbeheerplan op basis van de bestaande
wetenschappelijke kennis en gegevens.
Het gegeven advies spreekt geen oordeel uit over de keuze van de doelstellingen vermits
deze, zolang conform de huidige wetgeving, de vrije keuze van de wildbeheereenheid
vormen.

TOELICHTING
De toelichting bij de beheerdoelstellingen en –maatregelen geeft een goed beeld van wat
de WBE wenst te bereiken (doel) en hoe ze dit wenst te bereiken (maatregelen).
Op p 19 wordt vermeld dat de doelstelling voor vos, kraai, kauw, ekster en verwilderde
kat volledig in de lijn ligt van de vraag die regelmatig door de milieuambtenaar van de
gemeente Huldenberg wordt gesteld. Het is onduidelijk waarom een ambtenaar uit een
andere gemeente doelstellingen suggereert voor verafgelegen WBE’s.

CONCLUSIE
Op basis van de evaluatie van de voorgestelde doelstellingen en maatregelen in het
wildbeheerplan van de wildbeheereenheid De Ledebeek komt het INBO tot volgend
advies:
De verlenging van de erkenning van de wildbeheereenheid wordt positief geadviseerd.

1

Errata B.S. 20 februari en 6 maart 1999; deze errata werden in de tekst verwerkt.
Gewijzigd door:
- BVR van 14 september 2001;
- BVR van 9 september 2005 (I.: 15 november 2005 ( art. 3 MB 28 oktober 2005))
- BVR van 7 maart 2008 (BS 21 mei 2008)
- BVR van 4 juli 2008 (BS 29 augustus 2008)
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