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AANLEIDING
Op 13 februari 2014 ontving het INBO het wildbeheerplan van de wildbeheereenheid Klein Brabant
Rupelstreek voor advies conform artikel 3§3 van het besluit van 1 december 1998 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
Door de aanvullende toelichting bij de beheerdoelstellingen en –maatregelen, geeft het wildbeheerplan in
het algemeen een goed beeld van wat de WBE wenst te bereiken (het doel) en hoe ze dit wenst te bereiken
(de maatregelen).
We geven nog volgende bemerkingen mee:
Ree
Op p. 32 wordt vermeld dat er zowel bij de voorjaarstellingen als bij het afschot geen onderscheid gekend is
tussen de verschillende categorieën bij het reewild. In tabel 4 (p. 35-36) en in grafieken 3 en 4 (p. 37)
worden evenwel afschotcijfers voor bok, geit en kits afzonderlijk weergegeven.
Grafiek 1 (p. 34) geeft de evolutie van de voorjaarstelling weer. Er worden enkel waarden aangeduid voor
reebok. De cijfers voor reegeit en reekits zijn beiden gelijk aan nul. Vermits er geen onderscheid gekend is
tussen de verschillende categorieën (p. 32), geven de cijfers voor reebok waarschijnlijk de cijfers voor alle
categorieën samen weer. Dat kan best ook zo aangegeven worden in de grafiek.
Uit grafiek 2 (afschotcijfers) zou kunnen afgeleid worden dat het afschot van ree uitsluitend bestaat uit
reebok. Vermits er geen onderscheid gekend is tussen de verschillende categorieën (p. 32), zou het
duidelijker zijn om het afschot van reebok op nul te zetten, net zoals voor de andere categorieën.
In de overzichtstabel van de afschotcijfers (p. 77) wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende
categorieën en wordt één cijfer aangegeven bij reebok. Gaat dit effectief om de afschotcijfers van reebok,
of wordt het totaal aantal geschoten reeën voor dat jaar weergegeven?
Haas
In de tekst (p. 55) staat als doel ‘de huidige stand minimaal behouden met een constante voorjaarsstand’.
Waarschijnlijk wordt een ‘constante jaarlijkse oogst’ bedoeld, zoals weergegeven in de overzichtstabel van
de beheerdoelstellingen.
Wilde eend
In de tekst (p. 60) wordt bij de maatregelen vermeld dat in de voorbije erkenningsperiode schade werd
aangericht aan jong ingezaaid akkerland en dat in de volgende erkenningsperiode indien nodig bijzondere
1

Errata B.S. 20 februari en 6 maart 1999; deze errata werden in de tekst verwerkt.
Gewijzigd door:
- BVR van 14 september 2001;
- BVR van 9 september 2005 (I.: 15 november 2005 ( art. 3 MB 28 oktober 2005))
- BVR van 7 maart 2008 (BS 21 mei 2008)
- BVR van 4 juli 2008 (BS 29 augustus 2008)
- BVR van 29 mei 2009 (BS 3 september 2009)
- BVR van 3 juli 2009 (BS 2 september 2009)
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jacht en bestrijding zullen worden ingezet om landbouwschade te voorkomen/te beperken. Bij de
doelstellingen (p. 56 en p. 80) wordt evenwel alleen het behoud van de huidige populatie met een
constante voorjaarsstand vermeld. Bij de doelstellingen (zowel in de tekst als in de overzichtstabel) kan
best ook ‘beperking van negatieve gevolgen’ toegevoegd worden.
Bij de maatregelen wordt, naast ‘habitatverbetering’ en ‘bijzondere jacht/bestrijding’, ‘specifieke
eendenjacht door sommige JRH’s’ vermeld. In de tekst wordt best nog verduidelijkt hoe deze maatregel
bijdraagt aan de beheerdoelstellingen.
Smient
In de tabel van de afschotcijfers staat dat er in 2011 205 smienten werden geschoten. In de officiële
afschotstatistieken voor datzelfde jaar (zie bijlage 1) wordt voor heel Vlaanderen een afschot van 80
exemplaren vermeld. Ook voor 2010 geeft de WBE een hoger afschot aan (185) dan het totale aantal
geschoten exemplaren (147) in heel Vlaanderen volgens de officiële afschotstatistieken (zie bijlage 2). Hoe
valt dit verschil te verklaren?
Smient kan enkel bestreden worden indien er schade is aan gewassen of eigendommen en wanneer er
geen andere bevredigende oplossing bestaat. Gegeven het gerapporteerde afschot in vergelijking met het
totale afschot voor Vlaanderen, is het aangewezen dat ANB verder informeert naar de schade die lokaal
veroorzaakt zou worden door deze soort.
Bij een vergelijking van de officiële cijfers uit de wildbeheerdatabank met de cijfers uit het
erkenningsdossier, blijken er nog voor meerdere soorten verschillen aanwezig te zijn. Op blz. 33 wordt
gesteld dat er geopteerd wordt om te werken met de gegevens die werden doorgegeven aan HVV. De WBE
is zich dus bewust van het feit dat deze gegevens afwijken van de officiële cijfers. Aangezien het opvolgen
van het afschot de basis vormt van een degelijk wildbeheerplan, wordt de WBE best verzocht om toelichting
te geven bij de verschillen tussen de cijfers die officieel op 1 april van elk jaar gerapporteerd worden en
deze die nu opgenomen zijn in het erkenningsdossier. De officiële cijfers worden immers door het INBO
aangewend om het beleid te ondersteunen bij het nemen van beslissingen aangaande de jacht. Het INBO
wordt graag op de hoogte gebracht over deze toelichting.
CONCLUSIE
Op basis van de evaluatie van de voorgestelde doelstellingen en maatregelen in het wildbeheerplan van de
wildbeheereenheid Klein Brabant Rupelstreek, adviseert het INBO de verlenging van de erkenning positief,
maar de hoger vermelde punten vragen extra aandacht.
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BIJLAGEN
Bijlage 1: afschotstatistieken van 2011 (Scheppers & Casaer, 2012b)
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Bijlage 2: afschotstatistieken van 2010 (Scheppers & Casaer, 2012a)
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