
Geachte besturen 

  

Zoals bekend zal op 19 juli a.s. wederom de landelijke ganzentelling plaatsvinden. 

U bent hierover reeds in eerdere mails van FBE en KNJV geï nformeerd. Het is de 
bedoeling dat heel Noord-Brabant voor wat betreft de ganzen in kaart wordt ge-
bracht. 

De invoer van de gegevens zal, zoals ook door de KNJV in haar mailing is aangege-
ven via FRS plaatsvinden. 

Het telplan ganzentelling 2014 staat reeds in FRS klaar.  

De informatie zal worden gebruikt om zo optimaal mogelijk het beheer te kunnen 
gaan uitvoeren. 

Werkwijze is gelijk aan deze van vorig jaar. Evenals de daaraan gekoppelde ver-
goeding. 

Het is de bedoeling dat u uw WBE opdeelt is secties van 3.000 tot 5.000 ha. 

Deze secties kunt u door 1 a 2 personen laten tellen. Zodoende blijft het aantal per-
sonen dat u nodig heeft beperkt. 

Wildbeheereenheden tot 6.000 ha kunnen uit met 1 telgebied. 

Wildbeheereenheden die groter zijn dan 15.000 kunnen max 5 telgebieden heb-
ben.  
Ik dank u alvast hartelijk voor uw medewerking. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Erik Koffeman 
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N IEUWSBRIEF  

Telling 2013 en beleid 

In 2013 heeft de telling voor het eerst in Noord-Brabant plaats gevonden. 

Deze eerste telling leverde ruim 50.000 getelde ganzen op. Waarvan ruim 30.000 
grauwe ganzen. De verwachting in 2014 zijn uiteraard bij het uitblijven van nieuw 
beleid dat deze weer zijn gestegen. 

Het bestuur van de Faunabeheereenheid zal mede op basis van de resultaten van 
2014 haar definitieve advies aan G.S. voorleggen. 

Wij gaan er vanuit dat alle Wildbeheereenheden meetellen. 

 Telt uw WBE niet mee!  

Graag uiterlijk maandag 14 juli melden op 

noordbrabant@faunabeheereenheid.info  



Postadres: 

Postbus 100,  

5201AC 's-Hertogenbosch 

Bezoekadres: 

Onderwijsboulevard 225,  

5223 DE 's-Hertogenbosch 

Tomtom: Weidonklaan 1a,  

's-Hertogenbosch 

Parkeren onder het gebouw 

van de ZLTO 

Contact 

Telefoon: (073) 2173640 

E-mail:  

noordbrbant@faunabeheereenheid.info 

Web: www.faunabeheereenheid.nl 

Twitter: @FBENoordBrabant 

Facebook: FBE-noord-brabant 

Het 
Faunabeheerloket 

van  
Noord-Brabant 

Registratie in TBO terreinen 

Mocht u terreinen hebben die in bezit zijn van een terreinbeherende organisatie dan 
kunt u van hen ondersteuning vragen bij uw telling. De verantwoordelijkheid hiervoor 
ligt in eerste instantie bij u als WBE.  Terreinbeheerders hebben overal mensen beschik-
baar die kunnen en willen ondersteunen. 

Afgelopen jaar zijn een aantal terreinen niet geteld, omdat niet bekend was dat er geen 
tellers beschikbaar waren. 

Wij hopen natuurlijk dat dit jaar ook deze terreinen worden meegenomen. 

Mocht u niet zelf de contacten hebben wilt u dan uiterlijk vrijdag 11 juli een mail sturen 
naar noordbrabant@faunabeheereenheid.info met de omschrijving van het terrein, 
de naam van de terreineigenaar, benadering van de oppervlakte. 

De Faunabeheereenheid zal dan de betreffende terreineigenaar benaderen  

Registratie 

De registratie zal zoals gebruikelijk in FRS plaatsvinden. 

De telling staat reeds klaar in het Faunaregistratiesysteem. 

Het is van belang dat u vooraf de telsectoren intekent (dus niet de gehele WBE als 
telgebied, tenzij de WBE kleiner is dan 6.000 ha) 

Mocht u vragen hebben over het intekenen. Schroom niet en bel ons! 

Wanneer u de gebieden heeft ingetekend kunt u per gebied de telkaarten uitdraaien. 

Verdere instructie leest u in de handleiding die bij de telplannen beschikbaar is. 

LET OP: alle telformulieren dienen na afloop aan de FBE verzonden te worden. 

Dit voor de latere landelijke controle. 

Wanneer gebieden niet geteld zijn, dan dient dit ook duidelijke op kaart aangegeven 
te worden. 

Als enige mutatie ten aanzien van de landelijke telling is dat alle ganzen op locatie 
dienen te worden ingetekend. 

Dus ook groepen van minder dat 50 dieren.  

Vergoeding 

De telling wordt uitgevoerd op verzoek van de provincie Noord-Brabant. Zij heeft daar-
voor ook een vergoeding vastgesteld. 

De FBE ontvangt voor de uitvoering € 5.000,-. Deze gelden zal zij volledig ten goede 
laten komen aan de wildbeheereenheden. 

De vergoeding bedraagt max €35,- per telgebied (op basis van twee tellers). Tevens is 
er een kilometervergoeding beschikbaar a €0,19/km (max 100km) per telgebied. 

Declaratieformulieren zullen na de 19de worden toegezonden.  

Verspreidingskaart zomertelling 2013 


