
Bejaagbaarheid van 
jachtvelden
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1. Teken een cirkel met 
een straal van 150m

2. Teken daarna een cirkel 
met een straal van 350m
vanuit het middelpunt
van de eerste cirkel

3. Alles wat daar buiten 
valt is niet bejaagbaar
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Verplaats die eerste
cirkel naar de optimale 
positie en herhaal de 
meting. 
Zo win je nog een deel 
van het onbejaagbare 
veld terug.



Diverse delen van het veld zijn onbejaagbaar



36ha

18ha

Een overgang van 
7 meter breed

Gehele veld onbejaagbaar



1- Klik de schuine meetlat aan

2- Klik op beginpunt en op eindpunt

3- Lees de lengte af

HOE WERKT DAT IN FRS?



1. Artikel 11

 Bij de berekening van de oppervlakte van een 
jachtveld, bedoeld in artikel 10, worden niet 
meegerekend:

a) gronden die zijn gelegen op een afstand van 
meer dan 350 meter van het middelpunt van 
een cirkel met een straal van 150 meter die 
het dichtst bij die gronden binnen het 
jachtveld kan worden beschreven;

b) gronden die, hoewel niet op een afstand van 
meer dan 350 meter van het in onderdeel a 
bedoelde middelpunt gelegen, van dat 
middelpunt uit in rechte lijn slechts 
bereikbaar zijn over grond die tot een ander 
jachtveld behoort;

c) openbare, verharde verkeerswegen, niet 
zijnde grindwegen;

d) begraafplaatsen en

e) bebouwde kommen van de gemeenten en 
onmiddellijk aan die kommen grenzende 
terreinen.

 Voor de toepassing van dit besluit worden als 
afzonderlijke jachtvelden beschouwd, ook indien op 
aangrenzende gronden dezelfde persoon of personen 
uit anderen hoofde bevoegd zijn te jagen:

a) gronden als bedoeld in het eerste lid, 
onderdelen a en b,

b) delen van een jachtveld waarbij de verbinding 
tussen deze delen op enig punt smaller is dan 
50 meter, of

c) delen van een jachtveld die van elkaar worden 
gescheiden door een autosnelweg als bedoeld 
in artikel 1, onderdeel c, van het Reglement 
verkeersregels en verkeerstekens 1990 of door 
een water breder dan 10 meter waarover zich 
het genot van de jacht niet uitstrekt.

Tekst van de Wet

Bij vragen: neem contact op via faunacoordinatorwbe@ziggo.nl


