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Aan:  Alle jachtaktehouders in Noord-Brabant 

Betreft:  Opdracht bestrijding van bepaalde invasieve exoten en verwilderde dieren 

Datum:  4 juli 2019 

Kenmerk:  190026/OPDR 

 

 

 

Geachte jachtaktehouder, 

 

Onlangs heeft Gedeputeerde Staten de bestaande opdracht hernieuwd en uitgebreid. Middels deze 

kennisgeving willen wij u op de hoogte brengen van de wijzigingen. 

 

Diersoorten: 

De opdracht geldt voor de volgende diersoorten: muntjak, muskusrat, nijlgans, rosse stekelstaart, 

wasbeer, wasbeerhond, wild zwijn, ontsnapt/verwilderd damhert, ontsnapt/verwilderd edelhert, 

verwilderde Amerikaanse nerts, verwilderde duif, verwilderde/hybride boerengans, 

ontsnapte/verwilderde moeflon, ontsnapt/verwilderd hangbuikzwijn.  

 

Tijden: 

De opdracht is te gebruiken vanaf een uur voor zonsopkomst tot een uur na zonsondergang. Voor 

de wasbeer, wasbeerhond, wild zwijn en hangbuikzwijn is bestrijding het gehele etmaal toegestaan 

en is het gebruik van kunstmatige lichtbronnen en beeldversterking toegestaan. Wanneer u 

voornemens bent de opdracht te gebruiken tussen een uur na zonsondergang tot een uur voor 

zonsopgang dan dient u dit vooraf te melden aan de meldkamer van de politie: 0900-8844. Tevens 

is de opdracht te gebruiken op zondagen, nieuwjaarsdag, tweede paasdag, tweede pinksterdag, 

eerste en tweede kerstdag en Hemelvaartsdag.  

 

Kalibers: 

Voor het doden van muskusrat, muntjak, nijlgans, rosse stekelstaart, wasbeer, wasbeerhond, 

Amerikaanse nerts, verwilderde duif, verwilderde/hybride boerengans mag gebruik worden 

gemaakt van een hagelgeweer in de kalibers 20, 16 of 12, of van het kogelgeweer met een 

minimaal kaliber van ten minste .22 inch of 5,5 millimeter. 

 

Voor het doden van wild zwijn, edelhert en damhert mag alleen gebruik worden gemaakt van het 

kogelgeweer met ten minste één getrokken loop en kogelpatronen van een kaliber van ten minste 

6,5 millimeter voor getrokken loop waarvan de trefenergie ten minste 2.200 Joule op 100 meter 

afstand van de loopmond bedraagt. 

 

Voor het doden van de diersoorten moeflon en hangbuikzwijn mag alleen gebruik worden gemaakt 

van het kogelgeweer met een minimaal kaliber .222, waarvan de trefenergie ten minste 980 Joule 

op 100 meter afstand van de loopmond bedraagt. 
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Aanvullende middelen: 

 

Kastvallen of vangkooien met een eenmalig vangend valsysteem, waarbij 1 dier 

tegelijkertijd gevangen kan worden mogen gebruikt worden voor de volgende diersoorten: 

muskusrat, muntjak, wasbeer, wasbeerhond, verwilderde Amerikaanse nerts, 

verwilderde/ontsnapte moeflon, hangbuikzwijn, verwilderde duif en verwilderde/ hybride 

boerengans.  

 

Havik, slechtvalk en woestijnbuizerd zijn toegestaan bij de bestrijding van verwilderde duif en 

verwilderde/hybride boerengans.  

 

Lokmiddelen:  

 

Akoestisch of elektronische middelen waarmee lokgeluiden kunnen worden gemaakt zijn 

toegestaan.  

 

Lokvoer mits niet vergiftigd of verdovend is toegestaan.  

 

Voor nijlgans, rosse stekelstaart, verwilderde duif en verwilderde/hybride boerengans is het 

gebruik van -niet levende- lokvogels toegestaan.  

 

Registratie: 

 

Afschot moet binnen 24 uur gemeld worden in het FaunaRegistratieSysteem (FRS) onder correcte 

vermelding van diersoort, aantal, moment van doden alsmede de locatie. Grofwild moet voorzien 

worden van een door de FBE verstrekt wildmerk. Van ieder gedood wild zwijn dienen 2 

serumbuisjes bloed te worden afgenomen, hiervoor moet contact opgenomen worden met de 

provinciale zwartwildcoördinator Gerard Bosmans 06-29012718.  

 

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Hilde van Lankveld 

adjunct-secretaris FBE Noord-Brabant 

     

 

  


