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Beste WBE-leden, faunabeheerders en andere geïnteresseerden,  

 

De zomervakantie nadert met rasse schreden, tijd voor de tweede nieuwsbrief van 2019 

Reewildontheffing 
Sinds 1 juli 2017 was er een kortlopende reewildontheffing beschikbaar tot 1 juli 2019. De looptijd 

van deze ontheffing moest gebruikt worden om het reewildbeheer te evalueren en waar nodig het 

beleid bij te sturen. De evaluatie van het reewildbeheer heeft inmiddels plaatsgevonden door de 

reewildcommissie. Het advies van de reewildcommissie kunt u vinden op onze site: 

 

https://www.faunabeheereenheid.nl/Portals/13/publicaties/adviezen/Defintief%20uitgebreid%20ad

vies%20reewildcommissie.pdf 

 

Aan de hand van dit advies is besloten de kaders van het reewildbeheer te handhaven en het 

beheer voort te zetten onder dezelfde voorwaarden. De bestaande reewildontheffing is daarom 

verlengd voor de gehele looptijd van het faunabeheerplan tot juli 2023.  

Wolvenplan 
De wolf heeft zich inmiddels rondom Brabant gevestigd, zowel op de Veluwe als net over de grens 

in België komt de wolf permanent voor. In Nederland is een interprovinciaal wolvenplan 

vastgesteld, dit is gepubliceerd op onze site.  

 

https://www.faunabeheereenheid.nl/Portals/13/publicaties/Interprovinciaal-wolvenplan.pdf 

 

Voor zover bekend komt de wolf op dit moment (nog) niet voor in Noord-Brabant, mocht u wel 

geconfronteerd worden met een wolf houdt dan afstand en benader de wolf niet. Houd uw 

hond(en) aan de lijn. Mocht de wolf te dichtbij komen spreek dan luid en maak gebaren. Voer de 

wolf niet.  

Wilde zwijnen 
 

Geweide in de natuur.  

Door de dreiging van Afrikaanse varkenspest is het achterlaten van geweide opnieuw onder de 

aandacht gekomen. Het is nog altijd toegestaan het geweide (ingewanden) van grofwild, achter te 

laten in de natuur. Het is echter niet toegestaan geweide of andere delen van het kadaver die 

overblijven na slachten terug te brengen naar de natuur. Onderstaande link van de voedsel- en 

warenautoriteit geeft hierin duidelijkheid.  

 

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/wild/afval-van-geschoten-vrij-wild 
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Protocol gevonden wild zwijn 

De dreiging van Afrikaanse varkenspest is nog altijd onverminderd groot, het is daarom 

noodzakelijk dat iedereen alert en waakzaam blijft. Wanneer u een kadaver van wild zwijn vindt 

zonder dat daarbij tekenen van aanrijding of afschot aanwezig zijn kan dat een indicatie zijn van 

Afrikaanse varkenspest. Mocht deze situatie zich voordoen houd dan afstand en neem contact op 

met Gerard Bosmans, de provinciale zwartwildcoördinator 06-29012718. Enkel door middel van 

monstername kan Afrikaanse varkenspest uitgesloten worden, Gerard verzorgt deze monstername. 

Het protocol “melden en monstername gevonden wild zwijn” vindt u op onze site.  

 

Https://www.faunabeheereenheid.nl/Portals/13/publicaties/AVP/Protocol%20gevonden%20wild%2

0zwijn%20kadaver%20versie%20juni%202019.pdf 

 

Nazoek van ieder schot 

Een heel enkele keer komt het voor dat een dier niet direct dodelijk wordt getroffen, soms lijkt een 

schot het dier zelfs helemaal niet te treffen. Om er zeker van te zijn dat het schot het dier echt niet 

getroffen heeft is het noodzakelijk dat er nazoek plaatsvindt met een ervaren zweethond. De FBE 

adviseert daarom na elk geplaatst schot nazoek uit te voeren.  

 

Provinciale stimuleringsregeling 

Door de provincie is op verzoek van de FBE een stimuleringsbudget beschikbaar gesteld van 

150.000 euro. De FBE heeft hierom verzocht om daarmee het zwijnenbeheer verder te kunnen 

optimaliseren. Er zijn veel aanvragen – meer dan het beschikbare budget - ingediend om op basis 

van cofinanciering gebruik te kunnen maken van de stimuleringsregeling. Op dit moment 

beoordeelt een speciaal daarvoor samengestelde commissie de aanvragen.  Uiterlijk 5 juli worden 

alle aanvragers geïnformeerd over het al dan niet toekennen van de subsidie.   

 

Actualisering provinciale opdracht van diverse invasieve exoten 

en verwilderde dieren 
Op 11 juni 2019 heeft Gedeputeerde Staten ingestemd met de voorgestelde actualisering van de 

provinciale opdracht. De opdracht maakt het mogelijk in het kader van verschillende belangen 

diverse exoten en verwilderde/ ontsnapte dieren te bestrijden. Het betreft, muntjak, Nijlgans, wild 

zwijn, rosse stekelstaart, wasbeer, wasbeerhond, verwilderd/ ontsnapt damhert, verwilderd/ 

ontsnapt edelhert, verwilderde duif, verwilderde/hybride boerengans, verwilderde / ontsnapte 

moeflon, verwilderd / ontsnapt hangbuikzwijn, muskusrat en verwilderde Amerikaanse nerts. 

 

Https://www.faunabeheereenheid.nl/Portals/13/Ontheffingen/Opdrachten%20Wetnb/Opdracht%20

invasieve%20exoten%20verwilderde%20dieren%20PNB%20DEF.pdf 
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Rosse stekelstaart 
De laatste tijd worden er regelmatig waarnemingen gemeld van de rosse stekelstaart. De rosse 

stekelstaart wordt in heel Europa als exoot aangemerkt. De rosse stekelstaart is een kleine eend en 

is herkenbaar aan de blauwe snavel en poten, die met name bij het mannetje echt opvallend licht 

van kleur zijn. De rosse stekelstaart mengt zich onder de witkopeenden, brengt bastaards voort en 

bedreigt daardoor de witkopeend als soort. De witkopeend komt alleen in Spanje voor en staat 

op de rode lijst (de lijst van bedreigde diersoorten). Bestrijding van de rosse stekelstaart op 

Europees niveau is van belang voor het voortbestaan van de witkopeend. In Noord-Brabant is 

bestrijding van de rosse stekelstaart mogelijk via de provinciale opdracht aan alle 

jachtaktehouders.  

 

 

 

Ganzentelling 
Op zaterdag 20 juli 2019 vindt weer de jaarlijkse landelijke ganzentelling plaats. Evenals 

voorgaande jaren ligt ook dit jaar de coördinatie van de telling bij de WBE’s. De telling wordt 

uitgevoerd volgens het landelijk vastgestelde telprotocol, zie onderstaande link. Het tellen van alle 

in het wild levende dieren is verplicht. Bovendien vormen de telgegevens van nu de basis voor 

toekomstig beheer. Wij rekenen daarom zoals ieder jaar ook dit jaar weer op uw medewerking.  

 

https://www.jagersvereniging.nl/downloads/bestuurdersdocumenten/telprotocol-

zomerganzentelling/ 
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