Effecten van beschermingswerk
voor de patrijs zijn beperkt
zichtbaar

Eind 2016 ging het PARTRIDGE-project van
start.
Dit
Interreg-project
wordt
gefinancierd door de Europese Unie en
loopt tot en met 2023 in Nederland,
België, Duitsland, Schotland, Engeland en
Denemarken. Het heeft als doel om de
leefomstandigheden van de patrijs en
andere
vogelsoorten
van
het
open
akkerland te verbeteren. Vogelbescherming
zette samen met Het Zeeuwse Landschap,
Stichting Landschapsbeheer Zeeland en
Brabants Landschap het project voor
Zeeland en Noord-Brabant op.
In Zeeland werd een gebied van 500 hectare in Burghsluis als
voorbeeldgebied gekozen en in Noord-Brabant ligt het

demonstratiegebied Oude Doorn nabij Almkerk. In Zeeland was
het aantal territoria van de patrijs in Burghsluis bij aanvang
van het project al veel hoger dan in het referentiegebied bij
Nieuwerkerke. Het aantal schommelde wel enigszins in de
periode 2016-2022.
Een toename kon ondanks de genomen maatregelen niet worden
aangetoond; het aantal nam echter ook niet af, in
tegenstelling tot de landelijke trend van de patrijs. In het
referentiegebied werden in de laatste twee jaar van het
project zelfs geen patrijzen meer waargenomen. De
broedvogelbevolking als geheel vertoonde wel een toename,
terwijl er in het referentiegebied een afname was.
Met name de soorten van open akkerland, zoals gele kwikstaart,
graspieper en veldleeuwerik namen toe, maar ook soorten uit
kleinschalig cultuurland, zoals grasmus, kneu, groenling en
fazant. Ook in Brabant is er bij deze soorten een lichte
stijging van het aantal. Voor de meeste van deze soorten sluit
die lichte toename aan op de landelijke trend.
In Brabant is aanvullend op de geluidstelling ook een
kluchtentelling uitgevoerd om een indicatie van het
broedsucces te krijgen. Hieruit bleek dat het aantal kluchten
én de kluchtgrootte stabiel is gebleven gedurende de looptijd
van het project. Gezien de landelijke daling van de aantallen
patrijzen, zijn stabiele aantallen in het demonstratiegebied
al winst. In de Oude Doorn werden jaarlijks zo’n 10 kluchten
met een gemiddelde grootte van 7 vogels waargenomen. In 2022
werd een recordaantal van 14 kluchten geteld.
De onderzoekers vermoeden dat een nog groter gebied en meer
maatregelen nodig zijn om de patrijzenpopulatie echt te doen
groeien. Duidelijk is wel dat de maatregelen een zeer positief
effect hebben op de algehele biodiversiteit in het gebied. Zo
is het aantal insecten in de demonstratiegebieden flink
gestegen, wat een verbetering van de voedselsituatie voor
jonge patrijzen zou kunnen betekenen.

In Oude Doorn is ook aangetoond dat het aantal regenwormen in
de aangelegde bloemenblokken hoger is dan op reguliere
akkerbouwpercelen. Dit toegenomen voedselaanbod heeft op
broedvogels en zoogdieren een positief effect. Verder is het
aantal roofvogels in de demonstratiegebieden toegenomen, een
indicatie voor voldoende voedsel. Daarnaast hebben de
zoogdiertellingen aangetoond dat het aantal hazen en reeën in
de demonstratiegebieden is verdubbeld sinds het begin van het
project.

bron: Nature Today, 02/01/2023

Alternatieve
benaderingen
populatiebeheer
en
draagkracht als alternatief
voor het huidig faunabeheer
hoefdieren- rapport BIJ12

Het huidige populatiebeheer van wilde hoefdieren als

reeën, wilde zwijnen, damherten en edelherten is toe aan
vernieuwing. Het is te veel gericht op aantallen dieren
in plaats van het effect van het beheer. Dit blijkt uit
een onderzoek dat onlangs in opdracht van BIJ12 werd
gedaan. Volgens de onderzoekers is het tijd voor een
alternatieve aanpak via adaptief beheer. Het onderzoek
werd uitgevoerd door de organisaties FaunaPartner,
Natuurlijk! Fauna-advies en Boerema & van den Brink.
Bij adaptief beheer ligt de focus niet op aantallen, maar op
het probleem en de maatregel die ingezet moet worden om het
gewenste effect te bereiken. De traditionele tellingen blijven
wel van belang voor het vaststellen van de trend en kennis
omtrent de populatiestructuur en de plaats waar de dieren zich
ophouden. Er wordt echter niet met een streefstand gewerkt.
Het uitgangspunt binnen adaptief faunabeheer is dat er een
‘gereedschapskist’ met verschillende instrumenten beschikbaar
is. Het instrument dat ingezet wordt moet evenredig zijn aan
het probleem. Binnen faunabeheer gaat het altijd om een mix
van problemen: schade aan landbouwgewassen, aanrijdingen,
schade aan bosbouw en schade aan flora en fauna. Maatregelen
kunnen preventief zijn zoals het plaatsen van hekken of
rasters, verstoring of verjaging en als laatste middel
populatiebeheer door afschot.
De werkwijze van adaptief beheer moet in Nederland nog
juridisch getoetst worden. Dit kan alleen door er ‘lerend’ mee
aan de slag te gaan in de vorm van een pilot, stellen de
onderzoekers. Dit zal wetenschappelijk begeleid moeten worden
onder aansturing van BIJ12. De eerste faunabeheereenheden
hebben zich al gemeld bij BIJ12 om aan een pilot mee te doen.
Het rapport ‘Alternatieve benaderingen populatiebeheer en
draagkracht‘ is te vinden op de website van BIJ12.
bron: BIJ12, 22/12/2022
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Eindrapport Commissie Wet
wapens en munitie – ” Ringen
rond de roos ” -aangeboden
aan minister van Veiligheid
en Justitie

De commissie
Wet Wapens en
Munitie (WWM)
heeft vandaag
haar
adviesrapport
Eindrapport
Commissie Wet
wapens
en
munitie‘Ringen rond
de
roos’ aangebod
en
aan
minister van
Veiligheid en
Justitie
YeşilgözZegerius. In
het rapport is
een
aantal
adviezen
opgenomen

om

de Wet wapens
en munitie te
vereenvoudigen
, zoals het
verlengen van de geldigheidsduur van de jachtakte naar vijf
jaar en het definitief afschaffen van de e-screener. Als het
aan de commissie ligt, worden de eerste aanpassingen in de wet
op korte termijn doorgevoerd.
De vijftien leden van commissie WWM, onder voorzitterschap van
Chris van Dam, vertegenwoordigden diverse partijen uit het
veld. Rob Boom namens de NOJG en Jeroen Hoefnagels, jurist bij
de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging waren namens de
Jagersverenigingen benoemd in deze commissie. De afgelopen

tien maanden hebben de commissieleden de problemen met
betrekking tot de Wet Wapens en Munitie geïnventariseerd en
een advies geformuleerd hoe de onderliggende regelgeving van
de Wet wapens en munitie te moderniseren.

Voor
jachtaktehouders
zijn
aanpassingsvoorstellen relevant:

er

enkele

verlenging geldigheidsduur jachtakte naar 5 jaar
vereenvoudig de wapenvergunning
stop definitief met de e-screener
stel het lidmaatschap bij een erkende koepel aangesloten
vereniging verplicht
legaliseer het gebruik van geluiddempers
De lobbyist Rob Boom en de Jeroen Hoefnagels hebben namens
NOJG en Jagersvereniging, deelgenomen aan deze commissie.
zijn tevreden over de geformuleerde adviezen, en hopen dat
eerste wijzigingen op korte termijn worden doorgevoerd.
houden u uiteraard op de hoogte!

de
We
de
We

Zie het onderstaand rapport met de aanbevelingen: Downloaden
eindrapport Commissie WWM – Ringen rond de roos

Dagvaardiging
Staat
in
bodemprocedure
tegen
het
sluiten van de jacht op de
haas en konijn

Bijgaand de definitieve en reeds aan de Staat betekende
dagvaarding voor de bodemprocedure.
Door het overhandigen van een omvangrijke dagvaarding aan de
Staat is de NOJG, samen met de Jagersvereniging en de FPG
vandaag begonnen met de bodemprocedure tegen het sluiten van
de jacht op haas en konijn. De besluiten van de minister, de
beoordelingsmethode en de argumenten van de minister om tot
die besluiten te komen zullen door de rechtbank in Den Haag
worden getoetst.
Er wordt naar gestreefd om vóór het volgende jachtseizoen een
uitspraak te krijgen, een garantie is echter niet te geven.
De volgende stap is dat de minister een schriftelijk antwoord
moet gaan geven op onze argumenten. Uiteraard houden wij u
hiervan op de hoogte.
Met vriendelijke groet,
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De toekomst van de Europese
plattelandsgebieden:
het
standpunt van het Europees
Parlement

13 december 2022, Brussel – Het Europees Parlement
heeft vandaag gestemd over de motie “Een
langetermijnvisie voor de plattelandsgebieden van
de EU”. In de plattelandsgebieden van Europa wonen
137 miljoen mensen die bijna 30% van de bevolking
en meer dan 80% van het grondgebied
vertegenwoordigen. De motie omvat een belangrijke
erkenning van wildbeheer en de sociale,
economische, culturele en biodiversiteitsvoordelen
ervan, evenals een belangrijk verzoek om
conflicten met grote carnivoren te verminderen.

Om ervoor te zorgen dat plattelandsgebieden deze essentiële
rol kunnen blijven spelen, bevat een mededeling van de
Europese Commissie een langetermijnvisie voor de
plattelandsgebieden van de EU tot 2040 . Het identificeert
actiegebieden voor sterkere, verbonden, veerkrachtige en
welvarende plattelandsgebieden en gemeenschappen. Een
plattelandspact en een EU-actieplan voor het platteland met
tastbare vlaggenschipprojecten en nieuwe instrumenten zullen
helpen de doelstellingen van deze te verwezenlijken .
De vandaag goedgekeurde motie van het Europees Parlement geeft
de complexe economische en sociale uitdagingen weer waarmee de
plattelandsgebieden van Europa worden geconfronteerd. Het
presenteert een aantal belangrijke oplossingen om
plattelandsgemeenschappen mee te nemen in de groene transitie.
Hoewel plattelandsgebieden in Europa vanuit historisch,
geografisch en economisch perspectief zeer divers zijn, worden
ze vaak geconfronteerd met gelijkaardige sociale en
economische uitdagingen. Toegang tot hoogwaardige diensten van
algemeen belang, demografische achteruitgang en vergrijzing,
kwetsbaarheid voor de gevolgen van een crisis en politieke
ondervertegenwoordiging zijn bijvoorbeeld slechts enkele van
de uitdagingen waarmee plattelandsgemeenschappen worden
geconfronteerd.

Veel uitdagingen vereisen op maat gemaakte bottom-up en
community-based benaderingen. In dit verband roept de motie op
tot
de
daadwerkelijke
toepassing
van
het
subsidiariteitsbeginsel
om
ervoor
te
zorgen
dat
plattelandsgemeenschappen beter worden betrokken bij de
ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het EU-beleid dat
hen aangaat.
Met betrekking tot de jacht benadrukt de motie “het belang in
termen van sociaal, economisch, cultureel en behoud van
biodiversiteit van duurzaam wildbeheer voor de toekomst van
plattelandsgebieden” . Dit is een belangrijke erkenning voor
miljoenen jagers in heel Europa die betrokken zijn bij
natuurbeschermingsprojecten die een groot aantal voordelen
opleveren voor plattelandsgebieden.
Wat het milieubeleid betreft dat van invloed is op de
belanghebbenden op het platteland, richt de motie zich ook op
de toenemende conflicten met grote carnivoren waarmee
plattelandsgemeenschappen worden geconfronteerd. In
overeenstemming met de onlangs aangenomen EP-motie
“Bescherming van de veehouderij en grote carnivoren in
Europa”, herinnert de motie aan “de verantwoordelijkheid van
de Commissie om de voortgang te beoordelen bij het bereiken
van de staat van instandhouding en ,waar passend, om de
beschermingsstatus van soorten te wijzigen, indien de gewenste
staat van instandhouding is bereikt”. Torbjörn Larsson ,
voorzitter van FACE , geeft commentaar op de motie : “ De
motie onderstreept op uitstekende wijze de belangrijkste
uitdagingen waarmee de plattelandsgebieden van Europa te maken
hebben en benadrukt tegelijkertijd de diversiteit van
plattelandsgebieden in heel Europa. Naast deze uitdagingen is
het samenleven met grote carnivoren een belangrijk punt
geworden en de uitvoering van art. 19 van de Habitatrichtlijn
moet nu door de Commissie worden behandeld, naar aanleiding
van het recente verzoek van het Europees Parlement”.
De motie verwijst ook naar het belang van de EU om niet alleen

grensoverschrijdende partnerschappen op te bouwen, maar ook
partnerschappen buiten haar eigen grenzen – om meer welvarende
plattelandsgemeenschappen en economieën te bevorderen met
wederzijdse voordelen op de lange termijn.

FACE is de stem van Europese jagers. We zorgen ervoor dat de
jacht goed blijft voor jagers, de samenleving en de natuur.
www.face.eu

FACE is de Europese Federatie voor Jacht en Natuurbehoud.
FACE, opgericht in 1977, vertegenwoordigt de belangen van de 7
miljoen jagers in Europa als een internationale nietgouvernementele organisatie zonder winstoogmerk. FACE bestaat
uit nationale jagersverenigingen uit 37 Europese landen,
waaronder de EU-28. FACE wordt ondersteund door 7
geassocieerde leden en is gevestigd in Brussel. FACE handhaaft
het principe van duurzaam gebruik en is sinds 1987 lid van de
International Union for the Conservation of Nature (IUCN).
FACE werkt samen met haar partners aan een reeks
jachtgerelateerde
zaken,
van
internationale
natuurbeschermingsovereenkomsten
tot
lokale
implementatiekwesties met de doel de jacht in heel Europa te
ondersteunen.

Herinrichting Geleenbeek Oud
Roosteren-A2

Waterschap Limburg gaat de Geleenbeek tussen de N296Maaseikerweg (Oud Roosteren) tot aan de sifon bij het
Julianakanaal (1) en een klein deel van de Middelsgraaf
(nabij Ophoven) (2) opnieuw inrichten. Door deze
herinrichting wordt het beekdal aangepast zodat deze
voldoet aan specifieke eisen met betrekking ecologie, de
Europese Kaderrichtlijn Water en er worden maatregelen
getroffen tegen wateroverlast.

Projectdoel

Het deel van de Geleenbeek dat tussen de N276 en de sifon
onder de Rijksweg A2 en het Julianakanaal is gelegen, is in de
afgelopen eeuw steeds meer ingeklemd komen te liggen in het
landschap. Daarnaast is de beek in de jaren ’30 van de vorige
eeuw gekanaliseerd en is de bodem voorzien van tegels,
waardoor de beek zijn natuurlijke karakter grotendeels heeft
verloren. Door de aanleg van het Julianakanaal en later van de
snelweg A2 is de beekloop van de Geleenbeek aangepast en
stroomt de beek niet meer door de natuurlijke laagtes in het
landschap. Door middel van het project wordt het natuurlijk
karakter van de beek en het beekdal verbeterd. Naast
ecologische doelstellingen ligt er binnen het genoemde
stroomgebied ook een opgave om te gaan voldoen aan de
Normering Regionale Wateroverlast
wateroverlast vanuit de Maas.

en

het

voorkomen

van

Het zoekgebied voor het project ligt rondom de beekloop van de
Geleenbeek en loopt vanaf de kruising/ brug Maaseikerweg
(N296) tot aan de het tracébesluit in het kader van de
verbreding van de Rijksweg A2 tussen knooppunt ’t Vonderen en
Kerensheide, opgenomen maatregelen rondom de duiker onder de
Rijksweg A2 (nr. 1 op de kaart). Het zoekgebied voor de
Middelsgraaf ligt rondom de beekloop tussen de Trambrug en de
kruising met de straat Ophoven. Dit is aansluitend aan het
maatregelen zoals opgenomen in het tracébesluit verbreding
Rijksweg A2 (nr. 2 op de kaart). De verbreding de Rijksweg A2
en de directe omgeving is een project dat door Rijkswaterstaat

wordt uitgevoerd en deze maatregelen vallen niet binnen
project van Waterschap Limburg. Een aantal maatregelen zijn
wél relevant voor het project, aangezien deze aansluiten op de
herinrichting Geleenbeek Oud Roosteren A2:
Aanleg faunapassage A2;
Aanleg faunapassage Julianalaan;
Verlenging Middelsgraaf tot aansluiting Oude Maas.

Wat gaan we doen?
Om tot een ontwerp én een projectplan te komen, volgen we
vanaf het najaar van 2022 twee sporen; direct en indirect. Bij
de indirecte dialoog informeren wij de omgeving via de website
van het waterschap en nieuwsbrieven. Bij de directe dialoog
hebben we persoonlijk contact in drie stappen.
Stap 1 is de inventarisatie:
Bij de inventarisatie halen we beelden, ervaringen, ideeën en
wensen uit de omgeving op. Dit doen we door middel van de
gesprekken en/of een inloopmiddag. Deze vinden plaatst in het
vierde kwartaal van 2022 en eerste kwartaal van 2023.
Stap 2 is het ontwerpen en afwegen:
Hier werken we de opgehaalde informatie uit in een
schetsontwerp. Met behulp van een afwegingsmatrix bekijken we
welk ontwerp het best passend en meest haalbaar is. Dit
gebeurt in het eerste kwartaal van 2023.
Stap 3 is het ontwerp:
Hier maken we een gedetailleerder ontwerp. Met dit ontwerp
organiseren we voor iedereen die geïnteresseerd is een
informatieavond. We streven ernaar om deze stap in het tweede
kwartaal van 2023 af te ronden.
Stap 4: is de vergunningprocedure:
Na het vaststellen van het definitief ontwerp starten we de
vergunningsprocedure en bereiden we de aanbesteding voor.

Hoe bereiken wij de omgeving?
We benaderen de twee doelgroepen op verschillende wijze.
1. De direct betrokkenen bij het projectgebied, zoals
maatschappelijke organisaties, ondernemers en terrein
beherende organisaties in het projectgebied. Deze groep
wordt via een bewonersbrief geïnformeerd over het
project. Daarnaast vinden er één-op-één gesprekken en
inloopmiddagen/avonden
plaats
zoals
hierboven
beschreven.
2. De gebruikers van het gebied, bewoners en organisaties
in de nabije omgeving van het zoekgebied. Deze groep
wordt geïnformeerd door middel van een bewonersbrief, de
projectpagina, de nieuwsbrief en deelname aan
inloopmiddagen/avonden.
Daarnaast wordt een kennisgeving van deze verkenning van
het
project
gepubliceerd
via
de
website: https://www.officielebekendmakingen.nl/.

Planning
In het vierde kwartaal van 2022 zullen de gesprekken met de
belanghebbenden plaatsvinden. Voor het einde van het jaar zal
de inventarisatie van voor de omgeving relevante
aandachtspunten rond zijn. Het schetsontwerp wordt in het
eerste kwartaal van 2023 uitgewerkt en aan de omgeving
teruggekoppeld. In de zomer van 2023 volgt dan het definitieve
ontwerp. Tijdens het vierde kwartaal 2023 wordt dan het
vergunningentraject van het projectbesluit opgestart.

Betrokkenen bij project
Adviesbureau Brouwers
Waterschap Limburg

Onderzoek
naar
zware
stroperij in West-Brabant
gaat door: twee verdachten in
beeld

MADE – In Made is dinsdagochtend op een woonwagenkamp
een man aangehouden vanwege een zware vorm van stroperij
in diverse gebieden in West-Brabant. Een tweede
verdachte is in beeld, maar het is niet bekend of die
zich al heeft gemeld of is opgepakt. Het onderzoek wordt
gedaan door de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN). Een
woordvoerder kon dinsdag aan het eind van de middag
alleen melden dat de zaak verder wordt onderzocht. Of de
aangehouden Madenaar langer vast blijft zitten en of de
tweede verdachte inmiddels is aangehouden, kon ze niet
zeggen: ,,Daarover doen we geen mededelingen om het

onderzoek niet in gevaar te brengen”.
Samen Sterk in Brabant (natuurhandhavers) en de politie hebben
dinsdagochtend vroeg de eerste verdachte aangehouden op het
woonwagenkamp aan de Tuinbouwweg in Made. De aanhouding is op
last van de officier van justitie uitgevoerd. Ook werd de
woning van de verdachte onderzocht. Daarbij werden een
jachthond, PCP-luchtdrukwapens en een voertuig met lichtbakken
aangetroffen en in beslag genomen.

Lange honden
Volgens de ODBN gaat het om ‘een grove vorm van stroperij
waarmee hazen, konijnen en reeën op brute wijze worden
bemachtigd en gedood door zogenoemde lange honden’. Lange
honden (over het algemeen zijn dat windhonden) kunnen vanwege
hun snelheid een haas, konijn of ree achtervolgen, inhalen en
vangen of doden. Het inzetten van deze honden is verboden. De
verdachte die in Made werd aangehouden voor stroperij jaagde
op het wild met een hond.
,,We hebben via ons netwerk diverse meldingen binnengekregen
over de stroperij”, aldus de woordvoerder van de ODBN
dinsdagochtend. ,,De stroperij gebeurde in een heel groot
gebied in West-Brabant en we hebben het idee dat het over de
Brabantse grenzen heen ging, richting Zeeland.”
Samen Sterk in Brabant, de organisatie achter de groene boa’s
in de provincie, noemt stroperij ‘een ernstig milieudelict,
waarbij niet-toegestane middelen worden gebruikt om dieren op
gruwelijke wijze te bemachtigen of te doden’. Het stropen van
wild met jachthonden kan leiden tot enkele jaren
gevangenisstraf.
Zie voor meer informatie: De Gelderlander

Geactualiseerde
Wolvenplan
verschijnt voor de zomer van
2023
Vanuit de provincies wordt
gewerkt
aan
het
nieuwe
Interprovinciaal Wolvenplan dat
het huidige plan zal vervangen.
Het
plan
bevat
een
actualisering van het door
provincies gevoerde beleid.
Tevens wordt het door LNV
gevoerde internationale beleid
toegevoegd. Naar verwachting
zal
het
geactualiseerde
Wolvenplan voor de zomer van 2023 worden gepubliceerd.
Dat meldt minister Vander Wal voor Natuur en Stikstof
aan de Tweede Kamer.
Zwitserland heeft een wijziging van de aanhangsels van het
verdrag van Bern voorgesteld waarbij het beschermingsniveau
voor de wolf iets wordt verlaagd. Dit voorstel kan bij de
lidstaten in de Europese Unie vooralsnog op onvoldoende steun
rekenen, stelt Van der Wal. De minister vindt het nu ook niet
verstandig om het standpunt van Nederland binnen de Europese
Unie te wijzigen. Ze wil daar in ieder geval een advies van
Raad voor Dieraangelegenheden afwachten.
Nederland houdt de mogelijkheid om de beschermde status zelf
te agenderen in Europees verband, aldus Van der Wal. Het is
wel haar streven om op een grotere schaal te kijken naar de
wolvenpopulatie, met als doel te komen tot een bredere

Europese benadering van de wolvenpopulaties in de Europese
Unie. Het ministerie van LNV heeft al de samenwerking gezocht
met de Duitse nationale overheid om te komen tot een
internationaal plan voor de gedeelde wolvenpopulatie. Hierbij
wordt bekeken of ook met andere landen, zoals België,
Luxemburg en Denemarken samengewerkt kan worden.

bron: Ministerie van LNV, 02/12/2022

Ruime Kamermeederheid voor
gedragen
telcijfers
en
beoordelingssytematiek
wildsoorten

De Tweede Kamer heeft met
grote meerderheid een motie aangenomen om te komen tot een
wetenschappelijk gedragen telprotocol en analyse- en
beoordelingssystematiek wildsoorten dit samen met onder meer
de Jagersverenigingen, SOVON en andere betrokken organisaties.
CDA Kamerlid Derk Boswijk diende hiervoor een motie in mede
namens VVD, D66 en ChristenUnie tijdens het debat over de
begrotingsstaten Ministerie van LNV voor het volgend jaar
(2023) en kreeg hiervoor ook steun vanuit diverse
oppositiefracties.

Ook steun voor motie BBB om reeds verzamelde WBE-data alsnog
te betrekken
Tijdens het debat stond Caroline van der Plas (Boer Burger
Beweging) al uitgebreid stil bij de maatschappelijke en
economische waarde van jacht. Jagers zijn op jaarbasis goed
voor 13.000 FTE vrijwillige tijdsinzet voor fauna- en
natuurbeheer, omgerekend meer dan 600 miljoen euro per jaar
aan inzet. Daarnaast benoemde zij de onvolkomenheden die
ecologen en (internationale) wetenschappers hebben
geconstateerd in de cijfers en rapporten waarop besluitvorming
over het nu lopende jachtseizoen is gebaseerd. Een motie van
haar hand die de minister verzoekt om de al jarenlang door
wildbeheereenheden verzamelde cijfers alsnog te betrekken werd
eveneens met brede steun van de Kamer aangenomen.
De minister had reeds in augustus aangekondigd, dat zij voor
de nabije toekomst streefde naar een gebiedsgerichte aanpak,
waarbij de jacht op een bepaalde soort alleen wordt geopend in
gebieden waar het goed gaat met deze soort. Ik onderzoek de
mogelijkheid om op provinciaal niveau de populatiestatus van
de soorten van de wildlijst te bepalen. Mijn streven is
daarnaast om samen met belanghebbenden te komen tot een
gevalideerd en gedragen telprotocol. Dit heeft als voornaamste
doel om in de toekomst ook de tellingen van de wildsoorten
door wildbeheereenheden mee te kunnen nemen in de
populatieberekeningen. Tenslotte laat ik aanvullend onderzoek
doen naar de hoofdoorzaken van de achteruitgang van alle
wildlijstsoorten, waarbij ook onderzocht wordt welke
maatregelen genomen kunnen worden om deze achteruitgang
blijvend om te keren.
Uiteraard worden de provincies en belanghebbenden betrokken
bij het komen tot een gebiedsgerichte aanpak en de genoemde
vervolgstappen. Op basis van de dan beschikbare informatie zal
ik voorafgaand aan het jachtseizoen 2023/2024 een nieuwe
afweging maken over het openen van de jacht op alle
wildlijstsoorten.

Na vijf jaar weer Afrikaanse
varkenspest
in
Tsjechië
geconstateerd

In Tsjechië is opnieuw na bijna vijf jaar een uitbraak van
Afrikaanse varkens ontdekt bij een wild zwijn. Het dier werd
op zo’n twintig kilometer van de Duitse grens gevonden nabij
het dorp Jindrichovice pod Smrkem in de gemeente Liberec. Er
is door de autoriteiten in Tsjechië direct een gebied van
tweehonderd vierkante kilometer ingesteld ter observatie.
Wandelen in de bossen is beperkt, maar jagen is helemaal
verboden, zodat de wilde zwijnen niet opgejaagd worden en op
die manier AVP verder verspreiden. Doel van de maatregelen is
onder meer om de wilde dieren niet op te jagen om zo
verspreiding van de ziekteverwekker sneller te kunnen
indammen. Alle karkassen van dieren moeten worden onderzocht
op de ziekten en worden verwijderd.
Tsjechië is sinds drie jaar AVP-vrij, nadat in de zomer van
2017 bij twee wilde zwijnen in het oosten van Tsjechië het
varkenspestvirus werd vastgesteld. Voor Tsjechië is het een
nieuwe domper, want ze hebben de varkenspestbestrijding in

2017 voortvarend aangepakt, maar de uitbraken in Duitsland
zijn een constante bron van zorg geweest. Zeker door het groot
aantal gevallen in de deelstaat Saksen, die grenst aan
Tsjechië. De Tsjechen zijn er altijd vanuit gegaan dat er een
nieuwe besmetting via Duitsland zou kunnen komen en die zorg
is nu waarheid geworden.
De verspreiding in Oost- en Zuid-Europa is in de afgelopen
jaren sterk toegenomen. Ondanks de genomen controlemaatregelen
worden er nog steeds talrijke gevallen van AVP vastgesteld,
zowel bij wilde als varkens. Polen is tot nu toe het land met
het hoogste aantal uitbraken van wilde zwijnen in 2022,
terwijl Roemenië en Servië de meeste gevallen hebben gehad bij
tamme varkens. Met de hernieuwde uitbraak in Tsjechië komt
daar nog een land bij.

Wild zwijn valt secretaris
voetbalclub Maaseik ( België)
aan en verwondt deze zwaar
Agressief everzwijn valt
voetbalclub aan: 66-jarige
beenwond op

secretaris van
man loopt zware

Een agressief everzwijn heeft donderdagavond de
secretaris van voetbalclub WAVO in Maaseik
aangevallen.
Het incident gebeurde vlak voor de training. L.H.

(66) liep een flinke wond op aan zijn been en werd
afgevoerd naar het ziekenhuis.
https://wbesusterengraetheide.nl/wp-content/uploads/2022/11/VI
DEO-2022-11-25-16-49-27.mp4

Ronde
tafel
gesprek
met
Tweede Kamer over jacht;
Ecologen in Tweede Kamer:
‘Baseer jachtbeleid op goede
cijfers’

De cijfers waarop het besluit is genomen om de jacht op
de haas en het konijn te verbieden, zijn onbetrouwbaar.
Dat betoogden Paul de Vos, namens de Wildbeheereenheid,
en ecoloog Wim Knol, tijdens een hoorzitting over de
jacht in de Tweede Kamer.
„De cijfers komen van de vrijwilligers van Sovon“, stelde De
Vos. „Op landelijk niveau zijn die wel betrouwbaar, maar op
provinciaal niveau niet.“ In veel provincies zijn de
steekproeven te klein om valide te zijn, betoogde hij, en
bovendien telt Sovon juist niet in de gebieden waar veel hazen
voorkomen.
„Onbetrouwbare tellingen leiden tot onbetrouwbare trends“,
voegde Knol daaraan toe. Hij wees erop dat de Sovonvrijwilligers vooral overdag tellen, en hazen en konijnen als

‘bijvangst’ meenemen in de vogeltellingen waar ze in de eerste
plaats het veld voor ingaan. Maar die hazen en konijnen zijn
avond- en nachtdieren, die tevoorschijn komen wanneer de
vrijwilligers alweer thuis zitten.
Knol pleitte ervoor om de tellingen van wildbeheereenheden ook
mee te nemen. „Die tellen in 90 procent van het land, Sovon
maar in één procent“, stelde hij. Bovendien tellen die ook ’s
avonds, volgens gestandaardiseerde protocollen, en met behulp
van apparatuur als infraroodcamera’s, die Sovon niet gebruikt.
Op een vraag waarom het
gaf Knol een antwoord.
gekregen“, vertelde die.
om de Sovon-tellingen te

CBS die tellingen dan niet meeneemt,
„Daar heeft ze geen opdracht voor
„De regering heeft het CBS opgedragen
gebruiken“, stelde hij, „maar niet om

ook andere data mee te nemen.“
De eerste ronde van het gesprek was zo nogal eenzijdig. Een
spreker van Sovon (met de toepasselijke naam Rob Vogel) zou
ook deelnemen, maar kon er niet op tijd zijn vanwege een
treinstoring.
Michiel

Houtzagers,

bestuurder

bij

het

Zuid-Hollands

Landschap, wees erop dat Nederland een cultuurlandschap is, en
geen natuurlandschap dat zichzelf onderhoudt. „In een
cultuurlandschap moet je ingrepen doen om het in stand te
houden“, zei hij, „en het beheren van de wildstand hoort
daarbij.“ Hij sloot zich impliciet aan bij de sprekers uit de
eerste ronde, en stelde dat voor een goed beheer goede data
nodig zijn. „Dat zijn niet enkel de cijfers“, stelde hij,
„maar ook wat je daaruit kunt afleiden.“

Wildlijst
Bestuurslid van Animal Rights Noor Evertsen en advocaat Marco
van Duin hadden weinig boodschap aan de validiteit van de
tellingen. Zij wezen op de Natuurbeschermingswet, die zegt dat
er geen dieren mogen worden bejaagd als de stand van de
instandhouding in het geding is. Op het moment staan er vijf

soorten wild op de wildlijst – haas, konijn, fazant, houtduif
en wilde eend – (en die mogen dus bejaagd worden), maar Van
Duin stelde dat rapporten van de WUR en van Sovon aantoonden
dat de staat van instandhouding van al deze vijf dieren slecht
is. En volgens hem zou de wetgever de jacht op deze dieren dus
moeten verbieden.
Willem Schimmelpenninck van Oijen, directeur van de
Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, wees erop dat Van
Duin de criteria van de Habitatrichtlijn en de definitie van
de Natuurbeschermingswet door elkaar haalde. De criteria die
Van Duin had genoemd over de staat van instandhouding staan in
de Habitatrichtlijn, maar de Natuurbeschermingswet gaat daar
niet van uit. Bovendien wees hij op een uitspraak van de Raad
van State, die had geoordeeld dat een daling van de omvang van
een populatie op zich niets zegt over de staat van
instandhouding van een soort.

Wildschade
LTO-bestuurder Arnold Michielsen wees tenslotte op de schade
die wild toebrengt. „In 2021 was de toegekende schade 37
miljoen euro“ vertelde hij de Kamer. „Dat is 6 miljoen euro
meer dan in 2020, en toen was de schade ook al 6 miljoen hoger
dan in 2019.“ Die schade blijft maar toenemen, wilde hij
zeggen. „En bovendien is dat enkel de toegekende schade. De
werkelijke schade is, volgens een berekening van het CLM,
ruwweg vier keer zo groot.“
Het voorkómen van wildschade zou niet de taak van een
ondernemer moeten zijn, vond hij. En bij de aanleg van nieuwe
natuur zou tegelijk moeten worden bekeken hoe de door wild
veroorzaakte schade vanuit die nieuwe natuur beheerst kan
worden. „Dat gebeurt nog veel te weinig.“
Bron: Veldpost

EU -volgende stappen voor
beschermde gebieden in Europa
– FACE bericht

Het Europese netwerk van beschermde gebieden wordt
verbeterd. Tegen eind 2022 wordt de lidstaten verzocht hun
toezeggingen in te dienen met betrekking tot verschillende
doelstellingen voor de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030,
waaronder doelstellingen voor beschermde gebieden.
Jagers zijn belangrijke belanghebbenden bij het leveren van
instandhoudingsinspanningen op Natura 2000-gebieden. Het is
belangrijk hieraan toe te voegen dat hier geen algemeen
vermoeden bestaat tegen de jacht op Natura 2000-gebieden; de
jacht
moet
verenigbaar
zijn
met
de
instandhoudingsdoelstellingen van de gebieden.
De EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 vereist dat de
lidstaten hun instandhoudingsinspanningen opvoeren om tegen
2030 30% van zowel het land als de zee in Europa te
beschermen, waarvan 10% strikt moet worden beschermd. Volgens
FACE is de kans op succes het grootst als de lokale bevolking
expliciet wordt betrokken bij het behoud van deze
gebieden. Wereldwijde ervaring met beschermde gebieden heeft
aangetoond dat het beschermingsniveau niet de belangrijkste
factor is bij het stoppen van het verlies aan biodiversiteit,

maar eerder de empowerment van de lokale bevolking en het
behoud van culturele en levensonderhoudvoordelen. Het
Biodiversiteitsmanifest van FACE beschikt over de gegevens die
aantonen welke belangrijke bijdrage jagers leveren aan het
beheer van beschermde gebieden. Voor meer informatie over het
werk
van
jagers,
ook
in
beschermde
gebieden,
zie: www.biodiversitymanifesto.com .
Het huidige ontwerp van het Global Conservation Framework
(CBD), dat in december zal worden aangenomen op de CBD COP15
in Montreal, benadrukt dat beschermde gebieden effectief en
rechtvaardig moeten worden beheerd en moeten worden
geïntegreerd in de bredere landschappen. Dit volgt op het
bewijs dat goed locatiebeheer belangrijker is dan het
beschermingsniveau bij het leveren van voordelen voor de
biodiversiteit.
Voor het doel van Europa’s beschermde gebieden zal het netwerk
van terrestrische beschermde gebieden met circa
4% moeten
worden uitgebreid en van strikt beschermde gebieden
met circa 7%. Er is meer werk nodig voor beschermde mariene
gebieden, die tegen 2030 met 19% moeten zijn toegenomen.
Volgens de Biodiversiteitsstrategie voor 2030 moeten alle
oerbossen en oerbossen strikt worden beschermd, evenals andere
gebieden met een rijke biodiversiteit die gedijen door
natuurlijke processen. Volgens de richtlijnen van de Commissie
kunnen er met de nieuwe categorie van strikt beschermde
gebieden natuurlijk beperkingen gelden voor een aantal
menselijke activiteiten, waaronder jagen en vissen, maar
alleen wanneer dit gerechtvaardigd is op basis van
locatiespecifieke kenmerken. Daarom is het van essentieel
belang dat de belangrijkste belanghebbenden actief worden
geraadpleegd om natuurbehoud op gemeenschapsniveau te
bevorderen.
Tegen 2024 zal de Commissie beoordelen of verdere actie of
nieuwe EU-wetgeving nodig is, maar op dit moment moeten de
belanghebbenden zich concentreren op de nationale

toezeggingsprocedures en het bevorderen van de betrokkenheid
van de gemeenschap om ervoor te zorgen dat beschermde gebieden
bijdragen aan natuurbehoud.
Voor meer informatie over de toekomst van beschermde gebieden
in de EU: PDF hier downloaden
FACE is de stem van Europese jagers.
We zorgen ervoor dat de jacht goed
blijft voor jagers, de samenleving en
de natuur.
www.face.eu

Steenmarterbeheer draagt bij
aan nestsucces weidevogels in
Friesland

Er komen meer weidevogeleieren uit als de steenmarter beheerd
wordt. Dat wijst de evaluatie van de pilot ‘Steenmarterbeheer
2017-2022’ in de provincie Friesland uit. Het percentage
uitgekomen nesten bij optimaal steenmarterbeheer nam gemiddeld
met 28% toe in de pilotgebieden. De pilot was een amenwerking
van de provincie Friesland met de partners van het Olterterp
overleg.
Uit cameraonderzoek bij weidevogelnesten blijkt dat veel
nesten verloren gaan omdat steenmarters de eieren opeten.
Daarom is de pilot steenmarterbeheer van 2017 tot en met 2022
uitgevoerd, waarbij is onderzocht wat het effect van het
vangen en doden van steenmarters op het percentage uitgekomen
nesten is.
De pilot startte in 2017 in het gebied Soarremoarre bij
Akkrum. Vanaf 2020 is dat uitgebreid naar in totaal 8
gebieden, in 2021 naar 14 en het afgelopen jaar naar 19
gebieden. Het gaat om gebieden waar boeren het weidebeheer al
afstemmen op weidevogels. Bijvoorbeeld door later te maaien of
het land in stroken te maaien.
De resultaten werden gemonitord met ongeveer 3800
wildcamera’s. Het blijkt dat wanneer het steenmarterbeheer
optimaal is uitgevoerd, en aangevuld met beheer van de vos,

het percentage uitgekomen nesten significant toeneemt. Waar
dat vóór de pilot gemiddeld 50% was, is dat nu gemiddeld 78%.
Het aandeel van de steenmarter in het totale nestverlies was
3,5% bij optimaal beheer van de predatoren. Dit was 17,7% in
het jaar voorafgaand aan de pilot.
Wat verder opvalt is dat er jaarlijks een vrij constante
instroom van nieuwe steenmarters in de pilotgebieden is. Om
het beheer effectief uit te voeren dient het steenmarterbeheer
dus elke winter en voorjaar opnieuw te worden uitgevoerd. Ook
blijkt dat het doden van steenmarters niet leidt tot hogere
nestpredatie door andere soorten.
Op basis van de pilotresultaten heeft de Faunabeheereenheid
Friesland
voor
het
weidevogelseizoen
2023
een
ontheffingsaanvraag voor steenmarterbeheer in de 19
pilotgebieden aangevraagd. Dit is aangevuld met nog eens 7
nieuwe gebieden.

bron: Provincie Friesland, 16/11/2022

Vermelden
identiteitsbewijsgegevens
referenten
op
gewijzigd
Inlichtingenformulier (WM32)
niet meer nodig

Zoals eerder aangegeven is de e-screener sinds 15
september voorlopig vervangen door een vernieuwd WM32inlichtingenformulier. Op het gewijzigde formulier dient
de aanvrager nu eveneens zijn of haar nationaliteit,
geboorteplaats en geboorteland in te vullen. Bovendien
moeten de drie referenten die het formulier ondertekenen
nu ineens ook een identiteitsbewijs, zoals paspoort of
rijbewijs met het nummer en datum van afgifte vermelden.
Tegen dit laatste hebben de KNSA en Jagersvereniging
succesvol bezwaar aangetekend: enkel een handtekening
van de referenten volstaat voortaan.
De KNSA heeft er, mede namens de Jagersvereniging, bij het
Ministerie en de Politie op gewezen dat met het invullen van
de identiteitsbewijsgegevens op het formulier, de referenten
privégegevens moeten afstaan die daarmee ook zichtbaar zijn
voor andere referenten en voor de aanvrager. Tenslotte is erop
gewezen dat deze gegevens geen enkele toegevoegde waarde
hebben.

Wijziging per direct van kracht
De Korpsleiding van de Politie heeft inmiddels laten weten dat
zij het Ministerie van Justitie en Veiligheid zal vragen om
het formulier wederom te wijzigen. Ondertussen heeft de
Politie bevestigd dat aanvragers en verlengers van een
jachtakte hun referenten kunnen berichten, dat de gegevens van
het identiteitsbewijs op het huidige formulier niet meer
hoeven te worden ingevuld. Enkel de persoonsgegevens en een

handtekening van de referenten volstaan.
Zie het aangepaste digitaal invul wm32-inlichtingenformulier
politie november 2022

De 12 provincies bereiden een
nieuwe
aanpak
van
ganzenschade aan graslanden
voor.

De 12 provincies bereiden een nieuwe aanpak van
ganzenschade aan graslanden voor. Op 22 september
2022
organiseerden
ze
hierover
een
informatiemiddag. Daar werden ook de resultaten en
bevindingen van recente onderzoeken naar
ganzenschade gedeeld.
De provincies zijn druk bezig met het ontwikkelen van een
nieuwe aanpak van ganzenschade. Aanleiding hiervoor zijn de
afspraken binnen the African-Eurasian Migratory Waterbird

Agreement (AEWA), het advies van de Maatschappelijke
Adviesraad Faunaschade en de resultaten uit de (lopende)
onderzoeken. De AEWA is een internationale overeenkomst over
de bescherming van trekkende watervogels en hun leefgebieden.

Delen van onderzoeksresultaten
Een groot aantal vertegenwoordigers van verschillende
organisaties,
zoals
provincies,
faunabeheereenheden,
terreinbeheerders, jagersverenigingen, BIJ12 en het ministerie
van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit, waren aanwezig op de
informatiemiddag. Tijdens de bijeenkomst werd een aantal
lopende onderzoeken rondom ganzenschade gepresenteerd,
waaronder het onderzoek naar de invloed van het aantal ganzen,
verschillende soorten en het jaargetijde op de aangerichte
schade.

Belang van monitoring
Ook vinden momenteel onderzoeken plaats naar het belang van
monitoring en modellering van de populaties, crippling (het
niet-dodelijk verwonden van ganzen door het afschot met hagel)
en de benodigdheden voor een accurate formulering van de
minimale
populatiestanden,
verspreidingsgebied
en
habitatoppervlakte. Naast deze lopende onderzoeken werd ook
tijdens de bijeenkomst aandacht besteed aan de huidige
ganzenaanpak en de plannen voor de toekomst, die gebaseerd
zullen zijn op de richtlijnen van de AEWA en de resultaten van
de onderzoeken.
Bron: BIJ12

