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Nieuwsbrief 1e kwartaal 2022 

Faunabeheereenheid Limburg 

 

Exoten Ganzendag 

Op zaterdag 11 februari a.s. zal door de FBE de Exoten Ganzendag worden georganiseerd, 

om te komen tot een verlaging van zowel het aantal Nijlganzen als Canadaganzen in Limburg 

voordat het broedseizoen aanvangt. Deze actie is een uitvoeringsactie van het reguliere 

faunabeheerplan waarbij de streefaantallen voor ongewenste ganzen zo laag mogelijk zijn.  

Wij verzoeken iedere WBE om aan het eind van deze dag de resultaten in FRS te registreren. 

Het is van belang dat u de datum van 11 februari kiest tijdens het registreren van de 

afschotgegevens, zodat wij daarna exact weten wat de reductie van deze diersoorten die dag 

is geweest. 

 

Beschikbare Ontheffingen 

Overzicht ganzenbeheerontheffingen Limburg  

Ruime ontheffing Grauwe Gans buiten Maasplassenregio:  

Geldig vanaf 15 maart t/m 31 oktober 
 

Beperkte ontheffing Grauwe Gans buiten Maasplassenregio:  

Geldig vanaf 1 november t/m 14 maart 
 

Ruime ontheffing Grauwe Gans (incl. Koppelvormers) in Maasplassenregio:  

Jaarrond beschikbaar  

Koppelvormers Grauwe Gans buiten Maasplassenregio:  

Geldig vanaf 1 februari t/m 14 maart 
 

Ruime ontheffing Brandgans voor geheel Limburg:  

Geldig vanaf 15 maart t/m 31 oktober 
 

Beperkte ontheffing Brandgans voor geheel Limburg:  

Geldig vanaf 1 november t/m 14 maart 
 

Ruime ontheffing Kolgans voor geheel Limburg:  

Geldig vanaf 15 maart t/m 31 oktober 

 

Alle ruime ontheffingen staan als Algemene Machtigingen in FRS  en de beperkte 

ontheffingen als Perceelsgebonden Machtigingen. 
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Kaart indeling ganzenbeheergebieden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ontheffing Haas gewasschade beperkte mogelijkheden is sinds medio december 

beschikbaar.  Wanneer zich schade door de Haas voordoet of dreigt voor te gaan doen, kunt 

u zich per mail bij de FBE melden. Middels een checklist zal dan worden bekeken of er wordt 

voldaan aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze ontheffing. 

 

Rapportages 

Wij adviseren afschot direct te registreren, minimaal op jachtveldniveau, maar het liefst op 

de plek waar het afschot is gepleegd. Formeel is er binnen Limburg de verplichting voor het 

registreren van afschot van de wildsoorten binnen 1 maand na sluiting jachtseizoen, en voor  
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de vrijstelling 1x per kwartaal. In FRS zullen de periodes voor de wildsoorten, landelijke 

vrijstelling en opdracht Nijlgans automatisch worden afgesloten. Dit houdt in dat wanneer 

de door de FBE ingestelde termijn van een bepaalde grondslag is verstreken, men zelf GEEN 

afschot of maatregelen meer kan toevoegen. 

Alle FRS-gebruikers ontvangen automatisch een herinneringsmail om nog op tijd te kunnen 

gaan invoeren over de voorliggende periode.  

Voor al het overig afschot dat via ontheffingen geschiedt geldt de verplichting deze uiterlijk 

in de maand januari te registreren over de periode van het voorafgaande kalenderjaar of 

binnen één maand na beëindiging van een ontheffing. 

 

Wild zwijn 

In onderstaand overzicht is te zien dat in Limburg buiten het leefgebied in 2022 een 

duidelijke afname van Wilde zwijnen is van zowel het afschot als valwild en aanrijdingen 

t.o.v. de voorgaande jaren. 
 

2000-2022 
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  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Valwild 0 0 2 10 10 24 29 47 30 38 35 

Afschot 9 53 94 140 118 190 185 316 329 261 280 

Totaal 9 53 96 150 128 214 214 363 359 299 315 

           

 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Valwild 22 14 19 38 49 63 72 79 84 69 65 

Aanrijding     45 50 58 71 68 53 56 

Afschot 233 262 271 391 521 621 841 1095 1142 978 1164 

Totaal 255 276 290 429 570 684 913 1174 1226 1047 1229 

 2022           

Valwild 42           

Aanrijding 28           

Afschot 957           

Totaal 999           

 

 

Waarnemingen zoogdieren 

Graag willen wij u eraan herinneren dat waarnemingen van bijzondere zoogdieren 

gedurende het gehele jaar in FRS kunnen worden geregistreerd via het telplan 

‘Waarnemingen zoogdieren 2023’ (een uitleg voor het registreren hiervan staat als bijlage in 

het telplan). Hier kunnen waarnemingen binnen uw WBE worden geregistreerd van de 

volgende diersoorten: Beverrat, Muskusrat, Verwilderde Kat, Muntjak, Amerikaanse nerts, 

Wasbeer en Wasbeerhond. Indien mogelijk zouden wij graag bewijsmateriaal willen 

ontvangen, zoals bijvoorbeeld foto’s.  

 

Monitoring 

Op 1 april a.s. zal de landelijke voorjaarstelling worden georganiseerd. Alle WBE’s worden 

hierover tijdig geïnformeerd. 
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Uitleen diverse middelen 

Naast de uitleen van nachtzichtkijkers, is het ook mogelijk Agrilasers en rasternetten te lenen 

voor een bepaalde periode. De Agrislasers kunnen worden gebruikt t.b.v. het verjagen van 

ganzen. De rasternetten zijn in 2 varianten beschikbaar: als 4 draads raster met 100 cm 

palen voor 1250 meter , of als flexinet van 90 cm hoogte met een lengte van 50 meter 

(momenteel in totaal 8 netten beschikbaar).  Deze rastersets zijn compleet met 

schrikdraadklok en accu’s en kunnen tijdelijk ingezet worden voor bijvoorbeeld het weren 

van Bevers of Wilde Zwijnen. Wanneer men interesse hiervoor heeft kan men met het 

secretariaat van de FBE contact opnemen. 

 

Kalender  

vóór 31 januari Rapportage ontheffingen, vrijstellingen en aanwijzing 2022 in FRS  

20 februari  Carnavalsmaandag FBE kantoor gesloten 

11 februari  Exotendag (achteraf registratie afschot in FRS) 

vóór 28 februari Rapportage wildsoorten 

maart/april  Reewildtelling 

1 april   Voorjaarstelling  

Vóór 8 april   Registratie reewildtelling in FRS 

10 april  2e Paasdag FBE kantoor gesloten 

27 april  Koningsdag FBE kantoor gesloten 

vóór 1 mei  Registratie voorjaarstelling in FRS 

5 mei   Bevrijdingsdag FBE kantoor gesloten 

18 mei   Hemelvaartsdag FBE kantoor gesloten 

29 mei   2e Pinksterdag FBE kantoor gesloten 


