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INFORMATIEF JAGERSCAFÉ ZEER GESLAAGD

Op 3 oktober jl. vond een druk bezocht 
Jagerscafé plaats op de sfeervolle locatie de 
Woeste Hoeve te Beekbergen. Alle gelderse 
WBE’s  werden door de organisatie; FBE, VWV, 
VHR en de Jagersvereniging, uitgenodigd om 
twee bestuursleden af te vaardigen voor deze 
informatieavond, waar volop aandacht was 
voor de nieuwe Wet natuurbescherming en 
de gevolgen daarvan in de praktijk. Met de 
inwerkingtreding van de nieuwe wet moeten 
alle vormen van het faunabeheer planmatig 
plaatsvinden, ook de jacht en vrijstellingen. 
Faunabeheerplannen vormen daarvoor de 
basis. In samenwerking met een aantal WBE’s 
wordt de visie van de FBE verder uitgewerkt. 

Kernwoorden daarbij zijn, uitvoerbaar, 
concreet, transparant en integraal.
De Jagersvereniging riep in haar presentatie 
de aanwezigen op voldoende aandacht te 
besteden aan de verantwoordelijkheden van de 
WBE bij de invoering van de nieuwe wet. Het is 
o.a. van belang om de registratie van afschot 
jacht en vrijgestelde soorten op orde te hebben 
en zij adviseerde om vooral dit najaar al te 
registreren in FRS. Waar nodig kunnen WBE’s 
een beroep doen op de ondersteunende rol van 
de Jagersvereniging. De getoonde presentaties 
van FBE en Jagersvereniging zijn aan de 
aanwezigen toegezonden zodat deze binnen de 
WBE’s kunnen worden toegelicht.

INHOUD

• Informatief Jagerscafé zeer geslaagd
• Afscheid Teun Achterkamp als FBE secretaris
• Nieuwe website en huisstijl
• Gebruik de verruimde afschotperioden reeën
• FBE zet het winterganzenbeleid voort
• Kort nieuws
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NIEUWE WEBSITE EN HUISSTIJL 

Het faunabeheer en de rol van de FBE zijn aan veranderingen onderhevig. Zo is er veel 
maatschappelijke vraag naar transparantie en uitleg naar wat wij doen en waarom wij dat doen. 
Als FBE willen wij gehoor geven aan deze maatschappelijke vraag en hebben samen met een 
aantal collega FBE’s mogelijkheden onderzocht om te komen tot een gezamenlijke aanpak. 
Resultaat is een nieuwe moderne website en frisse huisstijl, waarvan deze nieuwsbrief een 
voorbeeld is. Naast jagers en grondgebruikers kunnen voortaan ook andere geïnteresseerden, 
bijvoorbeeld inwoners en media, op eenvoudig toegankelijke wijze bij ons terecht voor 
informatie. De komende weken zal de huisstijl volledig worden doorgevoerd en zal de nieuwe 
website worden ontsloten. Wij houden u op de hoogte.

MAAK GEBRUIK VAN DE VERRUIMDE AFSCHOTPERIODEN REEËN

Op verzoek van de WBE’s zijn met het opstellen van het nieuwe faunabeheerplan grofwild, de 
afschotperioden van reeën verruimd. Zo werd het mogelijk reebokken ook in april te bejagen 
en reegeiten, smaldieren en reekalveren vanaf 1 september tot 1 april. Helaas wordt er nog te 
weinig van deze verruiming gebruik gemaakt: in april is 7% van de toewijzing bokken geschoten, 
in september 2% van de toewijzing vrouwelijke reeën en reekalveren. Met een toenemende 
reeënstand en de vele aanrijdingen is het van belang de afschotperioden volledig te benutten; 
bejaag jonge reebokken in het voorjaar en vrouwelijke dieren al direct vanaf 1 september. 
Gebeurt dat onvoldoende, dan bestaat het risico dat de afschotperioden weer zullen worden 
teruggedraaid. Voor de komende periode is het dus van belang om intensief te werken aan het 
afschot van geiten, smalreeën en kalveren.

De afschotperioden zijn:
Bokken: 1 april tot en met 30 september
Geiten, smalreeën en kalveren:  1 september tot en met 31 maart            

AFSCHEID TEUN ACHTERKAMP ALS 
FBE SECRETARIS

FBE voorzitter Gert Verwolf maakte van de 
gelegenheid gebruik om Teun Achterkamp 
te bedanken voor zijn enorme inzet in de 
afgelopen jaren. Teun is in 2012 gestart met 
de fusie van de drie FBE’s in Gelderland en 
heeft een geweldige bijdrage geleverd aan de 
professionalisering van FBE Gelderland. Teun 
gaat zijn carriëre vervolgen bij de provincie en 
zich o.a. bezighouden met het dossier fauna  
en blijft dus in beeld. Als blijk van waardering 
ontving Teun een mooi edelhertengewei 
uit handen van de voorzitter. Gert Verwolf 
maakte daarna de nieuwe secretaris bekend; 
Erik Koffeman, die per 1 november Teun zal 
opvolgen. Een verdere introductie volgt in de 
komende nieuwsbrief.



FBE ZET HET WINTERGANZENBELEID VOORT

Het FBE-bestuur heeft besloten het winter-
ganzenbeleid ook de komende winter aan te 
houden; rust voor winterganzen is het uitgangs-
punt. De belangrijkste regels op een rijtje:

• schadebestrijding van winterganzen is 
 van 1 november tot 1 maart alleen 
 toegestaan op percelen met kwetsbare 
 gewassen;
• schadebestrijding van grauwe ganzen is 
 ook op percelen met overjarig gras 
 toegestaan;
• van zonsopkomst tot 12.00 uur;
• schadebestrijding van ganzen in 
 aangewezen rustgebieden is van 
 november tot april uitgesloten;
• in Vogelrichtlijngebieden is van oktober 

 tot april schadebestrijding en 
 standregulatie (zomer)ganzen niet 
 toegestaan;
• Aan de Veluwerandmeerkust (VRL-
 gebied) geldt van 15 oktober tot 1 april 
 de vergunningplicht 
 Natuurbeschermingswet;
• Bij overlap van beide gebieden gelden 
 de strengere regels;
• Welke ganzensoorten in welke WBE’s te 
 bejagen zijn, staat in de voorschriften.

	 De	financiële	regeling	voor		
 rustgebieden en Vogelrichtlijngebieden  
 van afgelopen januari blijft van kracht. 
 Zie de matrix op onze website, voor 
 vragen over taxatie e.d. graag contact 
 opnemen met BIJ12, Unit Faunafonds. 

KORT NIEUWS

• De teldata reeën voor 2017 zijn vastgesteld: van donderdag 30 maart tot en 
 met zaterdag 1 april.
• Luc Berris heeft als gevolg van de reorganisatie binnen Natuurmonumenten de 
 FBE-bestuurszetel van Jan Gorter overgenomen.
• In de nieuwsbrief van juni informeerden wij u over de inspraakmogelijkheden op het 
 ontwerp Natuurbeheerplan, o.a. van belang voor bestrijding vos in weidevogelgebieden. 
 Het plan is eind september vastgesteld, zie www.gelderland.nl/natuurbeheerplan. 
•	 De	Vogelwerkgroep	Zutphen	heeft	beroep	aangetekend	tegen	de	ontheffing	knobbelzwaan.	
 Het Faunabeheerplan zou niet goed met actuele schadecijfers zijn onderbouwd. Naar 
 verwachting zal de rechtbank medio november uitspraak doen.
• Sietse Kleinjan is tijdelijk aangesteld als medewerker op het FBE-bureau. Hij zal de 
 compartimenteringskaarten overzetten in een GIS-bestand voor FRS.
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