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 Inleiding 

De Stichting Faunabeheereenheid Overijssel (FBE) is een op basis van art. 3.12 Wet 
Natuurbescherming en artikel 7.7.1 van de Omgevingsverordening Provincie Overijssel 
samenwerkingsverband van jachthouders, bestaande uit afgevaardigden van jachthouders en 
maatschappelijke organisaties, die het doel behartigen van een duurzaam beheer van populaties 
van in het wild levende dieren in de regio waartoe het werkgebied van de FBE behoort. In het 
bestuur FBE hebben zitting afgevaardigden van de agrarische sector, de jachthouders met een 
jachtakte, de terrein beherende organisaties, het Overijssels particulier grondbezit en de 
Federatie Natuur en Milieu Overijssel. Het bestuur wordt voorgezeten door een onafhankelijk 
voorzitter. De FBE heeft conform haar statuten als doel: het functioneren als faunabeheereenheid 
in de zin van de wet en de verordening, door uitvoering te geven aan het faunabeleid van de 
provincie Overijssel als bedoeld in de wet en de verordening met behulp van op basis van een door 
Gedeputeerde Staten goedgekeurd Faunabeheerplan (FBP). 
De FBE brengt op grond van haar statuten jaarlijks verslag uit over de uitvoering van het FBP aan 
Gedeputeerde Staten en het jaarlijks openbaar maken van gegevens op basis van artikel 3.13 lid 2 
van de wet. 
 

 Wet Natuurbescherming (Wnb) en Provinciale omgevingsverordening (POV) 

In de Wnb zijn taken van het Rijk overgedragen aan de provincies. In de Wnb en de POV zijn nadere 
regels en eisen gesteld waaraan de Faunabeheereenheid, het Faunabeheerplan, de WBE’s en de 
jacht(akte)houders moeten voldoen. 
 

 Bestuur en ambtelijk secretariaat FBE Overijssel 

De bestuurssamenstelling van de FBE Overijssel was bij aanvang van het verslagjaar als volgt: 
 
Functienaam: Naam: Discipline (conform statuten): 
Voorzitter dhr. J.G.H. Evering Onafhankelijk voorzitter 
Vicevoorzitter dhr. ir. M.W.A. van Rechteren  Private grondeigenaren 
Secretaris dhr. D. Dekker Agrarische sector 
Penningmeester dhr. ing. J. van Olst Terrein beherende organisaties 
Bestuurslid dhr. B. Breman (tot 18-10) Jachthouders met een jachtakte 
Bestuurslid dhr. H. Alberts Maatschappelijke organisatie (Natuur 

en Milieu Overijssel) 
Bestuurslid (tijdelijk) dhr. G. Vermaat (vanaf 4-12) Jachthouders met een jachtakte 
  (namens de WBE’s) 
Bestuurslid (tijdelijk) dhr. K. Dingstee (vanaf 4-12) Jachthouders met een jachtakte 
  (namens KJV, NOJG en VhR) 
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Op 18 oktober is de heer B. Breman, afgevaardigde namens de jachthouders met een jachtakte, 
teruggetreden als bestuurslid. Op 4 december zijn de heren G. Vermaat en K. Dingstee benoemd 
als tijdelijk bestuurslid respectievelijk als afgevaardigde namens de WBE’s en namens de 
belangenorganisaties. 
 
In het verslagjaar hebben zeven reguliere en enkele incidentele bestuursvergaderingen 
plaatsgevonden. 
 
Bij de uitvoering van haar taken wordt het bestuur ondersteund door de FBE-organisatie welke in 
het verslagjaar bestond uit: 
Ambtelijk secretaris: dhr. mr.drs. H.G. van Koot 
Technisch medewerker (FRS): dhr. J. Rosing 
Administratieve ondersteuning: mevr. A.E.J.M. Kremers-Verhoeven  
Secretariële ondersteuning: mevr. T. de Groot (van 26 april tot 31 december) 
 
De ambtelijk secretaris en de technisch medewerker voeren kort voor de reguliere 
bestuursvergadering FBE een overleg met de contactpersonen (vertegenwoordigers van de 
provincie, zijnde het vaste (ambtelijk) aanspreekpunt, waarbij van belang zijnde aspecten zoveel 
als mogelijk ambtelijk worden afgestemd. Bij dit overleg is ook de regio consulent van BIJ12 
afdeling faunazaken dhr. M. Westebring aanwezig.  
 

 Professionalisering FBE en WBE’s 

In 2018 is het bestuur voortgegaan met de in 2017 in het kader van de verdere professionalisering 
gestarte training van het bestuur, de ambtelijk secretaris en de technisch medewerker. Verder is 
besloten elk jaar een terugkomdag te organiseren teneinde de toepassing van het geleerde te 
evalueren. In 2018 heeft het bestuur FBE een financieel protocol en een huishoudelijk reglement 
vastgesteld. 
 
In het kader van de verdere professionalisering WBE’s is in het begin 2018 de module reeënbeheer 
uitgewerkt en met behulp van een training aangeboden aan de besturen WBE. De module 
geschillenregeling en communicatie zijn vooralsnog uitgesteld in afwachting van de landelijke 
geschillenregeling van de KJV en NOJG. 
 
Verder zijn er twee regionale bijeenkomsten geweest van de FBE met de besturen WBE’s. In deze 
bijeenkomsten zijn o.a. met nadruk aan de orde geweest het rapport evaluatie FBP 2014-2019, het 
door de provincie in samenwerking met de stakeholders opgestelde “kader faunabeheerplan 
2019-2024” en de actuele schade- en afschotcijfers in vergelijk met de voorgaande jaren. 
 
Per 01 januari 2019 dienen de WBE’s te voldoen aan de eisen van de POV. Dit betekent dat het 
werkgebied van een WBE aaneengesloten moet zijn met een minimale oppervlakte van 5.000 ha. 
en niet provinciegrens overschrijdend.   
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Dit heeft tot gevolg gehad dat een aantal WBE’s die niet aan de eisen van de POV voldeden in de 
loop van 2018 aansluiting hebben gezocht met naastgelegen WBE’s. Hierdoor is het aantal WBE’s 
in Overijssel gedaald van 41 naar 30. 
 

 
Figuur 1. Kaart WBE’s Overijssel per 31-12-2018 
 

 Uitvoering Faunabeheerplan 2014-2019 

Ten behoeve van beheer en schadebestrijding is uitvoering gegeven aan het FBP. In bijlage 1 zijn 
de rapportages opgenomen van het gebruik van de verschillende ontheffingen en de aantallen 
afschot per diersoort. 
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 Evaluatie beleid en uitvoering faunabeheer, Kader Faunabeheerplan 2019-2024 
en Faunabeheerplan 2019-2024 

In 2018 heeft de opdracht van de provincie geleid tot het rapport “Evaluatie Faunabeheer Overijssel 
(provinciaal faunabeleid en de (vertaling naar de) uitvoering)”. De aanleiding was dat het huidige 
faunabeheerplan voor de provincie Overijssel loopt van 2014-2019. De wettelijke kaders waaraan 
dat plan moet voldoen zijn veranderd met het inwerking treden van de Wnb per 1 januari 2017. 
 
Omdat de effectiviteit van het beleid en de uitvoering niet los van elkaar kunnen worden gezien 
zijn beleid en uitvoering in gezamenlijkheid geëvalueerd, met als uitgangspunt de verschillende 
verantwoordelijkheden van de provincie en de FBE. 
 
Daaropvolgend heeft Gedeputeerde Staten het “kader faunabeheerplan 2019-2024” vastgesteld. 
In dit kader maakt de provincie vooraf duidelijk waaraan het faunabeheerplan 2019-2024 moet 
voldoen om in aanmerking te komen voor goedkeuring. Het kader maakt het beleid concreet om 
het te kunnen toepassen in het faunabeheerplan. Het beleid van de provincie is tot stand gekomen 
in overleg met het maatschappelijk veld, waaronder de stakeholders van de FBE. Met de FBE als 
uitvoerder van het beleid is overleg geweest over de vraag of dit “kader” voldoet en uitvoerbaar is. 
De FBE acht het beleid uitvoerbaar. 
 
Vervolgens heeft de FBE een aanbestedingstraject gestart teneinde de opdracht te kunnen geven 
voor het schrijven van het FBP 2019-2024. De aanbesteding heeft geleid tot het kunnen geven van 
de opdracht. Het uitvoeren van de opdracht is gestart in september van het verslagjaar.  
 
Ten behoeve van de inbreng vanuit de stakeholders voor het concept FBP 2019-2024 vanuit zijn 
diverse klankbordgroepen geformeerd te weten “watervogels”, “grofwild”, “overige soorten”, 
”professionalisering WBE’s”, “TBO’s en NMO” en “Overijssels Particulier Grondbezit”. 
 
Bij het sluiten van het verslagjaar was het concept Faunabeheerplan 2019-2024 nog niet van dien 
aard dat het door het bestuur van de FBE kon worden vastgesteld.  
 

 Communicatie 

De communicatie van de FBE in 2018 heeft als volgt plaatsgevonden: 
• Via de website www.faunabeheereenheid.com/overijssel worden gegevens verstrekt met 

betrekking tot de FBE, het FBP en de ontheffingen. 
• Regelmatig worden de besturen WBE via mail op de hoogte gehouden van ontwikkelingen. 
• Bij een aantal WBE’s en enkele plaatselijke afdelingen van LTO Noord zijn 

voorlichtingsavonden gehouden over het rapport evaluatie FBP 2014-2019, en het door de 
provincie in samenwerking met de stakeholders en de FBE vastgestelde Kader FBP 2019-
2024. Daarnaast is zoals gebruikelijk aandacht gevraagd voor de actuele schade- en 
afschotcijfers en ook in vergelijking met voorgaande jaren. 
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• In januari heeft de FBE in het kader van de verdere professionalisering WBE’s op twee locaties 
aanvullende trainingen (organisatie, wet- en regelgeving, vergunningverlening en toezicht, 
FRS) verzorgd voor besturen van WBE’s. 

• Contact FBE via: 0570-746017, info@fbeoverijssel.nl en secretaris@fbeoverijssel.nl. 
 

 Landelijke informatie-uitwisseling tussen FBE’s 

De landelijke informatie-uitwisseling tussen FBE’s heeft plaatsgevonden met behulp van twee 
landelijke overleggen tussen voorzitters FBE en ambtelijk secretarissen/directeuren FBE en vier 
landelijke overleggen met de ambtelijk secretarissen/directeuren onderling. Daarnaast is er vier 
keer gedurende het afgelopen jaar een bijeenkomst geweest in het kader van het technisch 
gebruikersoverleg (TGG).  
 
Binnen het technisch gebruikersoverleg vindt zo veel als mogelijk afstemming plaats over de 
mogelijke en noodzakelijke aanpassingen in de op dit moment door de FBE gebruikte applicatie 
Fauna Registratie Systeem (FRS) van Natuurnetwerk.  
 

 Begeleiden WBE-werkplannen reeën en algemeen toezicht 

In 2018 hebben de WBE’s uitvoering gegeven aan het reeënbeheer op basis van de werkplannen 
die zij in het najaar van 2017 hebben ingediend en door de FBE zijn vastgesteld en door de provincie 
zijn goedgekeurd. Vervolgens zijn in het najaar 2018 door de WBE’s de werkplannen voor 2019 
opgesteld, op basis van ontwikkelingen binnen de WBE.  
 
Samen met de WBE’s neemt de FBE haar verantwoordelijkheid m.b.t. toezicht op het naleven van 
de voorschriften en het beheren conform het belang (beleidsdoel) van de ontheffing.  
Met de real time gegevens uit het FRS kunnen de WBE’s en de FBE adequaat de toezichthoudende 
taak uitvoeren. 
 

 Uitvoering Valwildregeling 

In 2017 heeft de FBE Overijssel via een aanbesteding van de provincie Overijsel opdracht gekregen 
tot het uitvoeren van de organisatie (uitvoering) van de valwildregeling Overijssel. 
De feitelijke uitvoering van de valwildregeling geschiedt door de provincie eerder aangewezen 
personen, die gebruik mogen maken van de valwildaanwijzing ex. artikel 67 van de FF-wet. De lijst 
van deelnemend valwildvrijwilligers wordt thans beheerd door de FBE. De valwildvrijwilligers 
werken aan de hand van een werkwijzer. Deze werkwijzer is in samenwerking met een 
afvaardiging van de valwildvrijwilligers geactualiseerd. 
 
  

mailto:info@fbeoverijssel.nl
mailto:secretaris@fbeoverijssel.nl
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 Financieel 

In 2018 is de financiële administratie uitgevoerd door de FBE-organisatie. In de loop van 2018 is 
door het bestuur besloten de financiële administratie uit te besteden.  
 
Verkorte weergave van het financieel verslag (kasstelsel) ten behoeve van de gestelde 
voorwaarden van de provincie. 
 
Begroting 2018 (uitvoeren FBP) : € 362.933,00 
Subsidie (betaald) : € 362.000,00 
Uitgaven FBE Overijssel 2018 : € 362.629,00 
 

 Besluit 

 
Met dit jaarverslag 2018 is het bestuur van de Stichting Faunabeheereenheid Overijssel van 
mening een duidelijke verantwoording over het verslagjaar 2018 te hebben afgelegd. 
 
Ommen, 2 juli 2019 
 
 
 
 
  
Ir. M.W.A. graaf van Rechteren Limpurg, ing. J. van Olst, 
vicevoorzitter penningmeester 
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Bijlage 1. Rapportage afschot en tellingen 

Op grond van art. 3.13 van de Wet natuurbescherming dienen jachtaktehouders afschotgegevens 
te verstrekken aan de FBE en dient de FBE deze afschotgegevens openbaar te maken. Bovendien 
dient de FBE op grond van ontheffingsvoorwaarden te rapporteren over het gebruik van de 
ontheffingen, hetgeen op basis van de ontheffing is opgespoord, bemachtigd en gedood (aantal, 
locaties en data).  
 
Ontheffing overwinterende grauwe, kol- en brandganzen 
Betreft het gebruik van de ontheffing van het doden van overwinterende ganzen met 
gebruikmaking van het geweer ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, periode 
1 oktober 2017 tot 1 april 2018. Bovendien is op grond van de ontheffing volgens het principe ‘hand 
aan de kraan’ het afschot bijgehouden om te borgen dat het aantal trekganzen (kolgans, 
brandgans en grauwe gans) niet onder de aantallen van de instandhoudingsdoelstelling komen.   
 
Het gebruik van de ontheffing 
Door 20 verschillende WBE’s is gebruik gemaakt van de ontheffing. Het aantal bejaagacties 
bedraagt 3296 en het totaal aantal stuks afschot bedraagt 8.939. 
 
• Grauwe gans  4.582 
• Kolgans  3.996 
• Brandgans  361 
Totaal:  8.939 
 
Tabel 1. Meerjarenoverzicht 2012-2018 afschot aantallen overwinterende ganzen 

Winterperiode Grauwe gans Kolgans Brandgans Totaal 
2012-2013 4.994 6.903 0 11.897 
2013-2014 4.335 6.425 0 10.760 
2014-2015 3.755 5.411 283 9.449 
2015-2016 3.912 5.675 293 9.880 
2016-2017 4.498 4.548 267 9.313 
2017-2018 4.582 3.996 361 8.939 

 
Ontheffing overzomerende grauwe, kol- en brandganzen 
Betreft het gebruik van de ontheffing van het doden van overzomerende ganzen met 
gebruikmaking van het geweer ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, periode 
1 april 2018 tot 1 oktober 2018. Op grond van de ontheffing dient over het volgende te worden 
gerapporteerd: 
1. periodieke monitoring van het afschot ter voorkoming van reductie onder het aantalsniveau 

van 2005; 
2. zomertelling van grauwe, kol- en brandganzen. 
 
  



   

© Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke 
toestemming van de Stichting Faunabeheer Eenheid Overijssel. 8 

 

Gebruik van de machtiging 
Door 29 WBE’s is gebruik gemaakt van de machtiging. Het totaal aantal stuks afschot bedraagt 
2.288. 
 
• Grauwe gans  2.172 
• Kolgans  53 
• Brandgans  63 
Totaal  2.288 
 
Tabel 2. Afschot overzomerende ganzen 2018 (van 1-4-2018 tot 1-10-2018) 
WBE Brandgans Grauwe Gans Kolgans Totaal 
Beneden de Linde (OV)   6   6 
Beneden Dinkel e.o.   3   3 
De Dinkelstreek   40   40 
De Hof van Twente   116   116 
De IJssellanden 25 336 29 390 
De Koerkamp   24   24 
De Noord-Westhoek 8 470   478 
De Vechtstroom   25   25 
De Weerribben   41   41 
D'Oldematen 3 314 4 321 
Het Reestgebied   1   1 
Holten   4   4 
Hugale   7   7 
IJsselstreek Salland 13 167 1 181 
IJsselvallei 3 72 5 80 
Jachtvereniging Kampen 1 122 1 124 
Lemelerberg e.o.   23   23 
Lonneker Losser   8   8 
Noord Oost Twente   18   18 
Rossum   3   3 
Salland Midden   26 5 31 
Steenwijkerwold e.o. 1 142 1 144 
Tussen Grens en Vecht de Akkerlanden 9 37 7 53 
Twickel   9   9 
Vriezenveen e.o.   9   9 
West-Twente   109   109 
Zenderen   8   8 
Zuider Vechtlanden   24   24 
Zuid-Oost Twente   8   8 
Totaal 63 2.172 53 2.288 
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Tabel 3. Meerjarenoverzicht 2014-2018 afschot aantallen overzomerende ganzen 
Jaar Grauwe gans Kolgans Brandgans Totaal 
2014 6.338 50 241 6.629 
2015 4.496 81 156 4.733 
2016 2.284 18 78 2.380 
2017 3.727 32 62 3.821 
2018 2.172 53 63 2.288 

 
Periodieke monitoring van het afschot 
Het aantalsniveau overzomerende ganzen 2005 bedroeg: 
Grauwe gans: 5.118 stuks,  Kolgans: 47 broedparen en Brandgans: 130 broedparen (bron: Sovon).  
 
Op grond van periodieke monitoring in FRS van het afschot en de resultaten van de zomertelling 
kon (voortdurend) worden vastgesteld dat het onderschrijden van het aantalsniveau 2005 van de 
betreffende ganzensoorten in de periode april - oktober 2018 niet aan de orde is geweest. 
 
Zomertelling grauwe-, kol- en brandganzen 
Op 21 juli 2018 heeft de telling van de overzomerende ganzen plaatsgevonden volgens het protocol 
zoals aangegeven in de ontheffing.  
 
Tabel 4. Meerjarenoverzicht aantal 2013-2018 zomertelling 

Jaar Grauwe gans Kolgans Brandgans Totaal 
2013 21.157 234 931 22.322 
2014 26.587 371 748 27.706 
2015 29.602 432 1.020 31.054 
2016 31.177 234 656 32.067 
2017 29.580 355 1.231 31.166 
2018 31.834 307 1.346 33.487 

 
Ontheffing Ree 
Betreft het gebruik van de ontheffing voor het doden van reeën in het belang van de openbare 
veiligheid (verkeersveiligheid), periode 1 december 2017 tot 1 december 2018. In onderstaand 
overzicht is het beheer, de voorjaarstrendtelling en het aantal geregistreerde meldingen van 
aanrijdingen in Overijssel weergegeven. 
 
Tabel 5. Meerjarenoverzicht 2014-2018 
  2014 2015 2016 2017 2018 
Trendtelling voorjaar 8.993 10.125 9.973 8.424 10.754 
Afschot toegekend 4.259 4.159 4.491 4.323 4.139 
Afschot gerealiseerd 3.074 3.232 3.514 3.485 3.388 
Aanrijdingen aantal 857 894 815 978 930 
Aanrijdingen % 10% 9% 8% 12% 9% 
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Ontheffing Vos 
Betreft het gebruik van de ontheffing van het doden van vossen met gebruikmaking van het geweer 
met kunstmatige lichtbron en geweer met restlichtversterker ter voorkoming van schade aan 
fauna (weidevogels en korhoen), periode 1 december 2017 t/m 15 juli 2018. 
• door 37 WBE’s  is gebruik gemaakt van de ontheffing.   
• het aantal stuks afschot o.g.v. de ontheffing bedraagt 339 stuks. 
 
Tabel 6. Afschot vossen 2018 
WBE Ontheffing  Vrijstelling Totaal 
Beneden de Linde (OV) 4 13 17 
Beneden Dinkel e.o. 2 15 17 
De Dinkelstreek 6 27 33 
De Hof van Twente 17 51 68 
De IJssellanden 27 21 48 
De Koerkamp 0 18 18 
De Noord-Westhoek 66 5 71 
De Vechtstroom 4 32 36 
De Veenpolders 10 0 10 
De Weerribben 36 12 48 
D'Oldematen 8 23 31 
Heeten e.o. 10 19 29 
Het Reestgebied 8 21 29 
Holten 2 20 22 
Hugale 0 25 25 
IJsselstreek Salland 20 22 42 
IJsselvallei (OV) 4 1 5 
Jachtvereniging Kampen 26 11 37 
Lemelerberg e.o. 4 15 19 
Lonneker Losser 0 59 59 
Noord Oost Twente 0 14 14 
Noorder Vechtlanden 15 9 24 
Ommen- Den Ham 6 30 36 
Salland Midden 23 37 60 
Sallandse heuvelrug 8 6 14 
Steenwijkerwold e.o. 6 32 38 
t Achterveld 0 4 4 
Tubbergen 18 33 51 
Tussen Grens en Vecht de Akkerlanden 2 3 5 
Tussen Vecht en Dedemsvaart 0 35 35 
Twickel 0 11 11 
Veald 0 3 3 
Vriezenveen e.o. 3 21 24 
West-Twente 3 39 42 
Zenderen 0 28 28 
Zuider Vechtlanden 1 12 13 
Zuid-Oost Twente 0 14 14 
Totaal 339 741 1.080 
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Tabel 7. Meerjarenoverzicht 2015-2018 afschot aantallen vos 
Afschot vos 2015 2016 2017 2018 
Ontheffing 415 356 331 339 
Vrijstelling 449 493 753 741 
Totaal 864 849 1.084 1.080 

 
Ontheffing Knobbelzwaan 
Betreft het gebruik van de ontheffing van het doden van knobbelzwanen ter voorkoming van 
belangrijke schade aan gewassen. Registratie afschot per wbe in de periode 1 oktober 2017 tot 
1 oktober 2018  (totaal  stuks).  
 
Tabel 8. Jaaroverzicht 2018 afschot aantallen knobbelzwaan per WBE 
WBE Afschot 
De Hof van Twente 6 
De IJssellanden 25 
De Noord-Westhoek 6 
De Weerribben 3 
D'Oldematen 28 
Heeten e.o. 9 
IJsselstreek Salland 6 
Jachtvereniging Kampen 14 
Noord Oost Twente 6 
Steenwijkerwold e.o. 9 
West-Twente 11 
Totaal 123 

 
Tabel 9. Meerjarenoverzicht 2015-2018 afschot aantallen knobbelzwaan 
Afschot knobbelzwaan 2015 2016 2017 2018 
Totaal 338 229 228 123 

 
Ontheffing Smient 
Betreft het gebruik van de ontheffing van het doden van smienten met gebruikmaking van het 
geweer ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen. Betreft periode 1 november 2017 
tot 1 mei 2018. 
 
Het gebruik van de ontheffing: 
• door 8 WBE’s  is gebruik gemaakt van de ontheffing; 
• het aantal stuks afschot bedraagt 508. 
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Tabel 10. Jaaroverzicht 2018 afschot aantallen smient per WBE 
WBE Afschot 
Beneden de Linde (OV) 2 
De IJssellanden 92 
De Noord-Westhoek 68 
De Weerribben 19 
D'Oldematen 252 
IJsselstreek Salland 24 
Jachtvereniging Kampen 14 
Salland Midden 37 
Totaal 508 

 
Tabel 11. Meerjarenoverzicht 2015-2018 afschot aantallen smient 
Afschot smient 2015 2016 2017 2018 
Totaal 432 763 678 508 

 
Ontheffing Wilde Eend 
Betreft het gebruik van de ontheffing van het doden van wilde eenden met gebruikmaking van het 
geweer ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, periode 1 juli 2018 t/m 15 augustus 
2018. 
 
Het gebruik van de ontheffing: 
• door 2 WBE’s  is gebruik gemaakt van de ontheffing; 
• het aantal stuks afschot op grond van de ontheffing bedraagt 59. 
 
Tabel 12. Jaaroverzicht 2018 afschot aantallen wilde eend per WBE op grond van de ontheffing 
WBE Afschot 
De Noord-Westhoek 43 
De Vechtstroom 16 
Totaal 59 

 
Tabel 13. Overzicht 2014-2018 afschot aantallen wilde eend o.g.v. ontheffing en als wildsoort 
Titel afschot 2014 2015 2016 2017 2018 
Wildsoort 889 4.578 6.075 7.732 8.122 
Ontheffing 79 69 109 139 59 
Totaal 968 4.647 6.184 7.871 8.181 

 
Ontheffing spreeuw 
Betreft het gebruik van de ontheffing voor het doden van spreeuwen met gebruikmaking van het 
geweer ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, alleen te gebruiken in wbe 
Jagersvereniging Kampen. Het aantal stuks afschot bedraagt: 0 stuks.  (er is geen gebruik 
gemaakt van de ontheffing). 
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Aanwijzing en ontheffing Wild Zwijn 
Betreft het gebruik van de aanwijzingen en ontheffing voor het doden van wilde zwijnen met 
gebruikmaking van het geweer o.a. ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen.  
 
Het gebruik van de aanwijzing en de ontheffing: 
• door 5 WBE’s  is gebruik gemaakt van de ontheffing.   
• het aantal stuks afschot bedraagt 39 

 
Tabel 14. Overzicht afschot en aanrijdingen periode 2018 per WBE 
WBE Afschot Aanrijdingen 
De Dinkelstreek 3   
Lonneker Losser 3   
Ootmarsum 2 1 
Vriezenveen 16 2 
Zuid-Oost Twente 15   
Totaal  39 3 

 
Tabel 15. Meerjarenoverzicht 2015-2017 afschot en aanrijdingen wild zwijn 
  2015 2016 2017 2018 
Afschot 23 22 61 39 
Aanrijdingen 3 2 4 3 

 
Aanwijzing Nijlgans 
Betreft het gebruik van de aanwijzing van het doden van Nijlganzen met gebruikmaking van het 
geweer ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen in de periode 2018. 
• door 23 WBE’s  is gebruik gemaakt van de ontheffing.   
• het aantal stuks afschot bedraagt 1.611. 
 
Tabel 16. Meerjarenoverzicht 2015-2018 afschot aantallen Nijlganzen 
  2015 2016 2017 2018 
Totaal 1.313 1.953 1.605 1.611 

 
Jaarcijfers afschot 2018 
In onderstaand totaal overzicht zijn de afschotgegevens over het jaar 2018 per diersoort 
weergegeven. Betreft afschot op grond van ontheffing, aanwijzing, vrijstelling (landelijk en 
provinciaal) en wildsoorten (jacht). 
NB. de jaarcijfers kunnen afwijken van de cijfers o.g.v. ontheffing i.v.m. verschil in periode.  
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Tabel 17. Jaarcijfers afschot 
Soort Aanwijzing Ontheffing Vrijstelling Wildsoorten 
Brandgans   445     
Canadese Gans     617   
Fazant       1.260 
Grauwe Gans   7.123     
Haas       7.618 
Houtduif     6.884 4.503 
Kauw     4.755   
Knobbelzwaan   123     
Kolgans   4.882     
Konijn     168 1.080 
Nijlgans 1.611       
Ree   3.388     
Roek     883   
Smient   488     
Vos   339 741   
Wilde Eend   59   8.122 
Wild zwijn   39     
Zwarte Kraai     10.989   

 

 


