
Wildbeheerplan vormt basis voor activiteiten 

WILDBEHEER IN DE PRAKTIJK 
De overheid geeft de wildbeheereenheden (WBE's) een steeds belangrijker plaats in het natuurbeheer. Dit gebeurt mede 

op grond van de onlangs besproken Nota Jacht en Wildbeheer. De nu reeds opgestelde wildbeheerplannen laten zien 
dat dat vertrouwen terecht is. 

E
en belangrijke acti
viteit van de WBE's 
is het vastleggen 
van de doelstelling 

en de voo rgenomen activi
t. m in een wildbeheer
plan. Dit plan vormt een 
goede basis om te komen 
voor structureel overleg met 
andere beheerders van het 
buitengebied, zoals overhe
den, Staatsbosbeheer, weg
en wate rschappen, natuur
bescherm i ngsorga n isaties 
en parti culiere grondeige
naren en -gebruikers. Van 
wezenl ijk belang is dat een 
w ildbeheerplan een breed 
draagvlak heeft of krijgt en 
dat het in de praktijk uit
voerbaar is. Daar een WBE 
afhankelijk is van contribu
ti e van haar leden en van 
eventue le projectsubsidies, 
dient de financiële para
graaf realistisch te zijn . De 
0 " 'heid kent namelijk nog 
g... . 1 systeem van functiebe
loning voor natuurbeheer 
of andere bijdragen aan 
WBE's. 
Verspreid over het land zijn 
reeds vele projecten uitge
voerd. Op enke le Zeeuwse 
voo rbeeld en wordt in dit ar
tikel nader ingegaan. 

WILDSPIEGELS 
Eén van de Zeeuwse WBE's 
werd jaarlij ks met va lwi ld 
onder reeën geconfron
tee rd . De reeën wisselen 
tussen hun rustgebied (een 
stuk jong loofbos) en het 
achterl iggende polderland. 
Ze moeten daarbij een weg 
oversteken. Dit knelpunt 
werd wildbeheerplan ge
constateerd. Hierop heeft 
de WBE contact opgenomen 
met de wegbeheerder, het 
Waterschap Noord- en Zuid
Beveland te Goes. Er werd 

Wildspiegels werden geplaatst ter vermindering van valwild 
onder het reewild en de hazen 

toestemming gevraagd om 
langs het betreffende weg
gedeelte reewildspiegels te 
plaatsen, om zo het aantal 
stuks valwild en de daarbij 
optredende schade t erug te 
dringen. Op aanwijzingen 
van de jachtopzichter zijn 
onlangs, op kosten van het 
wate rsch ap, reewildspiegels 
geplaatst. 
Op een aantal weggedeel
tes in het werkgebied van 
de WBE werden jaarlijks 
veel hazen doodgereden. 
Na toestemming van het 
waterschap plaatsten de 
jachthouders hazenspiegels. 
Hiervoor gebruikten ze 
oude reewildspiegels di e 
aan zelfgemaakte paaltjes 
werden bevestigd. De ha
zenspiegels zij n geplaatst 
tegenove r de dammen over 
sloten. Uit ervaring was be
kend dat juist daar de hazen 
de we g oversteken. De spie
gels staan op ongeveer 30 
cm boven het maaiveld. Een 
en kele keer wordt het gras 
rond de spiegels wegge
maaid zodat deze niet be-

dekt worden en de berm
maaiers de spiegels kunnen 
zien. Het effect van de ha
zenspiegels lijkt reeds merk
baar. 

BIOTOOPVERBETERING 
Biotoopverbetering vormt 
één van de grote bijdragen 
die WBE 's kunnen leveren 
aan de kwaliteit van het lan 
delijk gebied. Hiervoor zijn 
de mogelijkheden en mid
delen vaak gering. Een 
Zeeuwse WBE heeft in over
leg met grondgebruikers en 
waterschap afspraken ge
maakt over een and er maai
beheer van de sloten . Zo 
wordt van een aantal sloten 
alleen nog de onderberm 
gemaaid. Hierdoor blijft het 
bovenste deel van de sloot
kant geschikt als dekking 
voor het wild, terwijl de wa
terafvoer gewaarborgd 
blijft. Bovendi en bespaart 
het waterscha p een extra 
werkgang. 
Ook is overeengekomen 
dat, waar dit uit oogpunt 
van ve rkeersve il igheid en 

bouwplan op de aangren
zende percelen mogelijk is, 
de wegbermen pas in juli 
wo rden gemaaid. Hie rdoor 
wordt voorkomen, dat veel 
vogelnesten tijd ens de 
maaiwerkzaamheden verlo
ren gaan. 

PATRIJZENPROJECT 
Met het indienen van de 
voortgangsrapportage en 
het afsluiten van nieuwe be
heerovereenkomsten met 
grondgebruikers, is in twee 
aangrenzende Zeeuwse 
WBE's het eerste jaar van 
het patr ijzenproject afge
sloten. Het Herstelplan Leef
gebieden Patrijs (HLP) biedt 
WBE's de mogelijkheid een 
navo lgproject in te dienen. 
In een dergelijk project is 
subsidiëring van het uit pro
duktie nemen van bouw
land, selectieve bespuiting 
va n graanranden en het 
aan leggen van beplantin
gen mogelijk. Deze maatre
gelen leveren een bijdrage 
aan de levensgemeenschap 
van akkers, waarvan de pa
trijs als kensoort geldt. 

De eerste ervaringen zijn 
positief. De deelnemende 
agrariers doen graag iets 
voor de natuur in hun ge
bied en de overlast is veela 1 
gering. Naar overheden en 
andere instanties heeft het 
een positieve uitstralin g. 
Men kan zien dat de WBE's 
in het buitengebied zaken 
organ iseren. Door creatief 
en daadkrachtig te werk te 
gaan is er in goed overleg 
heel wat te bereiken. 
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