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Van  de  voorz i t ter   
 
Geachte leden van de WBE, 
 
Wat een zomer, beste mensen over het weer hoort u mij, zelfs als boer 
niet klagen. Over de jacht zelf valt weer genoeg te vertellen en de hoogte 
punten daarvan vindt u terug in onze nieuwsbrief. 
Over een aantal soorten raken we niet uitgesproken. Zo is voor de gans 
een nieuw Faunabeheerplan in bewerking waarover de WBE’s afgelopen 
augustus zijn geïnformeerd. Het plan moet nog binnen de Provinciale Sta-
ten worden goedgekeurd, maar het gaat er dan naar uitzien dat we te 
maken krijgen met minder papierwerk. Wat dat precies inhoud? Laten we 
maar niet op de feiten vooruitlopen. We gaan het zien en beleven. 
Communicatie en elkaar op de hoogte houden is een goed ding en ook 
noodzakelijk. Vandaar dat uw bestuur heeft besloten tot het houden van 
een extra “ALV”. Liever noem ik het een inloopavond. We zullen proberen 
u bij te praten over wat er zoals verder gaande is binnen de Jagerswereld 
en uw WBE.  Met het aanreiken van een helpende FRS-hand  willen wij u 
assisteren met het invullen en oplossen van FRS problemen. We kunnen 
elkaar ook op een andere manier ondersteunen en wel door elkaar te hel-
pen waar dit noodzakelijk wordt geacht om bijvoorbeeld schade te voor-
komen. Waidmannsheil toegewenst voor de komende periode. 
 
Uw voorzitter, Jaap Jukema 
 

Beste leden,  

Hierbij ontvangt u  

onze nieuwsbrief 

herfst 2018 

Personalia: 

Geen meldingen.  o-o-o- 
Verzoek bij wijzigingen van uw adres—telefoon—email dit ook in het FRS 
te wijzigingen en door te geven aan de secretaris 

mailto:wbe.tuskenwaedensted@upcmail.nl?subject=e-mail_vanaf_nieuwsbrief
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Voor uw agenda: 

De ALV 2019 is op vrijdagavond 15 maart 2019 de lokatie wordt het Wapen van Barradeel in Tzummarum. 
Heeft u een bepaalde spreker  of onderwerp wat u graag nader belicht wilt zien—laat ons dat dan weten.  

Inloopavond op 9 november in  het Dorpshuis te Wijnaldum. Tijd voor een snabbel en een babbel —hulp 
bij FRS-activiteiten en een update van wat gaande is binnen onze Provincie en WBE—uitnodiging volgt. 

Kleiduivenschieten WBE-dag 2018 

Onder zomerse omstandigheden, met af en toe een stevige bui, heb-
ben onder leiding van onze schietcommissaris Sierk Schreuder 
sierkschreuder@hotmail.com. weer twee teams deelgenomen aan de 
WBE kleiduivenschietdag op 28 juli te Suameer. Het was gezellig en ze-
ker ook goed voor het onderhouden van de 
schietvaardigheid. Dit jaar vielen beide teams 
niet in de prijzen—We hadden onze dag niet. 
Wel wisten de leden de meeste worsten te 
veroveren. 

Overigens: denk u ook wel eens aan het con-

troleschot van uw kogelgeweer. Ondersteu-

ning moet te regelen zijn. 

 

Algemene Machtiging ganzen 

Er kan nog steeds (einddatum 31 oktober) een Algemene Machtiging grauwe gans en brandgans worden 

aangevraagd bij de secretaris. Zorgt u er wel voor dat de machtigingen op de juiste wijze worden gebruikt 

en u op tijd de registratie-maatregelen uitvoert. Bij weinig/geen activiteit kunt u ook de machtiging op 

non-actief zetten. Hiermee voorkomt u dat de machtiging aflopend wordt. Gezien de nieuwe weg die de 

Provincie wil inslaan  en de daaraan nog voortdurende discussie is het vervolg nog niet helemaal duidelijk, 

met name  welke machtigingen geldig zijn na 1 november en hoe deze moeten worden aangevraagd. 

Wordt vervolgd. 

N i e u w s b r i e f :  h e r f s t  2 0 1 8  
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Beperking predatie door vossen 

Uit de praktijk blijkt dat naast de gebruikelijke aanzit, de kunstlichtontheffing en het gebruik van aard-

hondjes, een kunstburcht/klepval een aanwinst kan zijn voor predatiebeheer van de vos. Hoewel de vos 

niet laat weten waar hij zijn onderkomen gaat maken, weet de jager vaak wel deze plekjes te vinden. 

Van de door vossen zelf gegraven holen beschikken wij niet over een plattegrond. Middels sponsoring 

van een tweetal ANV’n en het Fryske Gea hopen wij dit najaar een x-tal klepvallen te kunnen aanbren-

gen. Heeft u ook belangstelling, laat mij dit  dan weten.  

N i e u w s b r i e f :  h e r f s t  2 0 1 8  

Bijzondere vondst 

In de Bjirmen, bij het windmolenpark werd door Jelte van der Zee een 

bijzonder vondst gedaan. Jelte vond een dode das. Weliswaar in ver-

gaande staat van ontbinding ,maar nog steeds goed herkenbaar. Een 

doodsoorzaak is niet bekend. Wel gemeld in het FRS. Voor zover wij 

weten is dit de eerste melding binnen de WBE van een das. Vorig jaar 

zijn er wel enkele marterhonden aangetroffen.  

Het heet niet voor niets lokmiddelen, dus om dieren te lokken, het helpt zeker om als o.a. de zwarte kraai 

en de houtduif op grote percelen binnen het bereik te krijgen van de jager. 

Na een (politieke) discussie is het weer toegestaan om (niet levende) lokvogels, akoestische middelen zo-

als o.a. lokfluiten (niet elektronisch) te gebruiken.  

Bij de bejaging op houtduiven is het goed te weten dat het gebruik van mechanisch of elektronisch aange-

dreven lokvogels niet is toegestaan in de periode dat de jacht op deze soort is geopend (15 okt-31 jan). 

Het gebruik van elektronische akoestische middelen zoals megafoons en luidsprekers, telefoongeluiden 

etcetera blijft in principe verboden. De provincie kan hiervoor een ontheffing of vrijstelling verlenen.  

Zie daarvoor de website van de FBE. 

Succes  

Lokmiddelen 
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Ontheffing kunstlicht vos 

Vanaf december 2017 was een kunstlichtontheffing schadebestrijding vossen 
van kracht. De aanvraag liep via de Collectieven. De ontheffing is inmiddels 
afgelopen en nieuwe ontheffingen zijn in de maak. Volgens het FRS zijn er 32 
vossen  geschoten. Niet allemaal met kunstlicht maar toch. Opvallend daarbij 
is ook het aantal meldingen van de steenmarter. Voor de inzet is het bestuur 
bereidt om weliswaar niet kostendekkend een kleine vergoeding te geven. De 
fauna-coördinator Koos Herbrink zal nauw betrokken zijn bij de verstrekking 
van de nieuwe vergunning. Wat wij graag zouden zien is de bereidheid tot een 
gezamenlijke aanpak. De provincie is gevraagd om de gebieden van aanpak te 
vergroten. In ons geval de gehele WBE.  

GIS en draagkrachtberekening ree 

In 2008 is door de Friese WBE’s, waaronder onze reewildcommissie, de draagkracht voor reeën volgens 

de methode (Van Haaften) bepaald binnen hun gebieden. Nadien is deze door een aantal WBE’s aange-

past. Met de reewildcommissies was afgesproken dat de draagkrachtberekeningen in 2017 zouden wor-

den geactualiseerd om tot een betere onderbouwing te komen voor toekomstig ree-beheer vanaf 2020. 

Hiertoe heeft de FBE met de Provincie onderzocht in hoeverre deze actualisering van de draagkrachtbere-

keningen kan worden ondersteund door het geografisch informatiesysteem (GIS) van de provincie. Dit 

heeft geleid tot het rapport Resultaten draagkrachtberekening ree met GIS versie 23-11-2017 met kaar-

ten van de aanwezige dekking per WBE. Wij hebben vertrouwen in de gehanteerde methodiek en hoewel 

de cijfers op detailniveau hier en daar wel wat  afwijken geeft het op hoofdlijnen een voldoende beeld 

van onze WBE. 

In de praktijk tellen wij de laatste jaren meer dan 200 reeën in de WBE en het percentage valwild ligt fors 
hoger dan gemiddeld in andere WBE’s. 

http://friesland.faunabeheereenheid.com/ree/.   

N i e u w s b r i e f :  h e r f s t  2 0 1 8  

telgebieden 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=jagen%20met%20lichtbak&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=0FbilcQo2kotoM&tbnid=0oPFyjrByLjkMM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.jhmlighting.nl%2F64%2F18%2FJacht%2520lampen%2F&ei=Rk2pU6O_IM6_PO6IgfgE&bvm=bv.69620
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Intekenen jachtvelden in FRS (herinnering) 

Als jachthouder verwachten wij dat u uw veld intekend in het FRS. Nog een vijftiental jachthouders heeft 
dit om diverse redenen nog niet gedaan. In 2014 zijn we begonnen. Laten we proberen om dit voor het 
einde van dit jaar af te ronden. Als u zich bij mij opgeeft dan wordt er een afspraak gemaakt. Bijvoorbeeld 
maken wij tijd voor u op de “inloopavond” op 9 november.  

U als jachthouder weet welke velden u toebehoren. en zo staat dat bij u ook op papier. 

Heeft u vragen, hulp nodig, bel of mail mij.  

Vogelgriep virus surveillance (Dutch Wildlife Health Centre) 

Het streven is om in Nederland elk jaar tussen de 300 en 500 dode wilde vogels die in de natuur worden 

gevonden, te bemonsteren voor onderzoek op het voorkomen van vogelgriep virussen, of te wel aviaire 

influenza virussen (AIV). In het bericht leest u welke vogelsoorten het betreft en hoe het in zijn werk gaat.  

In grove lijnen zijn dit de vogelsoorten die DWHC en Sovon graag gemeld krijgen voor het testen op vo-

gelgriep (AI):  eenden, ganzen,  zwanen, futen, meerkoeten, reigers, meeuwen, plevieren, strandlopers en 

snippen (zoals ruiters, grutto’s, kemphanen, wulpen, bokjes, en tureluurs), kraaiachtigen en roofvogels 

(zoals sperwers, valken en buizerds). Wilt u meehelpen en een dode vogel insturen voor dit onderzoek? 

Dan kunt u die melden bij Sovon of direct bij het DWHC. Er zal dan contact met u worden opgenomen, 

afhankelijk van soort en het aantal, door het DWHC of de NVWA (Zie pdf Schema vogelsterfte meldin-

gen). In overleg met u wordt besloten of de door u gevonden vogel wordt opgehaald voor onderzoek. Het 

exemplaar wordt dan óf direct naar het WBVR gebracht voor het vogelgriep onderzoek, óf het gaat naar 

het DWHC voor onderzoek op ziekte- en doodsoorzaken, alsmede bemonstering voor het vogelgriep on-

derzoek bij het WBVR. Wordt u vogel door het DWHC onderzocht, dan ontvangt u een rapport met de 

bevindingen van het onderzoek bij het DWHC. Zo vergroot u uw kennis over wat zich afspeelt in de na-

tuur! https://www.dwhc.nl/ 
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