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Van  de  voorz i t ter  

Beste leden van de WBE, 
 
Nog een paar weken en de hazenjacht is alweer voorbij en breekt er voor 

hun weer een ‘rustige’ periode aan.  

Zoals de hazen strijden voor hun leven, geeft het voor velen van ons mis-
schien wel hetzelfde gevoel na de oplegging van de E-screening. Indien 
de toets niet naar behoren is gemaakt worden de geweren ingenomen en 
de akte ingetrokken. Wie wint tenslotte de strijd… of legt het loodje? Ge-
lukkig is dit nog even uitgesteld net als de voorwaarden voor de reeën 
jacht. De reeënjacht stond even stil maar er is besloten om op dit mo-
ment de bestaande regels voor één of twee jaar te verlengen. 
Ook zijn wij blij dat er meer gebiedsruimte voor kunstlichtbakken op de 
vos is gekomen.  
 
De vooruitzichten lijken positief, en daarom verwachten we volgend jaar 
nog volop te kunnen jagen.   
Wij wensen de leden prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar. 

Tot ziens in 2020.  

Jaap Jukema, voorzitter. 

Beste leden,  

Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief van december 2019 

Personalia 

De meeste nieuwe lidmaatschap-kaarten zijn uitgedeeld. Opgevallen is 
dat  de oproep in deze Nieuwsbrief om adreswijzigingen door te geven 
niet voor niets is. Graag uw aandacht daarvoor. (FRS-Secretaris). 

 

    -0-0-0- 
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De Algemene Ledenvergadering van 2020 zal plaatsvinden op vrijdagavond 13 maart 2020 in 
het Gemeenschapshuis aan de Fjildleane te Minnertsga. Heeft u een onderwerp wat ons als 
leden zal aanspreken, wilt u mij dan daarover informeren? 

Winterregeling ganzen  

Stand van zaken: 

Inmiddels mag genoeg bekend zijn hoe de vork in de steel zit. Wij blijven u op de hoogte houden van 
eventuele wijzigingen.  We praten nu over de periode  Periode - 1 nov tot 31 maart - de kol-grauwe 
gans; tot 31 mei de brandgans - van zonsopkomst tot 12.00 uur. 

Met betrekking tot preventieve maatregelen geldt dit bijvoorbeeld door het plaatsen van preventieve 
maatregelen op kwetsbaar gewas. Oud grasland uitgezonderd - wordt wel aanbevolen. 

https://friesland.faunabeheereenheid.com/wp-content/uploads/sites/6/2018/08/180824-

Faunabeheerplan-Winterganzen-Fryslan-2018-2020.pdf    

Het digitale handboek faunaschade op de site Faunafonds (benaderbaar middels FRS) geeft de adviezen 

weer voor het aanbrengen van de preventieve maatregelen. Of deze in de nieuwe setting ook worden 

aangepast is nog niet duidelijk. Leg in ieder geval de genomen maatregelen vast om later niet in de pro-

blemen te komen bij een eventuele aanvraag tegemoetkoming faunaschade.  

links: http://www.bij12.nl/bij12units/faunafonds/faunaschade-preventiekit-fpk/ganzen/ 
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ALV 2020  

https://friesland.faunabeheereenheid.com/wp-content/uploads/sites/6/2018/08/180824-Faunabeheerplan-Winterganzen-Fryslan-2018-2020.pdf
https://friesland.faunabeheereenheid.com/wp-content/uploads/sites/6/2018/08/180824-Faunabeheerplan-Winterganzen-Fryslan-2018-2020.pdf
http://www.bij12.nl/bij12units/faunafonds/faunaschade-preventiekit-fpk/ganzen/
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KADASTER—herverkaveling 

Door Gerjan Meijer werd op de inloopavond een klip en klaar plan gepresenteerd hoe de herverkaveling 

in het gebied Franeker/Harlingen in elkaar steekt. Voor de jachthouders in dit 7000 ha grootte gebied, 

betekent dit dat de jachtrechten bij het passeren van de akte van toedeling zullen komen te vervallen. Dit 

komt o.a. doordat het jachtrecht niet als zakelijk recht wordt gezien. Als bestuur gaan wij zien wat we 

hierin nog voor de jachthouders in kwestie kunnen betekenen. Blijf de berichtgeving ook zelf volgen.  

Graag roepen wij degene die hiermee in aanraking komen zich te melden. Meer hierover vindt u o.a. op 

de website:  

https://edepot.wur.nl/193424  

Van het Bestuur 

Op vrijdag 29 november hebben we voor de tweede maal een inloopavond ge-
organiseerd. Gewoon even bijpraten en het laatste bestuurlijke nieuws delen. 

Gezien de opkomst en de onderwerpen denken wij wel in een behoefte te voor-
zien.  

Over het onderwerp de e-screener kunnen we kort zijn. Deze 
maatregel is opgeschort. Dit geldt voor jagers die al een jacht-
akte hebben. Wel blijft namelijk de e-screener voorlopig van 
kracht voor mensen die hun eerste akte aanvragen. De minis-
ter benadrukt dat de e-screener slechts een onderdeel is van 
het proces. Tot nu toe hebben zich bij de Jagersvereniging 50 
mensen gemeld die getroffen zijn door deze “ongelukkige” 

test. (meer info: meldpunt e-screener) Voor de andere besproken onderwerpen verwijs ik naar de diver-
se geplaatste artikelen in deze Nieuwsbrief. 
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Namens het Bestuur kan ik u mededelen dat er is besloten om de contributie voor het komende jaar niet 
te verhogen.  Ook hebben we als mogelijk gemak bij de aanvraag van een jachtakte een lidmaatschap-
kaart ontworpen. Deze is inmiddels grotendeels verspreid onder de aanwezigen van o.a. de inloopavond.  

U zult er rekening mee moeten houden dat we ook volgend jaar, rond november deze actie zullen herha-
len. 

Contributie 2020 

https://edepot.wur.nl/193424
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SBB-Nieuws 

Staatsbosbeheer nieuws:  

Evenals het Fryske Gea heeft ook Staatsbosbeheer aangegeven te 

willen helpen investeren in het bescherming van de weidevogels 

met name In het natuurgebied “DE BLIKKEN”.  

De in gebruik zijnde kunstburcht/klepval heeft het afgelopen jaar al 

positief resultaat opgeleverd.  Ook  heeft de boswachter ons op-

nieuw voorzien van een grondgebruikersverklaring waarmee wij 

door tussenkomst van  De Collectieven “Westergo” en de 

“Waadrâne” een ontheffing kunnen aanvragen voor het gebruik van 

kunstlicht. Onze faunacoördinator is momenteel bezig voor de gehe-

le WBE deze kunstlichtontheffing weer toe te wijzen. Ons doel is zo-

veel mogelijk gebieden hiermee te bestrijken.  

Faunabeheerplan Ree Fryslȃn 

Op de inloopavond in Wijnaldum maar ook op diverse data het aflopen jaar in Wirdum is gesproken over de 
totstandkoming van een nieuw Faunabeheerplan Ree. De provincie heeft zich hierin als nieuw beleid vooral ge-
richt op het principe van verkeersveiligheid. De zogeheten “hotspots”. Plaatsen waar veel reewild als verkeers-
slachtoffer aan haar eind komt. Er zijn heel wat gesprekken gevoerd om dit plan handen en voeten te geven. 
Tot nu toe is er nog geen consensus bereikt binnen het FBE Fryslan. 

Nieuw zal zijn dat we werkplannen i.o.m met een leefgebied coördinator gemaakt moeten worden. Onze WBE’s  
zal hierin op kruispunten met andere WBE’s (Om de Terpen—De Marne) moeten gaan coördineren, conform 
een nog nader te bepalen format. Het laatste nieuws is dat de oude ontheffing wordt verlengd en zeer waar-
schijnlijk het afschotgetal van 2019 wordt gehanteerd. Wanneer hierover meer bekend wordt—bijvoorbeeld—
verstrekking reewildloodjes—zult u, voor degene die het betreft, worden geïnformeerd. Wordt vervolgd. 

Rectificatie uitslag kleiduivenschieten 24 augustus 2019 

Terecht werd uw secretaris er op gewezen dat de publikatie in 

de Nieuwsbrief  herfst 2019 niet juist was. 

De resultaten waren nog veel beter dan verwacht. 

Het team Waed en Sted 2 heeft namelijk een tweede plaats 

behaald in de kleiduivenwedstrijd categorie C te Suameer op 

24 augustus. Heren:  W.Rienks, R.Visser, P. van der Meer, 

W.Bierma en S. de Vries. 

Van harte gefeliciteerd met dit mooie resultaat.  
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Afzet ganzen 

Van meerdere kanten wordt aangegeven dat de afzet van ganzen stokt, met name als het gaat 
om grotere aantallen. WBE’n hebben al meerdere keren aangegeven in ieder geval geen ganzen te schie-
ten voor de kliko. Wat de afzet van de geschoten ganzen betreft heeft in het overleg met de provincie, 
het Gewestelijk Bestuur aangegeven nog eens samen met de Provincie te kijken naar de mogelijkheden 
voor afzet van geschoten ganzen. Dit lijkt een proces te zijn van de lange adem Daarbij wordt wel inge-
haakt op de samenwerking die de Jagersvereniging landelijk heeft gevonden met de branchevereniging 
Eurotoques en Dutch Cuisine. Deze horecaorganisatie maken zich sterk voor de promotie en afzet in hun 
keten van wild en dan met name de gans.  

 

 

Mentorschap—inzet “junior” jagers Herinnering  

Zijn er “senior”jagers die het zien zitten om met een “junior” jager op pad te gaan en deze 

de fijne kneepjes van het vak uit te leggen? Zijn er “junior” jagers die op de kunde van een “senior”jager 

een beroep zouden willen doen? 

OPROEP: spreekt dit u aan, stuur dan een mailtje naar de redactie. 
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Controle richtmiddelen kogelbuks 

Op zondag 17 november was het een komen en gaan naar de schietbaan gelegen aan het  Kalverdijkje te 
Leeuwarden. Op deze ochtend werd voor degene die zich hier voor hadden aangemeld de gelegenheid 
geboden om met de eigen buks een controle van de richtmiddelen te doen. Een controle die voor jagers 
i.v.m. het weidelijk afgeven van een schot zeker een must is. Er is vaak namelijk niet veel voor nodig om 
een mismatch te krijgen tussen vizierlijn en kogelbaan. Er hebben 20 personen van deze uitnodiging ge-
bruik gemaakt. Volgens de organisatie in handen van ons bestuurslid Cees Stoelwinder en tevens voor-
zitter van de Schietsportvereniging Hertog Hendrik was de interesse groot om de fijne kneepjes door ei-
gen instructeurs bijgebracht ook in de praktijk toe te passen. Zeker dus voor herhaling vatbaar. 


