
 
 Jaarverslag 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  



   

 

Voorwoord 
 
De faunabeheereenheid Overijssel heeft zich in 2019 ingezet voor het beheer van inheems be-
schermde diersoorten en voor het voorkomen van belangrijke schade aan landbouwgewassen, 
vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren en schade aan fauna.  
 
In 2019 is het oude faunabeheerplan 2014-2019 afgerond en is het nieuwe faunabeheerplan 2019-
2024 na een intensief traject vastgesteld en zijn verschillende ontheffingen en vergunningen bij de 
provincie Overijssel aangevraagd en verstrekt. De uitgevoerde maatregelen van alle diersoorten 
waarvoor een ontheffing aanwezig is, een vergunning of een opdracht is afgegeven, of soorten die 
mogen worden beheerd op basis van jacht of vrijstelling, zijn in dit jaarverslag meegenomen.  
 
Het bestuur kijkt terug op een intensief jaar met de totstandkoming van een nieuw faunabeheer-
plan en met verschillende wisselingen van bestuursleden. In 2019 is hard gewerkt aan een goede 
basis voor het beheer, de organisatie en het functioneren van de faunabeheereenheid Overijssel 
voor de komende jaren. 
 
Hester Maij  
voorzitter FBE 
 

 
 
Stichting Faunabeheereenheid Overijssel, Postbus 645, 7400 AP Deventer, 0570-746017 
info@fbeoverijssel.nl en fbeoverijssel.nl 
 
© Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming 
van de Stichting Faunabeheer Eenheid Overijssel.  

mailto:info@fbeoverijssel.nl
https://overijssel.faunabeheereenheid.com/
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 Inleiding 

De Stichting Faunabeheereenheid Overijssel (FBE) is een op basis van art. 3.12 Wet Natuurbe-
scherming (Wnb) en artikel 7.7.1 van de Omgevingsverordening Provincie Overijssel (POV) inge-
steld samenwerkingsverband. Zij heeft volgens haar statuten als doel om gezamenlijk uitvoering 
te geven aan het faunabeleid van de Provincie Overijssel, zoals bedoeld is in de Wnb en de POV.  
 
Op grond van art. 3.13 van de Wnb verstrekken jachtaktehouders afschotgegevens aan de FBE en 
maakt de FBE deze afschotgegevens openbaar. In dit jaarverslag over 2019 wordt hieraan invulling 
gegeven.  
 
Ook is dit jaarverslag bedoeld om Gedeputeerde Staten van Overijssel te informeren over de uit-
voering van het FBP, zoals vastgelegd in de statuten van de FBE.  Tevens is dit het inhoudelijke 
verslag zoals vastgelegd in de subsidievoorwaarden. Deze subsidie ontvangt de FBE om haar wet-
telijke taak naar behoren in te kunnen vullen. In de subsidievoorwaarden is ook vastgelegd welke 
activiteiten de FBE in 2019 diende uit te voeren. Het betreft structurele activiteiten bestaande uit 
adequaat beheer en schadebestrijding van de in het Faunabeheerplan 2014-2019 genoemde dier-
soorten en de aanvullingen daarop uit de Wnb en de POV. Daarnaast betrof het incidentele activi-
teiten, bestaande uit het begeleiden van het nieuwe Faunabeheerplan 2019-2024 en het aanvragen 
van ontheffingen en vergunningen voor de nieuwe periode. 
 

 
 
 
 



 

2 
 

 Bestuur en ambtelijk secretariaat FBE Overijssel 

Het bestuur van de FBE bestaat volgens de statuten uit ten minste vijf personen die zijn voorge-
dragen door respectievelijk 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 bestuurssamenstelling van de FBE Overijssel was in het verslagjaar als volgt:  

Functienaam Naam Discipline (conform statuten) 
Voorzitter J.G.H. Evering 

mw. W.H. Maij   
Onafhankelijk voorzitter (tot 20-3-2019) 
Onafhankelijk voorzitter (vanaf 2-7-2019) 

Vicevoorzitter ir. M.W.A. graaf van Rechteren Limpurg Private grondeigenaren 
Bestuurslid ing. J. van Olst Terrein beherende organisaties 
Bestuurslid D. Dekker 

H. van Beuzekom 
Agrarische sector (tot 21-5-2019) 
Agrarische sector (vanaf 21-5-2019) 

Bestuurslid H. Alberts Maatschappelijke organisatie (Natuur en  
Milieu Overijssel) 

Bestuurslid G. Vermaat Jachthouders met een jachtakte (de WBE’s) 
(tot 9-12-2019) 

Bestuurslid K. Dingstee Jachthouders met een jachtakte (KNJV, 
NOJG, VHR) (tot 9-12-2019) 

 
Hieronder vindt u het rooster van aftreden van de zittende bestuursleden: 

Naam Benoemd Aftredend 

mw W.H. Maij 2-7-2019 2-7-2028 

ir. M.W.A. graaf van Rechteren Limpurg 15-3-2012 15-3-2021 

ing. J. van Olst 15-11-2016 15-11-2025 

H. van Beuzekom 2-7-2019 2-7-2028 

H. Alberts 31-10-2017 31-10-2026 

G. van Dijk 14-4-2020 14-4-2029 
 
Bij de uitvoering van haar taken wordt het bestuur ondersteund door de FBE-organisatie die in het 
verslagjaar bestond uit: 
Ambtelijk secretaris: mr.drs. H.G. van Koot (tot 1 september 2019) 
Technisch medewerker: J. Rosing 
Administratieve ondersteuning: mw. A.E.J.M. Kremers-Verhoeven  
 
Voorafgaand aan de reguliere bestuursvergadering van de FBE wordt, zoals vastgelegd in de POV, 
ambtelijk overleg gevoerd met de Provincie Overijssel. Ook vindt met regelmaat bestuurlijk over-
leg plaats. 
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 Uitvoering Faunabeheerplan 2014-2019 
Ten behoeve van beheer en schadebestrijding is uitvoering gegeven aan het FBP uit de periode 
2014-2019. In bijlage 1 zijn de rapportages opgenomen van het gebruik van de verschillende ont-
heffingen en de aantallen afschot per diersoort. 
 

 Faunabeheerplan 2019-2024 
In maart 2019 is het nieuwe FBP 2019-2024 tot stand gekomen, na op 26 februari 2019 met aan-
vullingen en wijzigen vastgesteld te zijn door het FBE bestuur. Op 12 maart 2019 is het nieuwe 
FBP goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Overijssel. Het volledige FBP is op de website 
van de FBE gepubliceerd. 
 
In het FBP 2019-2024 gaat het met name over beheer en schadebestrijding van de volgende dier-
soorten: 
• overwinterende en overzomerende kol-, brand- en grauwe ganzen; 
• reeën; 
• vossen; 
• wilde zwijnen; 
• wildsoorten (jacht) en landelijk vrijgestelde soorten (schadebestrijding). 
 

 Ontheffingen Wnb voor beheer en schadebestrijding 
Op grond van het nieuwe FBP 2019-2024 heeft de FBE in het verslagjaar nieuwe ontheffingen op 
grond van de Wnb aangevraagd voor beheer en schadebestrijding van diersoorten. 
 
De volgende Wnb-ontheffingen zijn door de provincie aan de FBE verstrekt: 
• Wnb-ontheffing beheer van reeën ten behoeve van de verkeersveiligheid; 
• Wnb-ontheffing schadebestrijding wild zwijn voor het voorkomen en beperken van schade aan 

landbouwgewassen en ter voorkoming van dierziektes (met name de Afrikaanse varkenspest); 
• Wnb-ontheffing schadebestrijding overwinterende kol-, brand- en grauwe ganzen voor het 

voorkomen of beperken van schade aan landbouwgewassen; 
• Wnb-ontheffing schadebestrijding knobbelzwaan ter voorkoming of beperking van schade aan 

landbouwgewassen; 
• Wnb-ontheffing beheer vossen ter bescherming van weidevogels; 
• Wnb-opdracht/ontheffing valwild. 
 
Vanaf 1 september 2019 zijn de nieuwe ontheffingen van kracht geworden en zijn deze ook te vin-
den op de website van de FBE. 
 

  

https://overijssel.faunabeheereenheid.com/faunabeheerplan/
https://overijssel.faunabeheereenheid.com/provinciale-ontheffingen/
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 Vergunning Wnb, gebiedsbescherming 
Voor het gebruik van de ontheffing ganzen in en nabij Natura2000-gebieden is een Wnb-vergun-
ning gebiedsbescherming aangevraagd. Om deze vergunning te kunnen krijgen, heeft de FBE een 
Passende Beoordeling laten opstellen ter onderbouwing van de aanvraag. De Wnb-vergunning 
gebiedsbescherming voor de winterperiode van 1 oktober tot 1 maart is medio november 2019 
door de Provincie Overijssel afgegeven. Voor de Wnb-vergunning voor de zomerperiode van 
1 maart tot 1 oktober heeft het bestuur van de FBE Overijssel ook een opdracht verstrekt voor het 
laten opstellen van een Passende Beoordeling.  
 

 Communicatie 
De communicatie van de FBE in 2019 heeft als volgt plaatsgevonden: 
• in 2019 is de website vernieuwd en in gebruik genomen. Ook is een nieuwe huisstijl ontwik-

keld; 
• via de website https://overijssel.faunabeheereenheid.com/ worden gegevens verstrekt met 

betrekking tot de FBE, het FBP en de ontheffingen; 
• regelmatig worden de besturen van de WBE’s via mail op de hoogte gehouden van ontwikke-

lingen; 
• bij een aantal WBE’s en enkele plaatselijke LTO-afdelingen zijn informatieavonden gehouden 

over het nieuwe FBP 2014-2019. 
 

 Landelijke informatie-uitwisseling tussen FBE’s 
Op landelijke niveau vindt informatie-uitwisseling plaats tussen de provinciale FBE’s op voorzit-
ters- en op ambtelijk secretarissenniveau via gestructureerd en informeel overleg. Daarnaast 
vindt één keer per kwartaal het technisch gebruikersoverleg (TGG) plaats voor de afstemming over 
aanpassingen in het  Fauna Registratie Systeem (FRS). Dit systeem wordt door bijna alle FBE’s in 
Nederland gebruikt. 
 

 Begeleiden WBE-werkplannen reeën en algemeen toezicht 
In 2019 hebben de WBE’s uitvoering gegeven aan het reeënbeheer op basis van de werkplannen 
die zij in het najaar van 2018 hebben ingediend. Deze plannen zijn door de FBE vastgesteld en 
uiteindelijk door de provincie goedgekeurd.  
Voor de periode van het nieuwe FBP 2019-2024 heeft iedere WBE een beheerplan moeten opstel-
len om aan te geven hoe ze in de periode 2020 t/m 2024 vorm willen geven aan het beheer van 
reeën. Hierbij wordt conform het FBP en de ontheffing gewerkt. Deze beheerplannen per WBE zijn 
ter goedkeuring voorgelegd aan de provincie. 
 

 Uitvoering Valwildregeling 
In 2017 heeft de FBE via een aanbesteding van de provincie Overijsel opdracht gekregen tot het 
uitvoeren van de organisatie van de valwildregeling Overijssel. Met de valwildregeling worden aan-
rijdingen met reeën, herten en wild zwijnen door (valwild)vrijwilligers in overleg met de meldka-
mer van de politie afgehandeld. 
  

https://overijssel.faunabeheereenheid.com/
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De uitvoering van de valwildregeling geschiedt door zogenaamde aangewezen personen, die ge-
bruik mogen maken van de valwildaanwijzing ex. artikel 67 van de voormalige Flora en Faunawet. 
De lijst van valwildvrijwilligers wordt beheerd door de FBE. Per 1 september 2019 liep de aanwij-
zing in het kader van de Flora en Faunawet af en werd deze vervangen door een opdracht op basis 
van art. 3.18 Wnb.  
De valwildvrijwilligers werken aan de hand van een werkwijzer. Deze werkwijzer is in samenwer-
king met een afvaardiging van de valwildvrijwilligers geactualiseerd. 
 

 WBE’s in Overijssel 
Per 1 januari 2019 dienen de WBE’s in Overijssel te voldoen aan de eisen van de POV. Dit betekent 
met name dat het werkgebied van een WBE aaneengesloten moet zijn met een minimale opper-
vlakte van 5.000 ha en dat de provinciegrens niet overschreden kan worden. Op de gestelde datum 
voldeden alle WBE’s aan de eisen in de POV. In bijlage 2 is de kaart van de WBE’s in Overijssel 
opgenomen. 

 
 Financieel 

Onderdeel van dit jaarverslag 2019 zijn de balans en de staat van baten en lasten, welke jaarlijks 
conform de statuten van de stichting wordt opgesteld. Daarnaast is de financiële verantwoording 
ten aanzien van de provinciale subsidie die de stichting in 2019 heeft uitgegeven (€ 411.608 ) on-
derdeel van dit jaarverslag. 
 

 Besluit 
Dit jaarverslag 2019  is vastgesteld in de bestuursvergadering van de FBE Overijssel op 15 juni 
2020. 
 



 

 
 

Bijlagen 
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Bijlage 1. Rapportage afschot en tellingen 
 
Op grond van art. 3.13 van de Wnb 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). 
De volgende rapportages zijn allemaal opgesteld op grond van het FBP 2014-2019. 
 
Rapportage ontheffing overwinterende grauwe, kol- en brandganzen 
Dit betreft het gebruik van de ontheffing voor het doden van overwinterende ganzen met gebruik-
making van het geweer ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, periode 1 oktober 
2018 tot 1 april 2019. 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 Natura2000-instandhoudings-doelstellingen komen.  
                   
Door 20 verschillende WBE’s is gebruik gemaakt van de ontheffing. Het aantal bejaagacties be-
draagt 3.736 en het totaal aantal stuks afschot bedraagt 10.192. 
• Grauwe gans  5.375 
• Kolgans  4.538 
• Brandgans  279 
Totaal:  10.192 
 
Tabel 1. Meerjarenoverzicht 2013-2019 afschot aantallen overwinterende ganzen 
Winter Grauwe gans Kolgans Brandgans Totaal 
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 
2018-2019 5.375 4.538 279 10.192 

 
Rapportage ontheffing overzomerende grauwe, kol- en brandganzen 
Dit betreft het gebruik van de ontheffing voor het doden van overzomerende ganzen met gebruik-
making van het geweer ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, periode 1 april 2019 
tot 1 oktober 2019.  
 
Op grond van de ontheffing dient over het volgende te worden gerapporteerd: 
1. periodieke monitoring van het afschot ter voorkoming van afname van de populatie tot onder 

het aantalsniveau van het referentiejaar 2005; 
2. zomertelling van grauwe, kol- en brandganzen. 
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Door 29 WBE’s is gebruik gemaakt van de ontheffing en het totale afschot bedraagt 4.525. 
 
• Grauwe gans  4.394 
• Kolgans  47 
• Brandgans  84 
Totaal  4.525 
 
Tabel 2. Meerjarenoverzicht 2015-2019 afschot aantallen overzomerende ganzen 
Jaar Grauwe gans Kolgans Brandgans Totaal 
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 
2019 4.394 47 84 4.525 

 

Ad 1: Periodieke monitoring van het afschot 
In het referentiejaar 2005 zijn de volgende de aantallen overzomerende ganzen geregistreerd: 
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 2019 niet aan de orde is geweest. 
 
Ad 2: Rapportage telling overzomerende grauwe, kol- en brandganzen 
Op 20 juli 2019 heeft de telling van de overzomerende ganzen plaatsgevonden volgens het landelijk 
protocol zoals aangegeven in de ontheffing.  
 

Tabel 3. Meerjarenoverzicht aantal 2013-2018 zomertelling (stuks) 
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 
2019 30.632 163 756 31.551 

 
Rapportage ontheffing nestbehandeling overzomerende grauwe 
ganzen 
Dit betreft het gebruik van de ontheffing nestbehandeling op grond van het FBP 2014-2019. 
Gezamenlijk door WBE’s, grondgebruikers en terreinbeheerders worden eieren van overzome-
rende grauwe ganzen behandeld met maisolie als middel om de populatie van overzomerende 
ganzen te beheren. Per nest wordt één ei niet behandeld. 
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Tabel 4: Nestbehandeling overzomerende grauwe ganzen 2019 
WBE Nesten Eieren 
De Noord-Westhoek 1.682 9.645 
De IJssellanden 172 893 
De Weerribben 121 600 
D'Oldematen 59 236 
De Hof van Twente 16 72 
Overige 18 99 
Totaal 2.068 11.545 

 
Rapportage ontheffing Ree 
Dit betreft het gebruik van de ontheffing voor het doden van reeën in het belang van de openbare 
veiligheid (verkeersveiligheid), periode 1 december 2019 tot 1 december 2020. In volgend overzicht 
is het beheer, de voorjaarstrendtelling en het aantal geregistreerde meldingen van aanrijdingen 
in Overijssel weergegeven. 
 
Tabel 5. Meerjarenoverzicht afschot, tellingen en aanrijdingen Ree, periode 2015-2019 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Trendtelling voorjaar 10.125 9.973 8.424 10.754 9.775 
Afschot toegekend 4.159 4.491 4.323 4.139 4.513 
Afschot gerealiseerd 3.232 3.514 3.485 3.388 3.528 
Aanrijdingen aantal 894 815 978 930 988 
Aanrijdingen % 9% 8% 12% 9% 10% 

 
Rapportage ontheffing Vos 
Dit betreft het gebruik van de ontheffing voor 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 2018 t/m 15 juli 2019. Het gebruik van 
de ontheffing: 
• door 37 WBE’s  is gebruik gemaakt van de ontheffing; 
• het aantal stuks afschot op grond van de ontheffing bedraagt 417 stuks.    
 
Tellingen van belopen vossenburchten vinden om het jaar, in de even jaren plaats. In 2019 zijn dus 
geen telgegevens verzameld.  
 
Tabel 6. Meerjarenoverzicht 2015-2019 afschot aantallen vos 
Afschot vos 2015 2016 2017 2018 2019 
Ontheffing 415 356 331 339 417 
Landelijke vrijstelling 449 493 753 741 877 
Totaal 864 849 1.084 1.080 1.291 
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Rapportage aanwijzing/opdracht en ontheffing Wild Zwijn 
Dit betreft het gebruik van de aanwijzing/opdracht en de ontheffing voor het doden van wilde zwij-
nen met gebruikmaking van het geweer ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen.  
 
Het gebruik van de ontheffing: 
• door 7 WBE’s  is gebruik gemaakt van de ontheffing; 
• het aantal stuks afschot bedraagt 86. 
 
Tabel 7. Overzicht afschot en aanrijdingen periode 2019 per WBE 
WBE Afschot Aanrijdingen 
Dinkelstreek 4 0 
Tussen Grens en Vecht de Akkerlanden 11 0 
Holten 0 1 
Hugale 0 1 
Lonneker Losser 7 0 
Noord Oost Twente 11 1 
‘t Achterveld 0 1 
Twickel 1 0 
Vriezenveen 30 2 
Zuid-Oost Twente 22 2 
Totaal 86 8 

 
Tabel 8. Meerjarenoverzicht 2015-2019 afschot en aanrijdingen wild zwijn 
Wild zwijn 2015 2016 2017 2018 2019 
Afschot  23 22 61 39 86 
Aanrijdingen  3 2 4 3 8 

 
Rapportage ontheffing Knobbelzwaan 
Dit betreft het gebruik van de ontheffing voor het doden van knobbelzwanen ter voorkoming van 
belangrijke schade aan gewassen. Registratie afschot in de periode 1 oktober 2018 tot 1 oktober 
2019 in totaal 147 stuks.  
 
Tabel 9. Meerjarenoverzicht 2015-2019 afschot aantallen knobbelzwaan 
Afschot knobbelzwaan 2015 2016 2017 2018 2019 
Totaal 338 229 228 123 147 

 
Rapportage ontheffing Smient 
Dit betreft het gebruik van de ontheffing voor het doden van smienten met gebruikmaking van het 
geweer ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, periode 1 november 2018 tot 1 mei 
2019. Het gebruik van de ontheffing: 
• door acht WBE’s is gebruik gemaakt van de ontheffing; 
• het aantal stuks afschot bedraagt 678.  
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Tabel 10. Meerjarenoverzicht 2015-2019 afschot aantallen smient 
Afschot smient 2015 2016 2017 2018 2019 
Totaal 432 763 678 508 678 

 
Rapportage ontheffing Wilde Eend 
Dit betreft het gebruik van de ontheffing voor het doden van wilde eenden met gebruikmaking van 
het geweer ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, periode 1 juli 2019 t/m 15 au-
gustus 2019. Het gebruik van de ontheffing: 
• door twee WBE’s is gebruik gemaakt van de ontheffing; 
• het aantal stuks afschot op grond van de ontheffing bedraagt 100. 
 
Tabel 11. Overzicht 2015-2019 afschot aantallen wilde eend op grond van de ontheffing en als wild-
soort 
Afschot wilde eend 2015 2016 2017 2018 2019 
Wildsoort 4.578 6.075 7.732 8.122 7.953 
Ontheffing 69 109 139 59 100 
Totaal 4.647 6.184 7.871 8.181 8.053 

 
Rapportage aanwijzing Nijlgans 
Dit 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 2019. Het gebruik van 
de ontheffing: 
• het aantal stuks afschot bedraagt 1.479 
 
Tabel 12. Meerjarenoverzicht 2015-2019 afschot aantallen Nijlganzen 
Afschot Nijlgans 2015 2016 2017 2018 2019 
Totaal 1.313 1.953 1.605 1.611 1.479 

 
Rapportage ontheffing spreeuw 
Dit 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 in 2019 bedraagt: 0 stuks. Er is dus geen ge-
bruik gemaakt van de ontheffing. 
 
Rapportage afschot in het kalenderjaar 2019  
In onderstaand totaaloverzicht zijn per diersoort de afschotgegevens over het jaar 2019 weerge-
geven. Het betreft afschot op grond van ontheffingen, opdrachten, landelijke en provinciale vrij-
stellingen en wildsoorten (jacht). Let wel, de jaarcijfers over 2019 kunnen afwijken van de cijfers 
die gerapporteerd worden op grond van de ontheffingen, omdat de in de ontheffing genoemde 
perioden meestal niet overeenkomen met een kalenderjaar. 
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Tabel 13. Jaarcijfers afschot 
Diersoort Ontheffing Vrijstelling Wildsoorten Totaal 
Brandgans 345     345 
Canadese gans   682   682 
Fazant     1.355 1.355 
Grauwe gans 9.314     9.314 
Haas     8.451 8.451 
Houtduif   7.268 4.458 11.726 
Kauw   6.236   6.236 
Knobbelzwaan 129     129 
Kolgans 4.168     4.168 
Konijn   66 783 849 
Nijlgans 1.479     1.479 
Ree 3.528     3.528  
Smient 451     451 
Vos 414 877   1.291 
Wilde eend 100   7.953 8.053 
Wild zwijn 86     86 
Zwarte kraai   12.200   12.200 
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Bijlage 2. Kaart WBE’s 2019 
 

 
 
 


