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Van de voorzitter:
Het is begin juni wanneer ik als voorzitter van de SFF dit voorwoord schrijf.
We hebben te maken met een warme periode afgewisseld met soms
pittige buien. De natuur is laat op gang gekomen, maar door het groeizame
weer van de laatste weken is de achterstand in de natuur weer helemaal
ingehaald. Ik zie wel wat overeenkomsten met het weer dit voorjaar en de
samenwerking de afgelopen tijd tussen verschillende partijen in jagend
Flevoland. Het ging er ook daar soms best pittig aan toe. Ik heb het
vertrouwen dat door goed met elkaar te overleggen we de achterstand ook
hier kunnen inhalen, maar daar later meer over.
Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is André Groot Nibbelink. Ik ben 57
jaar oud, al bijna 25 jaar getrouwd met Marlies en we hebben 2 kinderen,
zoon Pim en dochter Irene. Ik ben geboren en getogen in het zuidoosten
van de Achterhoek. Na mijn middelbare school heb ik de HLS gedaan in
Dronten. Daarna ben ik in de Hoekse Waard aan de slag gegaan als
verkoper/adviseur van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en
zaaizaden. In 1990 ben ik verhuisd naar de Flevopolder voor een
vergelijkbare functie. We wonen vanaf 1990 in Zeewolde. 20 jaar lang heb
ik met veel plezier een advies- en verkooptaak gehad bij agrariërs in
Flevoland. Vanaf 2011 werk ik in Apeldoorn bij Agrifirm, waar ik
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verantwoordelijk ben voor de gewasbescherming. Vanuit die functie ben ik
momenteel ook voorzitter van het bestuur van de branchevereniging.
Vanaf het moment dat ik het tempo van de grote jagers kon bijhouden ga
ik mee op jacht. Op mijn 18e deed ik de jachtcursus en ik heb intussen dus,
als ik even doorreken, mijn 39e jachtakte. Naast kleinwild jaag ik sinds ca 15
jaar ook op grofwild, zowel in Nederland als in Duitsland. Naast actief in het
veld ben ik ook bestuurlijk actief. Dat begon ergens halverwege de jaren
negentig bij de voorloper van de provinciale jagersvereniging en nu ben ik
dat nog steeds bij de KNJV provincie Flevoland als secretaris. Daarnaast de
afgelopen jaren deel uitgemaakt van de ledenraad van de KNJV maar
vanwege te veel bestuurlijke activiteiten ben ik hier afgelopen najaar mee
gestopt. In het bestuur van de SFF zit ik nu ruim 4 jaar, en in april j.l. heb ik
de voorzittershamer overgedragen gekregen van Lammert Boeve.
Wetgeving, provinciale regelgeving en maatschappelijke
verantwoording hebben binnen het faunabeheer steeds meer
hun intrede gedaan. We spreken steeds minder over jacht,
want wettelijk gezien is beheer en schadebestrijding een
steeds belangrijker reden om het veld in te gaan in Flevoland.
Het voorkomen van schade aan gewassen en het faciliteren
van jacht, beheer en schadebestrijding zijn basisdoelstellingen
van de SFF. Gezien de beperkte schade aan gewassen in
Flevoland in vergelijking met andere provincies mogen we daar redelijk
tevreden over zijn. We hebben echter nog wel meer stappen te zetten in
het verder faciliteren en ontzorgen van jagers. Een goed overleg met alle
betrokken partijen is daarbij noodzakelijk, maar ook digitale mogelijkheden
bieden daarbij een mooi hulpmiddel.
Voor de komende jaren is het van groot belang dat we op basis van een
nieuw faunabeheerplan provinciale verordeningen en ontheffingen krijgen
waar we praktisch gezien goed mee uit de voeten kunnen. Als jagend
Flevoland moeten we er met elkaar voor zorgen dat onze gezamenlijke
wensen op een goede manier terug komen in het Faunabeheerplan. Vanuit
het SFF-bestuur heb ik deel uitgemaakt van het oprichtingsbestuur van de
WBE. Begin oktober heeft het oprichtingsbestuur het stokje
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overgedragen aan het huidige WBE bestuur. Mijn complimenten voor de
vrijwilligers in dit bestuur als ik zie wat zij in de afgelopen ruim anderhalf
jaar voor elkaar hebben gekregen. Op een goede en prettige manier
samenwerken met de WBE Flevoland is voor mij erg belangrijk.
Gezamenlijk kunnen we voor jagend Flevoland veel betekenen. Met als
doel: schade aan gewassen zoveel mogelijk voorkomen, de jagers in
Flevoland laten jagen, beheren en schade bestrijden en dat liefst met zo
min mogelijk rompslomp. En misschien nog wel het belangrijkste: flora en
fauna dusdanig met elkaar verbeteren en in stand houden dat iedereen in
onze provincie daar trots op kan zijn!
Ik wens jullie allemaal een waidmansheil voor het komende seizoen.
André Groot Nibbelink
Ree- en Damwild tellingen 2018
Dit voorjaar zijn er op 23 en 24
maart de jaarlijkse trendtellingen
gehouden. Hierbij is er
gebiedsdekkend geteld, waarbij
de WBE het vlak voor haar
rekening nam en de jagers van de
SFF de bosgebieden. Voor de tellers in Zuidelijk Flevoland was er een extra
ochtend toegevoegd om de damwildpopulatie in het Horsterwold in kaart
te brengen.
Het was goed om te mogen constateren dat de opkomst hoog
was en dat we in heel Flevoland hebben kunnen tellen. Zowel
voor- als achteraf is er nauw overleg geweest tussen de
coördinatoren van de WBE en de SFF om de telgebieden goed
op elkaar te laten aansluiten en dubbeltellingen te elimineren.
Uiteindelijk konden we een MNA (Minimal Number Alive)
vaststellen van 1938 reeën en 247 dammen. Opvallend is dat
de geslachtsverhouding mannelijk: vrouwelijk bij de reeën ongeveer 2: 3 is.
Ook bij de dammen zijn de dames duidelijk in de meerderheid.
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Op basis van deze trendtellingen, jaarrondtellingen door de
faunabeheerders en de valwildcijfers van 2017, is de geschatte
voorjaarsstand vastgesteld op 3850 reeën en 550 damherten.
Reewild

2013

2014

2015

Voorjaarsstand

1534

1263

1900

Valwild

287

224

318

2016
2358
338

2017

2018

3200

3850

386

In verband met het toenemende aantal aanrijdingen en schademeldingen
aan bosbouw, is er in samenspraak met Staatsbosbeheer een uitbreiding
van het afschot aangevraagd bij de provincie. We houden u op de hoogte!
Lichtbakontheffing vos gaat onderuit bij de rechter
In Februari diende de rechtszaak tegen provincie inzake de ontheffingen
voor het doden van vossen met kunstlicht in de directe omgeving van vrije
uitloop kippenbedrijven.
Deze rechtszaak was aangespannen door de Faunabescherming en
Dierbaar Flevoland.
De rechtbank was van mening dat er onvoldoende was aangetoond dat er
geen andere bevredigende oplossing was. Met name het argument dat een
vos werend raster disproportioneel kostbaar is en daardoor niet van een
kippenhouder verwacht mag worden, volgde de rechtbank niet.
Daarnaast vond de rechtbank dat het genoemde schadebedrag per
kippenbedrijf onvoldoende onderbouwd was. De gemiddelde schade
bedraagt ongeveer €10.000,- per bedrijf, per jaar. Deze schade blijkt echter
niet uit de schadecijfers van BIJ12 (Faunafonds) omdat de schade door de
vos bijna nooit gemeld wordt. Mede hierdoor werd in twijfel getrokken of
dit bedrag wel klopte en of deze schade alleen door de vos was
veroorzaakt.
Overigens was er nog geen gebruik gemaakt van de
verleende ontheffing, omdat de aanvullende eisen, met
name m.b.t. het raster, onwerkbaar bleken.
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Faunaschade melden!
Zoals in het artikel over de lichtbak ontheffing
was te lezen, tilt de rechter zwaar aan het
aanleveren van betrouwbare schadegegevens.
BIJ12 is hiervoor de aangewezen instantie. Toch
wordt schade maar mondjesmaat gemeld,
zeker als het gaat om soorten waarvoor toch
geen schadevergoeding wordt uitgekeerd.
Daarnaast leeft bij veel agrariërs het beeld dat er altijd behandelkosten
moeten worden betaald. Dat is echter onjuist: Alleen bij een aanvraag voor
een schadevergoeding moet €300,- behandelkosten worden betaald.
Melden van schade is altijd gratis!
Daarom is het goed om dit nogmaals bij alle betrokken partijen onder de
aandacht te brengen: Iedere wildschade melden op www.faunaschade.nl

Reekalveren
Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen: Mensen die zich
goedbedoeld ontfermen over een ogenschijnlijk verweesd
reekalfje. Ook dit jaar kwam er een melding binnen van een kalf
dat achter een wandelaar met haar hond aan gelopen was.
Omdat niet meer vast te stellen waar het diertje vandaan
kwam, werd besloten om hem naar de reeën opvang te
brengen. Helaas heeft hij het, ondanks de goede zorgen, niet
gered….

Faunabeheerplan 2019-2023
Begin dit jaar heeft de FBE opdracht gegeven aan de bureaus CLM en Van
Bommel Faunawerk om het nieuwe faunabeheerplan te schrijven. De SFF is
hier, net als veel andere belanghebbende organisaties, nauw bij betrokken.
Op dit moment is het tweede concept verspreid onder de leden van de
stuurgroep en de klankbordgroep. De leden hebben tot 6 juli de tijd om
hier hun zienswijzen op te geven, zodat het definitieve FBP door de FBE kan
worden vastgesteld en in augustus aangeboden kan worden aan
Provinciale Staten. Vanuit de SFF is onder andere gepleit voor werkbare
ontheffingen, zodat (dreigende) schade effectief bestreden kan worden,
zonder te veel bureaucratische rompslomp.
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Informatieavond SFF jagers
Op 17 april mochten we veel van de bij ons aangesloten jagers
verwelkomen bij Dorhout Mees. Het doel van deze avond was tweeledig:
We wilden vertellen wat wij voor u doen, maar vooral ook horen wat onze
jagers bezighoudt. We hebben goed geluisterd naar de opmerkingen uit de
zaal en zullen ons sterk maken voor de genoemde punten. Met name de
samenwerking met de WBE en de totstandkoming van werkbare
ontheffingen staan hoog op onze prioriteitenlijst. We waren blij met de
goede opkomst en gaan hier volgend jaar zeker een vervolg aan geven.

Oproep: Geef uw mailadres door!!!
Steeds meer communicatie verloopt via E-mail, zo ook deze nieuwsbrief.
Toch hebben we van veel jagers nog geen e-mail adres. Wilt u voor ons via
de mail bereikbaar zijn of onze nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Geef
het aan ons door via info@fauna-beheer.nl
Ook wijzigingen van uw adres- of bankgegevens kunt u hier kwijt
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Trendtelling zomerganzen:
Dit jaar wordt er uiteraard ook
weer een trendtelling
georganiseerd om de
populatieontwikkeling van de
overzomerende ganzen te
monitoren. Noteer 21 juli alvast
in uw agenda!
Net als vorig jaar zal de WBE
heel Flevoland gebiedsdekkend
tellen. Om trendbreuk te
voorkomen, zullen de
Faunabeheerders van de SFF, net als voorgaande jaren, de hun bekende
populaties tellen. De cijfers van beide tellingen zullen aangevuld worden
met de cijfers van de TBO’s en met elkaar vergeleken worden. Vorig jaar
resulteerde dit in totaal van 13.645 getelde ganzen bij de SFF en 12.587 bij
de WBE. Een verschil van minder dan 8%, waaruit we voor 2017 de
conclusie hebben getrokken dat beide telmethoden goed op elkaar
aansluiten.
U kunt zich opgeven via secretaris@wbeflevoland.nl, onder vermelding van
uw FRS jachtveldnummer.

Ontheffingen:
Momenteel zijn de volgende ontheffingen van kracht:
Reewild: bokken (ontheffing 1664577)
Overzomerende ganzen (ontheffing 1920038)
Voor de volledige tekst van deze ontheffingen verwijzen we u naar:
www.faunabeheer-flevoland.nl

