JACHT IN TIELRODEBROEK

Aandachtige wandelaars hebben opgemerkt dat
jagers in de potpolder Tielrodebroek een jachtstoel installeerden en veel bordjes plaatsten die
de toegang tot het poldergebied verbieden. Voor
de plaatsing van de jachtstoel in valleigebied is
geen omgevingsvergunning nodig. De plaatsing
van de bordjes “Verboden toegang – privé eigendom” kan enkel gebeuren door de rechtmatige eigenaars. Volgens artikel 29 van het
Veldwetboek van 7 oktober 1886 mag elke eigenaar zijn erf afsluiten. Omdat de jagers geen eigenaars zijn van alle eigendommen in de polder is
het niet zeker dat deze bordjes rechtmatig geplaatst zijn. Je kunt immers geen percelen afsluiten waarvan je zelf geen eigenaar bent.

In het Veldwetboek staan heel wat zaken die bestraft kunnen worden. We sommen er een aantal
op die van toepassing zijn op alle gebruikers van de
polder.

Artikel 86 van het Veldwetboek stelt dat niet omschreven wanbedrijven en overtredingen waardoor
landelijke eigendommen van welke aard ook worden geschonden, strafbaar zijn met de straffen
daarop gesteld door het Strafwetboek en de andere geldende wetten.

Artikel 87: 8° Zij die, zonder noodzaak en ondanks
het verbod van de eigenaar, gebruik maken van een
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weg die aan een bijzondere persoon toebehoort.
Artikel 88 :
3° Zij die vee of pluimgedierte, van welke soort ook,
waarvan zij eigenaar of houder zijn, op andermans
eigendom in het open veld laten loslopen.
9° Zij die op enigerlei wijze openbare wegen van
welke aard ook beschadigen of zich een strook
ervan toeëigenen.

jacht

12° Zij die stenen of andere harde lichamen of andere voorwerpen die kunnen bevuilen of beschadigen, in tuinen, besloten erven, natuur- en
kunstweiden of bomen werpen.
De jacht is in Vlaanderen gereglementeerd met
het jachtdecreet van 24 juli 1991.
Dit decreet beoogt het verstandig gebruik van
wildsoorten en hun leefgebieden.

Een jager kan pas een wettelijk jachtverlof bekomen indien deze voldoet aan volgende voorwaarden:
- minstens 18 jaar zijn,
- slagen voor een theoretisch en een praktisch
jachtexamen,
- een verzekering ‘burgerlijke aansprakelijkheid’
afsluiten,
- een blanco uittreksel uit het strafregister hebben
- een attest ‘medische en psychische geschiktheid’, afgeleverd door een (huis)arts kunnen voorleggen

Volgens het jachtdecreet is de jacht met het geweer verboden op elk terrein waarvan de aaneengesloten oppervlakte minder dan 40 hectare
bedraagt. De jager mag niet schieten in de richting
van de woningen of gebouwen tenzij hij op meer
dan 150 meter afstand staat.

In Vlaanderen zijn er overeenkomstig artikel 3 van
het jachtdecreet negenendertig bejaagbare wildsoorten. Op deze wildsoorten mag worden gejaagd,
tenminste als in het jachtopeningsbesluit de jacht
op deze wildsoorten is geopend.
Het huidige jachtopeningsbesluit laat de jacht uitsluitend toe op zeventien diersoorten: edelhert,
damhert, moeflon, ree, wild zwijn, fazant, patrijs,
haas, canadese gans, grauwe gans, kievit, smient,
wilde eend, houtduif, konijn, vos en verwilderde kat.
De jacht is enkel toegelaten in de gebieden waar
jachtrecht is verleend. Dit zijn de groene gebieden
op onderstaand plan. Volgens artikel 7 van het
Jachtdecreet is het verboden te eniger tijd en op
enigerlei wijze te jagen op andermans grond zon-
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der uitdrukkelijke
toestemming van de
eigenaar. Het is
daarom zeer opmerkelijk dat niet alle eigenaars op de
hoogte zijn van het
feit dat hun eigendom opgenomen is
in een jachtplan. Op
het einde van dit artikel vind je een link
naar een website
waar je kunt kijken of
jouw eigendom beschouwd wordt als
jachtterrein.

Naast de gewone en
bijzondere jacht laat
men ook de bestrijding toe van exoten
en van dieren die
schade veroorzaakt
hebben. Brandgans,
spreeuw,
zwarte
kraai, ekster, kauw,
gaai, kokmeeuw en
zilvermeeuw mogen dan Europese bescherming
genieten volgens de Vogelrichtlijn, in Vlaanderen
mogen ze enkel bejaagd worden indien ze, ondanks
preventieve maatregelen, toch schade veroorzaakt
hebben. Daarnaast wordt de bestrijding van muskusratten, ratten en veldmuizen nog altijd geregeld
volgens het KB 19 november 1987 betreffende
de bestrijding van schadelijke organismen.
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Tielrodebroek maakt deel uit van de Speciale Beschermingszone BE2300006 - Schelde- en
Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot
Gent. Het maakt deel uit van Natura 2000 ter uitvoering van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn.
Het lijkt dan ook tegennatuurlijk dat in gebieden
waar men vogels en habitats wil beschermen toch
mag gejaagd worden.
Het feit dat Tielrodebroek deel uitmaakt van het
Natura2000-netwerk, vereist dat het faunabeheerplan van de jagers in overeenstemming is met
de natuurdoelen en inspanningen die voor deze
speciale beschermingszone door de Vlaamse regering zijn vastgesteld.

22

reglementering

Volgens de Vlaamse overheid is jagen toegestaan,
maar onderworpen aan strenge regels om de
jacht veilig en duurzaam te houden, met respect
voor mens, dier en milieu. Het Jachtdecreet beoogt het verstandig gebruik van wildsoorten en hun
leefgebieden. Dit betekent niet hetzelfde als het
streven naar een natuurlijk evenwicht binnen een
jachtgebied. Het decreet focust immers enkel op
wildsoorten, niet op de ganse biotoop. Jagers
hopen om in hun toegestane jachtgebied een bepaalde hoeveelheid wild te kunnen oogsten. Ze proberen daarom hun jachtgebied zo aantrekkelijk
mogelijk te maken voor het jachtwild. Dat doen ze
door het zorgen voor voldoende voedselaanbod,
nestgelegenheid en beschutting, het verjagen of
uitschakelen van de natuurlijke vijanden van het
jachtwild (voor zover dat wettelijk toegelaten is) en
het weren van verstoring. Andere diersoorten en
planten kunnen mee profiteren van deze ingrepen
en van de aanleg van wildakkers en houtkanten
door jagers om het rendement van hun jachtgebied te verhogen.

Waarschijnlijk hebben de jagers twee redenen om
de toegang op de landbouwwegen in de potpolder
te verbieden door ze als privé-eigendom te claimen:
- verstoring door wandelaars, recreanten en honden voorkomen en
- de veiligheid tijdens hun jachtactiviteiten te garanderen.

Tielrodebroek maakt volgens Geopunt Vlaanderen geen deel uit van een wildbeheereenheid. De
jacht op ree is er niet toegelaten. Een afschotplan voor ree wordt alleen toegekend aan wildbeheereenheden en aan jagers met een
jachtgebied dat ofwel minstens 1000 ha groot
is of dat minstens 250 ha dekking omvat.
www.vlaanderen.be/een-jachtplan-bekijken-of-aanpassen
https://www.natuurenbos.be/wildbeheer

