Afschotgegevens 2014

zaaknummer
datum
doc. nummer

2007-009968
27-aug-09
745930

2009-007396
1-jul-14

2009-019657
25-mei-10

ontheffinghouder
adres
plaats

periode

16 juni 2009 - 16 juni 2014

01-07-2014 tot 01-07-2019

25-05-2010 tot 1 april 2014 (verlengd tot
1 oktober 2014)

rapportagedatum
rapportage ontvangen
ontheffing

30 juni 2014.

jaarlijks voor 15-08 (vanaf 2015)

jaarlijks

artikel 68 Ffw

art 68 Ffw

art. 67 Ffw

diersoort

konijn

onderwerp

afschieten van konijnen op 4 sportvelden Verjagen,
vangen
en
doden ter aanwijzign afschot moeflon ter beperking
gelegen in de gemeente Brummen
voorkoming
van
aanvaringen
met van schade en openbare veiligheid
luchtverkeer

Moeflon

toezichthouder

middelen

geweer

Geweer, kunstlicht, kraaienvangkooi,
klapkooi, Bal-chatri val, zoeken, rapen,
en/of schudden van eieren, vervoeren
dode vogels.

geweer 1 uur voor zonsopkomst tot 1 uur
na zonsondergang

aantal gevangen

aantal gedood

Alleen verjagingen uitgevoerd

17

bijvangst losgelaten

desondanks ontstane schade

rapportage gebroken jaren 2013/2014 als
2013 gerapporteerd

60

2009-017675
6-okt-09
764067

2009-017677
5-okt-09
764092

2009-017678
5-okt-09
764126

2009-005925
14-apr-09
658859

1 okt. 2009 - 1 okt. 2014

1 okt. 2009 - 1 okt. 2014

1 okt. 2009 - 1 okt. 2014

1 april 2009 - 1 april 2015

jaarlijks

jaarlijks

jaarlijks

jaarlijks vóór 1 maart

artikel 68 Ffw

artikel 68 Ffw

artikel 68 Ffw

artikel 68 Ffw

grauwe- en kolgans

grauwe- en kolgans

grauwe- en kolgans

konijn

de overwinterende ganzen mogen de overwinterende ganzen mogen de overwinterende ganzen mogen afschieten met kunstlicht van konijnen op
afgeschoten worden met een maximum afgeschoten worden met een maximum afgeschoten worden met een maximum sportpark te Wijchen
van 10 stuks per schadeperceel per dag. van 10 stuks per schadeperceel per dag. van 10 stuks per schadeperceel per dag.

hagelgeweer

hagelgeweer

hagelgeweer

geweer met kunstlicht

Afschot 2013 - 2014 periode 1-1-2014 t/m 28-2-2014 kolgans 718 grauwe gans 1278 totaal 1997

10

Konijnen blijven mestuitwerpselplekken veroorzaken die zo
geconcentreerd zijn dat gras
eronder afsterft, dit soort kale
plekken zijn funest om een gesloten
veilige vlakke grasmat te behouden
voor spelers/gebruikers. Verder
constateren we na
bezanden/verschralen van de
toplaag in de herfst extra
graafaktiviteiten door konijnen, dit
met name in de doelgebieden, met
gevaren voor blessures bij spelers

2009-017680
5-okt-09
763913

2009-017684
5 okt. 2009
763983

2009-017679
5 okt. 2009

2009-017686
5 okt. 2009
885978

5 okt. 2009 - 1 okt. 2014 verlengd tot 01- 6 okt. 2009 - 1 okt. 2014 verlengd tot 01- 7 okt. 2009 - 1 okt. 2014 verlengd tot 01- 5 okt. 2009 - 1 okt. 2014 verlengd tot 0104-2015
04-2015
04-2015
04-2015 verlengd tot 01-04 2016
jaarlijks op 15 september

jaarlijks, binnen 3 maanden

jaarlijks

jaarlijks

artikel 68 Ffw

artikel 68 Ffw

artikel 68 Ffw

artikel 68 Ffw

roeken

roeken

roeken

knobbelzwaan

de roeken in graan- en maispercelen de roeken in graan- en maispercelen de roeken in graan- en maispercelen afschieten in ladbouwgewasgercelen en
afschieten met een maximum van 10 per afschieten met een maximum van 10 per afschieten met een maximum van 10 per verstoren van nesten
schadeperceel per dag
schadeperceel per dag
schadeperceel per dag

hagelgeweer

hagelgeweer

hagelgeweer

geweer en hagelgeweer

682 stuks in granen seizoen 2013/2014
275 stuks afschot in maïs (2014)

afsfchot pompoenen 0 (2014)
Afschot in peulvruchten 2014; 18 stuks

2009-017685
5 okt. 2009
845089

2009-017687
5 okt. 2009
1359124

2009-017694
25 febr. 2010

6 okt. 2009 - 1 okt. 2014 verlengd tot 01- 7 okt. 2009 - 1 okt. 2014 verlengd tot 0104-2015
04-2015
25 febr. 2010 - 25 febr. 2015

2009-017695
17-jun-10

17 juni 2010 - 17 juni 2015

jaarlijks

jaarlijks

jaarlijks

artikel 68 Ffw

artikel 68 Ffw

artikel 68

artikel 68

knobbelzwaan

knobbelzwaan

ree

ree

afschieten in landbouwgewasgercelen en afschieten in landbouwgewasgpercelen afschieten
reeën
verstoren van nesten
en verstoren van nesten
opgesteld werkplan

geweer en hagelgeweer

geweer en hagelgeweer

geweer

volgens

jaarlijks afschieten
reeën
opgesteld werkplan

geweer

volgens

jaarlijks

2010-010095
21-jun-10
1617856

2010-011997
8-jul-10
932182

2012-007709
18-jul-12
1418087

2011-001484
1-mrt-11

21 juni 2010 - onbekend

2010 - 2014

18 juli - 1 okt. 2014

01-02-2011 tot 01-07-22014

jaarlijks vóór 1 april

jaarlijks vóór 16 september

vóór 15 okt. 2014

jaarlijks voor 01-08

art 67 Ffwet

art 68 Ffwet

art. 68 Ffwet

art. 68 Ffw

wilde eend

konijn en vos

grauwe gans

vangen en doden van Muskusratten. afschieten binnen de periode 1 juni - 15 afschieten konijnen en vossen één uur Schadebestrijding
op
landgoed
Ongewilde bijvangst toestaan
augustus. Geen verplichting werende vóór zonsopkomst tot één uur ná vijverberg t.b.v. Flora- en fauna
middelen
zonsondergang
(waterdrieblad / rivierkreeft)

diverse vangmiddelen

geweer

geweer / fret en buidel

geweer

39 (2013)

13757

8
680

46 verjaagacties
2010-012002 is een besluit voor de
Achterhoek. In 2013 geen dieren geschoten

verstoring door middel van knallen

enkele nesten verstoord.

2011-011445
23-dec-11
1273616

2012-020177
27-11-2012
1516658

2012-017797
17-mei-13
1638747

2013-005936
25-apr-13
1629089

2012-007933
19-nov-12
1508834

23 dec 2011 - 30 juni 2015

1 dec. 2012 - 31 dec 2013

17 mei 2013 - 16 mei 2018

1 mei-30 nov. van 2013-2017

19 nov. 2012 - 18 nov 2017

jaarlijks vóór 1 november
21-okt-14
artikel 68

vóór 15 januari 2014

jaarlijks vóór 15 dec.

jaarlijks vóór 15 juli

art. 68 Ffwet

jaarlijks vóór 1 juli
30-6-2014
art 68 Ffwet

art 68 Ffwet

art 68 Ffwet

grauwe en Canadese gans

zwarte kraai

konijn

spreeuw

verontrusten en doden van ganzen art. 9, 15, 15a, 15b, 72 en 74 van C. vangen en afschieten konijnen in afschieten op griendpercelen Meerkoet
in
grasland,
op het Deelens Veld en de
Ffwet :
binnen afpalingskring heel Gelderland
Van
Schaik
aan
de wintergraan, maïs en fruit
Veentjesweide
eendekooi natuurgebied Regulieren
Vossenpassenweg 4 en 5 te
Ingen en de Tielseweg 69 te
Maurik

geweer

kraaienvangkooi

geweer

geweer

geweer

afschot in fruit is één jaar later

18 grauwe ganzen

rapportage 2013

288

227 verjagingsacties

1755

2013-010156
26-aug-13
1699617

2013-012001
11 okt. 2013
1731266

2013-012400
17-okt-13
1735063

2013-018201
20-jan-14
31-mrt-15

2014-004292
25-apr-14

mei t/m nov. 2014 t/m 2016

1 mei t/m 30 nov van 2013-2017

17-10-2013 t/m 1 okt 2015

20-01-14 t/m 31-03-15

jaarlijks vóór 15 december

jaarlijks vóór 15 december

jaarlijks vóór 15 oktober

jaarlijks voor 15 april

68 Ffwet

art 68 Ffwet

68 Ffwet

68 Ffw

68 Ffwet

ekster

spreeuw

Gaaien

holenduiven

Holenduiven

afschot in fruit in het gebied afschot van max 5 spreeuwen per afschot max
WBE Neder Betuwe totdat de schadeperceel in griendhout op schadeperceel
gewenste afschot van 360 per percelen in Alphen en Wamel
jaar bereikt is

5

vogels

per afschot max
schadeperceel

Rapportage na afloop
ontheffing

geweer

geweer

geweer

5

vogels

01-04-2014 t/m 30-10-2016

per Afschot van max 5 holenduiven
per dag per schadeperceel op
percelen waar soja geteeld
wordt.
Tenminste
2
afweermiddelen inzetten

Rapportage na afloop
ontheffing

geweer

geweer

Geen gebruik ontheffing

222

130 stuks over hele periode. Ik
mis in de rapportage de
maanden jan /mrt 2014 hierover
mail verzonden aan N. Aarts

2014-004923
4-jun-14

2014-010793
30-jul-14

0406-2014 t/m 30-11-2015

30-7-14 t/m 23-08-14

jaarlijks voor 15 december

geen verpl verslag

2014-009449
30-jul-14

01-05-2014 tot 01-12-2015

14-nov-14 jaarlijks voor 15-12-2015

68 Ffwet

a67 Ffwet

ekster en gaai

Damhert

vogels

geweer

2014-004923
18-jun-14

30-07-2014 t/m 01-11-2014

ja
art 68 f&f wet

max 5 vogels per dag per schadeperceel
Kenneljik uitgebroken damhert

2014-008263

04-06-14 tot 01-12-2015
jaarlijks voor 15-12

art 68 Ffw

art 68 Ffw

ekster en gaai

ekster en gaai

Afschot vogels in fruitteelt Afschot vogels in fruitteelt
diverse
percelen
gem diverse percelenbinnen WBE
Geldermalsen
max
5
per Overbetuwe Oost max 5 per
schadeperceel per dag
schadeperceel per dag

geweer

4-jun-14

geweer

Afschot vogels in fruitteelt
diverse percelenbinnen WBE
Tielerwaard Oost max 5 per
schadeperceel per dag

1

5

25 eksters in peren 24
verjaagacties
24 eksters in appels 24
verjaagacties

5 gaaien afgeschoten, 8
verjagingsacties.

141 eksters
109 gaaien

2014-000956

2014-002404

2014-003717

27-mrt-14

27-03-2014 tot 01-01-2015

17-2-2014

17-02-2014 tot 01-10-2014

15-1-2015

2014-003718
9-9-2014

09-09-2014 tot 31-12-2019

15-10-2014 jaarlijks voor 01-01

artikel 68 Ffw

Art 67 Ffw

art. 67 Ffw

kokmeeuw

edelhert

moeflon

Verjagen

Aanwijzing
Elspeet

vogelafweerpistool / teroorkite, laser
geweer

enclave

1-10-2014 tot 30-09-2019

22-5-2014

15-06 tot 1-10-2014

jaarlijiks (achteraf)voor 1-7 (2020) voor 15 okt 2014
art. 68 Ffw
wild zwijn, edelhert, ree en
damhert

Uddel Aanwijzing
standbeperking
periode 01-07 tot 15-03

geweer

2014-004386
9-9-2014

art. 67 Ffw
holenduif
Max 5 holenduiven / dag /
schadeperceel

geweer

geweer

alleen verjaging in de periode
april / november

Contact T. Achterkamp
rapportage volgt

Rapportage volgt

Geen afschot gepleegd

2014-004199

2014-007396
4-12-2014

04-12-2014 t/m 31-12-2019

2010-012602
28-5-2014

2010-005945/46/47
30-7-2010

2014-006997
2-4-2010

28-10-2014

30-07-10 tot 01-06-14

02-04-2010 tot 02-04-2015

jaarlijks voor 01-02

01-06-14 tot 01-06-19
jaarlijks (achteraf) voor 01-06
(vanaf 2015)

geen rapportageverplichting

jaarlijks voor 01-02

01-11-2014 tot 01-11-2019
jaarlijks (achteraf) voor 01-07
(vanaf 2016)

art 68

art 67 Ffw

art. 67 Ffw

art 68 Ffw

art 68 Ffw

steenmarter

nijlgans

nijlgans

overzomerende ganzen

ganzen

weren en opzettelijk verontrusten

besluit is ingetrokken
november 2014

geweer

geweer

geweer

per 1

Schadebestrijding 19565 (956
brandgans, 17690 grauwe gans,
919 kolgans)

Standregulatie 17357 (grauwwe
gans)
Koppelvormers 2250 (grauwe
gans)

Nestreductie 7723 eieren
(grauwe gans)

2014-007044

2014-009793
28-5-2014

2014-010033
29-7-2014

2009-017697
15-7-2014

2014-014459
2-11-2009

10-12-2014

28-05-14 tot 01-07-14

29-07-14 tot 01-08-2015

15-07-2014 tot 01-07-2019

2 nov 09 - 1 okt 2014 verlengd
tot 01-01-2015

10-12-2014 tot 01-12-2020

voor 15-07-14

voor 01-10-2015

jaarlijks voor 01-08

voor 01-04-2015

jaarlijks voor 01-02 (vanaf 2016)

art. 68 Ffw

art. 67 Ffw

art. 68 Ffw

art. 68 Ffwet

art. 68 Ffw

steenmarter

marterhond

steenmarter

haas

steenmarter

Afschieten
hazen
onder
voorwaarden binnen FBE gebied

weren , verontrusten

geweer

weren, verjagen

geweer

weren / verjagen

rapportage m.b.t. uitgevoerde
(werende) werkzaamheden
145 stuks gedood in 23
bejaagacties. Daarnaast 3
verjaagacties uitgevoerd

2014-014773

2014-014975
8-12-2014

2-12-2014

08-12-2014 tot 01-01-2019
02-12-14 tot 01-01-20
jaarlijks voor 14-01 (vanaf 01-0216)
jaarlijks voor 01-02 (vanaf 2016)
art. 68 Ffw

art. 68 Ffw

kauwen

steenmarter

vangen / doden

vangkooi, luchtdrukgeweer

weren / verjagen

