
Overzicht van ontheffingen verleend aan Faunabeheereenheid Zeeland 2014-2023 
 

De ontheffingen die in de onderstaande tabel worden opgesomd, zijn geldig tot en met 31 december 2019, tenzij anders aangegeven. Wanneer de 

ontheffing geldig is in een deel van Zeeland, dan zijn de genoemde gebieden terug te vinden op de kaarten die opgenomen zijn in de ontheffingen. 

Nummer ontheffing  Datum 
ontheffing 

Ontheffing voor wat? Soort  Gewas op 
percelen 

Periode van 
het jaar  

Gebied waarvoor 
ontheffing geldt 

ZK17000074/17020176  24-okt-17 vangen met 
vangkooi/vangkraal  

grauwe 
gans  

n.v.t.  15 mei tot 1 
augustus  

gehele provincie 

ZK17000074/17020176  24-okt-17 vangen met 
vangkooi/vangkraal  

brandgans  n.v.t.  15 mei tot 1 
augustus  

binnen de driecijferige 
postcodegebieden 431, 
432, 469, 443 en 447 en de 
daar aan grenzende 
ruigebieden die niet zijn 
gelegen binnen een 
postcodegebied 

15006573/FF.15.018  20-mei-15 doden met hagelgeweer 
van een half uur voor 
zonsopkomst tot 12.00 uur  

smient  kwetsbare 
gewassen  

1 november tot 
1 april  

gehele provincie met 
uitzondering van 
ganzenrustgebieden 

15006573/FF.15.018  20-mei-15 doden met hagelgeweer 
van een half uur voor 
zonsopkomst tot 12.00 uur  

smient  overjarig grasland  15 februari tot 
1 april  

gehele provincie met 
uitzondering van 
ganzenrustgebieden 

15006576/FF.15.019  20-mei-15 opzettelijk verontrusten  waterhoen  graan en grasland  1 november tot 
1 april  

gehele provincie 

15006576/FF.15.019  20-mei-15 opzettelijk verontrusten  waterhoen  pas ingezaaid 
grasland  

31 maart tot 1 
november  

gehele provincie 

15006582/FF.15.020  20-mei-15 opzettelijk verontrusten  fazant  graan  1 november tot 
1 april  

gehele provincie 

15006582/FF.15.020  20-mei-15 opzettelijk verontrusten  fazant  bieten en 
peulvruchten  

1 maart tot 1 
mei  

gehele provincie 



Nummer ontheffing  Datum 
ontheffing 

Ontheffing voor wat? Soort  Gewas op 
percelen 

Periode van 
het jaar  

Gebied waarvoor 
ontheffing geldt 

15006582/FF.15.020  20-mei-15 opzettelijk verontrusten  fazant  vollegronds 
groenten  

1 maart tot 16 
mei  

gehele provincie 

15006587/FF.15.021  20-mei-15 vangen met vangkooien en 
slagnetten en elders 
vrijlaten  

spreeuw  (zure) kersen  15 mei tot 1 
september  

west Zeeuws-Vlaanderen 

ZK17000074/17020176  24-okt-17 vangen met 
vangkooi/vangkraal  

Canadese 
gans  

n.v.t.  15 mei tot 1 
augustus  

gehele provincie 

ZK18000020/18021841 21-aug-2018  
(geldig t/m 
31 december 
2023) 

doden met geweer en 
honden, niet zijnde lange 
honden 

ree n.v.t. ♂ volwassen 
het gehele jaar; 

kalveren en ♀ 
volwassen van 
1 september 
tot 31 maart 

in Schouwen-Duiveland, 
Tholen & Sint-Philipsland, 
Noord-Beveland, 
Walcheren en Oost 
Zeeuws-Vlaanderen 

ZK19000005/19008136 19-maart-
2019  
(geldig t/m 
31 december 
2019) 

doden met geweer, 
voorzien van 
geluidsdempers 

damhert n.v.t. 19 maart tot en 
met 31 
december 

op het eiland Haringvreter 
in het Veerse Meer 

 


