
Rapportages 2011 van de aan Faunabeheereenheid verleende ontheffingen 
 
 
Onderstaand overzicht van rapportages betreft een door Provincie Zeeland 
opgestelde samenvatting op basis van de door FBE aangeleverde rapportages 
 
1. De ontheffing voor het opzettelijk verontrusten en doden met geweer van fazant in percelen graan 

in de periode van 1 maart t/m 15 april, in percelen bieten en peulvruchten in de periode van 1 
maart 2011 t/m 30 april 2011, in vollegrondsgroenten in de periode van 1 maart 2011  t/m 15 mei 
2011. Van deze ontheffing is alleen in de regio Schouwen-Duiveland gebruik gemaakt. 
 

Regio Aantal geschoten fazanten 
Schouwen-Duiveland  12 
 
 
2. De ontheffing voor het doden van haas met geweer in bloemen, vollegrondsgroenten, 

peulvruchten,koolsoorten, bieten in de periode van 1 maart 2011 t/m 30 juni 2011, in cichorei tot 
4-blaadjes-stadium in de periode van 1 april 2011 t/m 14 mei 2011 en in boomgaarden en 
boomkwekerijen in de periode van 1 januari 2011 t/m 14 oktober 2011. 

 
Regio Aantal geschoten hazen 
Noord-Beveland 15 
Oost-Zeeuws-Vlaanderen 1 
Schouwen-Duiveland 31 
Tholen  4 
Walcheren 40 
Zuid-Beveland 60 
 
3. De ontheffing voor het opzettelijk verontrusten van waterhoen in graan en grasland in de periode 

van 1 november 2011 t/m 31 maart 2012 en in pas ingezaaid grasland van 31 maart 2011 t/m 31 
oktober 2011. Van deze ontheffing is geen gebruik gemaakt. 

 
4. De ontheffing voor het vangen met behulp van vangkooi en slagnet van spreeuw in kersen in de 

periode van 15 mei 2011 t/m 31 augustus 2011. Van deze ontheffing is geen gebruik gemaakt. 
 
5. De ontheffing voor het doden van smient met behulp van hagelgeweer van een half uur voor 

zonsopkomst tot 12.00 uur in kwetsbare akkerbouwgewassen, grasland en in overjarig grasland 
in de periode van 1 oktober 2011 t/m 31 maart 2012. 

 
Regio Aantal geschoten smienten 
Oost-Zeeuws-Vlaanderen 23 
West-Zeeuws-Vlaanderen  2 
Zuid-Beveland 13 
Walcheren 35 
Tholen  1 
Schouwen-Duiveland 20 
 
6. De ontheffing voor het doden van grauwe gans met behulp van hagelgeweer van een half uur 

voor zonsopkomst tot 12.00 uur in kwetsbare akkerbouwgewassen, grasland en overjarig 
grasland in de periode van 1 oktober 2011 t/m 31 maart 2012. 

 
Regio Aantal geschoten grauwe ganzen 
Noord-Beveland 499 
Oost Zeeuws-Vlaanderen 501 
Schouwen-Duiveland 683 
Sint Philipsland 261 
Tholen 311 
Walcheren 584 
West Zeeuws-Vlaanderen 223 



Zuid-Beveland 823 
 
7. De ontheffing voor het doden van kolgans met behulp van hagelgeweer van een half uur voor      

zonsopkomst tot 12.00 uur in kwetsbare akkerbouwgewassen, grasland en overjarig grasland in 
de periode van 1 oktober 2011 t/m 31 maart 2012.  

 
Regio Aantal geschoten kolganzen 
Noord-Beveland     3 
Oost Zeeuws-Vlaanderen 183 
Schouwen-Duiveland 223 
Sint Philipsland   44 
Tholen   65 
Walcheren 249 
West- Zeeuws-Vlaanderen 130 
Zuid-Beveland 295 
 
8. De ontheffing voor het vernielen van nesten en broedsels van de grauwe gans in de periode van 

1 februari 2011 t/m 31 maart 2011. 
 
Regio Aantal nesten Aantal geschudde eieren
West-Zeeuws-Vlaanderen  127   367 
Oost-Zeeuws Vlaanderen    85   512 
Schouwen-Duiveland  469 1212 
Zuid-Beveland  192 1178 
Walcheren    88   444 
Noord-Beveland  350 1993 
  
9. De ontheffing voor het vangen van grauwe gans met behulp van staande netten en vangkralen in 

de periode van 1 mei 2011 t/m 30 juli 2011. Van deze ontheffing is geen gebruik gemaakt 
 

 
10. De ontheffing voor het doden van grauwe gans met behulp van geweer op cultuurgronden in de 

periode van 1 april 2011 t/m 30 september 2011. 
 
Regio Aantal geschoten grauwe ganzen 
Noord-Beveland 422 
Oost Zeeuws-Vlaanderen 883 
Schouwen-Duiveland 757 
Sint Philipsland 562 
Tholen 703 
Walcheren 232 
West Zeeuws-Vlaanderen 635 
Zuid-Beveland 560 
 
11. De ontheffing voor het vernielen van nesten en broedsels van de kolgans in de periode van 

1 februari 2011 t/m 31 maart 2011. Van deze ontheffing is geen gebruik gemaakt 
 

12. De ontheffing voor het vangen van kolgans met behulp van staande netten en in vangkralen in de 
periode van 1 mei 2011 t/m 30 juli 2011. Van deze ontheffing is geen gebruik gemaakt. 
 

13. De ontheffing voor het doden van kolgans met behulp van geweer op cultuurgronden in de 
periode van 1 april 2011 t/m 30 september 2011. 

 
Regio Aantal geschoten kolganzen 
Oost Zeeuws-Vlaanderen 13 
Schouwen-Duiveland 34 
Sint Philipsland 54 
Tholen   3 
Walcheren   9 
West-Zeeuws Vlaanderen 39 



Zuid-Beveland 10 
 

14. De ontheffing voor het doden van brandgans met behulp van geweer in grasland, granen en 
graszaad in de periode van 1 mei 2011 t/m 30 september 2011. 
 

Regio Aantal geschoten brandganzen 
Noord-Beveland   12 
Oost Zeeuws-Vlaanderen     6 
Schouwen-Duiveland   52 
Tholen     3 
Walcheren     0 
West Zeeuws-Vlaanderen 123 
Zuid-Beveland     8 
 
15. De ontheffing voor het vangen van Canadese gans met behulp van staande netten en in 

vangkralen in de periode van 1 mei 2011 t/m 30 juli 2011. Van deze ontheffing is geen gebruik 
gemaakt. 

 
16. De ontheffing voor het doden van damhert (populatiebeheer) met geweer van 1 uur voor 

zonsopkomst tot 1 uur na zonsondergang, voor bokken het gehele jaar (2011) en hindes van 1 
september 2011 t/m 29 februari 2012, binnen de NB-wet-gebieden en de voorkeurszone. 

 
Regio Aantal bemachtigde dam-bokken Aantal bemachtigde dam-hindes 
Kop van Schouwen 70 115 
Walcheren 24 53 
 
17. De ontheffing voor het doden van damhert en ree ter voorkoming en bestrijding van onnodig lijden 

van zieke of gebrekkige dieren in de periode van 1 januari 2011 t/m 31 december 2011. 
 

Regio Aantal damherten Aantal reeën 
Schouwen-Duiveland 2 18 
Walcheren 11 12 
Zuid-Beveland 0 1 
Noord-Beveland 0 2 
 
18. De ontheffing voor het doden van damhert met behulp van geweer op Walcheren, Schouwen en 

westelijk Noord-Beveland in de periode van 1 januari 2011 t/m 31 december 2011. 
 
Regio Aantal bemachtigde dam-bokken Aantal bemachtigde dam-hindes 
Noord-Beveland 4 0 
Schouwen-Duiveland 12 0 
Walcheren 4 0 
 
19. De ontheffing voor het doden van ree (populatiebeheer) met geweer van 1 uur voor zonsopkomst 

tot 1 uur na zonsondergang voor de gehele provincie met uitzondering van de Manteling van 
Walcheren en de Kop van Schouwen. Voor reebokken in de periode van 1 januari 2011 t/m 31 
december 2011, voor reegeiten in de periode van 1 september 2011 t/m 31 maart 2012 
(Rapportage gegevens zijn over de beheerperiode 1 oktober 2011 tot 1 oktober 2012) 
 

Regio Aantal bemachtigde reeën 
De Gouwe 3 
Noord-Beveland 3 
Oost Zeeuws Vlaanderen 22 
Reimerswaal 2 
Sint-Philipsland +Tholen 6 
Walcheren 8 
 
 
 
 



20. De ontheffing voor het vangen van zwarte kraai met behulp van een vangkooi op percelen met 
appels en/of peren in de periode van 1 juni 2011 t/m 15 oktober 2011. 

 
Regio Aantal gevangen zwarte kraaien 
Oost Zeeuws-Vlaanderen    0 
Tholen   15 
Zuid-Beveland 126 
West Zeeuws-Vlaanderen     0 
 
21. De ontheffing voor het vangen van kauw met behulp van een vangkooi op percelen met appels 

en/of peren in de periode van 1 juni 2011 t/m 15 oktober 2011. 
 

Regio Aantal gevangen kauwen 
Oost Zeeuws-Vlaanderen 0 
Tholen 290 
Zuid-Beveland 367 
West Zeeuws-Vlaanderen 0 

 
22. De ontheffing voor het opzettelijk verontrusten en doden met geweer van Vlaamse gaai op 

percelen met appels en/of peren op Zuid-Beveland in de periode van 1 juni 2011 t/m 15 oktober 
2011. 

 
Regio Aantal geschoten Vlaamse gaaien 
Zuid-Beveland 13 
 
23. De ontheffing voor het doden van ekster met behulp van een geweer op percelen met appels 

en/of peren Op Zuid-Beveland in de periode van 1 juni 2011 t/m 15 oktober 2011. 
 
Regio Aantal geschoten eksters 
Zuid-Beveland 46 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rapportages 2012 van de aan Faunabeheereenheid verleende ontheffingen 
 
Onderstaand overzicht van rapportages betreft een door Provincie Zeeland 
opgestelde samenvatting op basis van de door FBE aangeleverde rapportages 
 
 
 
17. De ontheffing voor het opzettelijk verontrusten en doden met geweer van fazant in percelengraan 

in de periode van 1 maart t/m 15 april, in percelen bieten en peulvruchten in de periode van 1 
maart 2011 t/m 30 april 2011, in vollegrondsgroenten in de periode van 1 maart 2011 t/m 15 mei 
2011. Van deze ontheffing is geen gebruik gemaakt.  
 

18. De ontheffing voor het doden van haas met geweer in bloemen, vollegrondsgroenten, 
peulvruchten,koolsoorten, bieten in de periode van 1 maart 2012 t/m 30 juni 2012, in cichorei tot 
4-blaadjes-stadium in de periode van 1 april 2012 t/m 14 mei 2012 en in boomgaarden en 
boomkwekerijen in de periode van 1 januari 2012 t/m 14 oktober 2012. 

 
Regio Aantal geschoten hazen 
Noord-Beveland 8 
Oost-Zeeuws-Vlaanderen 0 
Schouwen-Duiveland 13 
Tholen 0 
Walcheren 6 
Zuid-Beveland 8 
 
19. De ontheffing voor het opzettelijk verontrusten van waterhoen in graan en grasland in de periode 

van 1 november 2012 t/m 31 maart 2013 en in pas ingezaaid grasland van 31 maart 2012 t/m 31 
oktober 2012. Van deze ontheffing is geen gebruik gemaakt. 

 
20. De ontheffing voor het vangen met behulp van vangkooi en slagnet van spreeuw in kersen in de 

periode van 15 mei 2012 t/m 31 augustus 2012. Van deze ontheffing is geen gebruik gemaakt. 
 
21. De ontheffing voor het doden van smient met behulp van hagelgeweer van een half uur voor 

zonsopkomst tot 12.00 uur in kwetsbare akkerbouwgewassen, grasland en in overjarig grasland 
in de periode van 1 oktober 2012 t/m 31 maart 2013. 

 
Regio Aantal geschoten smienten 
Oost-Zeeuws-Vlaanderen 0 
West-Zeeuws-Vlaanderen 0 
Zuid-Beveland 48 
Walcheren 29 
Tholen 0 
Schouwen-Duiveland 13 
 
22. De ontheffing voor het doden van grauwe gans met behulp van hagelgeweer van een half uur 

voor zonsopkomst tot 12.00 uur in kwetsbare akkerbouwgewassen, grasland en overjarig 
grasland in de periode van 1 oktober 2012 t/m 31 maart 2013. 

 
Regio Aantal geschoten grauwe ganzen 
Noord-Beveland 319 
Oost Zeeuws-Vlaanderen 531 
Schouwen-Duiveland 651 
Sint Philipsland 302 
Tholen 272 
Walcheren 420 
West Zeeuws-Vlaanderen 111 
Zuid-Beveland 854 
 
23. De ontheffing voor het doden van kolgans met behulp van hagelgeweer van een half uur voor      



zonsopkomst tot 12.00 uur in kwetsbare akkerbouwgewassen, grasland en overjarig grasland in 
de periode van 1 oktober 2012 t/m 31 maart 2013.  

 
Regio Aantal geschoten kolganzen 
Noord-Beveland 19 
Oost Zeeuws-Vlaanderen 204 
Schouwen-Duiveland 61 
Sint Philipsland 9 
Tholen 68 
Walcheren 173 
West- Zeeuws-Vlaanderen 75 
Zuid-Beveland 279 
 
24. De ontheffing voor het vernielen van nesten en broedsels van de grauwe gans in de periode van 

1 februari 2012 t/m 31 maart 2012. 
 
Regio Aantal nesten Aantal geschudde eieren
West-Zeeuws-Vlaanderen 81 489 
Oost-Zeeuws Vlaanderen 104 634 
Schouwen-Duiveland 398 961 
Zuid-Beveland 288 1655 
Walcheren 112 640 
Noord-Beveland 253 1503 
  
25. De ontheffing voor het vangen van grauwe gans met behulp van staande netten en vangkralen in 

de periode van 1 mei 2012 t/m 30 juli 2012. Van deze ontheffing is geen gebruik gemaakt 
 

 
26. De ontheffing voor het doden van grauwe gans met behulp van geweer op cultuurgronden in de 

periode van 1 april 2012 t/m 30 september 2012. 
 
Regio Aantal geschoten grauwe ganzen 
Noord-Beveland 681 
Oost Zeeuws-Vlaanderen 1207 
Schouwen-Duiveland 1178 
Sint Philipsland 710 
Tholen 680 
Walcheren 458 
West Zeeuws-Vlaanderen 811 
Zuid-Beveland 1098 
 
27. De ontheffing voor het vernielen van nesten en broedsels van de kolgans in de periode van 

1 februari 2012 t/m 31 maart 2012. Van deze ontheffing is geen gebruik gemaakt 
 

28. De ontheffing voor het vangen van kolgans met behulp van staande netten en in vangkralen in de 
periode van 1 mei 2012 t/m 30 juli 2012. Van deze ontheffing is geen gebruik gemaakt. 
 

29. De ontheffing voor het doden van kolgans met behulp van geweer op cultuurgronden in de 
periode van 1 april 2012 t/m 30 september 2012. 

 
Regio Aantal geschoten kolganzen 
Oost Zeeuws-Vlaanderen 12 
Schouwen-Duiveland 6 
Sint Philipsland 0 
Tholen 0 
Walcheren 0 
West-Zeeuws Vlaanderen 0 
Zuid-Beveland 0 

 



30. De ontheffing voor het doden van brandgans met behulp van geweer in grasland, granen en 
graszaad in de periode van 1 mei 2012 t/m 30 september 2012. Van deze ontheffing is geen 
gebruik gemaakt. 
 

 
31. De ontheffing voor het doden van damhert (populatiebeheer) met geweer van 1 uur voor 

zonsopkomst tot 1 uur na zonsondergang, voor bokken het gehele jaar (2011) en hindes van 1 
september 2012 t/m 29 februari 2013, binnen de NB-wet-gebieden en de voorkeurszone. 

 
Regio Aantal bemachtigde dam-bokken Aantal bemachtigde dam-hindes 
Kop van Schouwen 59 52 
Walcheren 23 47 
 
32. De ontheffing voor het doden van damhert en ree ter voorkoming en bestrijding van onnodig lijden 

van zieke of gebrekkige dieren in de periode van 1 januari 2012 t/m 31 december 2012. 
 

Regio Aantal damherten Aantal reeën 
Schouwen-Duiveland 8 0 
Walcheren 29 0 
 
33. De ontheffing voor het doden van damhert met behulp van geweer op Walcheren, Schouwen en 

westelijk Noord-Beveland in de periode van 1 januari 2012 t/m 31 december 2012. 
 
Regio Aantal bemachtigde dam-bokken Aantal bemachtigde dam-hindes 
Noord-Beveland 0 0 
Schouwen-Duiveland 1 2 
Walcheren 11 5 
 
34. De ontheffing voor het doden van ree (populatiebeheer) met geweer van 1 uur voor zonsopkomst 

tot 1 uur na zonsondergang voor de gehele provincie met uitzondering van de Manteling van 
Walcheren en de Kop van Schouwen. Voor reebokken in de periode van 1 januari 2012 t/m 31 
december 2012, voor reegeiten in de periode van 1 september 2012 t/m 31 maart 2013. 
 

Regio Aantal bemachtigde reebokken Aantal bemachtigde reegeiten 
De Gouwe 1 0 
Noord-Beveland 3 5 
Oost Zeeuws Vlaanderen 13 14 
Reimerswaal 3 2 
Sint-Philipsland 0 0 
Tholen 0 4 
Walcheren 7 12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rapportages 2013 van de aan Faunabeheereenheid verleende ontheffingen 
 
Onderstaand overzicht van rapportages betreft een door Provincie Zeeland 
opgestelde samenvatting op basis van de door FBE aangeleverde rapportages 
 

 
35. De ontheffing voor het doden van haas met geweer in bloemen, vollegrondsgroenten, 

peulvruchten,koolsoorten, bieten in de periode van 1 maart 2013 t/m 30 juni 2013, in cichorei tot 
4-blaadjes-stadium in de periode van 1 april 2013 t/m 14 mei 2013 en in boomgaarden en 
boomkwekerijen in de periode van 1 januari 2013 t/m 14 oktober 2013. 

 
Regio Aantal geschoten hazen 
Noord-Beveland 5 
Oost-Zeeuws-Vlaanderen 3 
Schouwen-Duiveland 17 
Tholen 0 
Walcheren 0 
Zuid-Beveland 8 
West- Zeeuws Vlaanderen 3 
 
36. De ontheffing voor het opzettelijk verontrusten van waterhoen in graan en grasland in de periode 

van 1 november 2013 t/m 31 maart 2014 en in pas ingezaaid grasland van 31 maart 2013 t/m 31 
oktober 2013. Van deze ontheffing is geen gebruik gemaakt. 

 
37. De ontheffing voor het vangen met behulp van vangkooi en slagnet van spreeuw in kersen in de 

periode van 5 juni 2013 t/m 31 augustus 2013. Van deze ontheffing is geen gebruik gemaakt. 
 
38. De ontheffing voor het doden van smient met behulp van hagelgeweer van een half uur voor 

zonsopkomst tot 12.00 uur in kwetsbare akkerbouwgewassen, grasland en in overjarig grasland 
in de periode van 1 oktober 2013 t/m 31 maart 2014. 

 
Regio Aantal geschoten smienten 
Oost-Zeeuws-Vlaanderen 19 
West-Zeeuws-Vlaanderen 1 
Zuid-Beveland 54 
Walcheren 21 
Tholen 0 
Schouwen-Duiveland 40 
Noord-Beveland 34 
 
39. De ontheffing voor het doden van grauwe gans met behulp van hagelgeweer van een half uur 

voor zonsopkomst tot 12.00 uur in kwetsbare akkerbouwgewassen, grasland en overjarig 
grasland in de periode van 1 oktober 2013 t/m 31 maart 2014. 

 
Regio Aantal geschoten grauwe ganzen 
Noord-Beveland 212 
Oost Zeeuws-Vlaanderen 533 
Schouwen-Duiveland 789 
Sint Philipsland 187 
Tholen 127 
Walcheren 302 
West Zeeuws-Vlaanderen 165 
Zuid-Beveland 742 
 
 
 
 
 
 



40. De ontheffing voor het doden van kolgans met behulp van hagelgeweer van een half uur voor      
zonsopkomst tot 12.00 uur in kwetsbare akkerbouwgewassen, grasland en overjarig grasland in 
de periode van 1 oktober 2013 t/m 31 maart 2014.  

 
Regio Aantal geschoten kolganzen 
Noord-Beveland 0 
Oost Zeeuws-Vlaanderen 203 
Schouwen-Duiveland 47 
Sint Philipsland 12 
Tholen 5 
Walcheren 69 
West- Zeeuws-Vlaanderen 20 
Zuid-Beveland 202 
 
41. De ontheffing voor het vernielen van nesten en broedsels van de grauwe gans in de periode van 

1 februari 2013 t/m 31 maart 2013. 
 
Regio Aantal nesten Aantal geschudde eieren
West-Zeeuws-Vlaanderen 71 298 
Oost-Zeeuws Vlaanderen 15 48 
Schouwen-Duiveland 192 512 
Zuid-Beveland 348 1991 
Walcheren 106 533 
Noord-Beveland 278 1618 
  
42. De ontheffing voor het vangen van grauwe gans met behulp van staande netten en vangkralen in 

de periode van 1 mei 2013 t/m 30 juli 2013.  
Regio Grauwe gans Canadese gans 
Zeeuws-Vlaanderen 223 542 
 
 
43. De ontheffing voor het doden van grauwe gans met behulp van geweer op cultuurgronden in de 

periode van 1 april 2013 t/m 30 september 2013. 
 
Regio Aantal geschoten grauwe ganzen 
Noord-Beveland 304 
Oost Zeeuws-Vlaanderen 1632 
Schouwen-Duiveland 1476 
Sint Philipsland 628 
Tholen 462 
Walcheren 592 
West Zeeuws-Vlaanderen 455 
Zuid-Beveland 1496 
 
44. De ontheffing voor het vernielen van nesten en broedsels van de kolgans in de periode van 

1 februari 2013 t/m 31 maart 2013. Van deze ontheffing is geen gebruik gemaakt 
 

45. De ontheffing voor het vangen van kolgans met behulp van staande netten en in vangkralen in de 
periode van 1 mei 2013 t/m 30 juli 2013. Van deze ontheffing is geen gebruik gemaakt. 
 

46. De ontheffing voor het doden van kolgans met behulp van geweer op cultuurgronden in de 
periode van 1 april 2013 t/m 30 september 2013. 

 
Regio Aantal geschoten kolganzen 
Noord-Beveland 110 
Oost Zeeuws-Vlaanderen 41 
Schouwen-Duiveland 2 
Sint Philipsland 0 
Tholen 0 
Walcheren 4 



West-Zeeuws Vlaanderen 4 
Zuid-Beveland 7 

 
 
 
 
47. De ontheffing voor het doden van damhert (populatiebeheer) met geweer van 1 uur voor 

zonsopkomst tot 1 uur na zonsondergang, voor bokken het gehele jaar (2013) en hindes van 1 
september 2013 t/m 28 februari 2014, binnen de NB-wet-gebieden en de voorkeurszone. 

 
Regio Aantal bemachtigde dam-bokken Aantal bemachtigde dam-hindes 
Kop van Schouwen 31 23 
Walcheren 30 50 
 
48. De ontheffing voor het doden van damhert en ree ter voorkoming en bestrijding van onnodig lijden 

van zieke of gebrekkige dieren in de periode van 1 januari 2013 t/m 31 december 2013. 
 

Regio Aantal damherten Aantal reeën  
Kop van Schouwen 5 53  
Walcheren 37 56  
De Gouwe  12  
Tholen en St. 
Philipsland 

 
 

7  

Reimerswaal  3 + 1 in Kapelle  
Nrd. Beveland  19  
Wolphaartsdijk  3  
De Poel e.o.  2  
Zeeuws Vlaanderen  20  
 
49. De ontheffing voor het doden van (zwervend) damhert met behulp van geweer op Walcheren, 

Schouwen in de periode van 1 januari 2013 t/m 31 december 2013. 
 
Regio Aantal bemachtigde dam-bokken Aantal bemachtigde dam-hindes 
Schouwen-Duiveland 1 1 
Walcheren 0 0 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rapportages 2014 van de aan Faunabeheereenheid verleende ontheffingen 
 
Onderstaand overzicht van rapportages betreft een door Provincie Zeeland 
opgestelde samenvatting op basis van de door FBE aangeleverde rapportages 
 
 

 
50. De ontheffing voor het doden van haas met geweer in bloemen, vollegrondsgroenten, 

peulvruchten,koolsoorten, bieten in de periode van 1 maart 2014 t/m 30 juni 2014, in cichorei tot 
4-blaadjes-stadium in de periode van 1 april 2014 t/m 14 mei 2014 en in boomgaarden en 
boomkwekerijen in de periode van 1 januari 2014 t/m 14 oktober 2014. 

 
Regio Aantal geschoten hazen 
Noord-Beveland 0 
Oost-Zeeuws-Vlaanderen 0 
Schouwen-Duiveland 1 
Tholen 5 
Walcheren 0 
Zuid-Beveland 8 
 
51. De ontheffing voor het opzettelijk verontrusten van waterhoen in graan en grasland in de periode 

van 1 november 2013 t/m 31 maart 2014 en in pas ingezaaid grasland van 31 maart 2014 t/m 31 
oktober 2014.  3 machtigen verleend. 

 
52. De ontheffing voor het vangen met behulp van vangkooi en slagnet van spreeuw in kersen in de 

periode van 15 mei 2014 t/m 31 augustus 2014.  
 

 
Totaal 341 spreeuwen in Zeeuws-Vlaanderen gevangen waarvan er 332 op een andere locatie 
zijn losgelaten  
 

 
53. De ontheffing voor het doden van smient met behulp van hagelgeweer van een half uur voor 

zonsopkomst tot 12.00 uur in kwetsbare akkerbouwgewassen, grasland en in overjarig grasland 
in de periode van 1 oktober 2014 t/m 31 december 2014. 

 
Regio Aantal geschoten smienten 
Oost-Zeeuws-Vlaanderen  
West-Zeeuws-Vlaanderen  
Zuid-Beveland 11 
Walcheren 1 
Tholen  
Schouwen-Duiveland  
Noord-Beveland 18 
 
54. De ontheffing voor het doden van grauwe gans met behulp van hagelgeweer van een half uur 

voor zonsopkomst tot 12.00 uur in kwetsbare akkerbouwgewassen, grasland en overjarig 
grasland in de periode van 1 oktober 2014 t/m 31 december 2014. 

 
Regio Aantal geschoten grauwe ganzen 
Noord-Beveland 143 
Oost Zeeuws-Vlaanderen 171 
Schouwen-Duiveland 305 
Sint Philipsland 81 
Tholen 79 
Walcheren 220 
West Zeeuws-Vlaanderen 63 
Zuid-Beveland 364 
 



 
 
 
 
 
55. De ontheffing voor het doden van kolgans met behulp van hagelgeweer van een half uur voor      

zonsopkomst tot 12.00 uur in kwetsbare akkerbouwgewassen, grasland en overjarig grasland in 
de periode van 1 oktober 2014 t/m 31 december 2014.  

 
Regio Aantal geschoten kolganzen 
Noord-Beveland 38 
Oost Zeeuws-Vlaanderen 123 
Schouwen-Duiveland 44 
Sint Philipsland 7 
Tholen 15 
Walcheren 13 
West- Zeeuws-Vlaanderen 49 
Zuid-Beveland 131 
 
56. De ontheffing voor het vernielen van nesten en broedsels van de grauwe gans in de periode van 

1 februari 2014 t/m 31 maart 2014. 
 
Regio Aantal nesten Aantal geschudde eieren
West-Zeeuws-Vlaanderen 72 388 
Oost-Zeeuws Vlaanderen 56 356 
Schouwen-Duiveland 296 1532 
Zuid-Beveland 397 2357 
Walcheren 117 419 
Noord-Beveland 307 1959 
Tholen 6 141 
  
57. De ontheffing voor het vangen van grauwe gans met behulp van staande netten en vangkralen in 

de periode van 1 mei 2014 t/m 30 juli 2014.  
 

Regio Aantal gevangen grauwe ganzen 
Oost Zeeuws-Vlaanderen 6 
West- Zeeuws-Vlaanderen 68 
Zuid-Beveland 126 
 
58. De ontheffing voor het doden van grauwe gans met behulp van geweer op cultuurgronden in de 

periode van 1 april 2014 t/m 30 september 2014. 
 
Regio Aantal geschoten grauwe ganzen 
Noord-Beveland 471 
Oost Zeeuws-Vlaanderen 985 
Schouwen-Duiveland 1911 
Sint Philipsland 575 
Tholen 778 
Walcheren 494 
West Zeeuws-Vlaanderen 389 
Zuid-Beveland 1329 
 
 
59. De ontheffing voor het vangen van Canadese gans met behulp van staande netten en in 

vangkralen in de periode van 1 mei 2014 t/m 30 juli 2014. 
 

Regio Aantal gevangen grauwe ganzen 
Zuid-Beveland 78 

 



 
 

60. De ontheffing voor het doden van damhert (populatiebeheer) met geweer van 1 uur voor 
zonsopkomst tot 1 uur na zonsondergang, voor bokken het gehele jaar (2014) en hindes van 1 
november 2014 t/m 31 december 2014, binnen de NB-wet-gebieden en de voorkeurszone. 

 
Regio Aantal bemachtigde dam-bokken Aantal bemachtigde dam-hindes 
Kop van Schouwen 48 38 
Walcheren 14 39 
 
61. De ontheffing voor het doden van damhert en ree ter voorkoming en bestrijding van onnodig lijden 

van zieke of gebrekkige dieren in de periode van 1 januari 2014 t/m 31 december 2014. 
 

Regio Aantal damherten Aantal reeën 
Schouwen-Duiveland 5 77 
Walcheren 24 37 
Noord-Beveland  10 
Zuid-Beveland  8 
Tholen/Sint Philipland  19 
Zeeuws-Vlaanderen  6 
 
62. De ontheffing voor het doden van (zwervend) damhert met behulp van geweer op Walcheren, 

Schouwen in de periode van 1 januari 2014 t/m 31 december 2014. 
 
Regio Aantal bemachtigde dam-bokken Aantal bemachtigde dam-hindes 
Schouwen-Duiveland 0 0 
Walcheren 0 0 
 

 


