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Hendrik VERRECKT ontslag heeft genomen als

De voorzitter schetst de problematiek over de wildschade in de landbouw en in het bijzonder
door houtduiven in de koolzaadvelden.
Graaf Paul meldt dat er op 21 maart 2013 een bijzondere bejaging op de houtduif in het
koolzaad is aangevraagd voor de periode van 22 maart tot 20 juni 2013 en heeft hiervoor de
formulieren “Melding van de bijzondere bejaging van grauwe gans, Canadese gans, wilde
eend, houtduif of konijn” ingevuld.
Hij legt uit dat er regelmatig gejaagd werd en gejaagd zal worden maar er zijn zoveel
houtduiven dat de schade in de koolzaadvelden zeer groot is en op verschillende percelen
staat er zelfs geen koolzaad meer.
Het voorstel wordt gedaan om als landbouwraad via het gemeentebestuur naar de provinciale
Wild Beheerseenheid (WBE ) te schrijven met het verzoek dat alle jagersverenigingen
regelmatig en voldoende zouden optreden.
Thans wordt er nog te weinig geschoten, zijn er zeker teveel duiven en de landbouwers
zouden de jagers tijdig moeten melden waar er gevoelige landbouwgewassen staan.
Een ander item is dat de gemeente de landbouwers al eens uitgenodigd heeft graan of maïs te
laten staan voor de grauwe gors . Er zijn geen landbouwers op ingegaan maar de
landbouwraad stelt voor dat niet meer te doen omdat dat het de duivenpopulatie aanwakkert
en dus ten nadele van de landbouwteelten is .
De VLM maakt wel overeenkomsten met landbouwers om graan te laten staan en betaalt
hiervoor. Sommige landbouwers gaan daar op in ten nadele van zij die “vogelgevoelige”
teelten hebben.
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Er wordt de landbouwers ,die het forfaitair belastingsysteem hebben, aangeraden een aangifte
te doen bij de gemeente zodat de schattingscommissie kan worden samen geroepen.
De kostprijs van het zaaien tot eind maart wordt thans op 450 euro per ha geraamd.
Alvorens tot jagen over te gaan dient de landbouwer al het nodige te doen om de houtduiven
te verwijderen en een middel hiervoor is een vogelschrikkanon.
Er wordt een modelreglement ter bestrijding van geluidshinder besproken en een voorstel van
politiereglement.
In het gemeentelijk politiereglement staan bepalingen aangaande het gebruik van vogelschrikkanonnen.
Birgit merkt op dat voor het gebruik van vogelschrikkanonnen telkens een toelating moet
gevraagd worden en dat de eventuele toelating een tijdsbeperking zou moet voorzien om
duidelijk te maken dat de toelating enkel die bijzondere teelt betreft.
Dat er in onze streek een vogelschrikkanon gebruikt wordt is verstaanbaar maar dan toch
enkel in beperkte tijd, bijvoorbeeld een drietal weken bij het zaaien van witloof.
Verslaggevers

Birgit Volkaers en Alfons Crynen

Gezien
Jos Bertens
Voorzitter
Bijlagen: -

modelreglement ter bestrijding van geluidshinder van LNE
Bijlage bij de omzendbrief aangaande het gebruik van vogelschrikkanonnen
Aanvraag tot bijzondere bejaging door Graaf De Lannoy Paul
Brief van Boerenbond aan WBE De Barebeek
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