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FAZ-0 Fazant (Phasianus colchicus) 
 

FAZ-1 Verspreiding & Aantalsontwikkeling 
 

FAZ-1.1 Algemeen 
 

De Fazant (Phasianus colchicus) komt van 
oorsprong uit de drogere streken van Centraal-
Azië. In de tweede helft van de achttiende eeuw 
werd in Europa op grote schaal begonnen met het 
invoeren, kweken en uitzetten van deze soort voor 
de jacht. De Fazant wordt nu als een inheemse 
vogelsoort beschouwd. Fazanten komen in de 
broedtijd in grote delen van Nederland voor maar 
ontbreken in stedelijk gebied en bosrijke 
omgeving.  
 

Ze zijn het talrijkst in agrarisch gebied op de kleigronden van Zuidwest- en Noordoost-
Nederland. Rond 1975 kwamen Fazanten nog wijd verspreid voor op de Veluwe en in andere 
bosachtige gebieden. Buiten broedtijd (in het najaar en winter) vormen Fazanten groepjes die 
op plekken met veel voedsel en dekking samenscholen. Zulke plekken liggen doorgaans op 
slechts enkele honderden meters van de broedplaats. Grotere verplaatsingen lijken niet voor 
te komen. De wintergroepen vallen in het vroege voorjaar uiteen. (Bron: SOVON) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding FAZ-1: Verspreiding in Nederland Fazant Broedvogels en Niet Broedvogels (SOVON). 
 

De verdwijning in bosrijke omgevingen en de scherpe afname op veel plaatsen elders, is een 
gevolg van het vanaf 1978 tot 1993 geleidelijk afbouwen van het uitzetbeleid. De onnatuurlijk 
hoge dichtheden die daarvan het gevolg waren, verdwenen geleidelijk, hetgeen versneld werd 
door enkele strenge winters.  

Afbeelding FAZ-2: Trend populatieontwikkeling Fazant Broedvogels en Niet Broedvogels (SOVON). 
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De soort weet zich in verschillende delen van het land te handhaven, zij het in lagere 
dichtheden dan weleer. De broedpopulatie in Nederland omvat 50.000-60.000 paren (1998-
2000, SOVON). 
 

FAZ-1.2 Voorkomen & Trend in Limburg 
De Fazant  wordt in het grootste deel van de provincie aangetroffen (zie Afbeelding FAZ-3 A 
& B). Met name in bosgebieden is de stand laag, in cultuurland is de stand wat hoger. De 
bezetting in Noord- en Midden-Limburg is beduidend dichter dan in het zuiden. (Bron: Avifauna 
Limburg; 2010).  

 

Afbeelding FAZ-3: Dichtheid & Verspreiding Fazant in Limburg: 
-A-: Dichtheid broedvogels Fazant Limburg (SOVON) 
-B-: Dichtheid niet-broedvogels Fazant Limburg (SOVON) 
-C- Inventarisatie Fazanten (Kern-) Leefgebieden Limburg 2016 (FBE Limburg). 
 

In 2016 is in Limburg geïnventariseerd in welke gebieden er nog een redelijke tot goede 
Fazantenstand was (Afbeelding FAZ-3 C en Bijlage FAZ-1).  
 

De populatie vertoont een afnemende naar een stabilisatie nijgende trend (een vermindering 
van de sterke afname per jaar in het begin), waarbij de initiële daling waarschijnlijk veroorzaakt 
werd door het niet meer toegestaan zijn van uitzettingen (Afbeelding FAZ-5). 

 
Afbeelding FAZ-5: Fazant - Broedvogeltrend Limburg 1999-2014 / Index 100 = 1990 (Bron: SOVON). 
 

FAZ-2 Wettelijke Status & Provinciaal Beleid 
De Fazant was beschermd in het kader van de Flora- en Faunawet en was tevens op grond 
van Artikel 32 van die wet aangewezen als wildsoort. In de Wet natuurbescherming (Wn) is de 
Fazant eveneens een beschermde inheemse diersoort, alsook een aangewezen wildsoort 
waarop de jacht geopend is (Wn Art. 3.20 lid 2).  
 

Middels plaatsing op de Wildsoortenlijst is landelijk bepaald dat deze soort in het gehele land 
bejaging verdraagt, zonder dat de gunstige staat van instandhouding in het gevaar komt. 
 

 -A-  -B-  -C- 



FBP Fazant 2017-2020 Limburg  Pagina | 6  

 

Om reden van duurzame benutting is de jacht op Fazant geopend van 15 oktober tot en met 
31 januari (hanen) respectievelijk van 15 oktober t/m 31 december (hennen). Bij bijzondere 
weersomstandigheden kan de jacht op de Fazant door de provincie worden gesloten. Van 
bijzondere weersomstandigheden is bijvoorbeeld sprake bij langdurig strenge koude, hevige 
sneeuwval en ijzelvorming.  
 

De jachthouder is wettelijk verplicht te zorgen voor een redelijke wildstand in zijn jachtveld (Wn 
Art. 3.20 lid 2). De redelijke wildstand in een jachtveld is de stand waarbij de wildsoort geen of 
beperkte schade veroorzaakt, ook buiten het jachtseizoen, zonder dat de duurzame 
instandhouding van de soort in het geding komt. Ook betekent dit dat zodra de duurzame stand 
in het geding komt, de jachthouder niet alleen gehouden is te stoppen met de benuttingsjacht, 
maar ook gehouden is maatregelen te treffen opdat de stand verbeterd. Hierbij kan men 
denken aan biotoopverbeteringsprojecten op jachtveld of WBE niveau (zie FAZ-9 Literatuur: 
Diverse bronnen voor Biotoopverbetering). 
 

Krachtens de Wet natuurbescherming  is er voor het op schadegevoelige percelen weren, 
verontrusten én verjagen van Fazanten (bijvoorbeeld met middelen zoals genoemd in de 
Handreiking Faunaschade dan wel vergelijkbare middelen; zie ook Paragraaf FAZ-4) geen 
beletsel meer, mits de gunstige staat van instandhouding niet in het geding komt, verjagen en 
weren worden niet meer als verboden handelingen beschouwd. 
 

In de Wijzigingsverordening Hoofdstuk 3 Natuur van de Omgevingsverordening Limburg 
2014 worden regels gesteld aan het faunabeheerplan, deze dient tenminste te bevatten:   
 

Artikel 3.6.3 Algemene eisen aan een faunabeheerplan 
Het faunabeheerplan bevat ten minste de volgende gegevens: 
a. de omvang van het werkgebied van de faunabeheereenheid; 
b. een kaart waarop de begrenzing van het werkgebied van de faunabeheereenheid is 
aangegeven; 
c. kwantitatieve gegevens over de populatie van de diersoorten ten aanzien waarvan een 
duurzaam beheer en/of schadebestrijding en/of de uitoefening van de jacht wordt voorgesteld, met 
inbegrip van gegevens over de aanwezigheid van de populaties in het betrokken gebied gedurende 
het jaar, gebaseerd op trendtellingen, inventarisaties of onderbouwde schattingen; 
d. een beschrijving van preventieve maatregelen die worden genomen om schade te voorkomen; 
e. voor zover van toepassing op de betreffende diersoort, gegevens over het aantal dieren dat is 
gedood op grond van het voorafgaande faunabeheerplan, gespecificeerd per soort en per jaar. 
 
Artikel 3.6.5 Eisen aan een faunabeheerplan inzake jacht 
Het faunabeheerplan bevat inzake jacht ten minste de volgende gegevens: 
a. een beschrijving van de maatregelen die de jachthouder kan nemen om de redelijke wildstand 
te handhaven of te bereiken; 
b. een beschrijving van de maatschappelijke doelstellingen die met de jacht op de betreffende 
soort worden gediend. 

 

Schade aan landbouwgewassen wordt door BIJ12 / het Faunafonds sinds enige jaren buiten 
de geopende jachtperiode niet meer vergoed, binnen de jachtperiode werd er al niet vergoed.  
 
FAZ-3  Potentiële schade aan erkende belangen 
 

FAZ-3.1 Wenselijkheid beheer 
De Fazant is een wildsoort waarvoor de jachthouder verantwoordelijk is voor een redelijke 
wildstand. Per definitie wordt daardoor de kans op schade beperkt. Daarnaast kan de 
jachthouder  dieren uit het jachtveld oogsten, zolang hij maar zorgt voor een redelijke 
wildstand.  
 

De afgelopen faunabeheerplanperiode is er geen sprake geweest van schade aan erkende 
belangen. In toekomstige gevallen dat, ondanks afschot in het jachtseizoen en/of preventieve 
maatregelen, Fazanten belangrijke schade buiten het jachtseizoen dreigen te veroorzaken, is 
ondersteunend afschot van Fazanten op schadegevoelige percelen in principe mogelijk: 
hiertoe zal dan een Ontheffing worden aangevraagd. 
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FAZ-3.2  Verwachting indien beheer uitblijft 
Gezien de huidige populatieomvang en het gevoerde jachtbeheer (afschot in het kader van 
duurzame benutting) is de verwachting dat in de toekomst geen dermate belangrijke schade 
in de provincie zal optreden aan erkende belangen dat de aanvraag van een Ontheffing nodig 
zal zijn.  
 

Voor de komende jaren mag verwacht worden dat schade door Fazanten, net als in het 
verleden, slechts zeer incidenteel zal optreden. Over de aard (aan welke gewassen) en 
omvang (wel of geen belangrijke schade) zijn op voorhand geen uitspraken te doen.  
 
 

FAZ-3.3 Schade aan gewassen 
In Tabel FAZ-1 is een overzicht gegeven van de gewassen waaraan Fazanten schade zouden 
kunnen veroorzaken, het type schade, en de periode waarin de schade meestal optreedt. 
 

Schadegevoelige Landbouwgewassen  

    
Teelt Schade Periode Opmerkingen 

    
Granen  
(zomer- en winter-) 

Vraatschade  Zaai-/ Kiemperiode  

Aardappelen Krabschade Augustus - September  
Suikerbieten / 
Voederbieten 

Krabschade Gehele jaar  

Maïs  
(snij-, korrel-, suiker-) 

Vraatschade  Zaaiperiode  

Winterwortelen Vraatschade  Zaaiperiode  
Peulvruchten Vraatschade / 

Pikschade 
Zaai-/ Kiem-/ 
Afrijpings-periode 

Incidentele schade 

Sla Pikschade Gehele teeltperiode  
Andijvie Pikschade Gehele teeltperiode Vooral pikschade hart 
Spruitkool Pikschade  Incidenteel aanpikken 

spruiten 
Bloemkool en broccoli Pikschade Jong gewas Incidenteel. Matig 

schade gevoelig 
Boerenkool Pikschade  Jong gewas Incidenteel. Matig 

schade gevoelig 
Overige koolsoorten Pikschade  Incidentele schade 
Algemene 
vollegrondsgroenten  

Pikschade   

Rabarber Pikschade Voorjaar Aanpikken jonge 
spruiten 

     

Tabel FAZ-1: Overzicht van de schade die Fazanten kunnen veroorzaken aan Landbouwgewassen. In de Tabel zijn 
opgenomen de teelten waaraan schade kan worden veroorzaakt, het type en de periode waarin de schade meestal 
optreedt (Handreiking Faunaschade - Faunafonds 2009). 

FAZ-3.4  Potentiële Landbouwschade 
In Limburg komen diverse arealen voor met gewassen die gevoelige zijn voor Fazanten-
schade (zie Tabel FAZ-2). 
 
 

Schadegevoelige Landbouwgewassen Limburg 2014 (in hectares)  

     
Granen (zomer- en winter-) 15.374  Andijvie 17 
Aardappelen 7164  Spruitkool 68 
Suikerbieten / Voederbieten 6462  Bloemkool en broccoli 341 
Maïs (snij-, korrel-, suiker-) 20.776  Boerenkool 32 
Winterwortelen 231  Overige koolsoorten 156 
Peulvruchten 119  Algemene vollegrondsgroenten  12298 
Sla 845  Rabarber 176 

      

Tabel FAZ-2: Schadegevoelige Landbouwgewassen in relatie tot Fazanten Limburg 2014 in hectares (Bron: CBS). 
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FAZ-3.5 Schadehistorie Landbouwgewassen 
In de afgelopen faunabeheerplanperiode zijn er geen meldingen geweest van schade en is er 
geen ontheffing aangevraagd om aanvullend afschot te kunnen plegen buiten de periode dat 
de jacht geopend was.  
 

FAZ-3.6 Schademeldingen aan BIJ12 / Faunafonds in de jaren 2010-2015 
Uit de gegevens blijkt dat de laatste jaren geen sprake is geweest van getaxeerde schade. 
 

De werkelijke landbouwschade veroorzaakt door deze diersoort in Limburg is mogelijk wel 
aanwezig, maar niet door taxaties van BIJ12 / Het Faunafonds in beeld gebracht, aangezien 
er niet getaxeerd wordt omdat er geen tegemoetkoming mogelijk is voor gewasschade 
veroorzaakt door Fazanten. De jachthouder is in principe verantwoordelijk voor het voorkómen 
van gewasschades door bejaagbare Wildsoorten, en kan daarvoor aansprakelijk gesteld 
worden. Een grondgebruiker zal dus in de praktijk niet altijd een verzoek tot tegemoetkoming 
indienen bij het Faunafonds. 
 

 

FAZ-4 Preventie & Schadevoorkomende maatregelen 
Tijdens het jachtseizoen zal schade in het betreffende jachtveld door de jachthouder 
gedurende het jachtseizoen én daarbuiten voorkomen worden door middel van het nastreven 
van een redelijke wildstand en afschot op basis van de jacht op Wildsoorten. Maatregelen om 
schade te beperken of te voorkomen hebben betrekking op lokale situaties waarbij schade aan 
gewassen dreigt op te treden. Hier kan een scala aan werende middelen en methoden worden 
ingezet. Schadegevoelige gewassen komen binnen de gehele provincie voor.  
 

Onderstaand overzicht is ontleend aan de Handreiking Faunaschade en geeft een opsomming 
van maatregelen, die genomen kunnen worden ter voorkoming en beperking van schade aan 
landbouwgewassen door Fazanten.  
 

Vogelverschrikkers 
Vlaggen 
Ballonnen 

Nabootsing roofvogel 
Flitsmolens 
Schriklint / -koord  

Geweer 
Ritselfolie

  

(Voor meer gedetailleerde toepassingen, zie genoemde Handreiking) 

 
FAZ-5 Gewenste Stand 
 

FAZ-5.1 Algemeen 
Een stand waarbij het voortbestaan gewaarborgd is doordat naast de jacht in het jachtseizoen 
(waarbij de jachthouder dient te zorgen voor een redelijke wildstand in zijn jachtveld) er 
eventueel slechts incidenteel aan verjaging ondersteunend afschot plaatsvindt, ter beperking 
van schade aan erkende belangen.  
 

Ter voorkoming en beperking van belangrijke schade aan gewassen is soms een dusdanig 
lage stand op en om het schadegevoelige perceel noodzakelijk door middel van afschot tijdens 
het jachtseizoen, dat het risico op schade beperkt blijft.  
 

Fazanten kunnen echter onder bepaalde omstandigheden soms schade aanrichten, ook 
buiten het jachtseizoen. Mocht jacht op Wildsoorten in bepaalde gevallen niet tot het gewenste 
resultaat leiden en er derhalve sprake zijn van (dreigende) schade aan erkende belangen, dan 
bestaat de mogelijkheid om een aanvullende ontheffing aan te vragen, nadat andere werende 
middelen zijn ingezet, maar niet toereikend bleken, dan wel niet (meer) in redelijkheid van de 
grondgebruiker konden worden verlangd. 
 

Ter voorkoming van schade aan gewassen in de toekomst kan de stand lokaal rond 
schadegevoelige percelen laag worden gehouden. Afschot in het kader van een eventuele 
ontheffing zal zeer gering zijn in vergelijking tot afschot tijdens het jachtseizoen, zie Afbeelding 
FAZ-6 voor afschotcijfers 2011-2015 (Bron: FBE Limburg) en zal daarom de gunstige staat 
van instandhouding van de Fazant niet aantasten.  
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FAZ-5.2 Methode van inventarisatie en nauwkeurigheid
Registratie van het afschot van Wildsoorten is een verplichting. Aangezien er voor de 
Wildsoorten enkel trendtellingen beschikbaar zijn, bevat het faunabeheerplan geen exacte 
aantallen maar een indicatieve en kwalitatieve aanduiding van de ontwikkeling van de stand.  
 
FAZ-6  Beheer 
 

FAZ-6.1  Beheer: Gevoerd Beheer Afgelopen Periode 
In de afgelopen faunabeheerplanperiode is de Fazant regulier bejaagd als Wildsoort in het 
kader van de duurzame benutting (oogsten uit het jachtveld). Daarbuiten is er geen ontheffing 
aangevraagd.  
 
 

 
 

Afbeelding FAZ-6: Afschotcijfers Fazant in Limburg 2011-2015 (Bron: FBE Limburg) 
 

FAZ-6.2 Beheer: Uitvoering Beheermaatregelen 
 

FAZ-6.2.1  Gewenste maatregelen 
De jachthouder dient gedurende het jachtseizoen ernaar te streven dat de stand dermate is 
dat naast het handhaven van de duurzame staat van instandhouding van de soort er buiten 
het jachtseizoen nagenoeg geen belangrijke schade te verwachten zal zijn. Een ontheffing op 
voorhand voor afschot buiten de periode dat de jacht geopend is zal vooralsnog niet worden 
aangevraagd, omdat er tot op heden geen belangrijke schades werden gemeld. 
 

FAZ-6.2.2 Plaats van afschot 
Afschot in het kader van de jacht vindt gedurende het jachtseizoen plaats binnen het gehele 
jachtveld van de jachthouder. Plaats van afschot zal ingeval van een ontheffing zijn op het 
perceel waarop schade optreedt aan de erkende belangen of op maximaal 100 meter van dit 
perceel, dit omdat op iets grotere afstand van een schadeperceel waar Fazanten op 
neerstrijken vaak meer natuurlijke dekking voor een jachtaktehouder aanwezig is, zodat het 
aan verjaging ondersteunend afschot effectiever kan plaatsvinden.  
 

FAZ-6.2.3 Afschotperiodes 
In het kader van de jacht op Wildsoorten zal (mits er sprake is van een redelijke wildstand) het 
afschot gepleegd worden van 15 oktober tot en met 31 januari (hanen) respectievelijk van 15 
oktober t/m 31 december (hennen). Voor een eventuele ontheffing is de afschot periode 
jaarrond.  
 

FAZ-6.2.4 Uitvoering Beheermaatregelen 
 

FAZ-6.2.4.1 Inventarisatie Populatie 
Gebruik zal worden gemaakt van beschikbare trend inventarisaties (SOVON). 
 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2011 2012 2013 2014 2015

Afschot Fazant



FBP Fazant 2017-2020 Limburg  Pagina | 10  

 

FAZ-6.2.4.2 Meldingssysteem 
Al het afschot op basis van jacht op Wildsoorten dient door de jachthouder gemeld te worden 
bij de Faunabeheereenheid Limburg. 
 

Om een eventuele ontheffing te mogen inzetten zal er een onderbouwde aanvraag bij de FBE 
moeten worden gedaan. In deze aanvraag dient vermeld te worden waar het schadeperceel 
ligt, welke grondgebruiker het betreft, wie de actie zal uitvoeren, bij welk gewas er schade is, 
hoe groot het schadeperceel is en welke verjagende maatregelen zijn getroffen. Deze 
aanvraag wordt doorgestuurd naar de provincie. Een veldinspectie kan dan door medewerkers 
van de provincie worden gedaan om te controleren of aan de voorschriften voor het gebruik 
van de ontheffing wordt voldaan. Alle handelingen op basis van een Ontheffing dienen te 
worden gerapporteerd bij de Faunabeheereenheid Limburg. 
 

FAZ-6.2.4.3 Methodiek Ontheffingen 
o De houder van de ontheffing op voorhand is de FBE; 
o De uitvoering van de beheermaatregelen wordt gecoördineerd door de FBE; 
o De FBE stelt een systeem voor verslaglegging van gegevens en beheermaatregelen ter 

beschikking; 
o De FBE adviseert grondgebruikers bij de uitvoering van schadevoorkomende en 

beperkende maatregelen, middelen en methodieken; 
o De ontheffinggebruiker (grondgebruiker, jachtaktehouder, uitvoerder of WBE) is 

verantwoordelijk voor de verslaglegging van de uitgevoerde beheermaatregelen, de FBE is 
verantwoordelijk voor het verzamelen en aanleveren van de verslaglegging aan 
Gedeputeerde Staten van de provincie. 

 

FAZ-6.3 Duurzame staat van instandhouding 
De duurzame staat van instandhouding in relatie tot de ontheffing is gewaarborgd doordat met 
de plaatsing van de Fazant op de landelijke Wildsoortenlijst bepaald is dat deze soort 
duurzame benutting verdraagt. Voorts is de lokale jachthouder wettelijk verplicht te zorgen 
voor een redelijke wildstand. De duurzame staat van instandhouding in relatie tot een 
toekomstig aan te vragen ontheffing is gewaarborgd doordat slechts incidenteel afschot zal 
plaatsvinden. Het aantal dieren te doden met ontheffing in relatie tot het totaal aantal 
aanwezige en tijdens het jachtseizoen geschoten dieren in Limburg en zeker in Nederland 
vormen geen bedreiging van de duurzame staat van instandhouding van de soort. 
 

FAZ-6.4 Effectiviteit van de beheermaatregelen 
Met de plaatsing van de Fazant op de landelijke Wildsoortenlijst is bepaald dat ter voorkoming 
van schade deze soort bejaagd mag worden ter voorkoming van schade in dat jachtveld. Een 
grondgebruiker mag daarnaast altijd werende middelen plaatsen, om eventuele (dreigende) 
schade door Fazanten te voorkómen.  
 

Indien in de toekomst een Ontheffing zal worden aangevraagd en verleend, dán dient men 
voordat er op basis van deze ontheffing dieren mogen worden gedood, allereerst diverse 
alternatieve werende middelen te hebben ingezet. Standaard akoestische en visuele middelen 
moeten worden ingezet in de schadegevoelige periode(n) op schadegevoelige percelen. 
Tijdens het jachtseizoen kan schade eveneens voorkomen worden door middel van lokaal 
afschot, en het dusdanig verlagen van de stand in het jachtveld dat er geen dreiging voor 
schade meer is, mits de gunstige staat van instandhouding niet in het geding komt. Aangezien 
er de afgelopen jaren geen meldingen waren van schade aan landbouwgewassen door 
Fazanten, kan er wat dat punt betreft gesproken worden van het handhaven van een redelijke 
wildstand voor deze soort. 
 

FAZ-6.5 Beheer in Natura 2000 gebieden 
Voor alle Natura 2000 gebieden zijn c.q. worden concept beheerplannen opgesteld. Jacht, 
Beheer & Schadebestrijding binnen Natura 2000 gebieden is wettelijk mogelijk, mits het niet 
in strijd is met de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied.  
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In de beheerplannen zal Jacht, Beheer & Schadebestrijding in beginsel (mits juridisch 
mogelijk) worden aangemerkt als “Bestaand Gebruik”, en derhalve in de regel niet vergunning 
plichtig zijn voor de Natuurbeschermingswet en haar opvolger de Wet natuurbescherming. 
Daar waar Jacht, Beheer & Schadebestrijding in strijd is met de instandhoudingsdoelstellingen 
van het betreffende gebied, zal dit in het beheerplan van het gebied moeten worden geregeld. 
Aandachtspunt is ook de schade die mogelijk kan worden veroorzaakt door dieren vanuit de 
Natura 2000 gebieden in de omliggende terreinen.  
 

Op http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k&groep=12 is een 
overzicht van alle Natura 2000 gebieden in Limburg gegeven. 
 
FAZ-7  Maatschappelijke inbedding 
Maatschappelijke relevantie van de jacht op Wildsoorten is onder andere gelegen in het 
onvervreemdbare recht tot het mogen benutten van Wildsoorten op eigen gronden, dan wel 
indien het jachtrecht door de eigenaar is verhuurd, op die gronden waarvan het jachtrecht is 
gehuurd. Met het opstellen van het FBP Wildsoorten wordt voldaan aan de wettelijke eis dat 
er ten aanzien van de jacht op Wildsoorten een faunabeheerplan moet worden opgesteld, 
zodat het recht tot de jacht op de Wildsoorten kan worden uitgeoefend volgens het 
faunabeheerplan. 
 

Als ander maatschappelijk belang kan de rol van de jacht op Wildsoorten in het kader van 
schadebestrijding en preventie genoemd worden: bij de uitoefening van de jacht komen 
benutting en schadebestrijding samen. Door het verlagen van de stand kan schade aan 
gewassen worden beperkt dan wel voorkomen. Immers de vijf aangewezen Wildsoorten lenen 
zich voor benutting, terwijl de vereiste handhaving van een redelijke wildstand door de 
jachthouder in zijn jachtveld er mede op is gericht schade als gevolg van in zijn jachtveld 
aanwezig wild te voorkomen, zowel gedurende het jachtseizoen als daarbuiten. Hiernaast kan 
een grondgebruiker altijd werende middeleninzetten om eventuele schade te beperken. Zie 
website Bij12 Unit Faunafonds voor enkele voorbeelden hiervan: 
 (https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/faunaschade-preventiekit-fpk/ ). 
 

Tenslotte wordt ook een belangrijke maatschappelijke taak ten aanzien van de instandhouding 
van de stand van Wildsoorten uitgevoerd. De jachthouder dient weliswaar zelf, met 
inachtneming van het onderdeel van het faunabeheerplan met betrekking tot de Wildsoorten, 
te bepalen wat in zijn jachtveld nodig is om een redelijke wildstand te handhaven, maar hij is 
daarvoor wettelijk verplicht zorg te dragen (Wn Art.3.20, derde lid) en kan daarop worden 
aangesproken. Dit betekent dat zodra de duurzame stand in het geding komt, de jachthouder 
gehouden is maatregelen te treffen opdat de stand verbeterd. Hierbij kan men denken aan 
biotoopverbeteringsprojecten op jachtveld of WBE niveau (zie ook Paragraaf FAZ-9: Literatuur 
/ Bronnen voor Biotoopverbetering). 
 
FAZ-8 Analyse & Conclusies  
In dit Faunabeheerplan Limburg Fazant wordt de in de Wet natuurbescherming aangegeven 
maatschappelijke verankering van de benuttingsjacht op de Fazant gegeven, en wordt de 
relatie met handelingen in het kader van Beheer & Schadebestrijding omschreven.  
 
FAZ-9  Literatuur / Bronnen 
 

o Avifauna van Limburg, 2010 
o Biotoopverbetering (http://wbesusterengraetheide.nl/wildbeheereenheid-

susterengraetheide/biotoopverbetering/) 
o Een betere biotoop begint bij jezelf 

(https://www.jagersvereniging.nl/content/uploads/2016/08/De-Jager-10-2016-
Biotoopverbetering-Insectenhotel.pdf) 

o Geurts, P. 2015. De Biotoopgids (http://www.natuurrijklimburg.nl/actueel/artikelen/de-
biotoopgids/) 

 

o Handboek Agrarisch Natuurbeheer (2003)  
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https://www.landschappen.nl/Uploaded_files/Zelf/handboek-agrarisch-natuurbeheer-compleet.7b844e.pdf 

o SOVON Vogelinfo Broedvogels & Niet-broedvogels (www.sovon.nl) 
o WBE databank, De Jagersvereniging 
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Bijlage FAZ-1 Inventarisatie Fazanten (Kern-) Leefgebieden Limburg 


