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Informatieavond predatie 
 

Door de Gebiedscollectieven Noordoost-Twente en Midden-Overijssel, zij bundelen de krachten 

van regionale verenigingen voor agrarisch natuurbeheer, wordt een bijeenkomst belegd waar 

informatie gegeven wordt over het ondersteunen van het weidevogelbeheer door 

predatiebestrijding. Ook de Wildbeheereenheid “West-Twente” wil hieraan haar medewerking 

verlenen.  

 

Op donderdag 12 mei 2022 wordt de informatieavond gehouden in Het Centrum,  

Constatijnstraat 7a in Nijverdal.  

De aanvang is om 20.00 uur. 

 

 

Noodzaak 

Met de weidevogels in Overijssel gaat het nog steeds niet goed. Ondanks alle inspanningen die er 

gedaan zijn door boeren en weidevogelvrijwilligers. De provincie Overijssel speelt hierin een 

belangrijke ondersteunende rol en bevordert de onderlinge samenwerking om de leefgebieden voor 

weidevogels te verbeteren. Toch heeft dit nog niet altijd het gehoopte succes. 

 

Probleem 

Dat het broedresultaat niet altijd succesvol is, blijkt in veel gevallen te maken te hebben met 

predatie. Nesten (eieren) en kuikens worden gepredeerd, een natuurlijke factor, maar bij een 

kritische stand van weidevogels de doodssteek. De oorzaak kan zijn dat sommige predatoren lokaal 

niet of onvoldoende bejaagd worden. Veel predatoren zijn wettelijk beschermd, maar het komt ook 

voor, dat grondeigenaren geen bejaging toestaan. Alles moet natuurlijk aan strikte wettelijke regels 

voldoen. De rol van jaarrond actieve jagers is een voorwaarde voor het welslagen van een goed 

weidevogelseizoen. 

 

Kennis delen, niet alleen jagers  

De gebiedscollectieven bieden de mogelijkheid om jagers, maar zeker ook weidevogelvrijwilligers 

met voldoende kennis te ondersteunen door een informatieavond te organiseren. Op deze avond zal 

Piet van Oirschot uit Noord-Brabant, zelf een zeer ervaren jager op het gebied van schadebestrijding, 

jagers en andere belangstellenden bijpraten over zijn succesvolle manier van predatatiebestrijding. 

Voor buitenstaanders roept dit vaak veel vragen op, toch kan iedereen er op vertrouwen, dat jagers 

weten wat ze (moeten) doen.  

 

 



 

 
 

 

Brede kennis 

Zo komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

• Het belang voor het beheer van kraaien  

• Hutjacht op kraai in het voorjaar  

• Jacht in broedtijd 

• Zomerjachtkraai  

• Projectmatig beheer  

• Belang beheer vossen  

• Jaarrond plannen beheer vos  

• Bouwjacht, hoe doe je dat?  

• Aanleg kunstbouw met en zonder vangsysteem.  

• Hoe maak je zelf eenvoudig en goedkoop een kunstbouw  

• Zoeken en vangen jonge vossen 

• Kunstlicht, hoe scoor je hiermee  

• Aanzitten met restlicht en warmtebeeld  

• Voeren  

• Bewaren wild 

 

Breed draagvlak 

Voor deze avond zijn door de Wildbeheereenheid “West-Twente” worden alle aangesloten jagers 

met hun velden in de gemeente Wierden en grote delen van de gemeenten Hellendoorn en Rijssen-

Holten uitgenodigd. Binnen het 17.500 ha grote werkgebied bevinden zich meerdere biotopen welke 

aantrekkelijk zijn voor weidevogels.  

 

Vooraanmelding 

Er wordt verwacht dat er veel belangstelling zal zijn voor deze avond. Uit praktisch oogpunt voor de 

te reserveren zaalruimte moet het op tijd bekend zijn hoeveel personen er zullen komen. Daarom is 

een vooraanmelding tot uiterlijk 10 mei nodig bij 

 

 Leonard Rouhof (telnr: 06-10358694) 

 Email: leonard.rouhof@ziggo.nl 

 

 

Nadere informatie: 

Jan Kreijkes       -   voorlichting 

Oude Almeloseweg 22 

7642 GK  WIERDEN 

Telnr.: 06 45630416 

Email: kreijkes.j@gmail.com 
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