
Gebiedsplan nr. 5; Bijlage 1 van WBE De Lytse S6udwesthoeke. 
 
Bijlagen 1 tm 7 van WBE De Lytse Sûdwesthoeke 
 
Bijlage 1: Voorjaarstellingen 2017-2019 en gemiddelde (bron FRS) 
 

 
 
Bijlage 2: Valwild 2017-2019 en gemiddelde (bron FRS) 
 

 
 
 
Bijlage 3: Afschottoewijzing en realisatie 2017-2019 (bron FRS) 
 

 
 
 
Bijlage 4: Afschotberekening 2020 
 
Zoals in het gebiedsplan beschreven 25(0-5%), 30(5,1-10%) of 35%(>10% van de gemiddelde 
voorjaarstand 2017-2019. De afschot verdeling afhankelijk van de Bok/Geit verhouding 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bok geit bokkalf geitkalf onbekend verhouding 

geit/bok

totaal

2017 67 88 12 29 8 1,5 204

2018 64 74 16 33 0 1,3 187

2019 57 82 19 23 0 1,4 181

gemiddeld 63 81 16 28 3 1,4 191

verkeer overig totaal verkeer overig totaal

2017 14 3 17 7,0 1,0 8,0

2018 10 3 13 5,0 2,0 7,0

2019 21 3 24 12,0 2,0 13,0

gemiddeld 15 3 18 0 8,0 1,7 9,3

Valwild; aantal Valwild; percentage

bok geit bokkalf geitkalf totaal toegekend toegekend Totaal %bok %geit %totaal

afschot bok afschot geit afschot

2017 11 19 1 3 34 12 25 37 100% 88% 92%

2018 8 22 0 4 34 11 28 39 73% 93% 87%

2019 14 17 0 8 39 14 26 40 100% 96% 98%

191 191

8,0% 30%

afschot toewijzijng 2020 totaal 57

1-1,4

33
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Bijlage 5: Kaart met zonering 1 tm 4 en motivatie 
 

 
 
 

1 Wij achten het niet wenselijk op locaties binnen onze WBE een nulstand na te streven  , dit 

omdat wij van mening zijn dat intensief afschot op locaties genoemd onder 2 afdoende is en 

de evt locatie  die in aanmerking komt op een lastig te bejagen punt ligt ivm een NS station 

en weinig kogelvang tussen 2 wegen . 

2 Staan op de bovenstaande kaart ingetekend met 2 

3 Staan op de bovenstaande  kaart ingetekend met 3          

4 Wij als commissie vinden het niet wenselijk bepaalde gebieden volledig afschotvrij te maken 

daar er eigenlijk altijd migratie plaatsvind en overal in de WBE we aanrijdingen plaatsvinden   

,  wel word in bepaalde gebieden heel goed gekeken of afschot daar wenselijk is ahv de 

jaarlijkse trendtellingen . 



Bijlage 6: Kaart met gebieden en omschrijving waar geen beheer plaats vindt  
 

 
 
Boven Workum aan de Provinciale weg naar Bolsward liggen aanzienlijke percelen van het it Fryske 
Gea (Workumer mar) waar geen afschot plaatsvind daar it Fryske Gea de jacht / beheer niet 
verhuurd. 
Verder word er in de Makkumer en Workumer waarden niet gejaagd en beheerd en ook daar vinden 
aanrijdingen plaats. 
Misschien is het wenselijk met it Fryske Gea te overleggen om toch afschot toe te staan in hun 
gebieden. 
De Makkumer en Workumer waarden heb ik niet ingetekend op het kaartje daar de grenzen op 
betreffend kaartje niet echt zichtbaar zijn . 
 
 
 
 



Bijlage 7: Kaart met gezamenlijke hotspots samen met buur WBE’s 
 
In onze WBE bevinden zich geen gezamenlijke hotspots daar onze WBE op de A7 van Zurich naar 
Bolsward na  helemaal door natuurlijke barrières omgrensd is. 
 
Zou de reewildstand zich in het noorden van onze WBE uitbreiden dan zou in de toekomst zich daar 
zeker een probleem kunnen gaan vormen, zeker omdat daar  natuurlijk harder gereden word.  
De trend wijst daar echter nog niet op. 
 


