
 Faunabeheereenheid Noord-Holland 
 

 

 

 

Nieuwsbrief   
Gevolgen Corrona 
 

 
 
Beste WBE-secretarissen/faunacommissarissen, grondgebruikers en jacht(akte)houders, 
 
 

Via deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen m.b.t. de uitvoering 

faunabeheer in Noord-Holland. 

 

Bereikbaarheid FBE kantoor 

Vanwege de nieuwe richtlijnen vanuit het RIVM Covid-19 zijn medewerkers alleen per telefoon of mail 

bereikbaar.  

 

Voortgang tellingen 

We krijgen veel vragen of de reewild-. Ganzen en kleinwildtellingen door kunnen gaan gezien de nieuwe 
Covid-19 richtlijnen. Uit overleg met de provinciale telcoördinatoren, de KNJV, Waternet, 

Staatsbosbeheer en PWN komt naar voren dat organisaties voornemens zijn om de tellingen door te laten 

gaan waarbij tellers en telcoördinatoren geen fysiek contact hebben met anderen dan huisgenoten en 
mensen die luchtwegklachten en/of koorts hebben niet deelnemen aan de telling. Hiermee wordt 

voldaan aan de adviezen van het RIVM.   

 

Bijgaand de link naar de communicatie van de KNJV in dit kader:  

https://mailchi.mp/75d55546d99e/standpunt-en-advies-jagersvereniging-inzake-tellingen?e=f26824fa3a  

 

 

Uitvoering telling 

Vanuit de telcoördinatoren, Arnold Bregman, Jan Schipper en de WBE’s zullen er aangepaste instructies 

komen die rekening houden met de huidige situatie. Voor de invoer van de telgegevens staat FRS open 

gedurende 2 weken na de telling. 

Richtlijn Covid-19 versus de Tellingen 

 

https://mailchi.mp/75d55546d99e/standpunt-en-advies-jagersvereniging-inzake-tellingen?e=f26824fa3a


 

De tellingen  

25 – 26 – 27 maart:  de damhert en reewildtelling 

4 april:    de faunatelling, de jachtwildtelling en de zoogdiertelling 

 

Waardering 

De tellingen zijn belangrijk voor de onderbouwing en monitoren van het faunabeheer doch ieder zijn 

gezondheid gaat uiteraard voor. Er is dan ook grote waardering voor alle extra inzet en creativiteit van 

mensen die het mogelijk maken om toch invulling te willen geven aan de jaarlijkse tellingen! 

Wij wensen iedereen een mooie en veilige telling toe. Mocht de Nederlandse overheid  met nieuwe 

richtlijnen komen, dan bekijken we samen met de partners opnieuw de situatie. 

 

 

Voor 2020 staat er ook een vossenbouw inventarisatie gepland voor de hele provincie Noord-Holland.  

De uitvoering van deze inventarisatie is nog in voorbereiding en zal in ieder geval nog niet starten op  4 

april. De aanpak en tijdstippen van deze inventarisatie volgen op een later moment. 

 

 
 

 
                          Voor vragen n.a.v. deze nieuwsbrief kunt u terecht bij:    

Faunabeheereenheid Noord-Holland      
 

 

 

Adres  :   Spaarne 17,  2011 CD HAARLEM 

Telefoon  :   023 2100 223 

E-mail  :   info@fbenoordholland.nl  

 

 

 

Vossenbouw inventarisatie 

 


