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Handreiking organisatie beperkte bewegingsjacht 

Gewijzigde versie na overleg de datum: 15 mei 2019 

 

Op 18 oktober 2018 is door het Ministerie van LNV de Regeling preventieve maatregelen Afrikaanse 

varkenspest 2018 vastgesteld. Met deze regeling die op 20 oktober 2018 in werking is getreden is het 

degenen die wilde zwijnen doden op grond van een vrijstelling of ontheffing toegestaan daarbij tussen 

zonsopgang en zonsondergang een methode toe te passen waarbij hoogstens zes personen, in 

aanwezigheid van ten hoogste drie aangelijnde honden, voor wilde zwijnen hoorbaar in het gebied 

aanwezig zijn zonder deze opzettelijk te verontrusten, met het oogmerk om deze dieren binnen het 

schootsveld van hoogstens zes geweerdragers te bewegen, opdat zij deze dieren kunnen doden. Het  

ministerie staat deze ‘beperkte bewegingsjacht’ in Nederland toe om zo jachthouders extra 

mogelijkheden te geven om de dichtheden van het wilde zwijn in nulstandgebieden te verlagen. Het 

voordeel van deze jachtmethode is dat de dieren niet worden opgejaagd. Bij deze vorm van jacht is het 

de bedoeling om het wild zodanig in beweging te brengen dat het rustig van de ene naar de andere 

dekking wisselt, waardoor strategisch opgestelde jagers na beoordeling eventueel één of meerdere 

zwijnen kunnen schieten.  

 

Volgens de Nederlandse methode mogen per jachtveld maximaal zes jagers en zes drijvers (met drie 

aangelijnde honden) aan de jacht deelnemen. Effectiviteit kan worden vergroot door afstemming met 

omliggende jachtvelden. 

     

Ter ondersteuning bij het organiseren van een veilige, effectieve bewegingsjacht heeft de Koninklijke 

Nederlandse Jagers Vereniging een handreiking opgesteld.  Jagersvereniging Noord-Brabant heeft samen 

met Staatsbosbeheer, NatuurMonumenten, Brabantslandschap, boeren, betrokken jagers en WBE’s de 

basishandreiking geëvalueerd en op basis van de aanwezige ervaring en wensen onderstaande 

aangepaste handreiking opgesteld.  

 

Voor de jacht 

1. Zorg ervoor dat u uw ontheffing en machtiging voor nulstandsbeheer van het wilde zwijn bij u 

draagt en dat deze indien nodig is geactiveerd.  

2. Zorg voor kaartmateriaal met daarop de schietposten en bij voorkeur ook de dekkingen in uw 

jachtveld, evenals de hoofdwissels. Update deze kaart op basis van iedere bewegingsjacht, zodat 

er wordt geleerd van voorgaande ervaringen.  

3. Om uw WBE overzicht te geven op de activiteiten in het werkgebied dient u het bestuur op de 

hoogte te brengen van de geplande bewegingsjacht. 

4. De regeling beperkt u tot het opstellen van maximaal 6 jagers. Selecteer deze mensen op basis 

van voldoende ervaring, vaardigheid en deskundigheid. 

5. Wijs bij het uitnodigen van de jagers op het wettelijk minimum vereiste kaliber. Getrokken loop 

van ten minste  6,5 mm, waarvan de trefenergie ten minste 2200 joule op 100 meter afstand 

van de loopmond bedraagt.  

6. Tijdens de bewegingsjacht dient u te kunnen beschikken over bekwame zweethondenteams. 

Nodig deze tijdig uit. 

7. Maak afspraken over nazoek buiten het eigen jachtveld met de buurjagers en/of de WBE. De WBE 

informeert vooraf belendende jachthouders, ook als deze buiten de WBE gelegen zijn. Het 

voornemen van de drukjacht wordt gemeld, alsmede het tijdstip waarop deze plaatsvindt. Op 

voorhand wordt de belendende jachthouder verzocht toestemming te verlenen voor eventuele 

nazoek. 
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8. Verstrek informatie over de schietbanen aan de genodigde jagers waar zij hun vaardigheid 

kunnen vergroten.  

9. Taak van de WBE van de organiserende jachthouder is met name een adviserende. Daarnaast de 

jachthouder behulpzaam zijn bij het verkrijgen van  toestemming nazoek van aangrenzende 

jachthouders ( zie ook in punt 7). 

10. De jachthouder is verantwoordelijk voor het informeren van, naar zijn oordeel, van belang zijnde  

betrokken instanties.  

11. Alle deelnemers (jagers, drijvers en de organisatie) dragen in het veld signaalkleding. 

12. Houdt rekening met het informeren / waarschuwen van automobilisten en andere bezoekers van 

de gebieden waar de jacht plaatsvindt, bijvoorbeeld met informatieborden. 

Indien natuurterreinen van TBO’s zijn betrokken zal overleg met die TBO’s moeten plaatsvinden 

over de noodzaak en de wijze van afsluiting van voor publiek toegankelijke gebieden.  

13. Leg de aanvangs- en eindtijd vast. Aanbevolen wordt om de jacht op tijd in de ochtend te laten 

beginnen en  eindigen in verband met eventuele nazoek(en).  

14. Zorg dat schoten veilig kunnen worden afgegeven door het plaatsen van verhoogde 

schietposten. Drukjachtbokken zijn daarbij eenvoudig en flexibel in te zetten.  

15. Zorg ervoor dat iedere deelnemer tijdens de jacht beschikt over een kaart van het jachtveld, met 

daarop aangegeven de schietposten, de looprichting van de drijvers, de instructies en de  

telefoonnummers van de organisatie.  

16. Iedere jager dient te beschikken over een schotenregistratieformulier, waarop de afgegeven 

schoten worden vastgelegd. Bij dit document treft u een voorbeeld van een dergelijke kaart aan 

(bijlage I).  

17. Geef instructie hoe te handelen wanneer een zwijn opmerkelijk (ziek) gedrag vertoont of dood 

wordt gevonden. Reik aan alle deelnemers het protocol van het ministerie van LNV uit dat 

beschrijft hoe te handelen in dergelijke situaties.  

 

Tijdens de jacht 

I. Breng alle jagers op een rustige, strategische manier naar hun schietpost.  

II. Nazoeken dienen uiteraard voorkomen te worden, advies aan de jachthouder is om eventueel 

een maximale schootsafstand in te stellen.  

III. Er mag pas worden geschoten als middels een duidelijk signaal de jacht is begonnen. Vanaf het 

moment dat het afgesproken signaal heeft geklonken dat de jacht beëindigd is word geen schot 

meer gelost.  

IV. Bij volgorde van selectie wordt de leidende zeug als laatste geschoten. 

V. De deelnemers verlaten onder geen beding hun hoogzit/aanzitplek tot het afgesproken 

eindsignaal heeft geklonken  en wachten tot zij worden opgehaald. 

VI. Alle afgegeven schoten worden genoteerd op het uitgereikte schotenregistratieformulier met 

alle gevraagde gegevens. Dit ter controle en eventuele nazoek.  

VII. Na twee missers mag een schutter niet meer schieten.  

 

Na afloop van de jacht 

A. Na de jacht mogen geschoten zwijnen die in het zichtveld van de jager liggen in het veld, bij 

voorkeur op een centrale plek, worden ontweid, waarna het geweide eventueel in het veld achter 

mag blijven. Een kundig persoon kan dan gelijk alle dieren bemonsteren en voorzien van 

wildmerken. 

B. De jachthouder meldt het afschot binnen de gestelde termijn, conform de regels in FRS.  

C. De jachthouder informeert het WBE-bestuur over het verloop van de jacht en de opgedane 

ervaringen. 
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Voor de drijvers 

 Volg de instructies van de jagermeester nauwkeurig op. 

Dood gevonden (niet geschoten zwijnen) worden gemarkeerd en direct gemeld aan de 

jagermeester. (Zie punt 15) 

 

We vernemen graag uw ervaringen aan de hand van bovenstaande punten en staan uiteraard open voor 

uw verbeteringen en aanvullingen. U kunt ons bereiken via noord-brabant@jagersvereniging.nl onder 

vermelding van ‘handreiking beperkte bewegingsjacht’. 
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