
HISTORIEK 

___________  

 

 

1 . Het vlaams Jachtdecreet van 24 juli 1991 .  

_______________________________________  

 

Het begrip van wildbeheereenheid bestond reeds eerder in het buitenland, o.a. in Oostenrijk . 

 

Juridisch gezien verschijnt het begrip in Vlaanderen voor het eerst in het jachtdecreet van 

1991 . 

 

Het jachtdecreet van 24 juli 1991 voorzag in haar artikel 12 de mogelijkheid om afzonderlijke 

jachtterreinen vrijwillig tot groter beheereenheden te kunnen samenleggen ten behoeve van 

het wildbeheer en het verbeterd toezicht . 

 

Artikel 11 voorzag o.a. het volgende : 

“De zittende jager en een wildbeheereenheid zoals bedoeld in artikel 12 hebben het recht bij 

een aanbesteding voor zovr zij deelgenomen hebben aan de aanbesteding een hoger bod te 

doen . Het jachtrecht wordt toegekend aan de hoogstbiedende zo dit hoger bod , gedaan 

binnen de tien dagen volgend op de aanbesteding meer dan één tiende hoger ligt dan de bij de 

openbare aanbesteding verkregen prijs .”  …  

 

 

2 .  Aanzet vanuit de Koninklijke Sint Hubertusclub van België . 

_______________________________________________________  

 

Het west-vlaams provinciaal comité van de Koninklijke Sint Hubertusclub van België 

activeerde de idee via voordrachten en besprekingen . Over heel Vlaanderen kwamen 

initiatieven als paddestoelen uit de grond .  

De Heer Bernard VIENNE werd aangesteld als W.B.E.-coordinator voor heel Vlaanderen. 

 

De Voorzitter van het provinciaal comité , dhr. Yves STEVERLYNCK was van oordeel dat 

de trein niet mocht worden gemist en dat het wenselijk was om W.B.E.’s op te richten die 

werkzaam zouden zijn over een groot gebied . 

Voor zijn eigen zuid-westvlaanderen vroeg hij in het voorjaar van 1993 aan  Patrick 

GEELHAND de MERXEM om een wildbeheereenheid op te richten voor de hele streek ten 

zuiden van de A 19 en de Ieperse Noorderring en ten westen van Menen , met als zuidergrens 

de Franse grens en de Belgische taalgrens met Wallonië . 

Concreet gezien een gebied van meer dan 21.600 Ha , waarvan meer dan 19.000 Ha 

bejaagbaar gebied , voornamelijk uitgestrekt over het grondgebied van Heuvelland , Ieper , 

Mesen en Wervik .  

 

 

3 .  OPRICHTING in 1993 . 

________________________   

 

Na een eerste voorbereidende en informatieve vergadering werd in de Belvédère op de 

Kemmelberg de lokale W.B.E. opgericht op 28 juni 1993 . 

 



 2 

De statuten werden unaniem goedgekeurd . Het plan van de W.B.E. werd manueel getekend 

en gekleurd door dhr. Gerard KNOCKAERT . 

Toen waren er 25 leden jachtrechthouders . 

De W.B.E. was geboren , weliswaar zonder naam . 

 

 

Er werd onmiddellijk beslist dat er nog ongeveer een half jaar zou worden gewacht met de 

publicatie van de statuten in het Belgisch Staatsblad , teneinde aan andere jachtrechthouders 

met een gebied in onze streek , potentiële leden , de kans te laten om alsnog toe te treden . 

 

Via een grote en geslaagde persconferentie enerzijds, via vele persoonlijke contacten 

anderzijds , konden in de vijf volgende maanden niet minder dan 20 nieuwe leden worden 

aangeworven .  

 

Deze 45 leden jachtrechthouders worden beschouwd als de stichtende leden . 

 

Ondertussen kwam Jean-Pierre GEELHAND de MERXEM met een voorstel van naam 

voor de W.B.E.  Het werd uiteindelijk , onder groot applaus en unanieme goedkeuring van de 

algemene vergadering de “ Wildbeheereenheid  IN FLANDERS FIELDS   V.Z.W. ”  .  

 

De publicatie van de eerste statuten in het Belgisch Staatsblad gebeurde op 9 december 1993 . 

 

De stichter , Patrick GEELHAND de MERXEM , werd als eerste Voorzitter verkozen .  

Anno 2010 is hij nog steeds voorzitter. 

Patrick.geelhand@skynet.be 

 

4 . REALISATIES . 

_________________   
 

In de eerste zeventien jaar van haar bestaan heeft de W.B.E. IN FLANDERS FIELDS reeds 

veel gerealiseerd . Hier vindt u een kort opsomming van enkele realisaties . 

 

* Realisatie van een bezettingsgraad van meer dan 98 % van de jachtgebieden .  

* Stabilisatie van de 77 jachtgebieden . 

* Ingebruikname van 36 wildredders . 

* Deelname aan acties “Behaag het landschap” . 

* Vertegenwoordigd en/of lid van de milieuraden van Ieper , Wervik en Heuvelland . 

* Organisatie van jaarlijkse actie opruiming zwerfvuil , sedert 1997 .  

* Deelname aan het project “WBE-groepering PATRIJZENBEHEER WESTHOEK” .  

   Behalen van de prestigieuze INTERBREW-PRIJS voor milieu anno 2001 . 

* Toetreding tot de reewildcommissie – voorjaar 2002 . 

* Talrijke voordrachten voor scholen , landbouworganisaties , W.BE.’s en serviceclubs . 

* Lid van de INTER-WBE groepering West-Vlaanderen in de schoot van de K.S.H.C.B. 

* Officiële erkenning bij Ministerieel Besluit dd° 13 december 2000 . 

* Toetreding als stemgerechtigd lid bij het Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels  

   op 13 maart 2002 . 

*  Wildtellingen , afschotcijfers , statistieken . 

*  Juridische en technische dienstverlening naar haar leden. 

*  Toetreding tot het Kenniscentrum van de Hubertusvereniging Vlaanderen van bij de 

oprichting in 2007. 
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5 .  ADVISERENDE LEDEN . 

__________________________  

 

In het jaar 2000 kregen we er een nieuwe soort leden bij , namelijk de adviserende leden . 

 

 

De Heer Pierre Hubau, Kalissestraat 16 te 8958 Loker-Heuvelland 

 (afgevaardigde Bos en Groen - boswachter) 

 

De Heer Geert Claeys, Kerkhofstraat 19 te 8940 Wervik 

  (afgevaardigde Natuur – natuurwachter) 

 

De Heer Eric Boussery, Mandestraat 2 te 8956 Kemmel 

  (Algemeen Boerensyndicaat) 

 

De Heer Joseph Decadt, Rodenbachstraat 19 te 8908 Ieper 

(Afgevaardigde Bosbouw) 

 

 

 

6 .  Officiële gegevens en formaliteiten . 

__________________________________  

 

Eerste publicatie statuten : Bijlage tot het B.S. 9/12/1993  v.z.w. Nr. 21404   blz. 9657 .  

 

Publicatie vernieuwe statuten :  Bijlage tot het B.S. 3/10/2000 nr. 23111 blz. 12050. 

 

Officiële erkenning  :  Ministerieel Besluit dd° 13/12/2000 .   

                             Ministerieel Besluit dd° 24 oktober 2005 (met ingang van 01 oktober 2005). 

 

 

 

7 .  VERDERE EVOLUTIE . 

_________________________  

 

Over de jaren heen bleef het aantal leden stijgen . 

 

Op 31 maart 2002 telt de W.B.E. IN FLANDERS FIELDS 55 leden en 81 jachtgebieden . 

Op 25 augustus 2010 telt de W.B.E.  I.F.F. 49 leden en 77 jachtgebieden. 

De hernieuwing van de erkenning van de W.B.E. wordt verwacht tegen 01 oktober 2010. 

 

8 . Evolutie wildsoorten. 

_____________________  

 

Ongeveer gelijktijdig met het ontstaan van onze W.B.E.  (1993) verschenen de eerste vossen 

in de regio van zuid West-Vlaanderen. 

Nu, anno 2010, zijn ze overtollig aanwezig, mede door een zeer strikte Vlaamse wetgeving. 

We kregen en nijlganzen en canadaganzen bij. 
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De reeën die reeds in 1993 aanwezig waren in de Palingbeek zijn enorm toegenomen in 

aantallen en hebben zich verspreid over een groot deel van de W.B.E. van Zillebeke, over 

Ieper, tot Heuvelland. Het eerste afschotplan voor reewild werd aan onze W.B.E. toegekend 

in 2007, het eerste wettelijk geschoten ree in FLANDERS FIELDS dateert van 2008. 

Er zijn anno 2010 zeker meer dan 100 reeën aanwezig IN FLANDERS FIELDS. 


