Besluit van de Waalse Regering dat de opening, sluiting en opschorting van de jacht regelt
voor de periode van 1 juli 2011 tot 30 juni 2016
Donderdag 12 mei keurde de Waalse Regering het nieuwe Openingsbesluit goed voor de jacht in
het Waalse Gewest voor de komende vijf jaar (vanaf 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2016). Dit
nieuwe Openingsbesluit is op heden nog niet gepubliceerd in het Staatsblad, maar omdat dit voor
veel Vlaamse jagers belangrijke informatie is, willen wij dit alvast niet onthouden voor onze
leden. Hierna volgt een samenvattende eigen vertaling.

Grofwild
Roodwild:

hert (drijfjacht)
hert (bers- en aanzitjacht)

21/09 tot 31/12

hinde en kalveren (drijfjacht)

01/10 tot 31/12

hinde en kalveren (bers- en aanzitjacht)
Reewild:

bok (drijfjacht)
bok (bers- en aanzitjacht)

Damwild:

Moeflon:

Everzwijn:

01/10 tot 31/12

21/09 tot 31/12
01/10 tot 31/12
01/05 tot 31/05 en 15/07 tot 31/12

geit en kitsen (beide geslachten)

01/10 tot 31/12

beide geslachten (drijfjacht)

01/10 tot 31/12

beide geslachten (bers- en aanzitjacht)

21/09 tot 31/12

beide geslachten (drijfjacht)

01/10 tot 31/12

beide geslachten (bers- en aanzitjacht)

21/09 tot 31/12

beide geslachten (drijfjacht)

01/08 tot 31/12

beide geslachten (bers- en aanzitjacht)

gans het jaar

drijfjacht en lopende honden

01/08 tot 30/09 (open veld)

Jachttijden aanzitjacht: van één uur voor zonsopgang tot één uur na zonsondergang.

Kleinwild
Haas: 01/10 tot 31/12
Fazanthaan: 01/10 tot 31/01
Fazanthen: 01/10 tot 31/12
Patrijs: 01/09 tot 30/11
Houtsnip: 15/10 tot 31/12 (loerjacht 1 u voor zonop tot 1 u na zononder)
Jacht op Haas en Patrijs enkel toegestaan in een erkende wildbeheereenheid.

Waterwild
Canadagans: 01/08 tot 15/03 (loerjacht van een uur voor zonop tot 1 u na zononder)
Wilde eend: 15/08 tot 31/01 (loerjacht van een uur voor zonop tot 1 u na zononder)
Meerkoet: 15/10 tot 31/01
Wintertaling: 15/10 tot 31/01

Overig wild
Konijn: gans het jaar (loerjacht van een uur voor zonop tot 1 u na zononder)
Houtduif: 15/08 tot 28 of 29/02
Vos: gans het jaar (loerjacht van een uur voor zonop tot 1 u na zononder)
Verwilderde kat: gans het jaar tot 30/06/2015 (loerjacht van een uur voor zonop tot 1 u na
zononder)

Jacht met de vogel
De jacht met de vogel op alle wildsoorten die voorkomen in dit besluit is geopend van 01/09 tot
31/01. De jacht met de vogel op houtduif is echter open van 15/08 tot 28 of 29/02. De jacht met
de vogel op Konijn, Vos en Verwilderde kat is gans het jaar geopend.
Jacht met buidels en fretten
De jacht op Konijnen met buidels en fretten is gans het jaar geopend.
Verbodsbepalingen
- In periodes van strenge vorst kan de bevoegde minister de jacht op waterwild schorsen voor
een periode van maximum 15 dagen. Deze periode kan vernieuwd worden.
- Het is binnen 200 m van woningen verboden te vuren in de richting van die woningen.
Diverse bepalingen
- Van 15/07 tot 30/09 is het vervoer van reebokken naar plaatsen van verbruik of verkoop
slechts toegelaten als het dier zijn uiterlijke kenmerken van zijn geslacht draagt.
- De verkoop, het transport voor verkoop, het te koop stellen en de opslag voor verkoop van
dood wild afkomstig van de jacht met de vogel, is het ganse jaar verboden. Dit geldt eveneens
voor elke dode vogel of deel van een dode vogel of elk product bekomen uit deze vogels dat
eenvoudig identificeerbaar is, als de betreffende vogel behoort tot een van de volgende soorten:
Houtsnip, Canadagans, Meerkoet of Wintertaling.

