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draagkrachtige groeperingen en
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ten behoeve van deze vragen onderzoek verrichten. De Wetenschapswinkel zorgt voor organisatie en
begeleiding van het onderzoek.
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in Geldermalsen
Diefdijk 44a
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MG Leerdam
tel. 03454 -

1791

De Oudleerlingen Vereniging
bestaat uit fruittelers die
contact met elkaar houden over
zaken uit hun vakgebied.

Voorwoord

Op verzoek van de Oudleerlingen Vereniging van de Fruitteelt
school Geldermalsen en de kring Geldermalsen van de
Nederlandse Fruittelers Organisatie heeft de
Wetenschapswinkel Landbouwuniversiteit bemiddeld in een
onderzoek naar wildschade in de fruitteelt. In februari 1988
verscheen een eerste rapport over dit onderzoek. Daarin wordt
inzicht verschaft in de problematiek en wordt duidelijk
gemaakt waar verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden met
betrekking tot deze problematiek liggen. Een van de
aanbevelingen uit dat rapport vraagt om verder onderzoek naar
bruikbare afweermiddelen ter voorkoming van de schade in de
fruitteelt.

`
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De resultaten van het onderzoek naar afweermiddelen staan in
het nu voorliggende rapport. Dit onderzoek is uitgevoerd door
Louska Schipper, studente aan de Agrarische Hogeschool
Utrecht. Zij heeft ook meegewerkt aa.n het eerste deel van het
onderzoek. Vanuit de opleiding is zij begeleid door ir.
H.W.M. Fuchs. Bij het onderzoek is verder samengewerkt met
enkele fruittelers uit het gebied: Th. van Weverwijk (tevens
voorzitter van de Oudleerlingenvereniging) en Th. Fr. Tetrode
(tevens voorzitter van de NFO kring Geldermalsen) en met
ondergetekende, medewerker van de wetenschapswinkel.
Uit het onderzoek komt onder meer naar voren dat er voor
fruittelers wel veel afweermiddelen aanwezig zijn. Maar veel
van deze middelen zijn voor fruittelers onvoldoende geschikt
om hun fruit afdoende tegen wildschade te beschermen. De
kosten van deze middelen (inclusief arbeid) en de gewenning
bij het wild aan veel middelen spelen een belangrijke
belemmerende rol.
Indien de overheid (met name de direktie Faunabeheer) het
voornemen om wildschade in de fruitt.eelt zoveel mogelijk te
voorkomen, waar wil maken, zal aanvullend beleid nodig zijn.
Voorstellen hiervoor staan in het rapport. Zolang dit
aanvullende beleid er niet komt zal een betere regeling van
de schadevergoedingen nodig zijn.
Als laatste gaat hier dank uit naar de studente en alle
andere betrokkenen voor hun enthousiaste inzet bij de
uitvoering van het onderzoek.

Wageningen, 3 juni 1988
ir. A.G. Olde Daalhuis
(medewerker Wetenschapswinkel
Landbouwuniversiteit)
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INLEIDING

In het vierde studiejaar van de Agrarische Hogeschool van het
K.N.L.C. studierichting tuinbouw maken alle studenten een
afstudeerscriptie. Ik heb in samenwerking met de
Wetenschapswinkel Landbouwuniversiteit een onderzoek verricht
naar de mogelijkheden die er zijn voor een fruitteler om
schade door kraaiachtigen te voorkomen.
In februari is er al een rapport over dit onderwerp
verschenen. Hierin is vooral ingegaan op de wettelijke
bepalingen en verantwoordelijkheden in geval van wildschade.
In dit rapport ga ik in op een van de aanbevelingen uit het
eerste rapport, namelijk 2 de mogelijkheden die er zijn om

-

_

schade door wild te voorkomen. Schade voorkomen door wild
•

in het algemeen. is niet eenvoudig. Iedere wildsoort heeft
z'n eigen kenmerken. Ik heb mij daarom beperkt tot het
voorkomen van schade door kraaiachtigen.
Het toenemende aantal kraaiachtigen in ons land gedurende de
laatste 10 jaar, vergroot het probleem in de fruitteelt
aanzienlijk. Deze vogels laten zich moeiljk bestrijden.
Vergoeding van schade die door deze vogels is aangericht, is
bijna uitgesloten.
Fruittelers zegen dat vooral de zwarte kraai schade aanricht.
Daarom ga ik bij de bespreking van de kraaiachtigen die
schade veroorzaken, vooral in op deze soort.
Om toch zo goed mogelijk schade door kraaiachtigen te
voorkomen is het nuttig om meer te weten over deze vogels en
alles wat daarmee samenhangt.
Hierbij zijn ook wettelijke regels van belang.
De
belangrijkste punten met betrekking tot kraaienschade uit het
vorige rapport heb ik in dit rapport opgenomen.

Q
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In het eerste rapport is ook ingegaan op de reeenproblematiek
in de fruitteelt. Ook deze dieren kunnen enorme schade
aanrichten door bijvoorbeeld het eten van de knoppen. Bij
reeenschade geldt een andere procedure dan bij schade door
kraaiachtigen. Het ree is namelijk beschermd en valt onder
een andere categorie wild.
Aan deze problematiek heb ik niet veel tijd kunnen besteden.
Toch leek het mij nuttig om de informatie die ik hierover heb
aan de fruittelers door te geven.
In hoofdstuk 1 ga ik in op de soorten schade die
kraaiachtigen veroorzaken.
Omdat kennis van de leefgewoonten van deze vogels belangrijk
is bij bestrijding, beschrijf ik in hoofdstuk 2 de
belangrijkste zaken hierover per soort.
In hoofdstuk 3 komen het beleid en de wetgeving ten aanzien
van kraaiachtigen aan de orde. Na deze uiteenzetting volgen
in hoofdstuk 4 verschillende visies over het effect van
bestrijding van kraaiachtigen.

I

Hoofdstuk 5 vormt met de afweermogelijkheden tegen
kraaiachtigen het eind van de uiteenzetting over dit
onderwerp.
Hoofdstuk 6 vormt met de informatie die ik heb over het
voorkomen van reeenschade het eind van dit rapport.

O

2

Hoofdstukl

1.1

SCHADE

Wanneer treedt schade op?

Fruittelers merken da.t de schade in de fruitteelt de laatste
jaren toeneemt door de groeiende populatie van kraaiachtigen.

'
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De reeks gewassen die door deze vogels kunnen worden
beschadigd is groot en de tijdstippen waarop schade
plaatsvindt zijn door het jaar verspreid.
Kleinfruit kan worden overspannen met netten. Voor grootfruit
is dit moeilijker. Bij appels en peren treedt de meeste
schade op vlak voor de oogst. De schadegevoelige periode bij
appels en peren begint ongeveer eind augustus en eindigt (bij
laat rijpende rassen) begin oktober.

1.2

Soorten schade

De schade die kraaiachtigen aanrichten bestaat uit :
- het aanpikken van vruchten waardoor deze gaan rotten en
andere vruchten infecteren (zie figuur 1),
- het beschadigen van de schil door de poten,
- het ombuigen en afbreken van jonge takken door erop te
gaan zitten,
- het aanpikken van knoppen,
- het bevuilen van de vruchten met uitwerpselen.
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1 : Schade door kraaiachtigen op appel.
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Er is dus sprake van directe en indirecte schade. De
indirecte schade is het verlies aan oogst in het volgende

seizoen.
De meeste schade wordt veroorzaakt wanneer de kraaiachtigen
in grote concentraties voorkomen. Ondanks het feit dat
kraaiachtigen in vrijwel het hele land voorkomen, heeft het
ene bedrijf meer last dan het andere bedrijf (zie figuur 2).
Een inventarisatie van de schade is moeilijk te maken. Exacte
gegevens over de omvang zijn er niet. Er zijn gevallen bekend
waarbij 3 kg appels of peren per boom waren aangetast door
kraaiachtigen. Het zijn vaak delen van een boomgaard waar
veel schade door kraaiachtigen wordt aangericht. Daarom kan
niet op basis van het aantal bomen per hectare een
betrouwbare schatting van de gemiddelde schade worden
gemaakt. Daarvoor is nauwkeurig telwerk nodig.
Door de hoge investering in de fruitteelt. worden winstmarges
tegenwoordig kleiner voor de teler. Aangezien de prijs van de
roodkleurende appels (Elstar en Jonagold) hoog was in het
afgelopen seizoen komt verlies aan dit fruit extra hard aan
bij de fruitteler.

`

2

·
Voor beschermde kraaiachtigen (roek en raaf) bestaat in
principe de mogelijkheid om een tegemoetkoming in de schade

te krijgen. Voor een fruitteler is dit een schrale troost,
aangezien zo'n eventuele tegemoetkoming in de schade maar een
deel van de werkelijke schade dekt.
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figuur 2 2 Verspreiding van de zwarte kraai en de ekster in
Nederland.
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Hoofdstuk II

2.1

'

‘
•

LEEFGEWOONTEN VAN KRAAIACHTIGEN

Kraaien en de historie

Het `kraaibeeld` dat wij bezitten is in hoge mate gevormd
door de historie. Er moet eeuwenlang een relatie zijn geweest
tussen mens en kraai, wat natuurlijk niet zo verwonderlijk
is, gezien het feit dat kraaien in hoge mate cultuurvolgers
zijn. Voorbeelden van deze eeuwenlange relatie zijn te vinden
op de 17de eeuwse schilderijen met winterlandschappen en de
kraaien op de galgen op de schilderijen van Breughel.
De kraai is een symbool van somberheid, begrafenissen en
dood, zoals in de uitdrukking `de kraaienmars blazen`. Aan
deze beeldvorming zal de kraai, ongewild, zelf ook hebben
bijgedragen. Het is een aaseter en hij treedt op als
predator. Hij is somber gekleurd en zijn geluid klinkt voor
velen niet als muziek in de oren. Bovendien wordt hij gezien
als bedreiger van gewassen en andere vogelsoorten.
Wie eenmaal een slechte naam heeft, komt daar niet snel van
af.
Er zijn al vooroordelen genoeg over deze diersoort. Daarom
volgen een aantal feiten over kraaiachtigen zodat er meer
inzicht in het leven van deze vogels kan worden gekregen.
Een ander voordeel hiervan is, dat bij de bestrijding of
verjaging, mogelijk op bepaalde eigenschappen van deze vogels
kan worden ingespeeld.

2.2

•

-

Herkenning van de soorten

In ons land zijn de zwarte kraai, roek, kauw, ekster en
vlaamse gaai standvogel. Deze kraaiachtigen komen het hele
jaar naast elkaar voor. Elke soort heeft zijn eigen
voorkeursgebied om te leven. In figuur 3 is dit aangegeven.
De zwarte kraai, roek en kauw zijn voor hun voedselvoorziening praktisch geheel op het open veld aangewezen.
roek
_____......2222Y-

kauw

Ilëllille. 3..42213 3 3 3
zwarte
ekster

vlaamse

aai

figuur 3 : Schematische weergave van de soort leefgebieden
van kraaiachtigen. De dunne lijn geeft aan waar
voedsel gezocht wordt, de dikke lijn waar voedsel
gezocht en gebroed wordt.
5

kraai

Er ontstaat makkelijk een spraakverwarring bij de benoeming
van de soorten kraaiachtigen in het veld. Vooral het verschil

tussen een roek, kauw en zwarte kraai is voor velen

onduidelijk. Een zwarte kraai lijkt zeer sterk op een jonge
roek. Voor een geoefend oog zijn beide soorten te herkennen.
Voor de bestrijding van de roek en de vlaamse gaai gelden
andere regels dan voor de overige kraaiachtigen (zie 3.1)
Herkenning van de soorten is van belang voor een goede

afweer.
Hieronder volgt een korte beschrijving van de kraaiachtigen
die schade veroorzaken in de fruitteelt. Fruittelers zeggen
dat de zwarte kraai de meeste schade veroorzaakt. Daarom ga
ik uitgebreider op de leefwijze van deze soort in.

2.2.1 Roek (Corvus frugilegus)2
Verspreiding
De roek komt voornamelijk voor in Midden-Europa, van Zuid
Scandinavie tot aan de Alpen en van de Britse Eilanden tot

Q

Oost-Griekenland.
Beschrijving
De grootte van een roek is ongeveer 46 cm, dat is iets

kleiner dan de zwarte kraai. Het verenkleed is effen zwart
met een purperachtige metaalglans. De snavelbasis is bij de
oudere vogels kaal en grijswit. Bij de jonge vogels is de
snavelbasis nog bevederd, zodat ze makkelijk met zwarte

kraaien verward worden.
Ze hebben een puntige smalle snavel. Behalve de kale
"mondhoeken" hebben roeken nog een duidelijk kenmerk, dat ze
onderscheidt van de zwarte kraai. De dijveren hangen namelijk
naar beneden, zodat het lijkt alsof ze een "broek" aan
hebben. Verder is de roep nasaler doch minder rauw dan van de

zwarte kraai.

O

Voortplanting
Roeken broeden in kolonies. Ze maken met vele paren nesten,
hoog in bij elkaar staande bomen. Het legsel bestaat uit 3-5
eieren. De broedduur is 17-20 dagen. Ze zijn na 2 jaar
geslachtsrijp.
Leefwijze
Ook bulten de broedtijd leeft. de roek sociaal, men ziet ze
vaak met groepen tegelijk op weide- of bouwland. In de herfst
kunnen zich grote zwermen vormen. Door hun aantal kunnen ze
plaatselijk schade aanrichten.

6

2.2.2 Zwarte kraai (Corvus
corone)Verspreiding

De zwarte kraai komt voornamelijk voor in West-Europa.
In ons land komt hij in vele biotopen voor, zoals:
cultuurlandschappen, moerasgebieden, bossen, tuinen en
parken.
Beschrijving
De grootte van de zwarte kraai is ongeveer 47 cm, met een
gewicht van 500 gram. Het verenkleed is geheel zwart en heeft
een flauwe metaalglans. De ogen van de jonge vogels zijn
blauwgrijs, die van de oude vogels bruinzwart.

Y

.

Q

De zwarte kraai heeft niet, zoals de roek, kale "mondhoeken"
maar een zwarte snavelbasis. Ook heeft hij geen afhangende
dijveren. De snavel van de zwarte kraai is groter en forser
dan die van de roek en hij heeft een veel langzamere kalme
vleugelslag. Ook heeft hij een rauwere kraaiende roep.
Voortplanting
Zwarte kraaien bouwen hun nest hoog boven in bomen, maar ze
vormen geen kolonies. Wel kunnen ze in groepen voorkomen. Dit
is van tijdelijke aard (zie "leefwijze").
De paring vindt vaak al in februari of maart plaats. Ze
leggen 3-6 eieren (meestal 4 ). De broedduur is 31-32 dagen.
Ze hebben slechts 1 broedsel per jaar. Ze zijn na 2 jaar
geslachtsrijp.

Q
_
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Leefwijze
Kraaien kunnen in paren en in groepen voorkomen.
Elk paar heeft een territorium dat 15 tot 50 hectare groot
is. Het aantal kraa.ienparen in een gebied hangt af van het
soort landschap. In een open gebied zullen meer kraaienparen
voorkomen, zodat het territorium van een kraaienpaar kleiner
zal zijn. Uit metingen is gebleken dat maximaal gemiddeld 6,4
paren kraaien per vierkante km voorkomen.
In het territorium wordt het voedsel vergaard en vindt de
afwikkeling van de voortplanting plaats. Een voorbeeld van
hoe territoria in een gebied kunnen liggen is weergegeven in
figuur 4. In het algemeen blijven de uitgevlogen jongen tot
het begin van het nieuwe broedseizoen binnen het gebied van
hun ouders.
Een deel van de populatie is niet-gevestigd. Dit zijn de
niet-territoriale kraaien. Zij trekken in groepen in het
gebied rond. Binnen deze groepen vindt vaak paarvorming
plaats. Binnen deze paren bestaan rangorderelaties.
Het meest dominante paar kan zich vestigen in een bestaand
territorium als hier beide of een van de partners van een
territoriaal paar verdwijnt (ziek wordt, dood gaat of dood
wordt geschoten).
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4 ; Verdeling van

de territoria van zwarte kraaien.

De territoriale verdediging is bij zwarte kraaien zeer
intensief. Vooral het mannetje van een territoriaal paar is
bij de verdediging betrokken en het wijfje geeft veelal pas
steun als het optreden van het mannetje niet direct tot
uitdrijving van de indringers leidt. De uitgevlogen jongen
doen niet mee aan de territoriale verdediging. Van enige
tolerantie van anderen is geen sprake. ln het algemeen geldt
dat territoriale kraaien erg argwanend zijn. Zij zullen die
gebieden mijden waar geregeld storing, zoals druk verkeer en
andere menselijke activiteiten plaatsvindt.
Ook bij de nestelsituatie vindt men dit kenmerk terug. De
zwarte kraai bouwt zijn open nest in het algemeen op plaatsen
waar de kans op storing gering is. Van deze eigenschap moet
bij verjaging dan ook gebruik worden gemaak.
Wat betreft de ligging van het nest valt op dat vanaf een
nest een goed inzicht in het terrein mogelijk moet zijn. ln
dicht aangeplant bos wordt het nest langs de rand met het
open veld gebouwd. Als in een gebied naast hoger geboomte ook

dichte struwelen voorkomen, vindt men het meestal in het
hogere geboomte.

S
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Uit bovenstaande is duidelijk dat de gevestigde paren al hun
voedsel uit hun territorium moeten halen. Hiermee is in
overeenstemming dat de zwarte kraai een zeer brede
voedselkeus heeft 1 de soort eet regenwormen, spinnen,
insekten, schelpdieren, vis, kikkers, eieren en jonge vogels,
muizen, jonge konijnen, hazen en verder allerlei dode
dieren. Ook plantaardig materiaal staat op het menu. Deze
voedselkeus maakt da.t de zwarte kraai het hele jaar door
binnen een beperkt gebied aan de kost kan komen. Het ziet er
naar uit dat deze soort het zich niet kan permitteren om
tijdens voedselopname al te kieskeurig te zijn.

`
‘
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De zwarte kraaien die in groepen leven geven onder andere
informatie over voedselplaatsen door aan elkaar. Samen
slimmer!
Als enkeling wordt een zwarte kraai uit een territorium
verdreven, als groep niet, dan blijkt effectieve verdediging
door een territoriaal paar niet meer mogelijk en moeten
indringers wel toegelaten worden. Samen sterk!
Niet-gevestigde zwarte kraaien blijven in de omgeving van
territoria. Zij moeten namelijk steeds alert blijven voor
vestigingskansen binnen bestaande territoria. Als nietgevestigde zwarte kraaien zich geregeld ophouden in vlak
terrein, dan zouden zij plotseling optredende mogelijkheden
tot vestiging soms voo1·bij laten gaan.
Ook roeken vormen groepen. Als er ergens een grote groep
zwarte kraaiachtigen voorkomt, is dus niet met een oogsopslag
te zeggen of het roeken of zwarte kraaien zijn.

2.2.3

Kauw

2'( . 1
(Corvus monedula)

(ft

4.Verspreiding

.
·

_

"De
kauw komt in nagenoeg geheel Europa voor. In het
noordelijk deel van zijn verspreidingsgebied, komt hij voor
als zomergast. In ons land zijn het vrij algemene
broedvogels. Ze komen het meeste voor bij bebouwing, zoals:
boerderijen, dorpen en steden. Vooral voor hoge gebouwen,
b.v. kerktorens hoge schoorstenen, kastelen, enzovoort heeft
hij een uitgesproken voorkeur. Zijn bijnaam is niet voor

niets "torenkraai".

Beschrijving
De kauw is de kleinste kraaiachtige in ons land. Hij heeft
een grootte van ongeveer 33 cm. en weegt ongeveer 230 gram.

Het verenkleed is van boven glanzend zwart en van onderen
grijszwart. De nek en wangen (oorstreek) zijn grijs. De
snavel is zwart en vrij kort. De ogen zijn lichtgrijs.
Hij heeft een hoog voorhoofd. Z'n roep is een vrij hoog
nasaal "djek" dat vaak herhaald wordt.

9

Voortplanting

Kauwen zijn min of meer kolonievogels. De nesten worden
gebouwd in nissen en holten, doch ook wel in bomen. Het
legsel bestaat uit 3-6 eieren, die 16-IQ dagen worden
bebroed.
Leefwijze
In de winter vormen ze vaak grote groepen, die men dan
lawaaierig door de lucht ziet draaien. De groepen sluiten
zich vaak aan bij groepen roeken, waarbij ze gezamelijk het
land afstropen.

2.2.4

Vlaamse gaai (Garrulus glandarius)

Verspreiding
De vlaamse gaai komt voor in geheel Europa, met uitzondering
van het uiterste noorden. Het is gedeeltelijk een trekvogel,
die overwintert in Midden- en Zuid-Europa. In ons land is het
een standvogel, doch we liggen ook op de trekroute van de
noordelijke vogels, die via ons land doortrekken naar het
Zuiden. Het is een typische vogel van bossen en parken.

0

Beschrijving
De grootte van de vlaamse gaai is ongeveer 34 cm. met een
gewicht van ongeveer 170 gram. Het verenkleed bestaat uit een
roodachtig grijsbruine romp. een witte stuit, een witte keel
met zwarte baardstreep, een witte kruin met zwarte
lengtestreepjes en een zwarte staart. De vleugels zijn

grijszwart, met een witte vlek en opvallende helderblauwe
vleugeldekveren met zwarte streepjes.
De roep is een onmuziekaal "skaak".
Voortplanting
Het nest wordt graag in jonge bomen, dicht bij de stam,

gemaakt. Het nest is vaak aan de binnenkant met aarde
gepleisterd. Het legsel bestaat. uit 4-7 eieren, die 16-18
dagen worden bebroed.
Leefwijze
De vlaamse gaai leeft het grootste gedeelte van het jaar
alleen, soms met enkele stuks bij elkaar. In het voorjaar
worden wel baltsvluchten gehouden, waarbij een hele groep
elkaar kan achtervolgen.
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Verspreiding
De ekster komt in geheel Europa voor. Ook in ons land komt
hij, als standvogel, nagenoeg overal voor. Zijn
oorspronkelijke biotoop is een open landschap, met verspreid
staande bosjes en boomgroepen. Tegenwoordig echter ook steeds
meer bij menselijke bewoning.
Beschrijving
De grootte van de ekster is ongeveer 46 cm, waarvan de helft
voor rekening van de staart komt. Het gewicht; is ongeveer 210
gram. Het verenkleed is geheel zwart, met een blauwe glans op
de vleugels en een groen-purperen metaalglans op de staart.

`
r

De buik is wit en heeft twee witte schoudervlekken.

De roep is een snel en rauw ratelen.

·

Voortplanting
Het nest van de ekster wordt gebouwd in (doornige) hagen of
boven in hoge bomen. De vorm van het nest is een ovale bol
met aan de zijkant een vlieggat. Het legsel bestaat uit 4 tot
8 eieren en de broedduur is 17 tot 18 dagen. Normaal is er
slechts 1 legsel per jaar, doch een tweede legsel komt
regelmatig voor.
Leefwijze
Eksters ziet men zelden alleen, ze leven meestal in paren of
kleine groepen. Voor de broedtijd worden er vaak
verschillende "speel"nesten gemaakt, uiteindelijk wordt 1
daarvan als broedplaats uitgekozen.

•

.

_

2.3

Populatiegrootte en -toename

van kraaiachtigen

Naar schatting broeden nu 40 000 paren zwarte kraaien en
50 000 - 100 000 paren eksters in ons land. Het aantal vogels
in groepen is niet vastgesteld, dit is namelijk heel moeilijk
omdat de groepen zich voortdurend verplaatsen en de
groepsgrootte verandert.
Enkele tientallen jaren geleden lag het aantal broedparen
veel lager. Er waren toen stukken met name in West-Nederland,
waar kraaiachtigen zeer zeldzaam waren. Bij een
inventarisatie van de Staatsbossen bleek dat in de periode
van 1964 tot en met 1981 een verdubbeling van het aantal
broedparen heeft plaatsgevonden (zie figuur 5).
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figuur 5 1 Aantal broedparen in de Staatsbossen.

Voor die toename zijn verschillende faktoren
verantwoordelijk.
- Onze welvaartmaatschappij

(vuilstortplaatsen) en de

intensivering van de landbouw (maisbulten, gier) zorgen
voor voldoende voedsel ook in de winter. Ons land biedt om
deze reden meer mogelijkheden voor de kraaiachtigen dan
ooit.
- De laatste tientallen jaren zijn de broedmogelijkheden voor
zwarte kraaien en eksters vergroot. De open landschappen
zijn door de aanplant. van bomen en struiken langs wegen als
het ware dichtgenaa.id. waardoor nestplaatsen gekreeerd
zijn op plaatsen waar beide soorten anders niet tot
broeden hadden kunnen komen. Ook hoogspanningslijnen worden
frequent als nestplaats benut met name in gebieden waar
bomen ontbreken.
- De natuurlijke vijanden van de kraaiachtigen zijn de havik
en de slechtvalk. Deze vogelsoorten komen niet veel meer in
vrijheid voor. De overheid houdt het aantal in
gevangenschap levende haviken en slechtvalken nauwlettend
in de gaten (zie 3.3.4). De in gevangenschap levende
vogels worden ingezet voor jachtdoeleinden, maar dat houdt
niet in dat de kraaienpopulatie terugloopt.

Er komen steeds meer natuurreservaten in ons land. De
bewering dat deze reservaten mede de oorzaak zijn van de
toename van kraaiachtigen is niet helemaal waar.
Allerlei soorten landschappen kunnen in een natuurreservaat
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voorkomen (bossen, heide, weide, moeras enzovoort). Zwarte
kraaien, eksters en kauwen leven graag op de rand van
bosgebieden en open landschappen (zie figuur 3). Of
bovenstaande kraaiachtigen zich vestigen in natuurreservaten
hangt af van het soort landschap in dat reservaat en van de
begroeiing in het aangrenzende gebied.
Het is niet te zeggen of de maximale populatiegrootte bij
kraaiachtigen al is bereikt. Zolang er voldoende voedsel is
en de levensomstandigheden voor nestbouw en dergelijke
gunstig blijven, kan de populatie uitbreiden.

2.4

·

Kraaiachtigen zijn alleseters. Dit betekent dat ze naast
insekten, dode dieren en plantaardig materiaal onder andere
ook jonge vogels en eieren eten.
Ze worden al snel gezien als veroorzaker van de achteruitgang
van andere vogelsoorten. Dit gezichtspunt maakt deze vogels
niet populair. Het is daarom zinvol om na te gaan wat deze
vogels werkelijk eten en wat de invloed van deze voedselkeuze
op de stand van andere vogels is.

2.4.1

O

Voedselkeuze

Oorzaak van de achteruitgang van vogelsoorten

Er worden jaarlijks ettelijke miljoenen jonge vogels door
zwarte kraaien en eksters verorberd. Zo`n getal zegt niets
over de invloed van deze kraaiachtigen op andere
vogelsoorten. Het gaat er namelijk om welk percentage genomen
wordt van de reproduktie van een soort, hoe die vogels de
`verliezen` kunnen opvangen (bi_jvoorbeeld door een
vervolglegsel te produceren) en in welk stadium van de
jaarcyclus de regulatie plaatsvindt.

.

Om vast te stellen of zwarte kraaien en eksters de oorzaak
zijn van achteruitgang van sommige vogelsoorten is een
onderzoek gedaan onder leiding van het Rijksinstituut voor

_

Natuurbeheer {RIN).

Natuurbeheerders hebben zwarte kraaien of eksters waargenomen
en deze vogels als oorzaak van de achteruitgang van andere
vogelsoorten aangemerkt. Uit het onderzoek van het RIN bleek
dat zwarte kraaien en eksters in de meeste gevallen terecht
als rovers van eieren en jongen werden aangemerkt, maar ook
dat zij -op een enkel twijfelgeval geval na - niet
verantwoordelijk konden worden gesteld voor de achteruitgang
van de vogels waarop zij predeerden.
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De werkelijke oorzaak van de achteruitgang bleek in de meeste
gevallen verlies of verslechtering van de biotoop te zijn.
Een voorbeeld hiervan is de achteruitgang van de nachtegaal.
Bosjes en struiken worden aangeplant en de onderliggende
kruiden worden verwijderd. Op deze kruiden zouden insekten
voorkomen waarvan de nachtegaal leeft.
De achteruitgang van de nachtegaal heeft dus niets te maken
met het opeten van eieren door kraaiachtigen, maar is een
gevolg van de verslechtering van de levensomstandigheden.
In Oost-Europa had men in de jaren vijftig een andere kijk op
deze vogels. Toen verschenen er verschillende artikelen over
de gunstige effecten van eksters voor de landbouw. Men zag de
ekster voor de boer als een ware bondgenoot in de bestrijding
van schadelijke insekten in en boven de grond.
Dit agrarisch
voordeel is met de toepassing van chemische bestrijdingsmiddelen veel geringer geworden.

‘

‘

O

O
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Hoofdstuk III

BELEID EN WETGEVING T.A.V. KRAAIACHTIGEN

De directie Natuur, Milieu en Faunabeheer (NMF) stelt een
beleid vast ten aanzien van de wildstand in Nederland. Door
middel van een aantal wettelijke bepalingen en vergunningen
wordt dit beleid ondersteund. Voor de fruitteler is het
nuttig om het beleid te kennen. Kennis van de wettelijke
bepalingen waarmee men als grondgebruiker (fruitteler) of
jachthouder bij de verjaging en bestrijding van wild te maken
kan krijgen zijn erg belangrijk. Daarom heb ik deze regels op
een rij gezet.
Het beleid van NMF komt als eerste aan de orde. Daarna plaats
ik enkele kanttekeningen. De regels die NMF hanteert bij het
bepalen waar de verantwoordelijkheid in geval van schade
ligt, heb ik daarna weergegeven. Tot slot geef ik een
beschrijving van de wettelijke bepalingen en vergunningen.

·

·

O
3.1

Het beleid

Bij de directie Faunabeheer leven met betrekking tot het
kraaienbeleid de volgende gedachten:
1 In ons land bestaat geen oorspronkelijk ecosysteem meer. De
aanwezige verstoringen maken dat er voortdurend - bij alle
vormen van beheer - door de mens zal moeten worden
ingegrepen.
2 Kraaiachtigen zijn cultuurvolgers, die zich in dit land,
zoals dat nu is ingericht geweldig goed kunnen aanpassen en
daar behoorlijk hoge populatiedichtheden kunnen bereiken.
3 Schade aan de landbouw moet zo veel als mogelijk worden
voorkomen of beperkt. Dat voorkomen van de landbouwschade
door wild is wettelijk vastgelegd.
_
·

`

4 De stand van de soort bepaalt of bescherming al dan niet
gewenst is. Hierbij dient niet alleen gelet te worden op
het absolute aantal, maar ook moet gekeken worden of er
sprake is van een toe- of afname. Op een gegeven moment
besluit men dat een diersoort die afneemt, dringend
bescherming nodig heeft. Op grond van deze overwegingen
worden de volgende modellen gehanteerd:
Het eerste model is 'volledige bescherming', zoals dit bij
de roek en de bonte kraai het geval is. Van beide soorten
is de stand zo laag dat jacht niet meer verantwoord wordt
geacht.

15

Het tweede model is het ‘vo1ledig onbeschermd' zijn van
de zwarte kraai, kauw en ekster. De aantallen waarin deze
soorten voorkomen geven geen aanleiding om de jacht te
sluiten.
Het derde model is 'gedeeltelijke bescherming' en is van
toepassing op de vlaamse gaai. Dit betekent een
gedeeltelijke sluiting van de jacht, namelijk in het
voorjaar, tijdens het broedseizoen.
De kraaiachtigen vallen onder de jachtwet. Voor volledig- en
gedeeltelijk beschermde soorten geldt, dat ze in de periode
dat de jacht gesloten is niet mogen worden bejaagd of op een
andere wijze worden bestreden. Tevens geldt er een verbod
voor het zoeken en rapen van hun eieren en het verstoren van
hun legsels.
Om volledig- en gedeeltelijk beschermde vogels toch te mogen
afschieten in de periode dat de jacht gesloten is, heeft de
jager een afschotvergunning nodig. (Voor openingsperioden van
de jacht op bepaalde vogelsoorten zie bijlage I).
Toch
zijn de onbeschermde kraaiachtigen uit de jachtwet niet
geheel 'vogelvrij'. Zo zijn de middelen waarmee ze bestreden
mogen worden beperkt tot het geweer en bij uitzondering de
vangkooi. Het verbod op het rapen van eieren en het verstoren
van nesten geldt ook voor deze vogels. Dit is echter wel
toegestaan aan bezitters van een jachtakte of -vergunning en
aan de grondgebruikers.
Verder is het niet zo dat ingevolge de jachtwet een
verplichting bestaat om onbeschermde dieren te doden. De wet
geeft daartoe de mogelijkheid. De beheerder zal zelf moeten
bepalen wanneer de bovengrens wordt overschreden. Die
bovengrens is het moment waarop men vindt dat landbouwschade
voorkomt of beperkt moet worden.
Daarnaast moet diegene die verantwoordelijk is voor het
beheer. de jachthouder, ook rekening houden met een
ondergrens. Deze verplichting is de jachthouder bij de
jachtwetswijziging van 1977 dwingend opgelegd en geldt ook
voor kraaien

‘

3.2

Kanttekeningen op het beleid

Ten aanzien van de in 3.1 genoemde punten heb ik de volgende
kanttekeningen.
In punt 1 wordt gezegd dat er geen oorspronkelijk ecosysteem
meer bestaat. Dit hoeft niemand te verwonderen. Alle
ecosystemen van gisteren zijn nu veranderd en weer in
evenwicht. Dat evenwicht ligt alleen nu ergens anders.
De natuur hersteld zich na iedere verandering. Het is een
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dynamisch geheel dat zich snel aanpast aan veranderende
omstandigheden. Deze veranderende omstandigheden en de
aanpassing van de natuur verlopen niet altijd in een voor de
mens gunstige richting. Men wil ingrijpen om zo het evenwicht
in een (vanuit de mens gezien) gunstigere situatie te
brengen. (De aanleg van reservaten zijn hiervan een
voorbeeld.)
Enerzijds beperkt de overheid de populatie van een aantal
diersoorten. Anderzijds worden sommige diersoorten, al dan
niet bewust, voorzien van optimale levensomstandigheden. Deze
diersoorten noemt men : cultuurvolgers. De overheid grijpt
dagelijks in ecosystemen in.
Een voorbeeld. Bij stadsuitbreiding met daaraan gekoppeld

'

aanleg van wegen en vuilstortplaatsen, veranderen stukken

land van bestemming. Dit heeft op het eerste gezicht niets te
maken met bestrijding of instandhouding van diersoorten.
Toch wordt duidelijk in het bestaande ecosysteem in gegrepen
waardoor (ongemerkt) diersoorten worden verdreven en andere
gestimuleerd in hun vestiging. Deze vorm van faunabeheer
wordt volgens mij onvoldoende onderkent.

·

·

Bij punt 2 wordt gezegd dat kraaiachtigen cultuurvolgers
zijn. Voor de volledigheid wil ik ook andere cultuurvolgers
noemen. Dit zijn zilver- en kokmeeuwen, reigers en koolmezen.
Op de toename van deze vogels wordt minder fel gereageerd
omdat deze vogels een minder negatieve indruk op ons maken
dan kraaiachtigen.
Willen we andere vogelsoorten ook in onze omgeving houden,
dan zullen we de oorzaak bij onszelf moeten zoeken en niet de
bovengenoemde vogels bestrijden. Dat is symptoom bestrijding
en blijft de oorzaak bestaan. De oorzaak van deze toename is
het grote voedselaanbod dat mensen aanbieden en het
verwijderen van gunstige levensomstandigheden voor andere
("mooiere") vogels.
Schade voorkomen door wild is wettelijk vastgelegd. Wild is

van iedereen. Ik vind het niet reeel om de lusten van
.

‘

·

bepaalde wildsoorten met z'n allen te dragen en de lasten van
a.ndere wildsoorten op de schouders van de fruitteler (en
akkerbouwer) te laten rusten. Zolang er niet voldoende
werkende afweermiddelen zijn en de overheid door
bovengenoemde factoren (zie 2.3) de populatiegrootte van
schadeveroorzakende diersoorten vergroot, wordt de fruitteler
(en akkerbouwer) met een probleem opgezadeld zonder dat hij
voldoende mogelijkheden heeft om er iets tegen te doen.
Daarbij komt ook dat de fruitteler onvoldoende begrip van de
overheid krijgt voor dit probleem.
De overheid zou daarom volgens mij meer onderzoek moeten
laten verrichten naar mogelijkheden om schade te beperken.
Er zou dus geld bij een ministerie moeten zijn voor onderzoek
naar betere middelen of subsidie voor het afrasteren van
percelen.
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Een vogelsoort, zoals de roek, wordt volledige bescherming
gegeven. Door de jacht te sluiten probeert de overheid deze
vogelsoort in stand te houden. Als een vogelsoort
in aantal terugloopt en men wil deze achteruitgang tegengaan,
is inzicht in de achtergrond van achteruitgang van deze soort
noodzakelijk. Pas dan kan men doelmatige tegenmaatregelen
treffen.
De vraag in het geval van de roek is dus: Is het afschot
inderdaad de oorzaak van de achteruitgang van de populatie?
Als dit inderdaad het geval is, zal door stopzetten van de
jacht de roekenpopulatie weer toenemen.
Sinds 1950 is de stand van de roek sterk achteruitgegaan tot
10.770 nesten in 1970. Oorzaak was niet alleen de landelijke
bestrijding via afschot, maar vooral de toepassing van
uiterst giftige zaaizaadontsmettingsmiddelen in de landbouw
waarvan ook roofvogels sterk te lijden hebben gehad. (De
middelen zijn aldrin, dieldrin, heptachloor en vooral
methylkwikverbindingen.) Het gebruik van deze middelen werd
in 1969 verboden, waarna een krachtig herstel plaatsvond tot
20.000 nesten in

1980 en 28.200 nesten in

D

1985.

Natuurlijk zal ook de volledige bescherming die de roek heeft
gekregen een bijdrage hebben geleverd aan de sterke
terugkomst van de soort. In de natuur zijn oorzaak en gevolg
nooit zo glashard aan te tonen. Wel is duidelijk dat de jacht
niet de belangrijkste oorzaak van de achteruitgang was.
Momenteel. is de roek een ware bedreiger van landbouwgewassen
in Drente.

3.3

Verantwoordelijkheden

Voor een goed bedrip van de wettelijke regels die gelden in
geval van wildschade is kennis van de volgende begrippen
belangrijk.
- bejaagbaar jachtveld

; Een gebied van tenminste 40 hectare
aaneengesloten land. Voor een
nauwkeurige uiteenzetting bij
uitzonderingsgevallen verwijs ik
naar de jachtwet van 1977.

- grondgebruiker

: Iemand die grond in eigendom heeft
en/of deze grond bewerkt .

- _jachthouder

: Iemand die verantwoordelijk is voor

de wildstand op een perceel. Het is
niet noodzakelijk dat deze persoon
een jachtakte heeft. Zonder
jachtakte mag een jachthouder niet
met een geweer schieten, tenzij hij
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hiervoor een bijzondere machtiging
heeft. Een jachthouder zonder
jachtakte is in de meeste gevallen
dezelfde persoon als de
grondgebruiker.
- jachtaktehouder

'

‘

0

: Iemand die het jachtexamen heeft
afgelegd. Wanneer hij een
bejaagbaar jachtveld heeft, is hij
tevens jachthouder die met een
geweer mag schieten.

In de onderstaande regels die door de directie NMF zijn
gegeven, wordt er vanuit gegaan dat de jacht verhuurd is.
Wanneer dit het geval is zijn de jachthouder en
grondgebruiker verschillende personen. Als de jacht niet
verhuurd is is meestal de jachthouder en de grondgebruiker
dezelfde persoon. In dat geval is de grondgebruiker
verantwoordelijk voor de wildstand op zijn perceel. (zie ook
bijlage II voor een schematische weergave van de procedure en
verantwoordelijkheden die de jachtwet voorschrijft).

3.3.1

De jachthouder

Voor het zoveel mogelijk voorkomen en bestrijden van schade
door wild is in principe de jachthouder verantwoordelijk.
Bij nalatigheid kan deze door de grondgebruiker op sch.adevergoeding worden aangesproken.
Ter voorkoming van wildschade maakt de jachthouder vaak
gebruik van het geweer. Daarnaast kan hij ook nog andere
maatregelen treffen om schade te voorkomen.
•

.

_

Bij schade die optreedt door wildsoorten die (mede) afkomstig
zijn van een ander (jacht)veld, dient de jachthouder direct
contact op te nemen met de jachthouder van dat andere
(jacht)veld. Samen moeten zij dan maatregelen treffen om de
schade zoveel mogelijk te voorkomen. In bepaalde gevallen kan
dat betekenen dat meer jachthouders gezamelijk maatregelen
moeten treffen ter voorkoming van schade.
Op grond van hun verplichtingen ingevolge de artikelen 19 en
45 van de jachtwet mag deze samenwerking ook verlangd worden.
Gecoordineerd optreden kan onder andere nodig zijn om grote
concentraties wild te verspreiden.
Als zelfs selectieve jacht in dat omringende jachtveld
(bijvoorbeeld een natuurreservaat) onmogelijk is en ook
afweermiddelen niet meer helpen, kan de grondgebruiker naar
de wildschadecommissie (wico) van de provincie gaan. Zie voor
uitleg hierover 3.5.
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Wanneer de jacht op een schade-toebrengende wildsoort is
gesloten en andere maatregelen die jachthouder en
grondgebruiker treffen niet helpen, dient de jachthouder een
vergunning aan te vragen als bedoeld in artikel 53 van de
jachtwet.

3.3.2

De grondgebruiker

Door de verplichting van de jachthouder om wildschade zoveel
mogelijk te voorkomen is het voor de grondgebruiker van groot
belang dat zijn gronden deel uitmaken van een bejaagbaar
jachtveld. Wa.nneer de jacht niet is verhuurd kan de
grondgebruiker een ontheffing krijgen op het verbod om op een

‘

perceel dat kleiner is dan 40 hectare te jagen (zie 3.4.3).

Een grondgebruiker zal zijn jachthouder tijdig op de hoogte
moeten stellen van de aanwezigheid van schadegevoelige en
waardevolle teelten zodat deze - vooral in schadegevoelige
perioden - regelmatig in het jachtveld een adequate controle
kan uitoefenen.
Bij optredende wildschade waarschuwt de grondgebruiker direct
de jachthouder. Zelf zal de grondgebruiker ook maatregelen
moeten nemen.

·

ln de boom- en fruitteelt en verschillende teelten in de
tuinbouw is meestal sprake van kapitaalintensieve teelten.
die bovendien vaak erg schadegevoelig zijn. Zonder
preventieve maatregelen lopen schaden in deze teelten enorm
op. Het gebruik van wildwerende middelen, zoals het
neerleggen van snoeihout of het plaatsen van afrasteringen
tegen reeen, passen bij deze teelten in het algemeen binnen
de normale bedrijfsvoering (aldus NMF).

•
Samengevat komen deze regels dus hierop neer:

Een teler die geen jachtakte heeft moet zorgen dat:
- zijn perceel deel uit maakt van een bejaagbaar jachtveld,
- hij de jachthouder tijdig op de hoogte stelt in welke
periode hij verwacht dat er schade kan optreden zodat de
jager hiermee rekening kan houden,
- hij alleen of in samenwerking met de jager afweermiddelen
gebruikt ook al denkt. hij dat ze niet helpen. Het is
belangrijk dat hij bij de wico kan aantonen dat hijzelf
alles doet om wildschade te voorkomen.
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- hij de jacht verhuurt aan een jager die de mogelijkheid
heeft om in de schadegevoelige periode op ieder moment
beschikbaar te zijn. Er zijn een groot aantal jachtaktehouders zonder jachtveld. Onder deze mensen zijn er genoeg
die graag willen helpen bij de afweer tegen
kraaiachtigen.

3.4

Wetten en vergunningen

Bij de jacht en verja.ging op wild, zijn een aantal
vergunningen nodig. Hieronder zijn vergunningen genoemd
waarmee men te maken kan krijgen bij de jacht of verjaging
van wild. Ik noem eerst de mogelijkheden die er zijn om een
vuurwapen te mogen gebruiken. Daarna noem ik de vergunningen
die nodig zijn bij gebruik van andere verjagingsmethoden.

'

‘

·

Toestemming voor het schieten met een geweer op onbeschermde
vogels kan op drie manieren verkregen worden.
Toestemming heeft men als men 1
- in het bezit is van een jachtakte, of
- in het bezit is van een vogelvergunning G, of
- een ontheffing heeft op basis van artikel 53 van de
jachtwet.

3.4.1

De jachtakte

De jachtakte wordt behaald na het afleggen van het
jachtexamen. Dit is een uitgebreid examen over alle soorten
wild dat wordt afgelegd bij d.e KNJV (Koninklijke Nederlandse
Jagers Vereniging).

O
3.4.2

_

Vogelvergunning G

Een vogelvergunning G is nodig als men met een vuurwapen
op onbeschermde vogels wil jagen die onder de vogelwet
vallen. De kraaiachtigen vallen onder de jachtwet. Voor
afschot van deze vogelsoort kan dus geen vogelvergunning G
worden verkregen.
Voor het met behulp van een vuurwapen doden van onbeschermde
vogels die onder de vogelwet vallen, kan een grondgebruiker
in geval van schade een Vogelvergunning G worden verleend.
Hij kan deze vergunning aanvragen wanneer de schade
aantoonbaar is, of wanneer deze ernstig kan worden gevreesd.
Deze vergunning moet worden aangevraagd bij het hoofd van de
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plaatselijke politie. Hierbij heeft de grondgebruiker nog een
machtiging nodig tot het voorhanden hebben van een vuurwapen
ingevolge de vuurwapenwet.
Een houder van een jachtakte heeft zo`n vergunning echter
niet nodig. Deze vergunning zit al bij de jachtakte
inbegrepen.
Voor nadere inlichtingen over de Vogelwet 1936 en de
uitvoering daarvan kan men zich wenden tot het Ministerie van
Landbouw en Visserij, Directie Natuur, Milieu en Faunabeheer,
‘s
Postbus 20401. 2500 EK
Gravenhage, telefoon 070 - 793911.

3.4.3

Vergunningen op grond van artikel 53 van de jachtwet

Als de grondgebruiker in het bezit is van een jachtakte heeft
hi_j het recht om op zijn jachtveld met een geweer te jagen op
onbeschermde vogels zoals de zwarte kraai, kauw en ekster, en
de vlaamse gaai alleen in de periode dat de jacht geopend is.
Heeft hij geen jachtakte en kan het genot van de jacht op de
betrokken gronden niet worden verhuurd (kleiner dan 40 ha),
of kan van de grondgebruiker redelijkerwijs niet worden
gevergd dat hij het genot van de jacht verhuurt, of is de
jachthouder niet bij machte de schade afdoende te bestrijden
of te voorkomen, dan kan in bepaalde gevallen op grond van
artikel 53 van de jachtwet een vergunning worden verleend om
op deze vogels te jagen.

•

Zo'n vergunning wordt alleen verleend als er meer dan normale
schade optreedt of te verwachten is en andere middelen die de
grondgebruiker kan aanwenden, niet helpen.
Indien de vergunninghouder gebruik maakt van een geweer, mag
hij van een verleende vergunning pas gebruik maken, wanneer
hij een verzekering heeft afgesloten die zijn
burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt. Aanvraagformulieren
voor een vergunning als bedoeld in artikel 53 van de jachtwet
zijn verkrijgbaar op het politieburo of gemeentehuis.
·
De overheid is terughoudend bij het afgeven van ontheffingen
op grond van artikel 53 "omdat de huidige wet voldoende
mogelijkheden biedt om schade te voorkomen. De werking van de
procedure die gevolgd moet worden in geval van wildschade
staat of valt in de meeste gevallen bij de samenwerking
tussen grondgebruiker en jachthouder. Als die goed is levert
de normale procedure‘ geen problemen op en is een ontheffing
op grond van artikel 53 niet nodig" (aldus NMF).
Over ongeveer drie jaar treedt de nieuwe flora- en faunawet
in werking. Niemand mag van een wetswijziging de dupe worden.
Daarom geldt er tot dan een overgangsregeling voor de afgifte
van ontheffingen op grond van artikel 53.
‘

De procedure die gevolgd moet worden staat in bijlage II.
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Deze regeling houdt in dat iedereen die een vergunning had er
weer een krijgt voor een periode van drie jaar. Deze
overgangsregeling is voor personen dus niet voor bedrijven!
Dit betekent dat wanneer een van de kinderen het bedrijf
overneemt er geen vergunning wordt verstrekt. De
bedrijfsopvolg(st)er was namelijk vroeger niet in het bezit
van zo'n vergunning.

3.4.4

_
‘

Vogelvergunning J (bij valkerij)

Als vogels voor de jacht zijn de havik en de slechtvalk
aangewezen, die door de Nederlandse valkeniers voor de jacht
worden gebruikt. Daarvoor is een Vogelvergunning J vereist,
die onder bepaalde strenge voorwaarden kan worden verleend.
Zo moet men
- voldoende kennis en ervarig hebben,
- de te gebruiken vogel(s) voldoende
huisvesting kunnen geven,
- over een jachtveld beschikken.
Er worden geen vergunningen verleend voor het zogenaamde
uithorsten (uit de nesten halen) van de jachtvogels. De voor
de valkeri_j gebruikte haviken en slechtvalken worden
verkregen door kweek in Nederland of door invoer (op
vergunning) van gekweekte vogels.
(uit de Vogelwet

1936)

Tegenwoordig worden er geen vergunningen meer afgegeven. In
Den Haag is men van oordeel dat met het huidige
valkeniersaantal "de cultuurhistorische waarde van de
valkerij wel gewaardborgd is". In Nederland zijn tien
valkeniers en ongeveer zestig havikiers (mensen die met
haviken jagen).

O
3.4.5

.

Strafbepalingen

De maximum boete voor een overtreding van de Vogelwet 1936
bedraagt Fl 300,-. Bij herhaling binnen twee jaar kan echter
een hogere boete en een hechtenis van 1 maand worden
opgelegd.

De wildschadecommissie

Elke provincie heeft een wildschade commissie (wico). Dit is
een onafhankelijk orgaan, gebaseerd op de jachtwet en bestaat
uit een voorzitter en twee leden waarvan een deskundig is op
het gebied van de landbouw en een deskundig is op het gebied

23

van de jacht. Deze leden hebben elk een plaatsvervanger.
Daarnaast kunnen personen met een adviserende stem worden
toegevoegd. Door de minister wordt aan de wico een ambtelijke
secretaris toegevoegd, in het algemeen het districtshoofd
Fauna-aangelegenheden van het consulentschap Natuur, Milieu
en Faunabeheer in de betreffende provincie.
De telefoonnummers van de wildschadecommissie's van alle
provincies staan in bijlage III.

3.5.1

inschakelen van de wildschadecommissie

Wanneer op een gegeven moment toch wildschade optreedt en er
tussen jachthouder en grondgebruiker geen overeenstemming kan
worden bereikt omtrent de vergoeding van de schade, kan de
wico worden verzocht hierover advies uit te brengen.
Bij de besluitvorming over dit advies gaat de wico na welke
maatregelen jachthouder en grondgebruiker gezamelijk hebben
getroffen ter voorkoming van wildschade. Daarop volgt dan een
advies omtrent de schaderegeling. Dit advies is niet bindend;
partijen zijn dus niet verplicht overeenkomstig het advies te
handelen. Desgewenst kan aan de kantonrechter worden verzocht
een bindende uitspraak te doen.
Bij een verzoek om advies zal de wico de schade zo nodig
laten taxeren en nagaan in hoeverre grondgebruiker en
jachthouder hun verplichtingen zijn nagekomen. Wanneer
bijvoorbeeld blijkt dat de grondgebruiker zijn jachthouder te
laat op de hoogte heeft gesteld van de optredende
wildschade, zal deze nalatigheid voor de grondgebruiker tot
gevolg kunnen hebben dat hij naar de mening van de wico zelf
(mede) voor de aangerichte schade aansprakelijk is. Indien
echter de jachthouder - na tijdig gewaarschuwd te zijn - geen
of slechts geringe aktiviteiten ontplooid heeft om schade te
voorkomen, zal de wico waarschijnlijk oordelen dat de
jachthouder geheel of gedeeltelijk aansprakelijk is voor de
aangerichte schade.
Dit is een belangrijk punt omdat er veelal weinig animo is om
op kraaien te jagen. Wanneer zowel grondgebruiker als
jachthouder niet hebben gedaan wat van hen verwacht had mogen
worden, zou de wico kunnen adviseren dat ieder de helft van
de schade voor zijn rekening neemt.
Een advies tot uitkering uit het jachtfonds
zal de wico
alleen dan geven als aan de volgende punten is voldaan.
- De schade is door een beschermde diersoort aangericht.
- Grondgebruiker en jachthouder hebben alles gedaan om de
schade te voorkomen.
- Na taxatie is er nog sprake van "daadwerkelijke schade".
Bij de taxatie door de wico wordt bekeken hoeveel de schade
is. Bij indirecte schade wordt nagegaan hoe hoog de opbrengst
had kunnen zijn wanneer er geen schade was opgetreden.
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1

·

·

Ook worden weersinvloeden, die een negatieve invloed op de
oogst zouden hebben gehad, meegerekend (zoals hagel, vorst
en dergelijke). Dit houdt ook in dat de afhandeling van de
procedure minstens een teeltseizoen zal kunnen duren.

3.6

‘

·
•

Het jachtfonds is een landelijk financieel instituut met de
status van openbaar lichaam. Het bestuur is samengesteld uit
vertegenwoordigers van de overheid, van de georganiseerde
landbouw. de natuurbescherming en de jacht. De taak van het
jachtfonds is tweeledig. In de eerste plaats bevordert het
jachtfonds de instandhouding-van vooral zeldzamere
wildsoorten door onder andere het subsidieren van
beheersmaatregelen, onderzoek en voorlichting. In de tweede
plaats kan het jachtfonds - door tussenkomst van de
wildschade commissie - tegemoetkomingen verlenen in door wild
aangerichte schade.

3.6.1

•

Het jachtfonds

Uitkering uit het jachtfonds

Omdat wildschade in de eerste plaats een aangelegenheid is
tussen de grondgebruiker en de jachthouder, zal het
jachtfonds in bijzondere situaties tot het verlenen van een
tegemoetkoming overgaan.
Bij schade door diersoorten waarop de jacht geheel of
gedeeltelijk gesloten is (roeken en vlaamse gaaien), kan
onder bepaalde voorwaarden een bijdrage uit het jachtfonds
worden verkregen.
Een eventuele bijdrage wordt zeker niet gegeven voor schade
die veroorzaakt is door diersoorten waarop de jacht het hele
jaar geopend is (de onbeschermde soorten : zwarte kraai
ekster en kauw)

Tegemoet.kominge1‘i worden alleen verleend indien grondgebruiker
en jachthouder ALLE MOGELIJKHEDEN hebben benut om de schade

`

te voorkomen en de schade niet ten laste van (een van beide)
partijen dient te blijven. De mogelijkheden die er zijn om de
dieren te verjagen staan vermeld in hoofdstuk V.
In bijlage IV staat het verband tussen het jachtfonds en de
wico schematisch weergegeven.
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Hoofdstuk IV

HET EFFECT VAN BESTRIJDING VAN KRAAIACHTIGEN

De belangrijke vraag die eerst moet worden beantwoord voordat
er aan bestrijding van kraaiachtigen wordt begonnen, is:
Kan men door een gerichte bestrijding van zwarte kraaien en
eksters inderdaad de dichtheid van deze vogels omlaag
brengen? Hieronder volgen de visies van Stichting Kritisch
Faunabeheer (SKF). de Koninklijke Nederlandse Jagers
Vereniging (KNJV) en van mij.
Er is door het RIN onderzoek gedaan naar het effect van
kraaien-en eksterafschot op de populatiegrootte. Daarbij
bleek dat in het vrij intensief bestreden gebied in de
Betuwe, beide soorten de neiging vertonen in aantal toe te

.

_

nemen!

In een gebied rondom Arnhem zijn door het RIN wegvangexperimenten uitgevoerd met zwarte kraaien en kauwen. Zelfs
het wegvangen van grote aantallen vogels werd op korte
termijn teniet gedaan door vogels van elders.
·

Vaak werden de door bestrijding opengevallen territoria nog
hetzelfde seizoen weer bezet door nieuwe paren, soms zelfs
kort na het schieten van de territorium houder(s).
In ieder geval wijzen deze gegevens niet op een duidelijk
negatieve invloed van bestrijding op de grootte van de
broedvogelstand.

4.I

O
‘

~

Visie Stichting Kritisch Faunabeheer

Het heeft volgens de Stichting Kritisch Faunabeheer (SKF)
geen effect of er wel of niet geschoten wordt op zwarte
kraaien en eksters. De populatie van territoriale paren neemt
niet af. Er wordt alleen energie in gestoken zonder enig
effect. Kennelijk worden er ondanks de bestrijding meer
jongen geboren dan nodig is om de sterfte onder de
broedvogels te kompenseren.
Voor een ongebreidelde toename van kraaiachtigen hoeft
volgens SKF niemand te vrezen. Een groot aantal faktoren
zorgt op een gegeven moment voor een stabiele situatie.
Enkele factoren zijn 2
-- Concurrentie binnen de eigen soort (bijvoorbeeld het
leegroven van elkaars nest.en.)
-· Concurrentie tussen verschillende soorten kraaiachtigen,
zoals tussen de zwarte kraai en de ekster. Tussen deze
soorten bestaan rangorde verhoudingen. De ene soort is
dominant over de andere soort. Hoe deze verhoudingen liggen
staat weergegeven in figuur 6.
- De predatie door bosuilen.
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_

•···zwarte kraai-----

roek
eksterkauw
vlaamse g ai
A ---> B: A dominant over B; A <---> B: geen duidelijk
dominantie-overwicht; A <--->> B: A domineert meer dan
andersom.

figuur 6 1 Dominantie verhoudingen tussen kraaiachtigen.

4.2

Visie van de KNJV

Volgens de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging is het
natuurlijk evenwicht kapot."Kraaiachtigen hebben geen
natuurlijke vijanden. Het zijn cultuurvolgers. Door een enorm
voedselaanbod kunnen ze zich onbeperkt voortplanten, terwijl
ze geen predatoren hebben. Daarom is jacht nodig. Nietterritoriale kraaien vullen de plaatsen op van territoriale
kraaien. De kraaien die deze gaten opvullen komen toch ergens
vandaan! Door afschot is dus de stand wel degelijk terug te
dringen".

4.3

Mijn visie

De niet-territoriale kraaien die de vrij gekomen plaatsen
opvangen komen inderdaad ergens vandaan. Ik geloof dat het
effect. van kraaiachtigen neerschieten eerder door het
afschrikeffect van de geweren komt dan van een feitelijke
daling van de kraaienstand. De kraaienstand is niet terug te
dringen door afschot. Het gaat namelijk om hele grote
aantallen kraaiachtigen die bovendien moeilijk zijn te raken.
Het neerschieten van kraaiachtigen moet meer als een
afweermiddel gezien worden. Afschot als afweermiddel zal net
als alle andere afweermiddelen een tijdelijke daling van de
kraaienpopulatie in een gebied kunnen geven. Dit kan wel een
tijdelijke verlichting van het probleem voor de fruitteler
betekenen.
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O

De fruitteler zit in een moeilijke situatie. Door de
toenemende populatiegrootte van kraaiachtigen en de steeds
strenger wordende wettelijke regels op het gebied van
wildschade, is het probleem voor de fruitteler steeds
moeilijker op te lossen.
De directie NMF vindt dat de huidige wetgeving voldoende
mogelijkheden biedt aan de grondgebruiker om de wildschade te
voorkomen. Het uitgangspunt is dat de samenwerking tussen
grondgebruiker en jachthouder goed is.
Door de jacht te verhuren heeft de fruitteler de mogelijkheid
om via de jager op schadelijk wild te (laten) jagen. In de
praktijk blijkt dat een aantal jagers lang niet altijd in de
schadegevoelige periode aanwezig zijn. Kraaiachtigen schieten
is moeilijk en blijkt geen effect te hebben op de totale
populatie. Om wildschade te voorkomen moeten de jager en de
fruitteler dus afweermiddelen gebruiken.

'

‘

Q

De verantwoordelijkheden van de grondgebruiker en jachthouder
staan duidelijk beschreven. Daarbij komt dat er praktische
geen schadevergoeding mogelijk is voor schade die veroorzaakt
is door onbeschermde diersoorten.
Voor beschermde diersoorten bestaat deze mogelijkheid er wel.
Dan moet de grondgebruiker wel ALLES HEBBEN GEDAAN om schade

te voorkomen. "Alles" doen is heel onduidelijk gedefinieerd.
De overhid is niet duidelijk in de omschrijving van de
maatregelen die een fruitteler moet nemen wanneer hij schade
verwacht. De indruk wodt gewekt dat een tegemoetkoming in de
schade mogelijk is, terwijl onder "alles doen" een
onuitputtelijke hoeveelheid maatregelen vallen. De positie
van Faunabeheer is duidelijk!
Wanneer deze middelen niet
zijn ingezet is een tegemoetkoming uitgesloten. De verliezen
zijn uiteindelijk voor de fruitteler.
Verder is de afgifte van vergunningen op grond van artikel 53
sterk verminderd.

.
·
_

Ik vind dat naast de instandhouding van allerlei wildsoorten
ook wildschade een zaak is die de overheid aangaat. Wild is
van iedereen. Daarom denk ik dat er ook wettelijke regels bij
moeten komen die de verantwoordelijkheid van de overheid
duidelijk aangeven. Er moeten volgens mij ook een aantal
duidelijk omlijnde maatregelen worden opgesteld die een
fruitteler dient te nemen. Wanneer hij deze maatregelen heeft
genomen en nog steeds last heeft van schade, zou er een
schadevergoeding moeten komen.
De afweermogelijkheden kunnen ook worden verbeterd. De
overheid zou hier onderzoek naar kunnen laten verrichten en
meer voorlichting over het gebruik van deze middelen
verzorgen.
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Hoofdstuk V

AFWEERMOGELIJKHEDEN

Al jaren lang wordt gevraagd naar methoden van afweer, anders
dan bejagen. informatie over afweermiddelen die in de
praktijk voorkomen, heb ik gekregen door gesprekken met
fruittelers, instanties en met fabrikanten van afweerapparatuur. Verder heb ik hierover literatuur gelezen.
Naast de middelen komen in dit hoofdstuk ook aspecten zoals
arbeid en gewenning aan de orde.

5.1

‘

De middelen

Verreweg de meest afdoende manier om vogelschade te voorkomen
is het gewas overspannen met netten. In de kersen- en
aardbeienteelt wordt dit wel toegepast. Bij grootfruit is
deze manier haast ondoenlijk. Om vogels uit de overige
fruitsoorten te weren zijn dus afweermiddelen nodig.
De afweermiddelen zijn onder te verdelen in visuele (= op het
gezicht werkend), akoestische (= op het gehoor werkend) en
middelen die zowel visueel als akoestisch werken. Verder
volgen enkele tips die een fruitteler kan toepassen tijdens
het werk.

5.1.1

Visuele middelen

De visuele middelen die gebruikt worden zijn:
- Pop, lappen en vlaggen

·
_

·

Een aangeklede pop is voor velen het beste middel om
vogels te weren. Een paar zaken zijn van belang:
De vogelverschrikker moet groter zijn dan een mens, maar moet
verder zoveel mogelijk op een mens lijken. De armen en benen
moeten in de wind kunnen bewegen. Gebruik van opvallende
kleuren en schitterend materiaal is aan te bevelen.
Het effect. van een vogelverschrikker is onvoorspelbaar.
Er bestaat ook een model (’Fossygent’) waarvan af en toe het
hoofd beweegt en de armen op en neer gaan. Deze poppen geven
goede resultaten maar zijn in ons land nog niet in de handel.
In plaats van een pop kan ook van lappen en vlaggen gebruik
worden gemaakt.
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- Kunstsperwer

Dit is een roofvogelmodel dat aan een lijn van 20 tot 30
meter boven het gewas ronddraait. De installatie is kostbaar
omdat een mast nodig is die 3 tot 5 meter boven het gewas
uitsteekt. De mast moet van een goede konstruktie zijn om
ongelukken te voorkomen. (Niet in de handel).

- Chartwell Harrier
Dit is een roofvogelmodel van kunststof met een spanwijdte
van 90 cm dat met een kogelgewricht op een 3,5 meter lange
paal is bevestigd en door de wind wordt bewogen. Sinds kort
niet meer in de handel omdat hij nogal eens stuk woei.
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figuur 7 : Chartwell Harrier.

- Vlieger
Een vlieger is in de vorm van een roofvogel bruikbaar in open
terrein. Voor grootfruit is deze methode dus niet geschikt.
De ’Dunford Birdscarer’ (spanwijdte 170 cm ) is speciaal
ontwikkeld voor het weren van vogels en blijft zelfs bij
weinig wind in de lucht. Gewone vliegers zijn minder geschikt
omdat het gebruik ervan veel aandacht vergt, maar zijn wel
veel goedkoper.

- Dode kraaiachtigen
Een dode vogel kan worden oppgehangen aan een paal die boven
het gewas uitsteekt zodat hij goed in het zicht hangt. Dit
zou een afschrikkende werking op de soortgenoten hebben.

- Plastic vogels
,

In de handel zijn grote zwarte kraaien van plastic. Deze
worden op lange stokken geplaatst zodat deze 1 tot 1,5 m
boven het gewas uitsteken.
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- Ballonnen met waterstofgas
Deze werden gebruikt in Schotland. Er werden twee soorten
ballonnen gebruikt, van 1 m en 30 cm doorsnee. Ze werden
bevestigd aan een 30 m lang touw. Er werd l ballon per 3,6
hectare geplaatst. De ballonnen gaan zo nu en dan stuk.
Dagelijkse controle is daarom noodzakelijk.

- Flash harry

_

Dit is een soort molen met drie vlakken, waarvan twee oranje
gekleurd, die op een 1,5 m hoge poot draaien in de wind.
De snelheid van de windvaan verandert door verschil in
windkracht. De vogels wennen hierdoor niet zo snel aan de
flash harry.
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figuur 8 1 Flash harry.
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5.1.2

Akoestische middelen

- Ansia-pistool
Hiermee kunnen patronen worden afgeschoten die even later in
de lucht een knal laten horen; ook kan vuurwerk ('gillende
keukenmeiden') a.ls munitie worden gebruikt. Voor het gebruik
is een bijzondere machtiging tot het voorhanden hebben
vereist. Deze dient men op het politiebureau of het
gemeentehuis aan te vragen.

- Rammelblikjes
Conservenblikjes met steentjes erin zijn onderling met draden
verbonden en kunnen in bomen of aan palen worden opgehangen.
De draden bij voorkeur uit een centraal punt bedienen met
daarbij afzonderlijke lijnen naar de verschillende delen van
de boomgaard. Dit is een van de beste methoden om vogels uit
boomgaarden te verjagen. Deze methode wordt in de kersenteelt
gebruikt.
·
- Gaskanon
Een gaskanon werkt op flessegas en geeft regelmatig een knal,
waarvan de geluidssterkte te vergelijken is met die van een
jachtgeweer. Het knalapparaat is in diverse uitvoeringen
leverbaar. Het is belangrijk dat het apparaat niet te vaak
knalt omdat de vogels er dan snel aan wennen. Gewenning
treedt ook minder snel op bij apparaten die onregelmatig
knallen en/of bewegen.
Zowel het midden als de rand van het perceel is een geschikte
plaats voor het gaskanon.

- Angstkreten

‘

Angstkreten zijn die geluiden die vogels produceren als ze
gegrepen worden door een predator (ook de mens). Angstkreten
van soortgenoten of verwante soorten worden weergegeven met
behulp van een cassetterecorder, versterker (minstens 10 W)
en luidsprekers (l a 2 per hectare). De onderdelen moeten
goed bij elkaar passen. Aansluiting en bedrading moeten van
goede kwaliteit zijn om vervorming van het geluid te
voorkomen.
De angstkreten hoeven niet zeer luid weergegeven te worden.
Een goede kwaliteit van de apparatuur is van belang bij
gebruik in slechte weersomstandigheden, vooral bij tegenwind.
Op 100 a 200 meter horen de vogels het geluids-signaal.
De reaktie van kraaiachtigen wordt in de literatuur alsvolgt
beschreven 1 de groep vogels vliegt op zodra ze het geluid
horen en vliegen direkt in de richting van de geluidsbron. De
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groep blijft enige tijd als vrij hechte groep boven de
luidspreker hangen en daarna splitst hij zich op. De vogels
vertrekken dan in alle richtingen en verlaten het gebied.
Proeven met angstkreten van zwarte kraaien hadden in 95 % van
de gevallen succes.
Aangetoond is dat angstkreten van de kraaiachtigen ook
tegenover verwante soorten werken. Geadviseerd wordt om de
angstkreten slechts kort uit te zenden om gewenning te

voorkomen, (maximaal 1 a 2 minuten), eventueel wat frequenter
in het begin en daarna niet te vaak : maximaal 1 keer per

uur.
_

Inlichtingen over bandopnamen en aanwijzingen voor het
gebruik kunnen worden verkregen bij de direktie NMF in Den
Haag.
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9 : Verjagen van kraaiachtigen met angstkreten.

- Vogel-afschrik-strip
‘

Dun lint dat strak gespannen tussen de boompalen in de wind
een afschrikkend geluid voortbrengt. De prijs is fl 10,00 per
rol van 30 meter.

- Geweer
.

Een bijzonder verjagingsmiddel omdat het ook vogels doodt.
Het mag alleen worden gebruikt onder bepaalde voorwaarden.
Hoewel bestrijding met het geweer waarschijnlijk geen effect
heeft op populaties als geheel, kan daarmee plaatselijk wel
succes geboekt worden. Kraaienpopulaties als zodanig kunnen
niet omlaag worden gebracht, maar wel de overlast die men
voelt of meent te voelen. Door de kraaienpopulaties te
verjagen of uiteen te jagen kan de overlast per bedrijf toch
in de schadegevoelige periode verminderen.
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5.1.3

Visueel-akoestische middelen

- Kleppermolentjes
Dit is een ratel of kleppermechanisme dat door de wind op
gang wordt gebracht. In de handel onder de naam Shoobird.

- Razzo-elektron
(Kop van Jut) is een gaskanon dat met een knal een plastic
schijf met lappen langs een 9 meter hoge mast omhoog schiet.

,

Het gewas mag hooguit 2,5 m hoog zijn omdat anders het

afschrikeffect van het plotseling verschijnen van de schijf
onvoldoende is. De schijf is sterk aan slijtage onderhevig.

A

Een apparaat is voldoende voor 0,5 tot 1 hectare.

5.1.4

Overige methoden

Deze tips kreeg ik door gesprekken met fruittelers en een
fabrikant van vogelafweermiddelen.
- Een radio plaatsen in de boomgaard die afgestemd is op
radio 1 met praatprogramma's en muziek geeft de indruk dat
er mensen in de boomgaard zijn.
- Kraaiachtigen hebben direct in de gaten wanneer er een
jager of valkenier in de boomgaard is. Door de kleding van
deze man aan te trekken zullen de vogels wegvliegen. Dat
risico nemen ze liexrer niet.
- Door het gras vanaf eind augustus niet meer te maaien
worden ook goede resultaten behaald. Kraaiachtigen eten
namelijk ook insekten en wormen. Deze kunnen ze moeilijk
bemachtigen in lang gras, waardoor de boomgaard minder
aantrekkelijk is.
- Als het mogelijk is: de pluk laten verrichten op
verschillende plaatsen in de boomgaard (dus verspreid).

5.2

Voorkomen van gewenning

Het is zeker niet eenvoudig om vogels te weren.
Een effectief gebruik kan de werkingsduur van een middel
verlengen. Niet een enkel middel is afdoende om schade
helemaal te voorkomen. De grondgebruiker en de jager zullen
beide actief bij het verjagen betrokken moeten zijn en liefst
zoveel mogelijk middelen afwisselen.
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In 2.1.2 is al gesteld dat zwarte kraaien plaatsen vermijden
waar ze regelmatig storing ondervinden. De manier om ze te
verjagen is dan ook : storing veroorzaken.
Voor een goede afweer is het essentieel dat de middelen zo
optimaal mogelijk gebruikt worden. Dit houdt in dat de
verjagingsmiddelen alleen gebruikt worden als de te verjagen
dieren aanwezig zijn en dat de verschillende middelen
regelmatig (om de 2 of 3 dagen) worden afgewisseld.
Zodra een middel enige tijd aanwezig is komt er een moment
waarop de vogels het niet meer ervaren als storing. Er is dan
sprake van gewenning.
Selektief gebruikt stelt gewenning uit.

.

5.3

·

Arbeid en aanschaf

Voor goed gebruik van de afweermiddelen is arbeid. nodig. De
fruitteler heeft in de periode dat de afweermiddelen nodig
zijn, z'n tijd nodig bij de oogst. Naast het plaatsen van de
middelen is af en toe bijstelling nodig. Als de fruitteler
niet toekomt aan dit werk, kan hij het misschien uitbesteden.

Dit kost natuurlijk geld. De fruitteler zal dus moeten
afwegen of hij het risico van schade wil dragen of dat
gebruik van afweermiddelen de moeite waard zijn.
De schadegevoelige periode duurt in totaal voor appels en
peren ongeveer 6 tot 8 weken. Om gedurende deze periode
zo goed mogelijk de kraaiachtigen te weren, kan een

fruitteler een aantal middelen afwisselen.
De volgende combinatie van middelen op een perceel van 1
hectare appels of peren is mogelijk.
•

7

Een cassetterecorder en luidsprekers, 2 a 3 plastic kraaien
op stokken, 2 flash-harry‘s, 6 a 7 vlaggen en een radio. Deze
middelen kosten samen ongeveer fl 2500,-. Een schatting van
de benodigde arbeid per maand bij deze combinatie van
middelen, komt uit op 36 uur.

Wanneer het uitkomt zouden een aantal telers deze middelen
·

gezamelijk kunnen aanschaffen en laten rouleren.
Verder is het belangrijk dat de jagers ook actief meewerken
aa.n de verjaging.
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Hoofdstuk 6

REEENAFWEER

Reeen val1en_ onder de categorie "grof wild".
De problematiek over de reeenafweer ligt minder moeilijk dan
bij kraaienafweer.
Dit heeft twee oorzaken. Ten eerste zijn reeen beschermd.
Afschot kan worden geregeld door afschotvergunningen.
Ten tweede schrijft de wet duidelijk voor wat een fruitteler
moet doen om reeenschade te voorkomen.
Deze punten zal ik hieronder nader toelichten.

.

‘
6.1
Q

Afschotvergunningen

Voor het afschieten van reeen is een jachtakte en een afschot
vergunning nodig. Deze afschotvergunning wordt door Faunabeheer afgegeven.
Het aantal reeen wordt volgens een vaste procedure
vastgesteld. Door een aantal jagers worden de reeen geteld.
Dit aantal wordt gemeld aan Faunabeheer. Een commissie
bepaalt hoeveel reeen er geschoten mogen worden.
De jacht op reegeiten is vanaf 1 januari tot 15 maart
geopend, op bokken mag van 15 mei tot 30 september gejaagd
worden. Als een fruitteler ondanks de reeds afgeschoten reeen
nog steeds last heeft van reeen, kan hij via de jager een
aanvraag indienen voor extra afschot.
Voor de verantwoordelijkheden van de jachthouder en
grondgebruiker in het algemeen verwijs ik naar hoofdstuk 3.3.

6.2

·

Maatregelen door de teler

Reeen zijn beschermd. Wanneer de fruitteler de middelen heeft
toegepast die Faunabeheer voorschrijft en toch schade heeft.
kan hij aanspraak maken op een tegemoetkoming uit het
jachtfonds. Zie voor de werking van dit fonds 3.6.
Er is met een aantal middelen geexperimenteerd om reeen te
verjagen. Met geurstoffen is men bezig geweest en met
plukjes mensenhaar aan een ijzerdraad. Deze middelen hadden
niet het gewenste resultaat en werkten heel kort. Na een
flinke regenbui of windvlaag waren de middelen niet meer
effectief.
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Afrasteren is een kapitaalsintensieve manier om een perceel
vrij van reeen te houden.
Reeen kunnen zo niet meer in de boomgaard komen. Wel moet er
op gelet worden dat bij zware sneeuwval de sneeuwduinen
worden weggehaald omdat de reeen anders gemakkelijk over de
Ook moet de omheining regelmatig
omheining kunnen stappen.
Bij constatering van

op gaten worden gecontroleerd.

nalatigheid door de wico, komt de fruitteler niet in
aanmerking voor een vergoeding.
Reeen hebben de ruimte nodig om te springen. Dit kan worden
bemoeilijkt door greppels te graven en bomen te planten om de
boomgaard.
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Palcn:
Hockpalcn en sehoorpalcn:
Gaas:
Puntdraad:

lang 3 m cn 12 em O
lang 3.50 m en 15 cm O
licht Ursus vlcchtwerk 200/22
motto 500

Palen, hoekpalen en schoorpalen moeten onder vacuiimdruk gecreosoteerd zijn volgens enkel Rüping~proces l\l.F.N. 3255
met 125 kg/ma.
Het gaas moet i 20 cm worden ingegraven; zie tekening.
figuur 10 2 Raster tegen reeen.

De aanschaf en de kosten van het plaatsen van het raster
vergoedt Faunabeheer niet. Deze kosten komen dus op rekening
van de fruitteler. (Een raster om een perceel van 3,5 hectare
groot met boven het raster twee extra draden op 30 cm afstand

kost inclusief arbeid rond fl 16000,-).
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van de jacht
Openingstijden

is opengesteld
Wildsoorten waarop de jacht
Periode waarin de
jacht is geopend'

Kleinwild1
sept.

t/m 31 dec.

1
wildso0rt(en)

patrijzen

fazantehennen15
hazen,
t/m 31 dec.
15 sept.
Iazantehanen, houtsnippen
t/m 31 jan.
okt.

I

waierwiid
•

24 juli
18 aug.
1 sept.

t/m 31 jan.
t/m 31 jan.
t/m 31 jan.

I

1

l
1
1

i

platyrhynchos)
wilde eenden (Anas
watersnippen
slobeenden, wintertalingen,
en meerkoeten
krakeenden, pijIsmienten, tafeleenden,
toppereenden,
kuifeenden,
staarten,

rietganzen
grauwe ganzen, kolganzen en
(anser fabalis)

1 nov.
Overig wild
gehele jaar

t/m 31 dec.

goudplevieren

ekhoutduiven, zwarte kraaien, kauwen,

1

ten (Felis catus)
bunzings, wezels, hermelljnen

1
'

katsters, konijnen, vossen, verwilderde

t/m 15 febr.
vlaamse gaai
t/m 30 april
15 juli
poel-snippen
bokjes,
bonte kraaien, zomertalingen,
De jacht op de roeken.
en eekhoorns is niet geopend.
' behoudens wijzigingen

15 aug.

l
1

1

Grofwild
ledelherten, reeen, damherten, moeDe jacht op alle soorten grofwild
en wordt slechts op vergunning
geopend
is
niet
zwijnen)
van
llons en wilde
Faunabeheer van het Ministerie
en
Milieu
Natuur,
Directie
van de
Landbouw en Visserij opengesteld.

Niet vermelde wildsoorten Jachtwet genoemde wildsoorten, welke
op de overige in de
•

De jacht
niet geopend.
opsomming voorkomen, wordt
niet in de bovenstaande
boornmarters.
grofwildsoorten, korhoenders.
zeeDit betreft de genoemde
sylvestris), dassen, otters en
steenmarters. wilde katten (Felis
honden.

'l
.
'
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Schanuujsche weergave van de verantwoordelükheden die de jachtwet voorschrüfn
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Telefoonnummers van de provinciale wico's.

P
Groningen
Friesland

-

Drente

050 - 23 91
058 - 44 33

11
13

05920 - 2 79

11

Q
Overijssel

038 - 21 05 33

Gelderland

085 -

Utrecht

030 - 52 08 34

62 91

11

Noord-Holland

023 - 31

Zuid-Holland

070 - 92 44 81

Zeeland

01100 -

(toestel 327 en 388)

90 21

1

64 40

- 67 87 55 (toestel 431)

Noord-Brabant

013

Limburg

04750 - 3 42 51

O

Ministerie van Landbouw
en Visserij, Directie Natuur, Milieu
’s
en Faunabeheer,
Gravenhage 1 070 - 79 39 11.

Bijlage

IV

Schematische weergave van de werking van de
wildschadecommissie en het jachtfonds.
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