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Dossier
Wildschade
voorkomen

co

In dit dossier bekijken we een aantal
technieken die mogelijk kunnen helpen
om ervoor te zorgen dat wilde dieren niet
langer komen meegenieten van de arbeid
van de boer. Voor alle duidelijkheid: we
beperken ons tot schade aan gewassen.
Over de problematiek van landbouwdieren
die gedood worden door roofdieren zullen
we het later nog uitgebreid hebben.
Maar één ding is nu al zeker: er zijn geen
mirakeloplossingen tegen wildschade!
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Hoe vermijden
we dat wild onze
broodwinning
inpikt?
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Wildschade is zo oud als de landbouw zelf. De boer werkt
immers met en in de natuur en dat betekent dat hij de
wetten van de natuur moet ondergaan. Dat betekent ook
dat elk wezen vecht voor zijn voedsel. Als wilde dieren dan
een rijkelijk gedekte tafel tegenkomen met gewassen die ze
lekker vinden of als een roofdier een weide met allemaal
lekkere hapjes ziet, dan hebben we het recept voor een
catastrofe klaar. De boer zal er dan ook alles aan doen om
zijn oogst en zijn dieren te beschermen, want dat is nu
eenmaal zijn broodwinning.
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Bart Vleeschouwers

Eerste hulp bij wildschade
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Als je wildschade hebt, kan je in sommige gevallen een schadevergoeding krijgen. Maar let op: schade door bejaagbaar wild
komt niet in aanmerking voor een vergoeding. Bejaagbaar wild
zijn onder andere houtduiven, konijnen, hazen, grauwe ganzen,
Canadese ganzen, vossen, edelherten en everzwijnen.
Wanneer de schade is veroorzaakt door niet-bejaagbaar wild of
beschermde soorten kan je een schadevergoeding aanvragen.
Je hebt na vaststelling van de schade twaalf werkdagen de tijd om
een dossier in te dienen. Snel zijn is dus de boodschap!
Je dienstbetoonconsulent in de provincie kan voor jou uitzoeken
of je recht hebt op een schadevergoeding en kan je helpen met het
opmaken van een aanvraagdossier. Dus stel je schade door wild
vast, neem dan steeds zo snel mogelijk contact op met Dienstbetoon Boerenbond.
Je kan met al je vragen voor dienstbetoon terecht op het
nummer 016 28 61 61 (op werkdagen tussen 9 en 16.30 uur) of
corona@boerenbond.be.
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Wildschade bij
het praktijkonderzoek
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Inagro deed gedurende vele jaren onderzoek naar technieken om schade
door wild te voorkomen. Het areaal industriegroenten – onder meer
koolgewassen en erwten en bonen –in West-Vlaanderen is daar zeker
niet vreemd aan. Maar ook akkergewassen als soja, koolzaad en andere
hebben te lijden van vraat door vrijbuiters als hazen, konijnen en
houtduiven. Welke conclusies kunnen we uit dit onderzoek trekken? We
hadden een gesprek met Sabien Pollet, onderzoeksleider tuinbouw
openlucht, en met Kim De Bus, adviseur agro-milieu.
Bart Vleeschouwers

Inagro is gedurende vele jaren bezig
geweest met het uittesten van technieken om wildschade te voorkomen. Wat
zijn de algemene conclusies die uit al
dit onderzoek komen?

32
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Sabien: “Er zijn in het verleden allerlei
middelen en technieken voorgesteld
die het einde van het probleem zouden
betekenen, maar uiteindelijk hebben
ze allemaal één ding gemeen: ze

werken meestal wel degelijk, maar
slechts voor een tijdje, soms maar
enkele uren. We mogen duiven, hazen
en konijnen niet onderschatten, ze
merken al heel snel dat dat rare ding
dat daar in het veld staat en dat lawaai
maakt of lichtflitsen uitstuurt, steeds
op dezelfde plek staat en blijkbaar niet
echt gevaarlijk is.
Bij de telers is de vraag naar een oplossing nochtans erg groot, want de
schade die wilde dieren die aan
bepaalde gewassen aanrichten kan
enorm oplopen. Wie een vlucht houtduiven op zijn veld vroege bloemkool
krijgt, kan al snel tien tot zelfs tientallen percenten opbrengst verliezen. Dat
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Kim De Bus :

“Het afwisselen van
technieken helpt om
langer wildvrij te
blijven.”

rig

Als je dan toch iets zou adviseren,
wat zou je boeren dan aanraden om
bijvoorbeeld koolgewassen te
beschermen?
Sabien: “Ik denk dat hoe dan ook de
belangrijkste en op termijn de meest
haalbare oplossing is om netten te leggen over de gewassen, zeker als het
over relatief kleinere percelen gaat
zoals die voor de verse teelt bijvoorbeeld. We stellen trouwens vast dat
vooral jonge aanplantingen, of jonge
planten in het algemeen, aangetast
worden. Als men regelmatig een
nieuwe strook aanplant of inzaait dan
kan men de netten van de grotere
planten na een tijdje verplaatsen naar
de jongere. Op die manier moet men
niet de hele oppervlakte overdekken.
We stellen immers vast dat als het
gewas op een perceel groter wordt, er
minder vogels of ander wild zich zal in
ophouden. Als ze geen vrij zicht meer

verkrijg je als het wild de associatie
gaat maken tussen een afweermiddel
en het risico om afgeschoten te worden. Maar dan moet er natuurlijk zeer
regelmatig op de percelen gejaagd worden, en dat is nogal eens een probleem.
We hebben een goed contact met de
jagersvereniging Sint-Hubertus, maar
die kan ook niet meer doen dan haar
leden stimuleren om een goede verstandhouding te hebben met de boeren. Tegenwoordig zijn veel jagers hobbyjagers die in het beste geval in het
weekend wat tijd hebben om te jagen.
We stellen ook vast dat er jagers zijn
die liever in de Ardennen of in de bossen gaan jagen op everzwijnen of
grootwild omdat dit veel spectaculairder is dan op duiven schieten.”
Sabien: “Een bijkomend probleem is
dat het sop vaak letterlijk de kool niet
waard is. Een houtduif brengt meestal
niet genoeg op om een cartouche, een
patroon met hagel, te betalen. Daarbij
is het jagen op duiven ook erg frustrerend omdat je telkens maar één of in
het beste geval enkele duiven per schot
kan neerleggen terwijl de rest van de
vlucht kan ontkomen en in de omgeving blijft wachten tot de kust weer
veilig is. Daarom is het ook zo belangrijk dat er regelmatig gejaagd wordt.
Dat creëert bij de dieren een ongemakkelijke sfeer die hen doet uitwijken
naar veiligere oorden.” ->

en

hebben over de omgeving voelen ze
zich minder op hun gemak voor roofdieren en zoeken ze eerder percelen op
met lagere planten.”
Kim: “Wat ook belangrijk is, is om
eventuele verjagingstechnieken regelmatig van plaats te veranderen. Een
‘scarey man’ verliest snel zijn effect als
hij altijd op dezelfde plek blijft staan
maar als hij regelmatig verplaatst
wordt, zal hij langer effectief blijven.
Ook het afwisselen van technieken
helpt om langer wildvrij te blijven.
Door meerdere technieken af te wisselen, kan men er soms in slagen om de
gevoeligste periode te overbruggen

ht

is vaak net de winstmarge die er voor
de boer in zit.
Als onderzoekers staan we zelf ook
machteloos als mensen ons contacteren die hun oogst vernield zien door
duiven of andere wilde dieren.”
Kim: “Wij moeten hier op het proefcentrum ook alle zeilen bijzetten om te
beletten dat onze eigen proeven mislukken omdat konijnen of hazen hele
plekken kaalvreten. En dat gaat erg ver,
want nu stellen we al vast dat bijvoorbeeld hazen soms over de netten lopen
die we over de gewassen hebben
gelegd en zo de planten opeten door de
mazen van het net. Hier en daar worden zelfs de netten kapot geknaagd!
We worden verplicht om een afsluiting
rond onze proefpercelen te zetten om
schade te voorkomen. Maar dan moeten we goed opletten dat we binnen
die afsluiting geen konijnen of hazen
opsluiten, want die krijgen dan
natuurlijk vrij spel. Het is echt niet
eenvoudig, ja zelfs frustrerend, als we
gevraagd worden om een sluitend
advies te formuleren.”

wanneer de planten klein zijn. Maar we
mogen ons geen illusies maken, ook bij
grotere planten kan er enorme schade
optreden. Soms zitten duiven boven op
spruiten om de kop eruit te pikken.
Tegelijk bevuilen ze de hele plant dan
met hun uitwerpselen zodat de spruiten onverkoopbaar worden.”
Kan de jacht een oplossing bieden?
Kim: “Een goede samenwerking met de
jager is van zeer groot belang om wildschade te voorkomen of zelfs maar te
minimaliseren. Als de jager zijn werk
niet goed doet, dan helpen al die middeltjes niet echt. Het beste resultaat

Sabien Pollet :

“Als boer sta je best op
goede voet
met de jager.”
Boer&Tuinder • 22 oktober 2020
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Is er dan geen enkele sluitende oplossing te bedenken?
Sabien: “Zoals ik al zei, alleen een
afwisseling van technieken, gecombineerd met een consequente bejaging
kan de wildschade enigszins onder
controle houden. De boer doet er dus
goed aan om op goede voet te staan
met de jager op zijn percelen, maar dat
is natuurlijk iets dat je niet kunt commanderen. Uiteindelijk is het de eigenaar van het perceel die het jachtrecht
verhuurt en dus kies je niet zelf de
jager.”
Kim: “Ik wil graag afsluiten met een
positieve noot. We hebben de laatste

tijd toch goede resultaten behaald met
een nepvos (zie p. 33). Dat is een
afbeelding van een sluipende vos op
hardboardkarton. Als je die regelmatig
verplaatst in het perceel, dan voelen
duiven zich niet echt op hun gemak en
zoeken ze liever andere oorden op waar
ze zich veiliger voelen. Je weet nooit of
het om een echte of om een nepvos
gaat. Voor konijnen of hazen helpt die
spijtig genoeg niet. Maar opgelet: ook
hier zal na een tijdje wel gewenning
optreden. Misschien moeten we als
boer de echte vossen beter gaan verzorgen, die ruimen in ieder geval heel
wat potentiële miserie op. Maar ja, dat
hebben mensen met kippen dan weer
niet graag. Zo zie je, het is moeilijk om
voor iedereen goed te doen.” n
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rijker wordt maar als je eerst de netten
moet verwijderen en ze er nadien weer
opleggen, vraagt dat veel tijd en handenarbeid en ga je daar als boer
tegenop zien. Je moet echt alle voor- en
nadelen tegen elkaar afwegen voordat
je kiest hoe je je teelten beschermt.”

www.natuuralsgoedebuur.be en
www.inagro.be/publicaties > Geef als
zoekterm ‘vogelafweer’ in.
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Kim: “Hier komen we wel bij een ander
probleem: de meeste methoden, ook de
jacht, verleggen het probleem naar
andere percelen waar de druk kleiner
is. Het is dus niet gemakkelijk om een
sluitende oplossing te vinden waarmee
iedereen geholpen is. Een regionale
aanpak waar in een hele streek op een
gecoördineerde manier gewerkt wordt,
kan misschien enig soelaas bieden,
maar in een verstedelijkt gebied als
Vlaanderen bots je al snel op grenzen
waar je niet voorbij kunt. Netten of een
afsluiting rond de percelen zijn misschien nog het beste. Alleen is dat voor
grote percelen met industriegroenten
meestal niet rendabel te maken. De
marge is daar zo klein dat alle bijkomende kosten er te veel aan zijn. Een
bijkomend probleem met netten of
afsluitingen is dat die steeds in de weg
staan als er op het perceel moet
gewerkt worden. We zien dat mechanische onkruidbestrijding steeds belang-

Ook schrikbalonnen in de fruitteelt is een veel gebruikt vogelafweersysteem. Bij wind zullen deze beginnen bewegen.
Ze werken maar heel korte tijd omdat er snel gewenning optreedt.

34

Boer&Tuinder • 22 oktober 2020

Een net over een teelt kan erg efficiënt zijn omdat het de
belagers van de teelt afschermt van het gewas. Er zijn veel
verschillende soorten netten op de markt die je voor
meerdere doeleinden kan inzetten. Sommige fijnere
netten (gaas) kunnen ook een bescherming geven tegen
insecten.
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Bart Vleeschouwers
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Netten
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Niettegenstaande geen enkel systeem wild
schade efficiënt (en liefst goedkoop) volledig
kan voorkomen, blijft het nodig dat je als teler
actie onderneemt. Daarom brengen we in dit
artikel een aantal technieken onder de aandacht.
We geven telkens een korte beschrijving, samen
met de plus- en minpunten van de techniek.
Het is aan de boer om zijn keuze te maken en te
zorgen voor een goed gebruik. Het afwisselen
van plaats én van techniek, gekoppeld aan een
consequent en volgehouden jachtbeheer, blijft de
algemene regel. Het is ook belangrijk om
te noteren dat bijzondere bejaging
enkel kan toegelaten worden als je
als boer voldoende beschermings
maatregelen hebt genomen uit
de code van goede praktijk.

nd

Technieken
om wild
weg te
houden

+

• Groot aanbod van verschillende kwaliteit en prijsklassen
beschikbaar in de handel;
• Meestal vlot herbruikbaar, zij het voor een beperkt
aantal keren;
• Nog steeds de meest efficiënte techniek (zeker tegen
vogels).

• Onhandig om af te rollen of op te rollen, alhoewel er
tegenwoordig al wel systemen bestaan om dit (deels) te
mechaniseren;
• Veel handenarbeid nodig;
• Tijdverlies als er op het perceel moet gewerkt worden,
bijvoorbeeld voor mechanische onkruidbestrijding of bij
behandeling tegen plantenziekten of plagen;
• De netten mogen niet beschadigd zijn;
• Ze zijn windgevoelig en moeten steeds goed vastgelegd
worden;
• Onder de netten ontstaat een microklimaat dat ziekten
en plagen kan uitlokken.

Boer&Tuinder • 22 oktober 2020

35

er

Het gaat hier over een apparaat waarbij een felgekleurde
pop (meestal oranje) door een ventilator op regelmatige
tijden opgeblazen wordt. Tegelijkertijd maakt de machine
ook meestal een fel geluid. Na enige tijd zakt deze
opblaaspop weer in. De frequentie kan je zelf instellen.
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• Efficiënt (indien goed geplaatst);
• Meestal goed herbruikbaar.
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• Relatief duur;
• Plaatsen en opruimen is erg arbeidsintensief;
• Lastig als er op het perceel moet gewerkt worden
maar meestal toch iets handiger dan netten omdat
men een poort kan voorzien;
• Opletten om geen dieren in te sluiten;
• Helpt niet tegen vogels;
• Stroom zetten op schrikdraden vraagt batterijen die
regelmatig moeten opgeladen worden.
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+

• Relatief efficiënt op voorwaarde dat de installatie regelmatig verplaatst wordt en met een variabel ritme wordt
opgeblazen;
• Werkt ook goed tegen vogels;
• Gecombineerd met een zwaailicht is het effect nog
beter.

• Duur;
• Men heeft een (auto)batterij nodig en die heeft soms de
neiging om pootjes te krijgen;
• Batterij heeft een beperkte werkingsduur en moet regelmatig opgeladen worden;
• Gevaar voor vandalisme (scarey men worden nogal eens
slachtoffer van jagers …);
• Na een tijd treedt gewenning op.
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Scarey man
(angstaanjagende man)
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Meer en meer moeten telers afsluitingen rond hun
percelen plaatsen omdat andere technieken niet meer
werken. Dit is wel een efficiënte techniek als hij goed
wordt toegepast. De afsluiting moet voldoende hoog
zijn, mag geen te grote mazen hebben en onderaan
mogen er geen gaten zitten, een gedeelte ingraven is
meestal aangewezen.
Afsluitingen tegen everzwijnen of reeën zijn dan weer
van een heel andere orde, die moeten veel robuuster
zijn en liefst voorzien worden van enkele elektrische
schrikdraden.
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Afsluitingen

Roofvogel
vlieger

Er zijn heel wat apparaten ter beschikking die heel eenvoudig toe te passen
zijn zoals blinkende en/of ritselende
linten of blinkende ballonnen. Bij
wind zullen deze beginnen bewegen
en ritselen wat dieren zal wegjagen.

Het gaat hier over apparaten
met een afbeelding van roofvogelogen die wild kunnen
afschrikken. Dit bestaat in
verschillende vormen: op
ballonnen of op een vlieger
bevestigd aan een paal.

Een vlieger met een afbeelding
van een roofvogel die bevestigd
is aan een paal van enkele
meters hoog. Door de wind
gaat de vlieger omhoog en
cirkelt dan als een roofvogel
boven het veld.
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Hawk eyes
(havikogen)

rig

py

• Geraken gemakkelijk beschadigd of
lopen leeg (ballonnen) en zijn erg
windgevoelig;
• Werken maar heel korte tijd omdat
ze snel gewenning geven;
• Bij weinig wind is het effect minder;
• Veel materiaal nodig om een perceel
te ‘bedekken’;
• Risico op bevuiling van het perceel
met stukken lint of kapotte ballonnen;
• De touwen kunnen planten beschadigen of problemen veroorzaken bij
het oogsten.
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• Goedkoop;
• Dekt een grotere oppervlakte dan linten of gewone
blinkende ballonnen.

• Goedkoop
• Werkt langer dan vele andere
technieken.
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• Goedkoop;
• Men kan dit gemakkelijk zelf maken.
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Schriklinten of
ballonnen

• Geraken gemakkelijk
beschadigd of lopen leeg
(ballonnen) en zijn erg
windgevoelig;
• Werken maar korte tijd.

• Geraakt gemakkelijk beschadigd bij sterke wind;
• Bij weinig wind gaat hij niet
omhoog en werkt het niet;
• Moet regelmatig verplaatst
worden.
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Men kan een valkenier inhuren om
regelmatig met een echte roofvogel
te patrouilleren in het perceel.
Dit werkt op dat moment zeer
efficiënt. Je kunt ook proberen om
wilde roofvogels te lokken door
zitstokken te plaatsen in het
perceel, maar dat lost niet veel op
als er weinig roofvogels in de
streek zijn.

Lasertechnologie is beschikbaar onder
verschillende vormen: als laserpen, een
soort zaklamp met een laserstraal die
gericht kan worden op duiven, konijnen
of hazen die in het perceel zitten. Er
bestaan ook systemen die vast in het
perceel staan en die op regelmatige
tijdstippen een laserstraal over het
perceel laten gaan. Een andere techniek
zijn de flitslichten. Dit zijn toestellen
die men verspreid in het veld moet
zetten en die regelmatig beginnen te
flitsen en meestal ook lawaai maken.
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• Erg efficiënt, alhoewel men zich
kan afvragen of de valkenier zelf
niet voor meer afschrikking
zorgt dan de roofvogels.
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• (Zeer) duur;
• Te onregelmatig, de valkenier
kan maar af en toe komen;
• Het is een vorm van bejaging
waarbij de jachtwetgeving
speelt;
• Niet gemakkelijk om een
valkenier te vinden;
• De jachtrechthouder moet zijn
toestemming geven.
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• Werken vrij goed in de schemering of
het donker (vaak het moment dat er
veel schade is).

• Laserpen moet manueel bediend
worden en is dus maar sporadisch
efficiënt;
• Systemen werken niet in volle
daglicht;
• Na een tijdje treedt gewenning op;
• Vaste installaties zijn duur en
vandalismegevoelig.

Installaties die met behulp
van luidsprekers alarm
kreten van vogels of kreten
van roofvogels verspreiden.
Deze toestellen kunnen
meestal vlot geprogram
meerd worden om op
onregelmatige tijdstippen
verschillende kreten te
verspreiden.

+
• Vrij efficiënt gedurende
een zekere tijd.

• Duur;
• Meerdere toestellen
nodig voor grotere
percelen;
• Mogelijk geluidshinder
voor de buurt;
• Batterij moet regelmatig
opgeladen worden of
vervangen;
• Draden kunnen
hinderlijk zijn bij
grondbewerking.

© SHUTTERSTOCK.COM
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Geluids
installatie
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Laser en
flashing lights

+
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Echte
roofvogels
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• Spoelen gemakkelijk af met de
eerste regenbui en de behandeling moet dan herhaald worden. Producten die langer op de
plant blijven kleven, kunnen
dan weer problemen geven als
de planten geoogst moeten
worden. Niemand houdt van
bloemkolen met een vieze
smaak;
• Geen zekerheid dat al deze
producten wel in regel zijn met
de wetgeving op de gewas
beschermingsmiddelen.

© INAGRO
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Gaskanon
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• Gemakkelijk toe te dienen.
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Een levensechte afbeelding op
hardboard van een vos die door
het gewas sluipt zorgt bij vogels
voor een afschrikkingseffect. Er
zijn ook afbeeldingen van andere
dieren op de markt die vaak zelfs
bewegende onderdelen hebben
zoals vleugels die op en neer
gaan. Ook een jagerssilhouet
bestaat.
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Nepvos
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In de handel zijn er heel wat preparaten beschikbaar die het wild
van de gewassen kunnen afhouden door ze te spuiten op de
planten. Ze hebben effect doordat
ze een slechte smaak (bijvoorbeeld tabasco) of een onaangename geur geven aan de planten.
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Chemische
producten

+

• Werkt vrij efficiënt en kan een
langer effect hebben als de vos
regelmatig verplaatst wordt;
• Goedkoop.

• Werkt niet tegen hazen en
konijnen;
• Moet toch steeds afgewisseld
worden met andere verjagingstechnieken.

Installatie die op regelmatige
tijdstippen een of enkele schoten
van een kanon afvuurt. Het
kanon werkt op basis van gas dat
in een aparte gasfles aangesloten
wordt.

+
• Werkt redelijk efficiënt vooral
als het gecombineerd wordt
met echte bejaging;
• Kan vrij grote oppervlakten
bedienen.

• Duur;
• Vandalismegevoelig, vooral
omdat het erg hinderlijk kan
zijn voor de omgeving;
• In veel gemeenten zijn er
reglementen die het gebruik
beperken;

Aan dit dossier werkten mee:
Sabien Pollet, Kim De Bus (Inagro)
en Ignace Deroo, consulent
Biologische land- en tuinbouw,
Boerenbond en Bart Vleeschouwers.
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