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Toenemend aantal meldingen van wildschade

Wildschade in akkerbouwgewassen neemt steeds verder toe. Hoe ziet die 
schade er uit en hoe beoordeel je deze schade? Akkerwijzer ging op pad met 
faunaschade-taxateur Carel Verplak van Wiberg Taxaties. „Ik rijd iedere week 
wel een keer langs de percelen. Pas bij de oogst kunnen we de schade definitief 
bepalen.”

Faunaschade 
taxeren kwestie 
van lange adem

Geen dag is hetzelfde voor taxateur Carel 
Verplak. Als hij op pad gaat, weet hij van te 
voren niet wat hij die dag zal tegenkomen. 
De taxateur rijdt kriskras door zijn werkge-
bied tussen Duiven (GD) en de Duitse grens, 
door de zogeheten Rijnstrangen. Dit gebied 
kenmerkt zich door veel watergangen en 
plassen, bosschages, riet en moerassen. „Een 
paradijs voor ganzen”, is zijn ervaring. Hij 
kent het gebied inmiddels als zijn broekzak 
en dat helpt hem bij de uitvoering van zijn 

werk. „Het scheelt heel veel als je weet waar 
de probleempercelen zitten.” De problemen 
als gevolg van foeragerend wild lijken steeds 
groter te worden. Circa 90 procent van de 
schade wordt veroorzaakt door ganzen, en 
dat aandeel wordt langzaam groter.

Graan en graszaad in trek
De gewassen die het meest in trek zijn bij de 
ganzen, zijn graan (tarwe), gras en graszaad. 
Maar ook bieten en peen worden aange-
vreten als het de dieren zo uitkomt. „Als de 
bieten heel vroeg opkomen, willen de kol-
ganzen en brandganzen daar in vreten. Maar 
meestal zijn ze tegen opkomst van de bieten 
al weer weg.” Deze ganzen overwinteren in 
Nederland en trekken in het vroege voorjaar 
naar Scandinavië. De grauwe ganzen blijven 
meer in Nederland. 
Tarwe kan zich gedurende het groeiseizoen 

nog heel goed herstellen, is de ervaring van 
Verplak. „Als je in de winter een kaalgevre-
ten perceel ziet, denk je ‘hier komt niets meer 
van terecht’. Maar als je er een paar maanden 
later weer langs rijdt, is het toch weer goed 
hersteld.” Natuurlijk, de achterstand is er. En 
vaak zie je als je door het gewas loopt dat de 
stand holler is, waardoor de opbrengsten ach-
terblijven bij normaal. Desondanks verbaast 
de taxateur zich iedere keer weer over het 
herstellend vermogen van het gewas.
De groeiachterstand laat zich het beste zien 
als het gewas net in de aar staat. „De aange-
vreten stukken blijven dan zichtbaar achter, 
omdat ze nog geen aar hebben.”
Verplak loopt een perceel tarwe in waar eer-
der in het seizoen ganzen pleksgewijs schade 
hebben aangericht. In de hoek waar het 
gewas dunner staat, telt hij globaal de plan-
ten op een vierkante meter. „Zo heb ik een 
beetje in mijn hoofd hoeveel procent schade 
hier is.” Hij ziet meerdere wat kalere plekken 
in het perceel. „Hier is sprake van een verlies 
van 50 procent.”
Bij een perceel gerst is dat anders. „Hier zat 
flinke schade in. Dat zie je nu nog terug in de 
open plekken her en der.” Het onkruid heeft 
op deze plekken vrij spel, en maakt er met 
zijn paarse en roze bloemen een bont geheel 
van. „Als er veel onkruid staat, is dat vaak 
wel een teken van vraatschade. Je ziet ook 
dat het bijna allemaal cirkels van onkruid zijn, 
daar hebben de ganzen zitten vreten.”

Verdachte plekken
De graantellingen gedurende het groeisei-
zoen (minder aren per vierkante meter, 
fijnere aren) geven een eerste indicatie voor 
de schade. Vlak voor de oogst wordt de 
schade definitief vastgesteld. „Het gewas kan 
namelijk altijd nog een tweede keer worden 
aangevreten door ganzen.”

Dat geldt ook voor graszaad. „Ik probeer er 
dan tijdens de oogst te zijn. Dan zie ik op 
welke plekken duidelijk minder gras uit de 
combine valt. Dat zijn verdachte plekken.” 
Ook vraagt hij na de oogst de uiteindelijke 
opbrengst op bij de boer. Aan de hand van 
marktcijfers of de KWIN-gegevens wordt het 
schadebedrag bepaald. 
Graszaad is lastiger te taxeren. „Het ligt 
langer plat, waardoor je het niet goed kunt 
zien.” Als er plekken zijn die nog overeind 
staan, terwijl het gros ligt, is dat ook een 
teken. „Dat gras kan in een eerder stadium 
zijn aangevreten, waardoor het nog niet is 
afgerijpt.” In dit geval heeft hij eerder in het 
groeiseizoen ganzen aangetroffen op het 
perceel graszaad. „Het beeld dat je nu ziet, is 
daar dan een bevestiging van.” 
Het is een kwestie van veel observeren en in 
de gaten houden, zegt Verplak. „Ik rijd hier 
iedere week wel een keer langs. Zo zie ik 
waar de ganzen zitten en waar ze doorgaans 

Het scheelt heel veel 
als je weet waar de 
probleempercelen zitten
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