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introductie van de wolf in Nederland heeft 
het takenpakket van de taxateurs van Wiberg 
uitgebreid. Verplak heeft hiervoor een cursus 
moeten volgen, waarin hij onder meer leerde 
over de leefwijzen van de wolf en het her-
kennen van sporen en vraatbeelden. Bij een 
geval van wolvenschade moet de taxateur 
DNA afnemen (om vast te stellen of het niet 
toch om een hond ging). Achter in zijn auto 
heeft hij een speciale kit met buisjes voor alle 
te nemen monsters: ontlasting, bloed, DNA, 
vlees van de wondranden. Ook moet hij een 
vragenlijst invullen over de locatie van de 
beten, of het kadaver is verplaatst, hoe zwaar 
het dier is aangevreten enzovoorts. „Deze 
gaan naar BIJ12 om de dader vast te stellen, 
en daarmee te bepalen of de eigenaar recht 
heeft op compensatie. Was het inderdaad 
een wolf, dan wordt de schade vergoed.”

nooit zitten, waar ze foerageren, en hoe 
gewassen zich herstellen.”

In w-vorm over het perceel
Het meten van vraatschade in gras gebeurt 
op een andere manier. Daarvoor heeft hij een 
speciaal instrument: een meetstok met een 
plateau dat op de bovenkant van het gras 
blijft liggen. „We lopen in een w-vorm over 
het perceel om een gemiddelde vast te stel-
len.” Als referentie neemt hij de zijkant langs 
de afrastering, waar ganzen niet vreten.
Bij elk perceel waar hij controleert, kijkt hij 
in zijn tablet in het betreffende dossier: is er 
al eerder schade gemeld, hoe groot was die 
schade en op welk deel van het perceel zat 
het. De tablet gebruikt hij ook voor het inte-
kenen van de schadeplek. Hij loopt naar de 
uiterste hoeken van de aangevreten plekken 
en markeert daar in zijn tablet de gps-codes. 
„Dat werkt perfect. Als je het met de hand 

moet doen, zit je er zo een halve hectare 
naast.” Is het hele perceel aangevreten, dan 
kan hij met één druk op de knop het perceel 
in zijn geheel markeren.
Als een boer schade heeft gemeld, rukt Ver-
plak uit. Hij spreekt met de boer en bekijkt 
de schade in het gewas. Bij de meeste ge-
wassen doet hij dat door het aantal planten 
op een aantal vierkante meter te tellen of te 
schatten. Datzelfde doet hij op een plek in 
hetzelfde perceel waar de stand wel goed is. 
Dat laatste is vaak het punt dat de meeste 
discussie oplevert met de boer. „Over de 
schade zijn we het vaak wel eens, maar de re-
ferentieplek is lastiger. De boer ziet vaak een 
betere plek waarop we kunnen meten. Maar 
uiteindelijk bepaalt de taxateur de plek.”
De mobiele telefoon van Verplak rinkelt: een 
wolvenschademelding van BIJ12. Een aantal 
ooien en lammeren is gewond geraakt of 
gedood door een wolf. De melding komt uit 
Drenthe, dus hij hoeft er niet op af. De her-

Verplak markeert met gps in zijn 
tablet de aangevreten velden. 
„Dat werkt perfect. Als je het met 
de hand moet doen, zit je er zo 
een halve hectare naast.”

Tekst en beeld: Fenneke Wiepkema 

Verplak let op verdachte plekken in het gewas: graszaad dat pleksge-
wijs nog overeind staat (foto boven) of cirkels van onkruid in graan 
(foto onder).
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