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1. Achtergrond 
 
Tijdens de bestuursvergadering van het Faunafonds van 2 september 2004 heeft het bestuur 
van het Faunafonds besloten een nieuw Meerjarenprogramma Onderzoek Faunafonds (MJP 
2005-2008) op te stellen. Ter voorbereiding is een literatuurstudie uitgevoerd door Bureau 
Drees in samenwerking met Altenburg & Wymenga naar de mogelijkheden tot het voorkomen 
en bestrijden van schade door beschermde inheemse dieren.  
 
Deze literatuurstudie is in maart 2006 gepubliceerd (Drees & Kuijper 2006)1. Dit rapport geeft 
inzicht in de recente resultaten van onderzoek op het gebied van schadebestrijding in binnen- 
en buitenland. Zeven thema’s waren onderwerp van studie: schade door (1) overwinterende 
ganzen en smienten, (2) overzomerende of jaarrondverblijvende ganzen, (3) knobbelzwanen, 
(4) kraaiachtigen, (5) mezen, (6) veldmuizen en bosmuizen en (7) de vos. 
 
Doel van het Meerjarenprogramma 2006-2010 is het verbeteren van het bestaande beleid en 
de middelen om schade door beschermde inheemse diersoorten te voorkomen en te 
bestrijden (Oord 2002). Nadat het Meerjarenprogramma door bestuur van het Faunafonds is 
vastgesteld, zal over het voorstel van gedachten worden gewisseld met overheden zoals 
Directie Natuur van het ministerie van LNV en vertegenwoordigers van de provincies, maar 
ook met belangenorganisaties voor landbouw, terreinbeheer en jacht. De betrokkenheid van 
mensen uit de praktijk van landbouw, jacht en terreinbeheer is mede bepalend voor de 
ontwikkeling van nieuwe vormen van weren, verjagen, biotoop- en populatiebeheer. Een 
kosteneffect analyse van de geleverde inspanning bij zowel beproefde als nieuwe methoden 
is hierbij van groot belang. 
 
Tom van der Have & Henk Revoort 
Dordrecht, 2006 
 
 
 
 

                                                           
1Drees, J.M. & Kuijper, D.P.J. 2006. Voorkoming en bestrijding van schade door beschermde 
inheemse dieren. Een literatuurstudie aan zeven thema’s. A & W-rapport 750, Altenburg & Wymenga, 
ecologisch onderzoek bv, Veenwouden. 
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2. Relevante wet- en regelgeving 
 
De Flora- en faunawet die op 1 april 2002 in werking is getreden regelt de bescherming van 
dier- en plantensoorten, maar ook de tegemoetkomingen voor bedrijfsmatige schade door 
beschermde diersoorten via het Faunafonds. In artikel 83, eerste lid, van de Flora- en 
faunawet zijn de taken van het Faunafonds vermeld. Deze zijn: 
 

A. Het bevorderen van maatregelen ter voorkoming en bestrijding van schade door 
dieren behorende tot bij algemene maatregel van bestuur aangewezen soorten; 

 
B. Het in daarvoor in aanmerking komende gevallen verlenen van tegemoetkomingen in 

geleden schade, aangericht door dieren behorende tot beschermde inheemse 
diersoorten; 

 
C. Gedeputeerde staten van de provincies van advies dienen over de uitvoering van 

taken, hen bij of krachtens de wet opgedragen; 
 

D. De minister van advies te dienen over een concrete aangewezen algemene maatregel 
van bestuur en een ministeriële regeling. 

 
In het tweede lid van artikel 83 is bepaald dat het Faunafonds de in het eerste lid omschreven 
doelen onder meer tracht te bereiken door het ter hand nemen of bevorderen van 
wetenschappelijk onderzoek. Jaarlijks is een bedrag voor onderzoek en voorlichting 
beschikbaar van ca. € 500.000. 
 
In het Besluit Faunafonds is in artikel 2 bepaald dat als soorten, bedoeld in artikel 83, eerste 
lid onderdeel a, van de wet, worden aangewezen de beschermde inheemse diersoorten 
genoemd in artikel 4, eerste lid, onderdelen a en b, van de wet. Deze bepaling beperkt het 
onderzoek dat door het Faunafonds kan worden verricht tot de beschermde inheemse 
diersoorten en betekent dat het bevorderen van maatregelen ter voorkoming en bestrijding 
van schade door exoten niet tot de taak van het Faunafonds moet worden gerekend.  
 
In artikel 84, eerste lid, van de wet is bepaald dat een tegemoetkoming als bepaald in artikel 
83, eerste lid, onderdeel b, slechts zal worden verleend voor zover een belanghebbende 
schade lijdt of zal lijden aangericht door dieren behorende tot een beschermde inheemse 
diersoort en die schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven. Een 
tegemoetkoming wordt naar billijkheid bepaald. 
 
In artikel 84, tweede lid van de wet is bepaald dat bij ministeriële regeling en in 
overeenstemming met gedeputeerde staten van de provincies, regels kunnen worden gesteld 
met inachtneming waarvan het Faunafonds beslist over een aanvraag voor een 
tegemoetkoming in de schade. Tot op heden heeft een dergelijke regeling het licht nog niet 
gezien, reden waarom het Faunafonds zelf op 10 april 2002 beleidsregels bekend heeft 
gemaakt waarin wordt aangegeven onder welke voorwaarden en omstandigheden het 
bestuur van het Faunafonds tegemoetkomingen in de schade zal verlenen.  
 
In de beleidsregels wordt onder schade verstaan uitsluitend bedrijfsmatige schade aan 
landbouwgewassen, bedrijfsmatig gehouden landbouwhuisdieren, bedrijfsmatige bosbouw, 
en bedrijfsmatige visserij. Voorts is bepaald dat geen tegemoetkoming wordt verleend voor 
schade door dieren behorende tot beschermde inheemse diersoorten aan opgeslagen 
gewassen, onroerende goederen en machines en voertuigen. Er zijn diverse effectieve 
methoden voorhanden om deze schade te voorkomen en voorlichting hierover heeft eerst 
prioiriteit. 
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3. Vormen van schade 
 
Het door het Faunafonds te entameren onderzoek dient zich te richten op het bevorderen van 
maatregelen ter voorkoming en bestrijding van schade door dieren behorende tot 
beschermde inheemse diersoorten, waarbij schade in diverse vormen kan ontstaan, te weten: 
 
Schade welke door vraat, wroeten, graven, vertrappen, schaven en vegen aan bedrijfsmatige 
akkerbouw-, veehouderij-, en tuinbouwgewassen,  bedrijfsmatige visserij en 
boomkwekerbijproducten; 
 
Schade welke is aangericht aan gebouwen, voertuigen en andere roerende goederen; 
 
Schade aan vissen of schaal- en schelpdieren welke ook door vissers worden gevangen; 
 
Schade door predatie of verdringing van andere beschermde dier- en plantensoorten; 
 
Schade door botsingen met vlieg- of overig verkeer; 
 
Schade door (onder)graven van wegen en waterkeringen; 
 
Schade door vraat, graven, wroeten en vertrappen aan begraafplaatsen, particuliere tuinen 
en (particulier) gehouden dieren; 
 
Schade door graven en wroeten aan sportvelden en golfbanen; 
 
Schade door het overbrengen van ziekten aan volksgezondheid en de gezondheid van 
(gehouden) landbouwhuisdieren. 
 
Deze vormen van schade vormen niet allemaal een even belangrijk onderzoeksdoel voor het 
Faunafonds. In de onderzoeksopdracht zal een nadere duiding en prioriteitsstelling moeten 
worden gegeven op welke vorm van schade het onderzoek zich in de eerste plaats zal 
moeten richten.  
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Figuur 1. Ontwikkeling in het totaal bedrag aan tegemoetkomingen (in €), inclusief de bedragen voor 
gedoogovereenkomsten voor ganzen, uitgekeerd door Jachtfonds en Faunafonds in de periode 1990-2005. 
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4. Ontwikkeling tegemoetkomingen Jachtfonds en Faunafonds 1990-2005 
 
 
Het totaal aan tegemoetkomingen uitgekeerd voor schade door beschermde diersoorten door 
het Jachtfonds en Faunafonds sinds 1990 is sterk toegenomen sinds de instelling in 1990 
(Figuur 1, Bijlage 1). Het totaal is gestegen van 1,5 miljoen euro tot 5.5 miljoen euro indien de 
bedragen voor de gedoogovereenkomsten voor ganzen buiten beschouwing worden gelaten. 
Sinds de instelling van het Beleidskader Faunabeheer in 2004 is het bedrag afgenomen 
omdat in de foerageergebieden agrariërs een vergoeding krijgen in het kader van de SAN. In 
2005 is het vermoedelijk incidenteel toegenomen door onverwacht grote schade veroorzaakt 
door veldmuizen in het noorden van het land (van Apeldoorn 2005). De verwachting voor 
2006 en 2007 is dat het totaal aan tegemoetkomingen iets boven de 5 miljoen euro zal 
uitkomen. 
 
Voor een analyse van de meest actuele samenstelling van het totaalbedrag is 2005 gekozen, 
waarbij de schade door veldmuizen niet is meegerekend. Figuur 2 laat zien dat het overgrote 
deel van de tegemoetkomingen (86%) voor schade door ganzen en smienten wordt 
uitgekeerd. De winterschade door Grauwe ganzen is bij de schade door overzomerende 
ganzen opgeteld, omdat in de winter een groot deel van de Grauwe ganzen afkomstig is uit 
Nederland.  
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Figuur 2. Samenstelling van het totaal bedrag aan tegemoetkomingen in 2005 exclusief veldmuis 
(Tabel 1). De winterganzen en smienten zijn exclusief Grauwe ganzen, zomerganzen zijn inclusief 
Grauwe ganzen. 
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5. Onderzoek 
 
 
5.1. Vormen van onderzoek 
 
Naast de verschillende wijzen waarop schade kan worden aangericht onderscheidt het 
bestuur verschillende vormen van onderzoek, te weten: 
 

a. Inventariserend onderzoek  Hiermee wordt een indruk verkregen van de omvang van 
het probleem en vervolgens een vraagstelling en hypothese geformuleerd. 

 
b. Toetsend onderzoek De vraagstellingen en hypothesen die tijdens inventariserend 

onderzoek zijn verkregen worden getoetst in de praktijk door gecontroleerde 
observaties eventueel aangevuld met modelontwikkeling en experimenten. 

 
c. Monitoring  Deze vorm van onderzoek is van groot belang bij de evaluatiemomenten 

van de Flora- en Faunawet. Monitoring kan worden gezien als herhaald 
inventariserend onderzoek dat weer als basis kan dienen voor een trendanalyse. 
Essentieel is dat in beheer en beleid heldere doelen zijn geformuleerd op basis van 
realistische ecologische aannames (vaak expert judgement). 

 
d. Trendanalyse en voorspellend onderzoek  Op basis van de analyse van trends 

kunnen mede op basis van ecologische aannames (“best available evidence”) 
voorspellingen worden gedaan over de ontwikkeling van populaties en de hieraan 
gerelateerde schade. 

 
e. Ontwikkeling van toepassingen  Met name uit het toetsende onderzoek kunnen 

ideeën voortkomen voor de ontwikkeling van apparatuur en methoden gericht op het 
weren van dieren of het beheer van populaties. 

 
 

5.2. Overzicht onderzoeksprojecten 
 
Omdat de Flora- en faunawet op eerst op 1 april 2002 van kracht werd, heeft de minister pas 
vanaf dat moment gelden voor onderzoek ter beschikking gesteld. Sinds de inwerkingtreding 
van de wet en de feitelijke start van de werkzaamheden van het Faunafonds zijn inmiddels 
een aantal onderzoeken afgerond en een aantal onderzoeken verkeren nog in de 
uitvoeringsfase (Bijlage 5). Voor een eerdere opsomming van deze onderzoeken wordt 
verwezen naar de brief aan de minister van LNV van 17 februari 2004 met kenmerk 
FF/2004.032. 
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Figuur 3. Ontwikkeling in het totaal bedrag aan tegemoetkomingen uitgekeerd voor schade door overwinterende 
ganzen en Smienten (exclusief Grauwe gans, inclusief de bedragen voor gedoogovereenkomsten) (gesloten 
cirkels) in vergelijking met het bedrage voor zomerganzen en Grauwe ganzen in de winter (open cirkels) in de 
periode 1990-2005. 
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6. Aard van de onderzoeksbehoefte en prioritering voor de jaren 2006-2010. 
�
 
6.1. Prioritering van onderzoek 
 
Hiervoor zijn de taken van het Faunafonds toegelicht en is aangegeven binnen welk kader 
het onderzoek door het Faunafonds zich dient te begeven. Hierna zal worden stilgestaan bij 
de aard van de onderzoeksbehoefte welke voor het Faunafonds bestaat en welke prioriteit 
daaraan voor de komende jaren moet worden gegeven.  
 
De volgende criteria zullen worden toegepast bij de prioritering van de onderzoeksbehoefte: 
 
1 de omvang van en trend in de tegemoetkomingen in de schade die voor een bepaalde 

diersoort door het Faunafonds wordt uitgekeerd, 
2 de actualiteit van een bepaald thema in relatie tot de taken van  het Faunafonds, 
3 de omvang van de hinder of overlast die een diersoort voor burgers veroorzaakt, 
4 de schade die een diersoort aan een andere beschermde dier- of plantensoort toebrengt.  
 
De prioriteit van het onderzoek aan verschillende groepen diersoorten volgens de 
bovengenoemde criteria is onderverdeeld in hoog, gemiddeld of laag (Tabel 1). Wanneer de 
onderzoeksbehoefte van het Faunafonds tegen deze achtergrond wordt bezien is met name 
de problematiek van de overzomerende ganzen, overwinterende ganzen en smienten een 
zeer belangrijk onderzoeksdoel. Dit volgt onder meer uit de ontwikkeling in de 
tegemoetkomingen voor schade die in de periode 1990-2005 door het Jachtfonds en 
Faunafonds zijn uitgekeerd (Figuur 3, Bijlage 1) en het aandeel ten opzichte van het totaal 
(resp. 32.7% en 50.8 % in 2005, Tabel 1). 
 
In het algemeen is het wenselijk dat voor de belangrijkste schadesoorten een analyse wordt 
gemaakt van de aard, trends en geografische verspreiding in de schadeclaims die bij het 
Faunafonds zijn ingediend in de laatste vijf jaar. Bij de onderzoeken is tot nu toe nog beperkt 
gebruik gemaakt van de bij het Faunafonds beschikbare informatie. Voorbeelden zijn 
Veldmuis (van Apeldoorn 2005) en zomerganzen (van der Jeugd et al. 2006). De 
regioconsulenten spelen bij de interpretatie van de gegevens vanzelfsprekend een 
belangrijke rol. 
 
  

Tabel 1. Samenstelling totaal bedrag aan tegemoetkomingen in 2005. 
�
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6.2. Onderzoek naar mogelijkheden tot beperking van schade aan de landbouw: 
 
Overwinterende ganzen en smienten: 
 
Overwinterende ganzen en smienten leggen verreweg het grootste beslag op de 
tegemoetkomingen in de schade die door het Faunafonds aan grondgebruikers worden 
verleend. Jaarlijks bedraagt de omvang van de tegemoetkomingen tussen de 2,6 en 4 miljoen 
euro (Tabel 1). Wanneer daarbij het bedrag wordt geteld dat jaarlijks door middel van 
opvangvergoedingen aan agrarische natuurverenigingen wordt geteld, overschrijdt het totale 
schadebedrag voor overwinterende ganzen en smienten de 7 miljoen euro (Figuur 4). 
 
Momenteel worden voor overwinterende kol- en grauwe ganzen en smienten 
foerageergebieden ingericht. Bij de inrichting van die gebieden rijzen een groot aantal vragen. 
Teneinde de opvanggebieden succesvol te laten zijn is verjaging naar de opvanggebieden 
noodzakelijk. Ten aanzien daarvan is behoefte aan duidelijkheid omtrent de wijze waarop de 
ganzen en smienten het best naar de foerageergebieden kunnen worden verjaagd.  
De prioriteit die aan elke vorm van onderzoek naar overwinterende ganzen en smienten moet 
worden gegeven is hoog! 
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Figuur 4. Ontwikkeling in het totaal aantal tegemoetkomingen uitgekeerd voor schade door overwinterende 
ganzen, exclusief Grauwe gans en inclusief de bedragen voor gedoogovereenkomsten, in de periode 1990-2005 
(gesloten cirkels) met het tweejaarlijks gemiddelde (dikke doorgetrokken lijn). 
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Overzomerende ganzen: 
 
Na de schade door overwinterende ganzen vormen de overzomerende ganzen  de tweede 
belangrijke diersoort waarvoor jaarlijks een aanzienlijk bedrag aan tegemoetkoming in de 
schade wordt verleend. Het totaal aan tegemoetkomingen voor landbouwschade veroorzaakt 
door in Nederland broedende ganzen is weergegeven in Figuur 5 samen met het totaal aan 
tegemoetkomingen voor schade door Grauwe ganzen in de winter. Een groot deel van de 
overwinterende Grauwe ganzen is afkomstig uit Nederland en de schade die zij veroorzaken 
hangt derhalve samen met de ontwikkelingen overzomerende ganzen. Uit de figuur blijkt dat 
de ontwikkeling in schadetegemoetkomingen van beide groepen ganzen op een 
logaritmische schaal dezelfde hellingshoek heeft. Deze samenhang ondersteunt het idee dat 
veel van de overwinterende ganzen hun oorsprong hebben in Nederland Hierbij is 
aangenomen dat de veroorzaakte schade recht evenredig is met het aantal ganzen. 
 
Behalve de schade die door overzomerende ganzen wordt veroorzaakt is ook het draagvlak 
voor acceptatie van schade door overzomerende ganzen aanzienlijk minder dan voor 
overwinterende ganzen. Dit verschijnsel is vanzelfsprekend alleszins verklaarbaar. Immers de 
overzomerende ganzen veroorzaken met name schade in de periode dat het vee in het land 
loopt en vormt daarmee een directe voedselconcurrent voor het vee. Bovendien brengen 
overzomerende ganzen schade toe aan oogstbare gewassen.  
De prioriteit die aan elke vorm van onderzoek naar overzomerende ganzen en smienten moet 
worden gegeven is eveneens hoog! 
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Figuur 5. Ontwikkeling in het totaal aan tegemoetkomingen (in €, logaritmische schaal) uitgekeerd voor schade 
door overzomerende ganzen, inclusief Grauwe gans, in de winter in de periode 1990-2005 (met lineaire 
regressielijnen). 
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Schade door kraaiachtigen: 
 
Schade door kraaiachtigen (zwarte kraai, kauw en roek) is voor veel grondgebruikers een 
voortdurende last. De schade die deze beschermde inheemse diersoorten veroorzaken 
bestaat uit vraat en pikschade aan granen, maïs, koolsoorten en fruit. Hoewel de zwarte kraai 
en de kauw sinds 1 april 2004 op de landelijke lijst zijn geplaatst en de roek in een aantal 
provincies waar deze dieren belangrijke schade veroorzaken op de provinciale vrijstellingslijst 
zijn geplaatst, hetgeen betekent dat grondgebruikers deze diersoorten ter ondersteuning van 
de verjaging mogen doden, blijven deze dieren nog steeds schade aan gewassen 
veroorzaken (Figuur 6). De tegemoetkomingen voor schade door roeken zijn na een piek in 
1999 weliswaar sterk afgenomen, maar zijn in omvang nog steeds aanzienlijk. Daarnaast is 
er ook in belangrijke mate sprake van overlast (zie www.faunafonds.nl). 
Onderzoek naar mogelijkheden om schade te voorkomen of te beperken blijft daarom een 
hoge prioriteit houden.  
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Figuur 6. Ontwikkeling in het totaal bedrag aan tegemoetkomingen uitgekeerd voor schade door kraaiachtigen in 
de periode 1990-2005. 
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Schade door zangvogels aan fruit: 
 
De laatste jaren is de schade die behalve kraaiachtigen ook door overige zangvogels aan 
fruitgewassen toebrengen aanzienlijk toegenomen (Figuur 7). In het kader van de 
(biologische) insectenbestrijding worden in fruitboomgaarden vaak biotoopverbeterende 
maatregelen, zoals het ophangen van nestkasten e.d., uitgevoerd om de populatie 
zangvogels te verhogen. Opvallend is dat in de periode dat het fruit rijpt de schade die 
zangvogels; mezen, vinken, zanglijsters en merels aan het fruit toebrengen wordt verhoogd. 
In dit verband bestaat behoefte aan inzicht in de vraag of er een relatie bestaat tussen de 
biotoopverbeterende maatregelen en de geconstateerde schade aan het fruit.  
Gelet op de sterke stijging in de schade door zangvogels aan fruit sinds 2001 moet hieraan 
een hoge prioriteit worden toegekend. 
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Figuur 7. Ontwikkeling in het totaal bedrag aan tegemoetkomingen uitgekeerd voor schade door zangvogels aan 
fruit in de periode 1990-2005 (dunne lijn) samen met het tweejaarlijks gemiddelde (dikke lijn). 
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Schade door knobbelzwanen: 
 
Knobbelzwanen zijn verantwoordelijk voor aanzienlijke schade aan graslanden en 
koolzaadpercelen in het noorden en westen van het land (Figuur 8). De gangbare middelen 
om knobbelzwanen van deze percelen te weren (stokken met vlaggen en knalapparaten) 
blijken in de praktijk maar beperkt effect te sorteren. Daarom bestaat grote behoefte aan 
onderzoek naar andere effectieve middelen om knobbelzwanen van graslanden en 
koolzaadvelden te weren.  
Prioriteit: hoog! 
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Figuur 8. Ontwikkeling in het totaal aan tegemoetkomingen uitgekeerd voor schade  

door Knobbelzwanen 1990-2005. 
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Schade door zoogdieren: veldmuizenschade aan suikerbieten, wortelen en grasland 
 
Figuur 9 geeft een overzicht in de ontwikkeling van de tegemoetkomingen voor schade door 
zoogdieren. In 2004/2005 is het Faunafonds veelvuldig geconfronteerd met de schade die 
veldmuizen hebben aangericht aan graszaad, suikerbieten, winterwortelen en grasland. Naar 
aanleiding hiervan zijn bij het Faunafonds vragen gerezen omtrent de ontwikkeling van 
veldmuizenpopulaties over een aantal jaren en of er in het voorjaar indicatoren kunnen 
worden gegeven die erop kunnen duiden dat de muizenpopulatie zich in de loop van het jaar 
tot een plaag kan ontwikkelen waardoor belangrijke schade aan gewassen kunnen optreden 
(Delattre et al. 1999).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 9. De totalen aan tegemoetkomingen (in €) voor (A) Damhert, (B) Das, (C) Edelhert, (D) Haas, (E) Ree, 
(F) Wild Zwijn in de periode 1990 - 2005. 
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Deze vragen zijn deels beantwoord door het rapport van Van Apeldoorn (2005). Indien in het 
voorjaar aanwijzingen kunnen worden gevonden voor een piek in veldmuisaantallen dan zou 
tijdig begonnen kunnen worden met lokale bestrijding.  
De prioriteit voor dit onderzoek naar de ontwikkeling een early warning systeem is hoog! 
 
 
Schade door wilde zwijnen 
 
Na de instelling van het nulstandbeleid en het aanwijzen van de twee leefgebieden Veluwe 
en Meinweg is het totaal aan uitgekeerde tegemoetkomingen sterk afgenomen (Figuur 9F).  
 
De aantallen Wilde zwijnen in de leefgebieden en in de omringende landen nemen recentelijk 
toe. Ook in het nulstandgebied nemen de aantallen toe mede door grensoverschrijdingen uit 
Duitsland. Het ontwikkelen van efficiënte werende middelen (o.a. geurgordijn) en het toetsen 
van de werkzaamheid bij Wilde zwijnen is hierbij van belang. 
De prioriteit voor dit onderzoek is gemiddeld. 
 
 
 
6.2. Schade aan andere bedrijven 
 
Onderzoek naar schade door konijnen aan sportvelden en golfbanen. 
 
In het kader van de taak van het Faunafonds die betrekking heeft op het adviseren van 
provincies op aanvragen voor een ontheffing voor afschot van konijnen op sportvelden en 
golfbanen bestaat behoefte aan onderzoek naar mogelijkheden om konijnen van dergelijke 
terreinen te weren. 
 
Een extra argument voor onderzoek naar deze maatregelen vormt de konijnenziekte VHS die 
momenteel de populatie konijnen in ons land ernstig aantast.  
De prioriteit aan dit onderzoek is gemiddeld!  
 
 
 
6.3. Onderzoek naar mogelijkheden in het kader van het voorkomen van overlast en 

hinder 
 
Onderzoek naar dieren die overlast veroorzaken: 
 
Vossen staan regelmatig in de belangstelling vanwege de schade die zij door predatie 
toebrengen aan gehouden landbouwhuisdieren (schapen, lammeren en freilandkippen) 
alsmede aan weidevogels (Mulder et al. 2005). De afgelopen jaren is een onderzoek 
gehouden naar de omvang van de predatie van weidevogels door vossen. De resultaten 
hiervan zijn in 2005 gepubliceerd (Schekkerman et al. 2005). Naar mogelijkheden van het 
voorkomen van predatie op landbouwhuisdieren, is bij het Faunafonds weinig bekend. 
Hoewel de omvang van de verleende tegemoetkomingen in deze vorm van schade beperkt 
is, wordt voor deze vorm van schade wel vaak een verzoek voor een tegemoetkoming 
ingediend, maar wordt het verzoek veelal afgewezen, wat meestal leidt tot een bezwaar- en 
beroepsprocedure.  
Gelet op deze effecten is de prioriteit die hieraan moet worden gegeven hoog. 
 
Behalve vossen zorgen roeken en steenmarters in toenemende mate voor overlast voor 
burgers. De roek broedt in kolonies in bomen. Vaak zijn roekenkolonies in bebouwde 



Meerjarenprogramma onderzoek Faunafonds 2006-2010 

 

Plan van aanpak                                                          
 

23 

omgevingen te vinden waardoor de kolonie hinder (mest) en overlast (geluid) veroorzaken 
voor in de nabijheid van de kolonie wonende burgers. Het Faunafonds wordt regelmatig 
benaderd met vragen omtrent mogelijkheden tot het verplaatsen van roekenkolonies. Hoewel 
de Flora- en faunawet geen grond geeft voor het verlenen van een ontheffing voor het 
verplaatsen van een roekenkolonie zou door het minder aantrekkelijk maken van een 
bestaande kolonie en het aantrekkelijk maken van nieuwe, niet hindergevoelige locaties, 
kunnen worden gestimuleerd dat roekenkolonies zich spontaan verplaatsen.  
De prioriteit die aan deze vorm van onderzoek moet worden gegeven is gemiddeld. 
 
Steenmarters veroorzaken regelmatig overlast en schade aan gebouwen en voertuigen. Door 
de Kennis en Adviesdienst Dierplagen (KAD) is een cursus voor gemeenteambtenaren 
samengesteld waarin oplossingen voor de overlast en de schade die steenmarters 
veroorzaken. Bezien zou kunnen worden of hiervoor nog aanvullend onderzoek gewenst is. 
De prioriteit die hieraan door het Faunafonds moet worden gegeven is gemiddeld. 
 
 
6.4. Overig onderzoek 
 
Hieronder volgt een niet limitatieve opsomming van onderzoeken welke weliswaar behoren 
tot de taken van het Faunafonds, maar waaraan een lage prioriteit wordt gegeven. 
 

a. Onderzoek naar het voorkomen van aanvaringen of aanrijdingen; 
 
b. Inventarisatie van schade aan in plastic verpakt kuilvoer en hooibalen, gras- en 

maïskuilen; 
 
c. Onderzoek naar het voorkomen of beperken van schade aan rieten daken; 
 
d. Onderzoek naar het overbrengen van besmettelijke ziekten van in het wild levende 

beschermde inheemse diersoorten op landbouwhuisdieren en mensen. 
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Figuur 10. Aantalontwikkeling van de in Nederland broedende ganzen in een scenario zonder predatie (A) en met 
predatie (B). De aantallen vóór 2006 (aangegeven door getrokken lijn) zijn gebaseerd op tellingen en schattingen, 
de aantallen ná 2006 op een populatiemodel (zie bijlage 5). 
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7. Concretisering van de onderzoeksbehoefte van het Faunafonds 
 
Nadat in de vorige paragrafen van dit plan van aanpak globaal is beschreven welke 
onderzoeksbehoefte bij het Faunafonds bestaat en welke prioriteit daaraan moet worden 
gegeven, wordt hierna de onderzoeksbehoefte nader geconcretiseerd.  
 
De concretisering is nodig om Meerjarenprogramma onderzoek Faunafonds 2006-2010 
samen te stellen. Voordat dit programma echter samengesteld kan worden zal voor de 
verschillende onderzoeksvragen met een hoge prioriteit, moeten worden geïnventariseerd 
door literatuuronderzoek of deze onderzoeksvraag in het verleden al eens (gedeeltelijk) is 
beantwoord doordat daarnaar onderzoek is verricht of kennis is vergaard. Als dat het geval is 
dan moet worden bezien of die kennis voldoende is om de onderzoeksvraag te 
beantwoorden. Indien nodig kan het bestuur besluiten de kennisleemte nog met aanvullend 
onderzoek aan te vullen. Is omtrent een concrete onderzoeksvraag nog geen kennis 
beschikbaar dan zal nieuw onderzoek nodig zijn om de vraag te kunnen beantwoorden. 
Aanvullend onderzoek alsmede nieuw onderzoek naar effectieve methoden moet vervolgens 
in het Meerjarenprogramma onderzoek Faunafonds 2006-2010 worden opgenomen. Het 
literatuuronderzoek is uitgevoerd door Bureau Drees en Altenburg & Wymenga ecologisch 
onderzoek (Drees & Kuijper 2006).  
 
Hieronder zijn de onderzoeksvragen geformuleerd, waarbij de resultaten van het rapport van 
Drees & Kuijper (2006) zijn gebruikt, gerangschikt naar de aard van de schade en prioriteit 
(hoog **, gemiddeld *): 
 
 
7.2. Algemene analyse van aard, trends en geografische verspreiding in de 

schadeclaims ingediend bij het Faunafonds**. 
 
Tot op heden zijn er een beperkt aantal analyses uitgevoerd van de aard, trend en 
geografische verspreiding van uitgekeerde tegemoetkomingen (van Apeldoorn 2005, van der 
Jeugd et al. 2006). Resultaten hiervan kunnen belangrijk zijn bij achterliggende factoren die 
de schade en de schadeclaims veroorzaken. 
 
 
7.3. Schade door overwinterende ganzen en smienten (gedurende de periode van 1 

oktober tot en met 31 maart)**: 
 
De projectbeschrijvingen van onderzoeksprogramma Beleidskader Faunabeheer voor ganzen 
en smienten voor de periode 2004 – 2008 zijn gepresenteerd in het Alterra-rapport Ebbinge, 
Kwak & Jansman ( 2005). Het onderzoek dat op de belangrijkste vragen uit het Plan van 
Aanpak 2005-2008 antwoord moet geven is daarmee in uitvoering. 
 
 
7.4. Schade door overzomerende ganzen (gedurende de periode van 1 april tot en 

met 30 september)**: 
 
Het rapport “Overzomerende ganzen in Nederland: grenzen aan de groei?” (Van der Jeugd et 
al. 2006) geeft inzicht in de aantallen, trends en verspreiding van jaarrondverblijvende ganzen 
in Nederland. Het rapport geeft tevens een overzicht van de actuele én potentiële biotopen, 
de landbouwschade en een prognose voor de verdere groei. Het sluit af met een overzicht 
van beperkende maatregelen, de relatie met natuurdoelstellingen en oplossingsrichtingen 
voor het beleid. Dit rapport vormt de belangrijkste basis van de “Handreiking voor het 
provinciaal beleid voor jaarrondverblijvende ganzen”opgesteld door het Ministerie van LNV. 
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De onderzoeksvragen hangen niet alleen samen met de actuele omvang van broedpopulaties 
ganzen maar vooral ook met de toename en de verwachte schade die de ganzenpopulaties 
in de nabije toekomst zouden kunnen aanrichten. Dit betekent dat de prioriteit van het 
onderzoek aan Grauwe ganzen (hoog, vanwege de omvang en groei van de populatie) gelijk 
is aan onderzoek naar het beheren van de andere broedende ganzensoorten (Brandgans, 
Canadese gans, Nijlgans, soepgans). De populatieomvang van de laatste soorten is 
weliswaar nog klein maar neemt snel toe, terwijl er nog weinig inzicht is over de maximale 
draagkracht (Figuur 10). Deze populaties kunnen waarschijnlijk met relatief geringe 
inspanning beperkt worden nu ze nog relatief klein zijn. Deze maatregelen kunnen, indien de 
groei van de populaties daadwerkelijk verminderd wordt, een relatief groot effect hebben in 
de nabije toekomst. De effectiviteit is lager indien een populatie dichter bij de maximale 
draagkracht verkeert. Voorlopige schattingen voor het totaal in Nederland broedende ganzen 
ligt tussen de 100.000 en 150.000 ganzen (figuur 10, bron: SOVON, zie bijlage 4).  
 
De uitvoering van de Flora- en Faunawet is een wettelijke taak van de provincies en het 
beleid ten aanzien van overzomerende ganzen wordt derhalve geformuleerd op provinciaal 
niveau in de Faunabeheerplannen. Het Faunafonds heeft hierbij een adviserende rol. De 
onderzoeksvragen in het kader van de schade die wordt veroorzaakt door overzomerende 
ganzen hangen in belangrijke mate af van de beleidsdoelstellingen zoals die door de 
provincies voor de uitvoering van de Flora- en Faunawet zijn geformuleerd.  
  
Een belangrijk punt is dat de samenhang tussen de populatieontwikkeling in grote en kleinere 
kolonies verder gaat dan provinciegrenzen. Inmiddels is er in alle provincies sprake van 
schade door overzomerende ganzen.  Dit betekent dat de landelijke regie van het provinciale 
beleid essentieel is bij een effectieve uitvoering. Voor een groot aantal onderzoeksvragen is 
de ontwikkeling van een landelijk populatiemodel essentieel. De schatting, monitoring en 
validatie van vitale parameters (overleving, broedsucces, leeftijd aanvang broeden)en 
dispersie voor verschillende biotooptypen en koloniegroottes is hierbij belangrijk. 
 
 
Inventarisatie en monitoring 
 

a. Wat zijn de ontwikkeling van de broedpopulaties ganzen in Nederland in ruimte en 
tijd? 

b. Wat voor directe of indirecte maatregelen worden uitgevoerd om de schade door 
overzomerende ganzen te beperken?  

c. Zijn de maatregelen die worden uitgevoerd in het kader van het (landelijke en 
provinciale) beleid om de schade door broedpopulaties ganzen in Nederland te 
beperken effectief? 

 
Toetsend onderzoek 
 

a. Welk deel van de in Nederland overwinterende Grauwe ganzen is afkomstig uit 
Nederlandse broedpopulaties? 

b. In welke mate bevorderen de maatregelen van het Beleidskader Faunabeheer de in 
Nederland broedende Grauwe ganzen (en andere broedende ganzensoorten)? 

c. Wat is het effect van grote aantallen overzomerende ganzen op de vestiging en 
broedsucces van weidevogels? 

d. Hoe kunnen natuurgebieden worden ingericht om de (groei van de) populaties 
broedende ganzen effectief te beperken? 
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Trendanalyse 
 

a. Wat is de prognose voor de ontwikkeling van de broedpopulaties ganzen (alle 
soorten) in de periode 2006-2016.  

b. Wat is de prognose voor de ontwikkeling van de hieraan gerelateerde 
landbouwschade in de periode 2006-2016? 

 
Ontwikkeling van toepassingen 
 

a. Is het vangen van (ruiende) ganzen met als doel de groei van de broedpopulatie te 
beperken effectief met betrekking tot het verminderen van de landbouwschade in de 
nabije toekomst? 

b. Wat voor nieuwe methoden zijn (kosten)effectief om ganzen te weren van gras- en 
akkerland? 

 
 
 
7.5. Schade door kraaiachtigen**: 
 
Het weren van kraaiachtigen door middel van het spannen van fijnmazige draden of netten 
om gewassen of kuilbulten te beschermen zijn naast het goed afdekken van de bulten zeer 
efficiënte methoden om schade te voorkomen (Drees & Kuijper 2005). 
 
Er zijn effectieve verjagingmethoden tegen Roeken, maar alle methoden vereisen inspanning 
en samenwerking (Drees & Kuijper 2005). De effectiviteit van al deze methodes wordt sterk 
beïnvloed door de aantrekkelijkheid van het gewas als voedsel voor Roeken. 
 
 
Toetsend onderzoek 
 

a. Kan het afleidend voeren in de periode dat grote schade wordt aangericht aan pas 
ingezaaide percelen de schade effectief verminderen? 

 
Ontwikkeling van toepassingen 
 

b. Is het overspannen met netten van appel en perenboomgaarden een effectief middel 
om schade door kraaiachtigen te voorkomen? 

c. Wat zijn de kosten van het overspannen met netten van fruitboomgaarden per ha 
afgezet tegen de opbrengst daarvan? 

d. Is het overspannen met netten van appelboomgaarden uit oogpunt van 
productieomstandigheden in Nederland een effectief middel? 

 
 
 
7.6. Schade door zangvogels aan fruit en bomen**: 
 
In 2006 is een pilot-onderzoek gestart door het NIOO naar de mogelijke betrokkenheid van 
mezen bij de schade aan rijpend fruit. Door veldobservaties, kooiproeven en analyse van 
beschadigd fruit wordt getracht verder inzicht te krijgen in het probleem (Dulos & Visser 
2006). 
 
In 2005 en 2006 is er aanzienlijk schade aan laanbomen op boomkwekerijen ontstaan dat 
wordt toegeschreven aan spechten. Vermoedelijk drinken de spechten het sap dat bij de 
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beschadigingen ontstaat. De schade is slechts ten dele toe te schrijven aan spechten (Hilgers 
2007). 
 
 
Inventarisatie en monitoring 
 

a. Wat is de ruimtelijke verspreiding van percelen waar schade aan rijpend fruit door 
mezen is vastgesteld? 

b. Welke bedrijven worden hierdoor getroffen? 
c. Wat voor soorten spechten veroorzaken de schade aan laanbomen die aan spechten 

wordt toegeschreven? 
 
Toetsend onderzoek 
 

d. Zijn zangvogels de oorzaak van schade aan rijpend fruit (met name peer en eventueel 
appel) en zo ja, wat voor vogelsoorten zijn hierbij betrokken? 

e. Zijn mezen, die door het ophangen van nestkasten in fruitboomgaarden als 
biologische bestrijders van insecten worden ingezet, (mede) verantwoordelijk voor de 
schade aan rijpend fruit? 

 
Ontwikkeling toepassingen 
 

f. Op welke wijze en met welke maatregelen kan schade door zangvogels, niet 
kraaiachtigen, aan fruitgewassen  worden voorkomen? 

��� Is het verstrekken van (suiker)water een effectief middel om schade door kleine 
zangvogels aan ���������*������������!������6���������������7�

h. Hoe kan schade aan laanbomen op kwekerijen door spechten voorkomen worden? 
 
 
7.7. Schade door knobbelzwanen**: 
 
Er is een in Engeland beproefde methode voorhanden voor het weren van Knobbelzwanen 
uit duurdere gewassen, die eenvoudig toepasbaar gemaakt kan worden voor de Nederlandse 
situatie (Drees & Kuijper 2006). Voor het verjagen zijn er vele ideeën, die uitgetest moeten 
worden. 
 
Populatiebeheer is alleen mogelijk als er coördinatie plaatsvindt op nationale schaal (Drees & 
Kuijper 2006). Aanbevolen maatregelen zijn dan het vangen van ruiende vogels en het 
schudden of dompelen van eieren. Het op lokale schaal reguleren van aantallen heeft vaak 
maar een kortdurende effect vanwege de migratie van dieren uit de omringende gebieden. 
 
Inventarisatie en monitoring 
 

a. Wat is de ontwikkeling in de aantallen broedparen in Nederland (wordt gemonitord 
door SOVON)? 

 
Toetsend onderzoek 
 

b. Wat voor effecten hebben populatiebeherende maatregelen op de landelijke en 
regionale broedpopulaties?  

c. Heeft het territoriaal gedrag van een broedpaar effect op de lokale dichtheid van 
Knobbelzwanen? 
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Ontwikkeling van toepassingen 
 

d. Op welke wijze en met welke maatregelen kan schade door knobbelzwanen aan 
graslanden en koolzaadgewas  worden voorkomen? 

 
 
 
7.8. Schade door zoogdieren: veldmuizen aan suikerbieten, wortelen en grasland**: 
 
 
Inventarisatie en monitoring 
 

a. Wat is de ontwikkeling van de veldmuispopulatie in Nederland? 
b. Zijn bestaande, lokale monitoringprogramma’s voldoende representatief voor het 

landelijke populatieverloop? 
 
Toetsend onderzoek 
 

c. Zijn er in het voorjaar indicatoren te geven die aangeven dat in de loop van het jaar de 
muizenpopulatie de omvang van een plaag kan bereiken? 

d. In hoeverre kan klimaatverandering als oorzaak worden aangewezen voor de 
muizenplaag van 2004/2005? 

 
Trendanalyse 
 

e. Is er sprake van een (driejarige) cyclus in de populatiegrootte, zo ja hoe is die en is 
deze voor de verschillende muizensoorten afwijkend? 

 
Ontwikkeling van toepassingen 
 

f. Hoe en met welke diervriendelijke middelen (inclusief doden) kan schade door 
veldmuizen aan graszaad, winterwortelen en blijvend grasland worden voorkomen of 
beperkt? 

g. Is het onderwater zetten van percelen met belangrijke schade door veldmuizen een 
effectief middel? 

 
 
7.9. Schade door zoogdieren: konijnen aan sportvelden en golfbanen*. 
 
 
Inventarisatie en monitoring 
 

a. Wat is de omvang en ontwikkeling in de schade door konijnen aan sportvelden en 
golfbanen? 

 
Ontwikkeling van toepassingen 
 

b. Hoe en met welke middelen kunnen konijnen effectief worden geweerd van 
sportvelden en golfterreinen? 
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7.10. Ontwikkeling van predatorpopulaties en predatie van beschermde diersoorten**. 

 
 
Inventarisatie en monitoring 
 

a. Houdt de populatieontwikkeling roofvogels verband met schade aan en predatie 
van landbouwhuisdieren? 

 
Ontwikkeling van toepassingen 
 

b. Hoe en met welke middelen kunnen bedrijven waar Freilandkippen worden 
gehouden effectief worden beschermd tegen predatie door vossen en haviken? 

c. Wat is het gemiddelde uitvalspercentage op Freilandbedrijven als predatie door 
haviken en vossen niet wordt meegerekend? 

d. Wat voor maatregelen kunnen predatie van weidevogels door vossen effectief 
verminderen of voorkomen? 

e. Kunnen nieuwe verjaagtechnieken ontwikkeld worden, die weinig tijd kosten maar 
wel effectief zijn? 
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8. Faunabeheer en faunabeleid 
 
 
Wettelijk is vastgelegd dat de uitvoering van de Flora- en Faunawet gedelegeerd is aan de 
provincies (zie ook hoofdstuk 2). Mede voor de uitvoering van dit beleid zijn 
Faunabeheereenheden (FBE) opgericht waarin ook belangenorganisaties deelnemen. De 
FBE’s stellen voor elke provincie de Faunabeheerplannen op, waarin het provinciale beleid 
voor een aantal jaren is vastgelegd. Het Faunafonds heeft bij het opstellen van de 
Faunabeheerplannen een adviesfunctie.  
 
Het beschermen van bedreigde diersoorten, het exploiteren van populaties en het beheren 
van populaties van schadesoorten hebben gemeen dat een gedegen kennis van de 
populatieontwikkeling essentieel is voor het nemen van effectieve maatregelen (Drees & 
Kuijper 2006, Newsome 1990, Shea et al. 1998). Bij bescherming is de doelstelling vaak het 
minimaliseren van de kans dat een populatie uitsterft. Bij exploitatie is het doel om de 
populatie op het meest productieve niveau te houden. Bij het beheer van schadesoorten 
wordt getracht de populatie op een niveau te houden beneden een drempel waarboven 
aanzienlijke schade optreedt.  
 
In alle bovengenoemde werkvelden wordt getracht simpele beslisregels te ontwikkelen voor 
populatiebeheer. Het succes van deze beslisregels hangt sterk af of in het beleidsraamwerk 
heldere doelstellingen zijn opgesteld in nauwe samenhang met de beperkingen en 
onzekerheden die inherent zijn aan het probleem. Het beleid kan “lerend beheren” (“adaptive 
management”) worden genoemd als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. De 
maatregelen worden niet alleen genomen om te beheren maar ook om expliciet te leren wat 
voor processen de populatie beïnvloeden. Nieuwe informatie wordt verzameld om de 
ecologische onderbouwing te toetsen en het beleid continue te verbeteren (Shea et al. 1998). 
Het verdient aanbeveling om de Faunabeheerplannen te toetsen aan de voorwaarden voor 
“lerend beheren”, zodat het beleid kan worden geoptimaliseerd met voortschrijdend inzicht. 
 
Een belangrijk punt van aandacht bij het opstellen van een Faunabeheerplan is het 
formuleren van heldere doelstellingen die onderbouwd zijn met ecologische informatie over 
de soort in kwestie. De maatregelen die worden voorgesteld in het kader van populatiebeheer 
en schadebestrijding moeten duidelijk gemotiveerd worden met de best beschikbare 
informatie. Indien de ecologische kennis niet beschikbaar is, dan is het wenselijk om de 
ecologische aannames expliciet te formuleren.  
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10. Bijlagen 
 
 
 
Bijlage 1. Overzicht tegemoetkomingen Jachtfonds en Faunafonds 1990 – 2005 
 
 
Bijlage 2. Overzicht onderzoeksprojecten Faunafonds 2002 - 2006. 
 
 
Bijlage 3. Overzicht onderzoeksprojecten Faunafonds 2005 - 2006. 
 
 
Bijlage 4. Overzicht onderzoeksprojecten Faunafonds 2007 - 2010. 
�
 
Bijlage 5. Lijst van onderzoeksrapporten en publicaties Faunafonds 
 
 
Bijlage 6. Uitgangspunten SOVON populatieprognose in Nederland broedende ganzen. 
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Diersoort: 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Haas  19.917 82.153 67.193 31.151 25.478 22.870 22.583 33.118 

Konijn                 

Fazant 12.214 14.458 12.008 7.940 11.736 2.571 4.356 1.718 

Wilde eend 16.087 32.222 30.662 9.471 14.102 3.593 11.850 21.116 

Houtduif                 

Patrijs     105 1.175 338 204     

Overig bejaagbaar     2.224     371   11.918 

Kolgans 374.733 295.924 656.660 729.202 697.371 840.562 920.736 1.118.043 

Rietgans 29.317 18.359 35.242 42.611 38.916 66.193 81.579 75.223 

Kl. rietgans 4.274 8.853 5.218 16.077 18.592 32.203 42.112 14.659 

Brandgans 88.158 76.579 176.666 155.722 237.549 355.970 350.678 306.995 

Rotgans 318.108 318.668 388.796 410.580 428.001 532.141 396.455 399.936 

Nijlgans                 

Canadagans             1.674   

Grauwe gans 120.582 96.089 107.216 148.424 158.936 245.832 306.697 354.860 

Overzomer.gans 11.184 6.302 10.959 20.285 21.923 27.854 25.555 29.818 

overige comb ganzen 21.619 292.122 156.911 232.920 257.357 16.267 29.392 299.909 

Kleine zwaan                 

Wilde zwaan 2.743 6.447 19.134 13.669 7.080 9.981 36.240 21.561 

Knobbelzwaan 22.381 60.064 29.890 33.659 21.107 34.114 84.812 53.344 

Gron. Knobbelzwaan                 

Bergeend                 

Smient   1.456     43.220 350.799 278.186 400.347 

Smient 124.195 164.094 244.946 184.224 108.702 114.907 34.255 345 

Meerkoet  53.989 49.993 50.946 38.261 28.414 33.110 13.320 9.863 

Waterhoen 1.381 3.112 944 561 576 227 574 843 

Mees                 

Vink                 

Overige Vwvogels 10.974 7.051 3.342 496 2.447 1.329 899 754 

Zwarte kraai                 

Roek 68.671 120.356 84.953 102.885 68.824 138.852 178.003 350.594 

Kauw                 

Ekster                 

Spreeuw                 

Scholekster 5.271 1.337 2.714 3.387 6.084 5.145 880 174 

Overig onbejaagbaar 78.563 7.293 10.114 13.831 10.559 2.111 9.727 43.074 

Edelhert 350 3.671 9.688 12.095 3.900 8.235 19.873 5.216 

Damhert                 

Ree 2.786 6.559 795 5.422 6.332 10.372 5.897 681 

Wild zwijn 38.802 27.431 29.444 3.016 2.499 6.039 18.132 14.673 

Vos           159 158   

Das 31.261 22.122 28.993 30.608 42.620 65.670 22.397 22.507 

Bever             548   

Veldmuis                 

onbekend 22.622 17.185 7.459 1.128 4.161 765     
Totalen 1.480.182 1.739.900 2.173.222 2.248.800 2.266.824 2.928.446 2.897.568 3.591.289 



Meerjarenprogramma onderzoek Faunafonds 2006-2010 

 

Plan van aanpak                                                          
 

35 

Diersoort: 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Haas  20.556 19.911 16.582 20.523 35.380 20.716 14.130 54.925 

Konijn         322 380     

Fazant 1.065 2.498 655 3.202 5.322 1.465 16.396 12.807 

Wilde eend 19.512 14.489 31.862 25.528 90.428 54.868 13.388 13.069 

Houtduif       4.601 47.750 9.406 13.120 0 

Patrijs         18 144   0 

Overig bejaagbaar     755 283 1.672 442   0 

Kolgans 761.992 507.322 600.577 677.470 853.152 1.523.558 1.108.911 1.378.620 

Rietgans 46.385 79.284 98.843 46.932 53.956 108.032 63.052 78.157 

Kl. rietgans 39.860 22.551 22.861 22.361 35.500 73.207 73.152 60.676 

Brandgans 250.736 227.294 232.160 218.772 311.734 349.751 309.892 391.159 

Rotgans 429.367 268.232 267.621 205.442 276.553 343.871 235.854 234.245 

Nijlgans   680   925         

Canadagans     1.806 5.142 14.859 11.067 17.955 24.878 

Grauwe gans 317.615 296.871 392.278 571.719 809.268 1.772.531 1.041.553 1.353.286 

Overzomer.gans 44.006 76.371 49.321 203.260 232.433 177.343 168.417 391.636 

overige comb ganzen 224.832               

Kleine zwaan             2.870 3.429 

Wilde zwaan 6.427 2.820 6.739 4.222 6.571 12.512 9.058 3.439 

Knobbelzwaan 56.119 158.712 148.807 269.180 257.353 101.879 99.689 106.618 

Gron. Knobbelzwaan   7.698 34.435           

Bergeend   942   336 6.489 8.653 4.626 6.212 

Smient 393.543 300.207 398.936 489.970 651.563 769.942 645.354 611.914 

Smient   1.656             

Meerkoet  12.418 17.028 15.012 34.464 98.990 27.096 18.384 9.177 

Waterhoen 250 305 41 384 1.652 1.102     

Mees   1.090 9.072 12.434 55.821 263.406 112.602 85.063 

Vink     3.305 1.337 15.626 11.749 8.434 5.504 

Overige Vwvogels 10.159 2.663 9.190 48.244 38.881 11.742 99.544 215.831 

Zwarte kraai       1.030 25.259 90.960 11.616 2.497 

Roek 364.211 611.906 428.630 360.501 350.965 263.639 77.367 201.635 

Kauw       283 10.307 31.878 7.284 929 

Ekster           6.705 3.584 2.836 

Spreeuw       31.311 30.107 6.626   3775 

Scholekster 641 938 3.255 9.365 111 2.063 544   

Overig onbejaagbaar 29.633 1.669 4.296 2.027 15.402 8.516 7.823 15.478 

Edelhert 2.661 5.629 4.643 4.848 12.756 29.954 3.175 39.494 

Damhert   1.347   9.438 10.722 4.171 9.195 10.171 

Ree 11.849 6.760 822 7.416 12.258 1.331 8.883 20.317 

Wild zwijn 5.174 15.005 15.509 2.913 6.578 17.599 17.729 9.469 

Vos   24.143         1.650 925 

Das 26.653   22.536 32.937 30.233 58.059 13.680 70.915 

Bever       245   911 523   

Veldmuis               2.309.191 

onbekend                 
Totalen 3.075.664 2.676.021 2.820.549 3.329.045 4.405.991 6.177.274 4.239.434 5.419.086 
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Bijlage 2. Overzicht onderzoeksprojecten Faunafonds: periode 2001-2004. De nummers bij producten verwijzen naar Bijlage 5. 
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Bijlage 3. Overzicht onderzoeksprojecten Faunafonds: periode 2005-2006. De nummers bij producten verwijzen naar Bijlage 5. 
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Bijlage 4. Overzicht onderzoeksprojecten Faunafonds 2007-2010. De nummers bij producten verwijzen Bijlage 5, lijst van publicaties. 
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Bijlage 5. Lijst van onderzoeksrapporten en publicaties Faunafonds. 
 
 
2002 
 
1. Oord, J.G. 2002. Handboek Faunaschade, Faunafonds, Dordrecht. 96 p. 
 
2. Revoort, H. 2002. Verslag van het Faunafonds – Symposium overzomerende ganzen, 20 

december 2001, Zuilichem. Faunafonds, Dordrecht. 16 p. 
 
 
2003 
 
3. Ebbinge, B. 2003. Advies aan Faunafonds inzake heropening jacht op Kolgans, Grauwe 

Gans en Smient. Alterra-rapport 802. Alterra, Wageningen. 22 p. 
 
4. Ebbinge, B., Lok, M., Schrijver, R., Kwak, R., Schuurman, B. & Müskens, G. 2003. 

Ganzenopvangbeleid: internationale natuurbescherming in de landbouwpraktijk. Alterra-
rapport 792, Alterra, Wageningen. 24 p. 

 
 
2004 
 
5. Boekhoff, M., de Visser, M. & van Liere, D.W. 2004. Pilot (vraat-) schadepreventie 

biologische snijmaïs. Bioveem, Intern Rapport 13, Lelystad. 32 p. 
 
6. Boer, M., Guldemond, A. & H. Revoort. 2004. Ganzen op mijn land: last en lust. CLM 

brochure, CLM, Culemborg. 16 p. 
 
7. van Liere, D.W., Loonen, M.J.J.E. & van Eekeren, N.J.M. 2004. Grauwe ganzen leren gras 

te mijden. Projectrapportage voor het jaar 2004 in opdracht van het Faunafonds. 
CABWIM consultancy, Assen. 25 p. 

 
8. van Liere, D.W. 2004. Het roekenbeheer in zuidwest Drenthe en noordoost Overijssel in 

het seizoen 2003 / 2004. CABWIM consultancy, Assen. 24 p. 
 
9. Mulder, J.L., van Apeldoorn, J.C. & C. Klok. 2005. Naar een effectief en breed 

geaccepteerd vossenbeheer. Verslag van het vossensymposium op 12 mei 2004. 
Faunafonds, Dordrecht. 96 p. 

 
10. Projectbureau “van Hattum & de Jong”. 2004. Project experiment afschot en verjaging 

van roeken in zuidoost Drenthe. Projectbureau “van Hattum & de Jong”, Uithuizen. 39 p. 
 
 
2005 
 
11. van Liere, D.W. 2005. Het roekenbeheer in zuidwest Drenthe en noordoost Overijssel in 

het seizoen 2004 / 2005. CABWIM consultancy, Assen. 33 p.  
 
12. Pouw, A.L., van der Jeugd, H.P. & Eichhorn, G. 2005. Broedbiologie van brandganzen op 

de Hellegatsplaten – Een verslag over individuele gedragingen en de consequenties 
daarvan voor de populatiedynamica. Rapport uitgegeven in eigen beheer, Groningen. 27 
p. 
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13. Van Wijk, K. e.a. 2005. Preventie vogelschade in akkerbouwgewassen 2005: 

inventarisatie afwerende stoffen. Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, PPO nr. 510386, 
Lelystad. 19 p. 

 
14. Van Wijk, K. e.a. 2005. Preventie vogelschade in akkerbouwgewassen 2005: 

inventarisatie herkenningsfactoren vogels. Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, PPO nr. 
510386, Lelystad. 16 p. 

 
15. Van Wijk, K. e.a. 2005. Preventie vogelschade in akkerbouwgewassen 2005: screening 

diverse middelen. Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, PPO nr. 510386, Lelystad. 14 p. 
 
 
2006 
 
16. Van Apeldoorn, J.C. 2006. Muizenschade in Nederland: oorzaken en bestrijding. Alterra-

rapport 1234, Wageningen. 40 p. 
 
17. Van Bommel, F.P.J., Kwak, R.G.M., van der Jeugd, H.J., Guldemond, A. & van der 

Weijden, A.G.G. 2006. Ervaringen met de opvang van ganzen op de klei. Seizoen 1 – 
2005/2006. Alterra Technische rapportage – Ganzen op de klei – seizoen 2005 – 2006, 
Wageningen. 110 p. 

 
18. Drees, J.M. & Kuiper, D.P.J. 2006. Voorkoming en bestrijding van schade door 

beschermde inheemse dieren. A&W-rapport 750. Altenburg & Wymenga, ecologisch 
onderzoek, Veenwouden. 84 p. 

 
19. Dulos, A. & Visser, M.E. 2006. Schade aan fruit door mezen? Nederlands Instituut voor 

Ecologie, Heteren. 44 p. 
 
20. Van der Jeugd, H.P., Arisz, J. & Schouten, M. 2006. Broedbiologie van brandganzen op 

de Hellegatsplaten in 2005 en verspreiding buiten het broedseizoen. Rapport uitgegeven 
in eigen beheer. Groningen. 44 p. 

 
21. Kampen, J. Onderzoek naar de effectiviteit van holografische strippen als middel om 

ganzen te weren. Rapport Aqua Terra Water en Bodem, Stellendam. 32 p. 
 
22. van Liere, D.W., Loonen, M.J.J.E., van Eekeren, N.J.M. 2006. Grauwe ganzen leren gras 

te mijden. Projectrapportage voor het jaar 2005 in opdracht van het Faunafonds. Rapport 
CABWIM consultancy 2006 – 1, Assen. 41 p. 

 
23. van Liere, D.W. 2006. Het roekenbeheer in zuidwest Drenthe en noordoost Overijssel in 

het seizoen 2005 / 2006. CABWIM consultancy, Assen. 27 p. 
 
24. Oord, J.G. 2006. Evaluatie handboek Faunaschade / digitale versie website Faunafonds. 

Oord Faunatechniek, Wedde. 37 p. 
 
25. Visbeen, F. & den Rooijen, J.C. 2006. De Vos en Weidevogelbescherming. Een 

onderzoek naar voswerende maatregelen op de bescherming van weidevogellegsels. 
Vereniging Agrarische Natuurbeheer Waterland, Purmerend. 20 p. 
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26. Van Wijk, K. Uijthoven, W. & Vlaswinkel, M. 2006. Preventie vogelschade in 
akkerbouwgewassen 2006. Voorscreening en veldtoetsing van vogelafweermiddelen bij 
duif en gans. Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, PPO nr. 510386, Lelystad. 27 p. 

 
 
2007 
 
27. Boudewijn, T.J., Tanger, D., Beuker, D. & Steendam, H. 2007. Onderzoek naar het weren 

van smienten met behulp van holografische strips. Bureau Waardenburg, Culemborg. 48 
p. 

 
28. Van den Bremer, L., Voslamber, B., van Winden, E. & van Turnhout, C. 2007. 

Veranderingen in de verspreiding van overwinterende Smienten in relatie tot wijzigingen 
in het faunabeleid. SOVON-onderzoeksrapport 2007/04. 14 p. 

 
29. Faunafonds. 2007. Meerjarenprogramma onderzoek Faunafonds, Faunafonds, Dordrecht. 
 
30. Faunafonds. 2007. Verslag symposium Wilde Zwijnen in Nederland: zero tolerance of 

weren en beheren? Wageningen, 17 november 2006. Faunafonds, Dordrecht. 
 
31. Hilgers, L. 2007. Verslag onderzoek spechtenschade in twee laanboomkwekerijen in 

Noord-Brabant. Bureau Coördinaat, Goirle. 34p. 
 
32. Mulder, J.L. 2007. Vossenbeheer voor hamsters, (hoe) heeft het gewerkt? Bureau Mulder 

– natuurlijk, De Bilt. 42 p. 
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Op basis van deze uitgangspunten is per soort een grafiek vervaardigd waarin de gerealiseerde en te verwachten 
groei is weergegeven. In elke grafiek zijn zowel de aantalontwikkeling met en zonder predatie weergegeven. 
Daarnaast zijn nog twee grafieken vervaardigd waarin de aantalontwikkeling van de vijf soorten zijn 
gecombineerd voor het scenario met en zonder predatie. Deze twee figuren zijn ook vervaardigd aan de hand van 
populatie-indexen, waarbij de uiteindelijke verwachte populatiegrootte een indexwaarde van 100 heeft. 
 
De hier geschetste ontwikkeling is gebaseerd op een combinatie van een inschatting van de hoeveelheid geschikt 
broedhabitat, literatuurgegevens en expert judgement. Met name de maximaal te verwachten populatiegroottes 
zijn enigszins speculatief. Of de ganzenpopulaties zich inderdaad zullen gaan gedragen op de hier geschetste 
wijze, en de uiteindelijke grootte van de populaties hangt af van veel factoren, die niet alle op voorhand bekend 
zijn. Mogelijk kunnen zich ontwikkelingen voordoen die tot andere resultaten leiden dan hier aangegeven. De 
hier gepresenteerde gegevens dienen daarom met voorzichtigheid te worden behandeld. 
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Figuur 1. Populatie ontwikkeling van de Grauwe Gans in Nederland tot 2040. De terugval in aantallen berust op 
concurrentie met de verder toenemende Soepgans en Canadese Gans. Rood: scenario zonder predatie. Blauw: 
scenario met predatie. 
 


