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1. INLEIDING 
 
De kerntaken van het Faunafonds bestaan uit: het bevorderen van maatregelen ter voorkoming en 
bestrijding van schade door beschermde inheemse soorten; het doen van onderzoek en geven van 
voorlichting omtrent maatregelen ter voorkoming en beperking van schade door dieren; het verlenen 
van tegemoetkomingen in de schade veroorzaakt door beschermde inheemse diersoorten bij de 
daarvoor in aanmerking komende gevallen; en het geven van adviezen aan de Minister van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en aan de Colleges van Gedeputeerde Staten over de bij wet 
opgedragen taken.  
 
Het door het Faunafonds uit te zetten onderzoek dient zich te richten op het bevorderen van 
maatregelen ter voorkoming en bestrijding van schade veroorzaakt door beschermde inheemse 
diersoorten (artikel 83 Flora- en faunawet). Dit betreft voor het merendeel landbouwschade, maar kan 
ook schade aan flora en fauna en andere belangen zoals volksgezondheid, openbare veiligheid e.d. 
betreffen. Om deze onderzoeksbehoefte voor de komende jaren te structureren wordt dit herziene 
meerjarenprogramma onderzoek ontwikkeld. De onderzoeksprioriteiten zullen bepaald worden aan de 
hand van trends en omvang van de tegemoetkomingen in landbouwschade, de uit het voorgaande 
meerjarenprogramma voortvloeiende resultaten en inzichten, en relevante maatschappelijke 
ontwikkelingen.  
 
Ontwikkeling in tegemoetkomingen in de schade 
Hoe groter de belangen die spelen op het gebied van landbouwschade, hoe groter de behoefte deze 
schade te verkleinen. Daarom is het van belang de totale hoogte van de uitgekeerde schade per 
diersoort of type gewas in ogenschouw te nemen, evenals eventuele opwaartse of neerwaartse trends 
in veroorzaakte schade. Direct gerelateerd aan de tegemoetkomingen in de schade zijn de middelen 
die de grondgebruiker ter beschikking heeft om de schade te beperken, alsmede de effectiviteit en 
efficiëntie die deze middelen bieden. Ook veranderingen in populatiegrootte en verspreiding van 
schadeveroorzakende soorten kan een grote rol spelen in de omvang van de tegemoetkomingen in de 
schade.  
 
Evaluatie Meerjarenprogramma onderzoek 2006-2010 
Het Faunafonds heeft een reeks aan onderzoeken uitgezet, o.m. op basis van het 
meerjarenprogramma onderzoek 2006-2010. Deze onderzoeken verschilden sterk in de aard en de 
doelstellingen van het onderzoek. In de evaluatie is het vooral van belang de successen te markeren 
en de behoefte voor aanvullend onderzoek in kaart te brengen. Hierbij worden de volgende vragen 
beantwoordt: wat hebben we geleerd, welke nieuwe inzichten zijn er verkregen, waar bestaan nog 
hiaten in kennis en welke onderzoeksresultaten verdienen verdere navolging en welke middelen zijn 
voldoende onderzocht en hebben bewezen niet te werken? Daarnaast zijn er uiteraard ontwikkelingen 
gaande die mogelijk nieuwe onderzoeksinspanningen vereisen, hierbij valt te denken aan nieuwe 
verjaagmethoden en trends in landbouwschade als gevolg van nieuwere en/of veranderde 
landbouwproducten of teeltmethoden. De tijdens het meerjarenprogramma 2006-2010 uitgezette en 
nog lopende onderzoeken zullen worden voortgezet. Indien de resultaten dit uitwijzen is 
vervolgonderzoek mogelijk.  
 
Maatschappelijke context 
Naast veroorzaakte schade en resultaten uit eerder onderzoek, zijn een aantal maatschappelijke 
ontwikkelingen en vraagstukken van belang voor de ontwikkeling van dit meerjarenprogramma. Vanuit 
de maatschappij bestaat de vraag naar preventieve middelen ter voorkoming van schade als 
alternatief voor afschot. Dit betekent dat innovatie vereist is om de effectiviteit en efficiëntie van de 
beschikbare preventieve middelen te verbeteren. Planmatig faunabeheer is sinds de invoering van de 
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Flora- en faunawet voorgeschreven. Een dergelijk beheer bestaat uit een cyclus van 
uitvoeringstappen voor adaptief beheer ofwel het lerend beheren van schadeveroorzakende soorten. 
Tijdens het onderzoek naar preventieve middelen en beheersmaatregelen, dient deze cyclus in acht 
genomen te worden. Daarnaast is er recentelijk meer aandacht voor invasieve soorten. Exoten 
kunnen mogelijk naast schade aan inheemse planten en dieren door verdringing of concurrentie, ook 
landbouwschade veroorzaken. Onderzoek naar mogelijke schade is nodig om tijdig actie te kunnen 
ondernemen. Overigens kunnen zich in de periode 2009-2013 nog andere ontwikkelingen en 
veranderingen voordoen die een onderzoeksbehoefte creëren.  
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2. ORGANISATIE 
 
Het Faunafonds is een zelfstandig bestuursorgaan en bestaat uit een bestuur en een secretariaat.  
Een aantal leden van het bestuur vormen de commissie onderzoek.  
 

2.1. Sturing 
 
Het meerjarenprogramma wordt door het secretariaat van het Faunafonds, de coördinator onderzoek, 
opgezet en uitgevoerd. Sturing op hoofdlijnen vindt plaats in de Commissie Onderzoek, waarin naast 
vijf bestuursleden van het Faunafonds, de secretaris en de coördinator onderzoek van het Faunafonds 
zitting hebben. Deze vijf leden zijn afkomstig uit kringen van de wetenschap met deskundigheid op het 
gebied van gedragsecologie, landbouw, natuurbescherming, jacht en dierenbescherming.  
 
De Commissie Onderzoek bestaat uit de volgende personen: 
 
Voorzitter: Mr. Ing H. Revoort   secretaris Faunafonds 
Secretaris: F.P.J. van Bommel M.Sc.  coördinator onderzoek 
Leden:  Dr. R.P.B. Foppen   gedragsecologie 
  P.L. Sterkenburgh  landbouw 
  Drs. J.J.T. Teeuwisse  natuurbescherming (soorten) 
  Mr. A.G. Dijkhuis   jacht 

Mr. C.W. Ripmeester   dierenbescherming 
 

2.2. Verantwoording 
 
De voornaamste onderzoeksonderwerpen komen in het meerjarenprogramma aanbod en zijn als 
zodanig afgestemd met de commissie onderzoek. De afzonderlijke onderzoeksvoorstellen worden ter 
goedkeuring voorgelegd aan het bestuur van het Faunafonds, waardoor de verschillende belangen in 
het geïnitieerde onderzoek worden vertegenwoordigd. Na uitvoering worden de resultaten in de vorm 
van rapportages aan het bestuur teruggekoppeld ter verantwoording van de uitgevoerde onderzoeken. 
Na goedkeuring door het bestuur zijn de rapporten openbaar en worden op de website van het 
Faunafonds geplaatst. 
 

2.3. Kwaliteitsborging 
 
De coördinator onderzoek zorgt voor de kwaliteitsborging van de onderzoeksprojecten en rapporten. 
In voorkomende gevallen is het wenselijk de rapporten van een kwaliteitstoets te voorzien door 
onafhankelijke deskundigen van universiteiten of onderzoeksbureaus. De grote lijnen in het onderzoek 
worden bewaakt door de commissie onderzoek.  
 

2.4. Decentralisatie taken Faunafonds 
 
In het kader van overdracht van taken van LNV-NLP naar de provincies zullen de taken van het 
Faunafonds in 2010 gedecentraliseerd worden. Over de taken en de organisatiestructuur van het 
gedecentraliseerde Faunafonds is overleg gaande tussen LNV-NLP en de provincies. Het definitieve 
meerjarenprogramma zal mede afhankelijk zijn van de taken van het Faunafonds in de nieuwe 
organisatiestructuur. 
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3. ONTWIKKELING SCHADEUITKERINGEN 
 
Het totaal aan tegemoetkomingen uitgekeerd voor schade door beschermde diersoorten door het 
Jachtfonds en het Faunafonds is de afgelopen tien jaar gestaag toegenomen. Deze stijging is vrij 
gelijkmatig geweest, van 2,7 miljoen in 1999 tot 11,2 miljoen in 2008, met alleen in de jaren 2004 en 
2006 een tijdelijke terugval van de uitgekeerde tegemoetkomingen in de schade. Voor een compleet 
overzicht van de tegemoetkomingen per diersoort over de periode 1999 t/m 2008 wordt verwezen 
naar bijlage 1.  
 
In figuur 1 is de totale schade per soortgroep voor de afgelopen vier jaren weergegeven. Dezelfde 
indeling in schadeveroorzakende groepen als in het meerjarenprogramma 2006-2010 is hiervoor 
gehanteerd. Uit de grafiek komt naar voren dat overwinterende ganzen en smienten, samen met de 
overzomerende ganzen voor de meeste schade zorgen. Verder valt de recente toename in schade 
door zangvogels op. Muizen en ratten, en dan met name veldmuizen, kunnen voor incidenteel hoge 
schade zorgen. Schade veroorzaakt door andere vogels en zoogdieren is, afgezet tegen de 
eerdergenoemde schadeveroorzakende soortgroepen, beperkt. Desondanks kan lokaal en dus ook 
voor de betreffende grondgebruiker, wel hoge schade ontstaan. In sommige gevallen kan dit 
aanleiding vormen, voor het opzetten van kleinschalig onderzoek.  
 

Figuur 1. Ontwikkeling uitgekeerde tegemoetkomingen in schade per soortgroep, periode 2005-2008 
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3.1. Schadeveroorzakende groepen 
 
Overwinterende ganzen en smienten (periode 1 oktober t/m 31 maart) 
Na de invoering van het Beleidskader Faunabeheer in 2004, welke in 2005 ook op provinciaal niveau 
was ingevoerd, was er een initiële afname in uitgekeerde schade te zien in het jaar 2006. In 2007 en 
2008 nam dit echter weer toe. De schade door overwinterende ganzen bedroeg in de jaren 2005, 
2006, 2007, respectievelijk € 4.100.000, € 3.100.000,en € 3.700.000. Terwijl in 2008 de hoogste 
schadetegemoetkoming ooit werd uitgekeerd, € 7.600.000. Hierbij zijn de gedoogovereenkomsten, 
zoals de opvang op de Waddeneilanden (Faunafonds), de individuele opvangovereenkomsten 
(Faunafonds) en de PSAN ganzenopvangpakketten (Dienst Regelingen), buiten beschouwing gelaten. 
De kosten hiervan bedroegen in de jaren 2006. 2007 en 2008 in totaal, respectievelijk: € 10.200.000, 
€ 11.400.000 en € 7.000.000. 
 
In de bovenstaande grafiek en in bijlage 1 zijn de bedragen voor de gedoogovereenkomsten voor 
ganzen buiten beschouwing gelaten, aangezien deze vergoedt worden door de provincies vanuit de 
PSAN.   
 
Gezien de grootte van de belangen alsook de hoogte van de tegemoetkoming in de schade blijft 
schadebeperking van overwinterende ganzen een hoge prioriteit houden. De evaluatie van het 
beleidskader is in de afrondende fase, het is momenteel echter nog niet duidelijk hoe het beleidskader 
een vervolg zal krijgen. Vooralsnog zal door het Faunafonds geen nieuw grootschalig onderzoek 
verricht worden. Wel zullen methoden om ganzen te concentreren in de opvanggebieden op hun 
effectiviteit worden getest.  
 
Overzomerende ganzen (periode 1 april t/m 30 september) 
Dertig jaar geleden werd de grauwe gans in Nederland geherintroduceerd. Inmiddels is de populatie 
verveelvoudigd tot zo'n 25.000 broedparen in 2005 (van der Jeugd et al. 2006). Daarnaast nemen ook 
de populaties overzomerende brandganzen en kolganzen sterk toe. Ook de schadecijfers laten een 
sterke toenemende trend zien, een verdrievoudiging over de laatste 4 jaar, tot ruim € 1.200.000. Of 
deze tendens de komende jaren zal doorzetten is onduidelijk. Echter een afname van de aantallen en 
de schade lijkt uitgesloten, daarmee heeft onderzoek naar overzomerende ganzen een hoge prioriteit. 
Gezien de mobiliteit alsmede de hogere dichtheid en het daarmee samenhangende schadepatroon 
van rondtrekkende ongepaarde ganzen, dienen deze apart bezien te worden van broedende ganzen.  
 
Knobbelzwanen 
Schade wordt voornamelijk veroorzaakt door knobbelzwanen, die jaarrond in Nederland aanwezig zijn. 
De wilde zwaan en de kleine zwaan veroorzaken slechts geringe schade in de winterperiode. De 
schade fluctueert van € 70.000 tot € 107.000 de laatste vier jaar en is ten opzichte van de periode 
1999-2002 ongeveer met de helft afgenomen. Het onderzoek heeft een lage prioriteit. 
 
Zangvogels (exclusief kraaiachtigen) 
Over de periode 2005-2007 is een matige toename in de schadetegemoetkomingen te zien. In 2008 
verloopt deze toename zeer scherp tot € 1.400.000. Uit de cijfers blijkt dat het merendeel van de 
schade veroorzaakt wordt door mezen, met name in fruit. Ook vinken kunnen een aanzienlijke schade 
veroorzaken. Wat aan deze scherpe toename ten grondslag ligt is nog onduidelijk, evenals mogelijke 
preventieve maatregelen ter voorkoming van de schade. Daarnaast is het onzeker of met het huidige 
niveau van schade het plafond bereikt is of dat dit de komende jaren wellicht nog verder zal 
doorstijgen. Onderzoek naar zangvogels heeft een hoge prioriteit. 
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Kraaiachtigen 
De afgelopen vier jaar fluctueert de uitgekeerde schade veroorzaakt door kraaiachtigen tussen de  
€ 50.000 en € 200.000, waarbij het merendeel van de uitgekeerde schade veroorzaakt is door roeken. 
Een duidelijke tendens over 2005-2008 is niet waarneembaar, wel is de schade in vergelijking met de 
periode 1999-2003 aanzienlijk afgenomen. De verwachting is dat de omvang van de 
schadetegemoetkomingen de komende jaren rond het huidige niveau blijft. Vanwege de relatief 
geringe omvang, alsmede de fluctuatie in tegemoetkomingen, heeft onderzoek naar schade 
veroorzaakt door deze soort een gemiddelde prioriteit.  
 
Overige vogels 
De tegemoetkomingen in schade fluctueerden de laatste jaren  tussen de € 31.000 en € 105.000, 
zonder waarneembare trend. Ook de voorgaande periode van 1999 tot 2004 laat eenzelfde fluctuatie 
zien en wordt ook verwacht voor de komende jaren. Gezien de omvang van de uitgekeerde schade en 
de diversiteit aan vogelsoorten heeft deze schade een lage prioriteit wat betreft 
onderzoeksinspanningen. De wildsoorten: fazant, patrijs, wilde eend, houtduif, konijn en haas 
leverden de laatste jaren een totale jaarlijkse tegemoetkoming in de schade op van tussen € 29.000 
en € 80.000.  
 
Zoogdieren (exclusief muizen en ratten) 
De tegemoetkomingen zijn de afgelopen vier jaar stabiel en schommelen zo rond de € 200.000. In de 
periode daarvoor waren de tegemoetkomingen aanzienlijk lager. Hierbij zijn de 
gedoogovereenkomsten, welke voor dassen en edelherten zijn afgesloten, buiten beschouwing 
gelaten. De kosten hiervan bedroegen in 2008 respectievelijk € 541.000,- en € 63.000,-. De schade 
veroorzaakt door edelhert en das vertoont weinig variatie over de jaren. Daarentegen fluctueert 
hazenschade sterk van jaar tot jaar. Voor de totale tegemoetkomingen voor de zes wildsoorten 
varieert tussen € 29.000 en € 80.000 jaarlijks. De laatste jaren is echter wel een stijgende tendens 
zichtbaar in uitgekeerde schade veroorzaakt door wild zwijn en damhert. Gezien de relatief geringe 
omvang en de stabiliteit van de tegemoetkomingen is de prioriteit gemiddeld. Onderzoek naar soorten 
waarvan de schade de laatste jaren toeneemt wordt wel als wenselijk geacht. Daarnaast is het zinvol 
een verkenning te doen naar potentiële schade en mogelijke preventieve maatregelen van 
geherintroduceerde soorten zoals bever of de spontane vestiging van lynx of wolf. Onderzoek naar 
preventieve middelen om schade aan woningen, auto’s en andere belangen door steenmarter te 
voorkomen, wordt van belang geacht vanwege de toename in aantallen en verspreiding van de 
steenmarter in Nederland.  
 
Muizen en ratten 
Schade door muizen en ratten fluctueert zeer sterk en is zeer afhankelijk van de populatiegrootte van 
met name veldmuizen en in mindere mate woelratten. In jaren van populatie-explosies, kan de schade 
enorm oplopen, vooral schade aan graslanden. De onverwachte en omvangrijke schade van 2005 is 
bij wijze van uitzondering vergoed door het Faunafonds, na 2005 is een tegemoetkoming niet meer 
mogelijk. Onderzoek naar deze soorten heeft een lage prioriteit.  
 

3.2. Prioriteiten  
 
In de onderstaande tabel wordt de gemiddelde hoogte en trend van de tegemoetkomingen in de 
schade per categorie schadeveroorzakende diersoort weergegeven. Aan de hand van de omvang en 
trend van de uitgekeerde schade zijn de prioriteiten bepaald. Indien er sterke verschuivingen optreden 
in schade, waarbij een soort een aanzienlijke toename van de schade veroorzaakt, kan dit de 
onderzoeksprioriteit beïnvloeden. Dit kan het geval zijn bij een snelle populatieontwikkeling, een 
aanpassing van het foerageergedrag of de herintroductie van soorten.  
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Tabel 1. Prioriteiten per categorie schadeveroorzakende diersoorten 
Soortgroep Uitgekeerde schade 

gemiddelde over 
2005-'08 

Percentage 
van totale 

schadeomvang 

Trend  
over  

2005-'08 1 

Prioriteit 

Overwinterende ganzen 2 € 3.322.923 44% + hoog 
Overzomerende ganzen € 2.169.120 29% + hoog 
Knobbelzwanen € 92.447 1% 0 gemiddeld 
Zangvogels (excl. kraaiachtigen) € 825.326 11% + hoog 
Kraaiachtigen € 117.999 2% 0 gemiddeld 
Overige vogelsoorten € 59.339 1% 0 laag 
Zoogdieren (excl. muizen en ratten) 2 € 211.980 3% 0 gemiddeld 
Muizen en ratten 3 € 776.551 10% ? laag 
Totaal € 7.575.684 100%   
1. + toename; 0 stabiel of fluctuerend; - afname; ? onduidelijk 
2. exclusief overeenkomsten voor opvang van ganzen en gedoogovereenkomsten voor das en edelhert 
3. uitgekeerde schade hoog door eenmalig uitgekeerde tegemoetkomingen voor veldmuizen in 2005 en voor woelratten in 2006 
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4. EVALUATIE MEERJARENPROGRAMMA ONDERZOEK 2006-2010 
 
In dit nieuwe meerjarenprogramma onderzoek (MJP) wordt het meerjarenprogramma 2006-2010 op 
hoofdlijnen geëvalueerd. Bij de vaststelling van onderzoeksbehoeften en de prioritering van 
onderzoeksonderwerpen voor het meerjarenprogramma 2009-2013 is het van belang te weten, of de 
vragen uit het vorige programma beantwoord zijn. Wat hebben we uit het voorgaande onderzoek 
geleerd en welke successen zijn er geboekt? In concrete zin betekent dit, waar moeten we rekening 
mee houden wanneer nieuw onderzoek uitgezet wordt en welke preventieve middelen en 
beheermaatregelen bieden goede kansen voor schadebeperking en verdienen nader onderzoek?  
 

4.1. Uitvoering en resultaten onderzoeksprojecten MJP Onderzoek 2006-2010 
 
Het vorige meerjarenprogramma had als doelstelling, de bevordering van maatregelen ter voorkoming 
en bestrijding van schade door beschermde inheemse diersoorten. Hierbij werd een onderverdeling 
naar de groepen schadeveroorzakende soorten gemaakt, waarbij de prioritering hoofdzakelijk 
gebaseerd was op de schadeomvang per soortgroep in de voorgaande jaren.  
 
De onderzoeksvragen uit het meerjarenprogramma 2006-2010 zijn weergegeven in bijlage 2. Per 
onderzoeksvraag is nagegaan of deze in de uitvoering van het meerjarenprogramma is behandeld. 
Daarnaast is aangegeven of vervolgonderzoek wenselijk is, dan wel of de onderzoeksvraag nog dient 
te worden beantwoord. Hieronder zijn per groep schadeveroorzakende diersoorten de bevindingen 
weergegeven.  
 
Overwinterende ganzen en smienten (periode 1 oktober t/m 31 maart) 
Van 2005 tot eind 2008 is er in het kader van de evaluatie van het beleidskader faunabeheer, in 
opdracht van LNV en het Faunafonds onderzoek verricht naar het functioneren van het 
geïmplementeerde beleidskader. De onderzoeksvragen uit het meerjarenprogramma 2006-2010 zijn 
in dit breed opgezette onderzoek aan bod gekomen, voor een beschrijving van de resultaten zie 
bijlage 3. Afhankelijk van de eventuele beleidswijzigingen kan aanvullend onderzoek wenselijk zijn. Zo 
lang het beleidskader faunabeheer van kracht blijft, waarbij de opvang van ganzen en smienten 
nagestreefd wordt, kan er onderzoek plaatsvinden naar de effectiviteit van methoden om ganzen en 
smienten te concentreren in de opvanggebieden.  
 
Overzomerende ganzen (periode 1 april t/m 30 september) 
De ontwikkeling van populaties overzomerende ganzen is in het rapport (van der Jeugd et al. 2006) 
behandeld. Verschillende methoden om ganzen te weren van gewassen zijn getoetst. Het merendeel 
van de vragen zullen aan bod komen in het in 2009 gestarte onderzoek van Alterra, naar de 
effectiviteit van het populatiebeheer van overzomerende grauwe ganzen. Dit onderzoek heeft een 
looptijd van 3 jaar en wordt gefinancierd door LNV, provincie Noord-Holland, Faunafonds, 
Vogelbescherming, ILG commissie Texel en LTO Noord. De belangrijkste vragen zijn:  
- wat is de effectiviteit van de verschillende ingrepen op de regionale en landelijke 
populatieontwikkeling van de overzomerende ganzen voor de (middel)lange termijn?  
- hebben de ingrepen op de overzomerende ganzen een significant/nadelig effect op de gunstige staat 
van instandhouding van de soort op langere termijn?  
- nemen opbrengstderving in de landbouw en negatieve effecten op natuurdoelstellingen van 
natuurterreinen daadwerkelijk af na wel of niet ingrijpen in populaties overzomerende (grauwe) 
ganzen?  
- in hoeverre is er daadwerkelijk sprake van een schadelijk effect van de ganzen op weidevogels? 
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Knobbelzwanen 
Er zijn geen onderzoeksprojecten uitgevoerd naar knobbelzwanen. De ontwikkeling van het aantal 
broedparen knobbelzwanen wordt door SOVON gemonitoord en recentelijk ook door de WBE’s. De 
aanstelling van de postdoc onderzoeksplaats aan de bijzondere leerstoel faunabeheer is mede 
bedoeld de monitoringsgegevens in overeenstemming met elkaar te brengen. Er zijn geen projecten 
opgestart voor de beantwoording van de andere onderzoeksvragen.  
 
Zangvogels (exclusief kraaiachtigen) 
De verschillende onderzoeksvragen over de relatie tussen zangvogels, met name mezen, en schade 
aan fruit zijn uitgevoerd en worden deels dit jaar nog uitgevoerd. Het verstrekken van (suiker)water ter 
schadebeperking of andere methoden van afleidend voeren dienen nog onderzocht te worden. Welke 
maatregelen de schade kunnen beperken behoeft nog verder onderzoek.  
 
Kraaiachtigen 
De vier onderzoeksvragen over kraaiachtigen zijn niet aan de orde gekomen in de uitgevoerde 
onderzoeksprojecten. Daarentegen zijn er wel verschillende onderzoeken uitgevoerd naar 
kraaiachtigen, onder meer naar de werking van werende middelen. De initiële onderzoeksvragen 
blijven relevant en onderzoek wenselijk.  
 
Overige vogels 
Er is onderzoek verricht naar spechtenschade in laanboomkwekerijen en mogelijke preventieve 
middelen. De oorzaken zijn bekend, een verkenning naar mogelijke schadebeperkende maatregelen 
is uitgevoerd, nader onderzoek hierna is niet noodzakelijk.  
 
Zoogdieren (exclusief muizen en ratten) 
In het vorige meerjarenprogramma zijn onderzoeksvragen opgenomen over de schade aan 
sportvelden en golfbanen door konijnen. Onderzoek is verricht naar de omvang van konijnenschade 
op voetbalvelden en mogelijke alternatieve preventieve maatregelen.  
Andere onderzoeksvragen richten zich op de invloed van predatorpopulaties, met name vossen en 
roofvogels, op landbouwhuisdieren en beschermde diersoorten. De werking van voswerende 
middelen ter bescherming van weidevogellegsels is getoetst. Oriënterend onderzoek naar de 
schadeomvang door vossen bij freilandkippen en preventieve middelen heeft plaatsgevonden. 
Aanvullend is gekeken naar vossenbeheer in relatie tot de bescherming van de geherintroduceerde 
hamsterpopulatie. Een deel van de initiële onderzoeksvragen blijft relevant. Zo is onderzoek naar 
nieuwe preventieve middelen ter vermindering van landbouwschade en predatie van weidevogels 
door vossen wenselijk.  
 
Muizen en ratten 
De onderzoeksvragen uit het vorige meerjarenprogramma richtten zich voornamelijk op de 
aantalsontwikkeling van veldmuizen en het voorspellen van plagen door middel van een early warning 
systeem. Hiervoor zijn onderzoeken uitgevoerd. De vragen over muizenbestrijding en diervriendelijke 
middelen ter voorkoming van schade zijn niet beantwoord.  
 

4.2. Vervolgonderzoeksvragen MJP Onderzoek 2006-2009 
 
Aan de hand van de uit de onderzoeksprojecten geboekte resultaten, verkregen inzichten of 
vastgestelde hiaten in kennis kunnen onderzoeksbehoeften en -prioriteiten voor het nieuwe 
meerjarenprogramma bijgesteld worden.  
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5. MAATSCHAPPELIJK CONTEXT 
 
Ontwikkelingen in de samenleving en kwesties op maatschappelijk gebied bepalen voor een deel de 
invulling en prioritering van de onderzoeksonderwerpen voor het meerjarenprogramma 2009-2013. 
Dergelijke ontwikkelingen zijn, o.a.: de vaststelling van de Nota Dierenwelzijn, het wettelijk 
voorgeschreven planmatig faunabeheer, de toename van invasieve soorten in Nederland en de wens 
innovatie meer vanuit de praktijk en markt te laten plaatsvinden. Daarnaast kunnen er gedurende de 
periode 2009-2013 andere ontwikkelingen plaatsvinden die een aanvullende onderzoeksbehoefte 
creëren.  
 

5.1. Landbouwprijzen en perceptie van overlast 
 
De laatste jaren zijn de landbouwprijzen aan sterke fluctuaties onderhevig. De verwachting is dat door 
deze extremen, de belangen om landbouwschade vergoedt te krijgen, toenemen. Immers, wanneer de 
landbouwprijzen hoog zijn is ook het belang voor een tegemoetkoming in de schade groter, terwijl bij 
lage prijsniveaus alle inkomsten van belang zijn voor het voortbestaan van het bedrijf. Deze toename 
in schademeldingen zullen zichtbaar worden in totaal uitgekeerde schade per diersoort. Wanneer dit 
tot beduidend hogere tegemoetkomingen in de schade leidt zal dit veelal leiden tot onderzoek naar 
verklarende factoren voor de schadetoename en mogelijkheden tot schadepreventie.  
 
Daarnaast is er een tendens dat belangen van grondgebruikers hoger geworden zijn, vanwege onder 
meer intensievere teelten. Dit zal leiden tot hogere tegemoetkomingen in de schade voor bepaalde 
gewassen in combinatie met bepaalde diersoorten. Ook dit kan onderwerp zijn van oriënterend of 
toetsend onderzoek naar schadepreventie.  
Voor sommige gewassen of teelten is het bestuur van het Faunafonds van mening dat deze te 
risicovol zijn in verband met faunaschade, dat tegemoetkomingen in de schade bij voorbaat worden 
uitgesloten.  
 

5.2. Nota Dierenwelzijn 
 
Het Ministerie van LNV werkt in het kader van de Nota Dierenwelzijn aan de uitvoering van het 
werkprogramma Dierenwelzijn. Een van de speerpunten hierbij is de ontwikkeling van alternatieve 
preventieve middelen. Dit hangt samen met de toegenomen wens vanuit de Tweede Kamer om bij de 
uitvoering van de Flora- & faunawet (Ffwet) meer rekening te houden met dierenwelzijn. Dit betekent 
dat innovatie vereist is om de beschikbare preventieve middelen te verbeteren. De effectiviteit van de 
huidige preventieve middelen staat momenteel ter discussie. 
 
Een beter schadepreventie kan bereikt worden door een aantal maatregelen:  
1. goede analyse van schadegevallen; 
2. inzet van betere preventieve middelen; 
3. alternatieve vormen van populatiebeheer. 
 
Een probleem bij schadepreventie is dat diersoorten in veel gevallen wennen aan de maatregelen. Dit 
geldt zowel voor de visuele middelen als ook voor de akoestische middelen en geurstoffen. Het is 
daarom van groot belang dat middelen regelmatig verplaatst worden en afwisselend en in combinatie 
van elkaar worden toegepast. Over het algemeen kan gesteld worden dat hoe afwisselender en 
onvoorspelbaarder, hoe hoger de effectiviteit (Oord 2002).  
 
Er dienen effectievere methoden voor schadebestrijding en beheer beschikbaar te komen, dit kan 
door de innovatie van alternatieve preventieve middelen te stimuleren. Bij de huidige generatie 
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preventieve middelen treedt meestal gewenning op en worden niet alleen de doelsoorten verjaagd. 
Slimmere verjaagmethodes zijn selectief, specifiek, gevarieerd en onvoorspelbaar. Dit kan bereikt 
worden door (a) het gebruik van bewegingregistratie, identificatie van schadesoorten door 
geluidsregistratie en analyse, (b) inzet soortspecifieke alarmgeluiden, soms ondersteund door 
nabootsing van predatoren, (c) afwisseling van middelen voorkomt gewenning en ruis.  
Verder kan onder meer gedacht worden aan: slimmere rasters voor het selectief weren van 
schadesoorten; de inzet van predatorgeuren voor het weren van (knaag)dieren en habitatmanipulatie 
ten behoeve van de regulatie van de populatiegrootte.  
 
Hieronder volgt een opsomming van middelen en maatregelen voor schadepreventie. Deze middelen 
en maatregelen zijn onderverdeeld in: weren, verjagen, habitat manipuleren en populatiebeheer. Om 
schade te beperken is het wenselijk eerst de schadeveroorzakende soort te weren, indien dit 
onvoldoende resultaat biedt, dan door verjaging. Pas dan kan habitatbeïnvloeding of populatiebeheer 
plaatsvinden. De inzet van afschot wordt bij verjaging en populatiebeheer pas toegepast wanneer 
gebleken is dat er geen andere bevredigende oplossingen zijn en de gunstige staat van 
instandhouding niet in gevaar is.  
 
Weren 
geur- en smaakstoffen 
visuele middelen 
afscherming, uitrastering 
teelttechnische maatregelen 
 
Verjagen 
akoestische middelen 
combinatiemiddelen akoestisch/visueel 
verjaging met honden en roofvogels 
ondersteunend afschot, gebruik geweer 
 
Habitat beïnvloeding 
biotoopbeheer 
aantrekken natuurlijke vijanden 
 
Populatiebeheer 
vang- en bestrijdingsmiddelen 
contraceptie 
populatiebeheer door afschot 
 

5.3. Faunabeheer 
 
Het faunabeheer richt zich op het voorkomen en bestrijden van schade en het beheer van diersoorten. 
De faunabeheereenheid streeft naar een planmatige uitvoering van het faunabeheer, door het 
opstellen van een faunabeheerplan en de beheer- en schadebestrijdingstaken conform dit plan uit te 
voeren.  
 
De praktijk van het voorkomen en bestrijden van landbouwschade bestaat doorgaans uit een reeks 
van afwegingen: eerst inzet van preventieve middelen, bij onvoldoende resultaat verjaging 
ondersteund door afschot en als laatste middel populatieregulatie door afschot en/of alternatieve 
maatregelen. Welke middelen en maatregelen daarvoor nuttig en wenselijk zijn, kan worden 
aangepast door het 'lerend beheren'. Dit houdt in dat de informatie die wordt verkregen uit de 
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regulier en 
experimenteel beheer 

analyse schade  
en beheer 

modelvorming (bij 
pop. beheer) 

evaluatie en 
terugkoppeling 

monitoring 

gevolgen van eerder gevoerd beheer gebruikt wordt om de te beheren soort beter te begrijpen en het 
toekomstige beheer daar beter op af te stemmen.  
 
Het meerjarenprogramma onderzoek 2009-2013 heeft als uitgangspunt dat het gevoerde 
faunabeheer, wat ten doel heeft landbouwschade te voorkomen en te bestrijden, bij te stellen en beter 
af te stemmen op basis van het ‘lerend beheren’. Dit betekent dat in de onderzoeken aandacht dient 
te zijn voor de te onderscheiden stappen in de beheercyclus (figuur 2). Deze beheercyclus bestaat in 
meer detail uit:  
 
Regulier en experimenteel beheer: uitvoeren van planmatig en doelgericht regulier beheer in 
combinatie met veldexperimenten voor verbetering van het beheer;  
 
Monitoring: van aantallen, verspreiding en trends, en indien van toepassing afschotregistratie;  
 
Analyse: statistische analyse van schade- en monitoringsgegevens;  
 
Modelvorming: eventueel het toepassen van populatiemodellen, dat van belang is bij de analyse en 
evaluatie van populatiebeheer;  
 
Evaluatie en terugkoppeling: evaluatie effectiviteit van beheermaatregelen en neveneffecten en 
terugkoppeling naar praktijk door aanpassing van het planmatig beheer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2. beheercyclus faunabeheer 
 

5.4. Innovatieve middelen en maatregelen uit de praktijk 
 
Vanuit de landbouwsector, maar ook bij het ministerie van LNV bestaat de behoefte innovatieve 
ideeën voor schadepreventie vanuit de praktijk te ontwikkelen. Grondgebruikers en mensen uit de 
praktijk worden gestimuleerd mee te denken naar nieuwe middelen en maatregelen ter voorkoming 
van faunaschade. Ook wordt verwacht dat door marktwerking innovaties worden gestimuleerd.  
 
Door ruimte te bieden aan ideeën uit de praktijk, worden innovaties direct beoordeeld op de praktische 
uitvoerbaarheid en betaalbaarheid. Daarnaast wordt ruimte geboden aan regionale verschillen in 
schadeoorzaken en daarmee ook mogelijk verschillende preventieve middelen. Uiteindelijk wordt 
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worden. Hiertoe dienen de provincies een aanwijzing ex. art. 67 Ffwet gedaan te hebben, waarbij 
jachtaktehouders zijn aangewezen als categorie van personen die met behulp van het geweer exoten 
en verwilderde dieren mogen doden. Deze nieuwe uitleg van de Flora- en faunawet betekent een 
scherpe wijziging in het exotenbeleid en het gevoerde beheer ter bestrijding van exoten en 
verwilderde dieren. Daarnaast heeft de uitspraak van de rechtbank in Middelburg op 17 juni 2008 het 
aanwijzingsbesluit van de provincie Zeeland ten dele verworpen. Hierbij is geoordeeld dat een aantal 
exoten en verwilderde diersoorten ongegrond zijn aangewezen op basis van artikel 67 Ffwet, omdat 
volgens de rechtbank zou onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat deze exoten en verwilderde 
soorten belangrijke landbouwschade veroorzaken of een reële dreiging vormen inheemse fauna.  
 
Vanwege de bovengenoemde veranderingen is exotenbestrijding niet langer zondermeer mogelijk. De 
mogelijkheden voor bestrijding verschillen van provincie tot provincie en zijn afhankelijk van het wel of 
niet aanwijzen van soorten middels een ex art 67 Ffwet en de daarmee samenhangende 
onderbouwing van belangrijke schade of bedreiging voor inheemse soorten.  
 
Veelal is het vooraf moeilijk te beoordelen of een soort zich invasief zal ontwikkelen en in de toekomst 
belangrijke schade zal veroorzaken. In hoeverre een exoot verantwoordelijk is voor belangrijke 
(landbouw)schade of een reële dreiging vormt voor inheemse flora en fauna kan eenduidiger 
vastgesteld worden. Vooralsnog ontbreekt echter een onderbouwing van de landbouwschade. Omdat 
schade die door exoten is veroorzaakt niet vergoedt wordt door het Faunafonds (art. 83, 84 Ffwet), 
wordt deze niet door grondgebruikers gemeld en vindt er geen opbouw van een schadedossier plaats.  
Verdringing van of schade aan inheemse soorten wordt veelal pas zichtbaar na verloop van tijd, 
wanneer een exoot een sterke populatieontwikkeling heeft doorgemaakt. Bovendien spelen vaak 
meerdere factoren een rol bij verdringing van een inheemse soort, zodat een causaal verband moeilijk 
is aan te tonen.  
 
De vestiging en verspreiding van invasieve fauna in Nederland heeft diverse schadelijke effecten tot 
gevolg. Hoewel niet iedere invasieve of verwilderde diersoort negatieve effecten teweeg zal brengen, 
kunnen exoten grote schade en problemen veroorzaken. Vanwege de huidige alsook mogelijk 
toekomstige schade aan landbouw en aan biodiversiteit, is inzicht in de vestiging van nieuwe exoten 
en de trends in exotenpopulaties van belang voor het Faunafondsbeleid.  
 
Invasieve zoogdiersoorten die nu of in de toekomst schade in de landbouw, bosbouw en/of 
natuurbeheer kunnen veroorzaken, zijn: beverrat, muskusrat, muntjak, sikahert, Amerikaanse nerts, 
wasbeerhond, en verschillende soorten eekhoorns. Voor invasieve vogels zijn dit: nijlgans, Indische 
gans, grote Canadese gans, zwarte zwaan, rosse stekelstaart, huiskraai, halsbandparkiet en heilige 
ibis. Deze laatste drie soorten zijn niet aangewezen in de Regeling beheer en schadebestrijding 
dieren, gebaseerd op artikel 67 Ffwet. Een aantal onbeschermde soorten waar mogelijk 
landbouwschade of schade aan inheemse flora of fauna uit voortkomt zijn boerengans, verwilderde 
eend, verwilderde duif en de verwilderde kat.  
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BIJLAGE 1. Overzicht schade tegemoetkomingen 2000-2009 
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BIJLAGE 2. Onderzoeksvragen uit het Meerjarenprogramma Onderzoek 2006-2010 
 
 
Overwinterende ganzen en smienten (periode 1 oktober t/m 31 maart) 

onderzoeksvraag/project status vervolgonderzoek 

onderzoeksprogramma Beleidskader Faunabeheer, voornamelijk gebaseerd 
op de beantwoording van de volgende vier hoofdvragen: 

  

1. Foerageren de ganzen en smienten hoofdzakelijk in de aangewezen 
opvanggebieden en beduidend minder daarbuiten en neemt daarbij het 
aandeel ganzen en smienten in de opvanggebieden toe als gevolg van het 
weer- en verjaagbeleid? 

uitgevoerd mogelijk 

2. Gaat het goed met de aantallen ganzen en smienten en hebben ze 
voldoende voedsel? 

uitgevoerd mogelijk 

3. Is de regeling voor de boeren werkbaar, met andere woorden werkt de 
regeling in financieel opzicht en bedrijfsvoering naar tevredenheid? 

uitgevoerd mogelijk 

4. Zijn de kosten voor LNV beheersbaar en op een acceptabel niveau? uitgevoerd mogelijk 
 
Overzomerende ganzen (periode 1 april t/m 30 september) 

onderzoeksvraag status vervolgonderzoek 

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

- voldoende bekend 

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

project in 
voorbereiding 

wenselijk 

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? 

project in 
voorbereiding 

wenselijk 

Welk deel van de in Nederland overwinterende grauwe ganzen is afkomstig 
uit Nederlandse broedpopulaties? 

project in 
voorbereiding 

wenselijk 

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

- - 

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

deels bekend wenselijk 

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

project in 
voorbereiding 

wenselijk 

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

project in 
voorbereiding 

wenselijk 

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

project in 
voorbereiding 

wenselijk 

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? 

project in 
voorbereiding 

wenselijk 

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

uitgevoerd wenselijk 

 
Knobbelzwanen 

onderzoeksvraag status vervolgonderzoek 

Wat is de ontwikkeling in de aantallen broedparen in Nederland (wordt 
gemonitoord door SOVON)? 

monitoring door 
SOVON - WBE’s 

wenselijk, in 
voorbereiding 

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

- wenselijk 

Heeft het territoriaal gedrag van een broedpaar effect op de lokale dichtheid 
van Knobbelzwanen? 

- wenselijk 

Op welke wijze en met welke maatregelen kan schade door knobbelzwanen 
aan graslanden en koolzaad worden voorkomen? 

- wenselijk 
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Kraaiachtigen 
onderzoeksvraag status vervolgonderzoek 

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

- wenselijk 

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

- wenselijk 

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

- wenselijk 

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

- wenselijk 

Overige zangvogels 
onderzoeksvraag status vervolgonderzoek 

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

uitgevoerd gedeeltelijk bekend, 
vervolgonderzoek 

Welke bedrijven worden hierdoor getroffen? uitgevoerd voldoende bekend 

Zijn zangvogels de oorzaak van schade aan rijpend fruit (m.n. peer, 
eventueel appel) en zo ja, door welke vogelsoorten? 

uitgevoerd voldoende bekend 

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? 

uitgevoerd voldoende bekend 

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

in uitvoering vervolgonderzoek 
wenselijk 

Is het verstrekken van (suiker)water een effectief middel om schade door 
zangvogels aan m.n. peren te voorkomen of te verminderen? 

- wenselijk 

Wat voor soorten spechten veroorzaken de schade aan laanbomen die aan 
spechten wordt toegeschreven? 

uitgevoerd voldoende bekend 

Hoe kan schade aan laanbomen op kwekerijen door spechten voorkomen 
worden? 

uitgevoerd geen prioriteit 

 
Zoogdieren: veldmuizen 

onderzoeksvraag status vervolgonderzoek 

Wat is de ontwikkeling van de veldmuispopulatie in Nederland? uitgevoerd voldoende bekend 

Zijn bestaande, lokale monitoringprogramma’s voldoende representatief 
voor het landelijke populatieverloop? 

uitgevoerd voldoende bekend 

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

uitgevoerd voldoende bekend 

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

uitgevoerd voldoende bekend 

Is er sprake van een 3-jarige cyclus in populatiegrootte, zo ja hoe is die en is 
deze voor de verschillende muizensoorten afwijkend? 

uitgevoerd voldoende bekend 

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

- geen prioriteit 

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

- geen prioriteit 

 
Zoogdieren: konijnen 

onderzoeksvraag status vervolgonderzoek 

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

deels uitgevoerd deels te 
onderzoeken 

Hoe en met welke middelen kunnen konijnen effectief worden geweerd van 
sportvelden en golfterreinen? 

deels uitgevoerd deels te 
onderzoeken 
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Ontwikkeling van predatorpopulaties en predatie van beschermde diersoorten 
onderzoeksvraag status vervolgonderzoek 

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

- geen prioriteit 

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

deels uitgevoerd deels te 
onderzoeken 

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

uitgevoerd voldoende bekend 

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

deels uitgevoerd deels te 
onderzoeken 

Kunnen nieuwe verjaagtechnieken ontwikkeld worden, die weinig tijd kosten 
maar wel effectief zijn? 

- wenselijk 
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a.d.h.v. lopend braakbal- en broedvogelmonitoring, aangevuld met monitoring van vaste locaties 
d.m.v. de heropende-gaatjes-methode. 

Opmerkingen:   
Vervolgonderzoek: ontwikkeling van een lokaal monitoringsprogramma voor de voorspelling van piekjaren in 

veldmuispopulaties 
 
 



BIJLAGE 4 Onderzoeksprojecten 2009 en 2010 
 
Onderzoeksprojecten 2009 
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Onderzoeksprojecten 2010 
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