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Vogel‐en	zoogdierschade	in	de	Boomteelt	
	
Hierbij	ontvangt	u	de	nieuwsbrief	waarin	de	ervaringen	en	gebeurtenissen	van	de	afgelopen	
aanden	te	lezen	zijn.	Er	is	veel	gebeurd	sinds	de	start	van	het	praktijknetwerk	afgelopen	mei,	m

zoals	in	deze	nieuwsbrief	te	lezen	is!	
	
Om	maar	te	beginnen	met	het	slechte	nieuws.	Bij	twee	boomkwekers	is	kort	na	het	ophangen	
an	de	geluidsinstallatie	tegen	reeënschade	de	apparatuur	gestolen.	Erg	jammer	en	een	kostbaar	v
verlies.		
	
En	dan	nu	het	goede	nieuws.	Boomkweker	Sprenkels	heeft	eind	september	geluidboxen	tegen	
ogelschade	aan	zijn	Acers	in	containerteelt	opgehangen.	Ook	heeft	hij	onlangs	Firefly	v
reflectoren	opgehangen	tegen	de	vogels.	In	deze	nieuwsbrief	komen	zijn	ervaringen	aanbod.	
	
Boomkweker	Tom	van	den	Akker	uit	Oirschot	is	een	nieuwe	deelnemer	van	het	praktijknetwerk.	
at	teelt	hij,	van	welke	schade	heeft	hij	last	en	welke	maatregel	gaat	hij	begin	volgend	jaar	W

inzetten?	Dit	leest	u	in	deze	nieuwsbrief.	
	
Na	de	diefstal	hebben	boomkwekers	Wijnhoven	en	Michels	andere	proeven	opgezet.	Wijnhoven	
s	aan	de	slag	gegaan	met	geur	en	reflectoren	tegen	reeënschade.	Wat	zijn	zijn	ervaringen?	i
Michels	heeft	een	speciaal	soort	lampen	ingezet.	Heeft	dat	nut?	
	
Inmiddels	zijn	er	een	vijftal	boomkwekers	direct	betrokken	bij	het	praktijknetwerk.	Bij	
medeaanvrager,	boomkweker	Radstake	zijn	nog	geen	maatregelen	ingezet	omdat	hij	nog	geen	
chade	heeft.	Bij	de	andere	vier	deelnemers	lopen	de	proeven.	Dit	jaar	worden	er	geen	nieuwe	s
proeven	meer	opgezet.	
	
De	komende	maand	worden	de	resultaten	verzameld	en	geanalyseerd.	Op	7	februari	2013	zullen	
e	deze	bespreken	op	een	bijeenkomst	en	plannen	maken	voor	het	tweede	jaar	van	dit	netwerk.	

eeen	zijn	welkom	en	tot	dan!	
w
Nieuwe	id
	
OPROEP:	
Stuur	deze	nieuwsbrief	door	aan	collega’s	en	attendeer	ze	op	dit	praktijknetwerk.	
eïnteresseerden	kunnen	zich	nog	steeds	aanmelden	voor	deze	nieuwsbrief	en	openbare	G
bijeenkomsten.	

lijke	groet,	
	
Met	vriende
	
enk	Kloen	H

Projectleider	
	
Namens	het	projectteam	
	
Het	projectteam	bestaat	uit	Chiel	van	der	Voort	(Cultus),	Joost	Lommen	en	Henk	Kloen	(CLM).	
Voor	meer	informatie:	

 Henk	Kloen	of	Joost	Lommen	
 T	0345‐470700	
 E‐mail:	jlommen@clm.nl	

	



‘Vogels	in	de	boomkwekerij’	
Voorlopige	bevindingen	uit	het	praktijknetwerk		
	
Binnen	het	praktijknetwerk	 ‘Vogels	 in	de	Boomkwekerij’	zijn	 in	het	afgelopen	teeltseizoen	een	
aantal	maatregelen	tegen	wild	beproefd.	In	deze	nieuwsbrief	is	te	lezen	welke	maatregelen	zijn	
ingezet,	en	hoe	deze	hebben	bijgedragen	in	het	verjagen	van	wild.	Per	maatregel	is	te	lezen	wat	
de	voorlopige	bevindingen	zijn.	De	telwaarden	uit	alle	afzonderlijke	proeven	zijn	nog	niet	geheel	
erwerkt,	vandaar	dat	er	wordt	gesproken	over	voorlopige	bevindingen.	Alle	resultaten	worden	
oegelicht	op	de	bijeenkomst	in	februari.	
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Geluidssysteem	tegen	schade	van	ree,	haas‐	en	konijn.	
Binnen	 het	 praktijknetwerk	 is	 op	 een	 aantal	 percelen,	 na	 het	 ontdekken	 van	 schade,	 een	
geluidssysteem	ingezet.	Deze	maatregel	is	in	eerste	instantie	ingezet	in	de	teelt	van	2jarige	rozen	
bij	 Rob	 Wijnhoven	 en	 in	 de	 teelt	 van	 laanbomen	 bij	 Jan	 Michels.	 De	 schade	 werd	 op	 beide	
percelen	 veroorzaakt	 door	 reeën.	 In	 de	 teelt	 van	 rozen	was	 vooral	 vraatschade	 te	 zien.	 Jonge	

	 ascheuten	 en	 bloemknoppen	 werden fgevreten.	 Opvallend	 was	 dat	 de	 reeën	 een	 voorkeur	
hadden	voor	bepaalde	gewassen.		
In	de	 teelt	van	 laanbomen	kwam	de	 schade	vooral	 tot	uiting	op	de	bast.	Met	name	het	gewas	
‘Acer’	bleek	zeer	gewild.	Ongeveer	tot	een	meter	hoogte	schuren	de	reeën	met	hun	kop	tegen	de	
bast,	de	bast	laat	hierdoor	los.		
Bij	Rob	Wijnhoven	hebben	we	helaas	weinig	waarnemingen	kunnen	doen.	Korte	tijd	na	plaatsing	
van	 de	 geluidsmaatregel	 is	 het	 systeem	 helaas	 gestolen.	 Harde	meetwaarden	 hebben	we	 van	
zde e	proef	dus	niet,	maar	over	het	algemeen	leek	er	wel	een	afname	van	de	vraatschade	te	zijn	

ontstaan	in	de	2jarige	rozenstruiken.		
In	de	 teelt	van	 laanbomen	bij	 Jan	Michels	hebben	we	 tellingen	kunnen	doen	over	een	 langere	
periode.	Hier	zijn	gedurende	6	weken	 tellingen	verricht	 in	zowel	een	blanco	veld	als	een	blok	
waarin	de	maatregel	hing.	Elke	week	is	het	aantal	aangetaste	bomen	geteld.	In	beide	blokken	is	
geen	 duidelijke	 toename	 van	 bastschade	 waargenomen.	 Het	 is	 hierbij	 de	 vraag	 of	 het	
geluidssysteem	zijn	werk	goed	heeft	gedaan,	of	dat	de	herten	
van	nature	geen	behoefte	meer	hadden	aan	het	schuren	tegen	
bomen.	 Op	 het	 moment	 dat	 we	 van	 plan	 waren	 het	
geluidssysteem	 te	 verwijderen	 om	 het	 vervolgens	 op	 te	
angen	in	een	andere	teelt,	kwamen	we	tot	de	ontdekking	dat	
ok	hier	het	gehele	systeem	is	gestolen.		
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Figuur:	Schade	door	ree	in	laanbomen

	



Lichtgolven	tegen	ree,	haas	en	konijn	
Om	gewenning	van	de	geluidsmaatregel	door	reeën	te	voorkomen,	 is	3	weken	na	 inzet	van	de	
geluidsmaatregel	een	tweede	maatregel	op	het	perceel	van	Jan	Michels	ingezet.	Het	gaat	hierbij	
om	een	zestal	 lampen	welke	zowel	overdag	als	 ’s	nachts	een	lichtgolf	uitzenden.	Deze	 lichtgolf	
zou	zoogdieren	af	moeten	schrikken.	Zoals	in	het	stukje	over	het	geluidssysteem	tegen	reeën	al	
bleek	was	er	geen	duidelijke	toename	van	bastschade	te	zien	in	de	teelt	van	laanbomen.	Hierbij	
kan	wederom	de	vraag	gesteld	worden	of	dit	komt	door	de	combinatie	van	het	geluidssysteem	
en	de	lichtgolven,	of	door	natuurlijke	afname	van	de	 ‘schuurbehoefte’	van	reeën.	Daarbij	 is	het	
astig	om	de	werking	van	het	 lichtsysteem	te	controleren	omdat	we	met	het	menselijk	oog	de	
ichtgolven	niet	kunnen	waarnemen.		
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Geurstof	tegen	ree	
Na	de	diefstal	van	het	geluidssysteem	bij	Rob	Wijnhoven,	is	besloten	om	op	dat	perceel	terug	te	
komen	met	een	maatregel	welke	minder	diefstalgevoelig	zou	zijn.	De	keuze	 is	gekomen	tot	de	
inzet	van	een	geurmiddel.	 In	deze	proef	 is	gebruik	gemaakt	van	het	geurmiddel	 ‘Armacol’.	Dit	
middel	zou	door	zijn	geur	van	geconcentreerd	mensenzweet	alle	wildsoorten	afschrikken.		
De	geurstof	is	op	doeken	gespoten	en	vervolgens	zijn	de	doeken	in	omgekeerde	potten	geplaatst	
zodat	 regenval	 geen	 invloed	 zou	 hebben	 op	 de	 werkingsduur.	 Tijdens	 het	
aanmaken	van	de	‘geurdoeken’	werd	al	gauw	duidelijk	dat	de	geur	zeer	sterk	
was.	 Hoewel	 alle	 deuren	 en	 ramen	 gesloten	 bleven,	 kwam	 de	 geur	 tóch	
eenvoudig	het	pand	van	Cultus	binnen.	Bij	 toepassing	wordt	aangeraden	om	
kleding	te	dragen	welke	nadien	weggegooid	kan	worden.		
De	potjes	met	daarin	de	geurstof	 zijn	 aan	de	 rand	van	het	perceel,	waar	de	
schade	 zichtbaar	 was,	 met	 een	 onderlinge	 afstand	 van	 5	 meter	 tussen	 het	
gewas	geplaatst.	Vervolgens	zijn	een	aantal	weken	tellingen	verricht.	Hierbij	
zijn	 elke	 week	 bij	 een	 aantal	 struiken	 de	 afgevreten	 scheuten	 geteld	 en	
vervolgens	gelabeld.	De	planten	bevonden	zich	op	2,	5,	10	en	20	meter	in	de	
plantenrij.	 Er	 is	 geen	 duidelijke	 toename	 van	 vraatschade	 waargenomen	
tijdens	aanwezigheid	van	de	geurmaatregel.	Wel	werden	er	wekelijks	nieuwe	
sporen	 van	 reeën	 aan	 de	 rand	 van	 het	 perceel	 waargenomen.	 Hieruit	 kan	
worden	 opgemerkt	 dat	 de	 reeën	 niet	worden	 verjaagd	 door	 de	 geur.	 Dit	 is	
enigszins	wel	raar	omdat	het	reukvermogen	van	een	ree	wel	50	keer	zo	groot	
s	 als	 dat	 van	 een	 mens,	 en	 door	 de	 mens	 werd	 de	 geur	 wel	 degelijk	
aargenomen.		
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Reflectoren	tegen	ree	
Na	verwijdering	van	de	geurmaatregel	zijn	bij	Rob	Wijnhoven	
reflectoren,	 zogeheten	 Fireflies,	 tegen	 reeën	 ingezet.	 Overdag	
kaatsen	 deze	 reflectoren	 zonlicht	 terug	 welke	 door	 de	 ree	
worden	 opgevangen.	 Het	 gaat	 hierbij	 om	 reflectoren	 speciaal	
tegen	reeën.	’s	Avonds	wordt	het	maanlicht	weerkaatst	en	komt	
er	 licht	van	een	zogeheten	 ‘Glow	in	 the	Dark’	plaatje.	Mogelijk	
zou	de	toevoeging	van	een	lichtstaafje	de	werking	in	de	avond	
versterken.	 De	 reflectoren	 zijn	 geplaatst	 met	 een	 onderlinge	
afstand	van	7,5	meter	aan	de	rand	van	het	perceel.		
De	 waarnemingen	 bij	 de	 reflectoren	 in	 deze	 proef	 waren	
vergelijkbaar	 met	 de	 waarnemingen	 bij	 de	 geurmaatregel.	 Er	
was	 geen	 duidelijke	 toename	 van	 afgevreten	 scheuten	
aarneembaar,	maar	sporen	van	de	ree	waren	nog	duidelijk	te	
ien.		
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Geluidsmaatregel	tegen	vogels	
Half	september	meldde	Boomkweker	Frans	Sprenkels	uit	Achtmaal	zich	met	schade	veroorzaakt	
door	 vogels.	 Sprenkels	 teelt	 siergewassen	 in	 pot.	 Met	 name	 in	 de	 stammetjes	 van	 het	 gewas	
‘Acer’	 was	 schade	 te	 zien,	 hoofdzakelijk	 door	 toedoen	 van	 merels.	 De	 potten	 zijn	 allemaal	
afgedekt	met	een	verlijmd	afdekmateriaal	op	basis	van	natuurlijke	materialen,	genaamd	‘Jaritop’.	
Dit	afdekmateriaal	zou	het	gehele	jaar	moeten	blijven	zitten,	de	merels	pikken	echter	deze	laag	

ngen,	

Firefly:	Oranje	tegen	vogels,	Blauw	tegen	ree

kapot.	Het	is	praktisch	vrijwel	onmogelijk	om	de	afdeklaag	opnieuw	aan	te	bre waardoor	
o.a.	onkruiden	opnieuw	de	kans	krijgen	zich	te	ontwikkelen.		
Om	 de	 schade	 door	 merels	 aan	 het	 afdekmateriaal	 te	 beperken	 is	 er	 eind	 september	 een	
geluidsmaatregel	 ingezet	 tegen	vogels.	Binnen	het	maatregelenveld	zijn	verschillende	groepjes	
van	 5	 planten	 gecreëerd.	 Elke	 week	 is	 elke	 afzonderlijke	 plant	 van	 elk	 groepje	 gewaardeerd	
volgens	een	vooropgezette	waarnemingsschaal.	In	alle	gevallen	was	geen	schade	meer	te	zien	op	
et	afdekmateriaal	door	 toedoen	van	de	merels.	Frans	Sprenkels	geeft	zelf	ook	aan	het	 idee	te	
ebben	dat	de	merels	zich	vanaf	de	inzet	van	de	geluidsmaatregel	onrustiger	gedroegen.		
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Reflectoren	tegen	vogels	
Na	een	aantal	weken	is	de	geluidsmaatregel,	na	het	laten	zien	van	een	goede	werking,	bij	Frans	

jn	Sprenkels	 verwijderd.	 Vervolgens	 zijn	 ook	 hier	 reflectoren	 ingezet.	 Deze	 reflectoren	 zi
vergelijkbaar	met	die	in	de	proef	tegen	reeën	bij	Wijnhoven,	maar	dan	speciaal	tegen	vogels.	
Momenteel	wordt	er	bekeken	wat	het	effect	van	de	reflectoren	op	het	gedrag	van	de	merels	is.		
	

Figuur:	Proefveld	bij	Sprenkels	

	



Schriknet	tegen	konijnen	
Medio	 februari	wordt	 er	bij	Boomkwekerij	Tom	van	den	Akker	 in	Oirschot	 een	proef	opgezet	
met	schriknet	tegen	konijn	en	haas.	Van	den	Akker	teelt	laanbomen	en	ziet	vooral	schade	door	
konijnen	in	de	spillenteelt.	Schade	aan	oudere,	dikkere	bomen	valt	over	het	algemeen	nog	mee.	
Met	name	als	er	sneeuw	 ligt	gaan	konijnen	en	hazen	op	zoek	naar	andere	voedselbronnen	als	
waar	 ze	 normaal	 gesproken	 van	 leven.	 De	 groene	 delen	 van	 de	 jonge	 boompjes	 komen	 nog	
boven	 de	 sneeuw	 uit	 en	 zijn	 dan	 geliefd	 bij	 het	 wild.	 Konijnen	 en	 hazen	 veroorzaken	 vooral	
schade	door	het	knagen	onderaan	de	bast.		
Ongeveer	in	februari,	afhankelijk	van	de	weersomstandigheden,	zal	de	nieuwe	aanplant	worden	
gezet.	Deze	boompjes	zullen	het	meest	gevoelig	zijn	voor	konijnenschade	en	zullen	daarom	dus	
ook	 in	de	proef	worden	meegenomen.	Binnen	het	gehele	perceel	 zullen	verschillende	blokken	
worden	gecreëerd.	In	een	aantal	blokken	worden	de	boompjes	omheind	door	een	schriknet,	in	
een	aantal	andere	blokken	zijn	de	boompjes	nog	vrij	toegankelijk	voor	de	konijnen.	Vervolgens	
al	er	in	de	verschillende	blokken	intensief	worden	gekeken	of	er	enige	werking	van	het	net	is	te	
ien.		
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Presentatie	op	de	Ziekte‐	en	Plagendag	
Op	30	augustus	was	er	een	druk	bezochte	ziekten	
en	plagendag	in	Haaren.	Henk	Kloen	heeft	hier	ons	
Praktijknetwerk	gepresenteerd	met	een	overzicht	
van	mogelijke	maatregelen.	Er	was	een	zaal	vol	met	
zo’n	100	aandachtige	luisteraars,	en	enkele	
reageerden	met	hun	voorbeelden	van	schade.	
Hoewel	het	nauwelijks	aanmeldingen	opleverde,	
zal	de	presentatie	toch	hebben	bijgedragen	aan	de	
bekendheid	van	het	praktijknetwerk.		Dat	kan	in	
winter	en	voorjaar	meer	interesse	opleveren.		
	
eedoen	of	op	de	hoogte	blijven?	
	kunt	zich	aanmelden	als	deelnemer	of	betrokkene.	
M
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Betrokkene	
ls	betrokkene	wordt	u	via	de	nieuwsbrief	op	de	hoogte	gehouden.	Ook	wordt	u	uitgenodigd	
oor	openbare	bijeenkomsten	van	het	praktijknetwerk.	Meldt	u	aan!	
A
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Deelnemer	
U	meldt	zich	aan	als	deelnemer.	Zodra	vogel‐	of	wildschade	heeft	neem	u	contact	op.		Samen	
bespreken	we	welke	maatregelen	zinvol	zijn	om	mee	te	experimenteren.	De	maatregelen	
worden	vanuit	het	praktijknetwerk	kosteloos	ter	beschikking	gesteld.		We	verwachten	wel	van	u	
at	u	af	en	toe	een	schadetelling	doet	in	het	blok	waar	de	maatregelen	hangen	en	in	het	blanco‐
lok.	Zo	kunnen	we	bepalen	of	de	maatregel	bij	u	effect	heeft	of	niet.	
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Hoe
Nee

	aan	te	melden?	

 en	(CLM)	
m	contact	op	met:	

 
Henk	Kloen	of	Joost	Lomm
Tel:	0345‐470758	

 E‐mail:	jlommen@clm.nl	
	

	


