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Vogel- en zoogdierschade in de Boomteelt 
 
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief waarin de ervaringen en gebeurtenissen 
van de afgelopen maanden te lezen zijn. Er is veel gebeurd sinds de start 
van het praktijknetwerk afgelopen mei! 
 
Boomkwekers Michels en Wijnhoven experimenten met maatregelen, 
tussen de laanbomen en struikrozen, om vraatschade van reeën en konij-
nen te voorkomen. Ze experimenteren met geluid, reflectoren, geur en 
lampen.  
 
Boomkweker van Hasselt heeft op eigen initiatief een raster onder span-
ning, dat makkelijk verplaatsbaar is met stokken en haringen opgezet. Dit 
moet vraatschade en eventueel vogelschade voorkomen, wat zijn haar 
ervaringen? 
 
Voor diegenen die het nog niet gelezen hebben in vakblad De Boom-
kwekerij is een artikel over dit praktijknetwerk apart bijgevoegd. 
 
En natuurlijk kunnen boomtelers die willen experimenteren met maat-
regelen tegen schade, of nieuwe geïnteresseerden zijn zich aanmelden bij 
het netwerk.  
 
Lees hieronder onze ervaringen tot nu toe.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Henk Kloen 
Projectleider 
 
 
Namens het projectteam: 
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 



Boomkwekerij Michels 

Experimenteert met geluid & licht 

 
Jan Michels is samen met Bert Radstake één van de initiatiefnemers van 
het praktijknetwerk. Hij heeft een bedrijf van 50 hectare met laanbomen 
te Heide, Noord-Limburg. Michels: “Ik heb hoofdzakelijk vraatschade van 
reeën en konijnen. Ik heb eigenlijk nauwelijks schade in boomtoppen van 

kraaiachtigen. Soms wippen de 
kraaien op de takken en buigt de 
top door of groeit de top scheef, 
deze schade is niet zo groot. 
Spechten hebben de afgelopen 
jaren weleens gehakt in de bast 
van eiken en soms es. Of het 
gaat om jonge spechten die 
‘oefenen met hakken’, of om 

spechten die gericht larven van eikenspintkever of andere kevers in deze 
bomen vinden moeten we zien te achterhalen. 
Tweede bijeenkomt praktijknetwerk bij Michels – mei 2012 
 
Angstkreten tegen vraatschade van ree, haas- en konijn. 
In mei van dit jaar ondervond Michels nog 
geen schade, in juli melden Jan en zijn doch-

ter Carolina aan het 
praktijknetwerk schade. 
Eind juli is het geluids-
systeem van de leveran-
cier Alcet Sound opge-
hangen door Chiel van der 
Voort (Cultus). In het apparaat kunnen 10 geluids-
kaarten geplaatst worden, met daarop vogelwerende 
geluiden (angstkreten soortgenoten of roofvogel-
geluiden). Michels heeft ook geluidskaarten specifiek 
tegen reeën en haas & konijn. Ongeveer 150 bomen 
worden tussen eind juli en half september wekelijks 

geïnspecteerd op beschadigingen. Hetzelfde gebeurt op een blanco proef-
vlak. Naast beschadigingen wordt er ook gelet op mogelijke sporen op de 
grond. Er nog geen harde conclusie te trekken, maar het lijkt erop dat er 
minder frequent een aantasting van de stammen plaatsvindt.  
 
 



Lichtgolven tegen ree, haas en konijn 

 
Tijdens de periode waarin vogelwerende 
maatregelen hangen op de percelen, is 
gewenning een bekend en lastig probleem. 
Vogels passen zich makkelijk aan en de kans 
bestaat dat ze geen angst meer voelen. Afwis-
seling of combinaties van verschillende visuele 
en akoestische maatregelen en geur is erg 
belangrijk.  
Mogelijk geldt het gewenningseffect ook wel 
voor zoogdieren. Daarom is  3 weken na het 
inzetten van de geluidsmaatregelen ook een 6-
tal lampen opgehangen in het proefvlak van 
grofweg 80 bij 170 meter (1,4 ha). Deze lam-
pen zenden een lichtgolf uit die zowel s ‘nachts 
als overdag zoogdieren moet afschrikken. 

Michels gaat door met de schadetelling. Over een aantal weken is bekend 
of de lampen wel of niet gewerkt hebben bij hem. 
 

Boomkwekerij Wijnhoven 

Experimenteren met geluid, reflectoren en geurstof 

 
Boomkweker Rob Wijnhoven te Wanssum 
heeft 10 hectare struikrozen vollegronds. 
Binnen 2 jaar kweekt hij de rozen op en 
verkoopt ze als potstruikrozen. Hij heeft 
veel reeën-, konijnen- en hazenschade. Ze 
vreten van boven af, de jonge scheuten en 
bloemknoppen op, zie foto. Konijnen pellen 
ook de voet van rozenstruiken af, dit is een 
groter probleem.  
 

Kraaien zijn tijdens het oculeren vervelend. Ze halen de rubbers om de 
ogen af, omdat er 2 glimmende puntjes opzitten.  
 
 
 



Wijnhoven heeft net zoals Michels vanaf eind juli 
maatregelen getroffen. In eerste instantie is tegen 
wildschade ook geluidsapperatuur opgehangen. 
Helaas is dit ontvreemd. Door deze omstandigheden 
hebben de metingen helaas wat vertraging 
opgelopen. Op het oog lijkt er iets minder schade na 
toepassing van de geluidsmaatregel. In het gewas 
zijn minder afgevreten knoppen te bekennen.   
Momenteel zijn Fireflies bij Foreest Groen Consult 
besteld. Maarten Ariens zegt: ”In de VS wordt om 
vogelslachtoffers te vermijden bij hekwerken een 
speciaal type Firefly toegepast. Veel zoogdieren 
blijken kleurenblind te zijn of alleen gevoelig voor blauw en groen licht. 
Van reguliere Fireflies worden de reflectoren vervangen door blauwe 
reflectoren. Hopelijk schrikken reeën van de beweging, gecombineerd met 
reflectie van zon- of maanlicht en in nachtelijke uren ‘glow in the dark’ dat 
als groen licht waarneembaar moet zijn. Wijnhoven gaat dit in een 
experiment samen met het netwerk proberen vast te stellen.  In de 
volgende nieuwsbrief melden wij de resultaten. 
 

De reflectoren worden met een 
bevestigingsmechanisme vast-
gemaakt op een bamboestok. De 
stok steekt in de grond en de reflec-
tor komt boven de rozenstruiken uit. 
De reflectoren worden met name 
geconcentreerd aan de randen van 
het proefvlak waar schade optreedt. 
De schade wordt ook bepaald bij een 
blanco-proefvlak. 
 
Na een aantal weken zal naast de 

reflectoren ook een geurstof worden ingezet. Het gaat hierbij om het mid-
del ’Armacol’. Dit is een afschrikmiddel tegen vele wildsoorten, waaronder 
ook het hert en konijn & haas. Het wild wordt afgeschrikt door de geur 
van menselijk zweet. Het product wordt aangebracht op doeken. Vervol-
gens worden de geurende doeken met een onderlinge afstand zo’n 10 
meter aan de rand van het perceel opgehangen. Om de invloed van regen 
te verkleinen worden de doeken onder een potje of bekertje geplaatst. De 
geur is dan na één toepassing ongeveer drie weken werkzaam.  
 



Boomkwekerij Van Hasselt 

Experimenteren met een elektrisch raster 

 
Boomkwekerij van Hasselt te Zundert kweekt op  zandgrond zaaigoed tot 
bosplantsoen. Al een aantal jaar is Jolanda en haar broer aan het denken 
wat ze tegen reeën en konijnen die hun zaailingen opeten of uit de grond 
trekken kunnen doen.  
 
Begin juli hebben zij een elektrisch raster aangeschaft. Het is een net van 
kunststof- en metaaldraden. Het wordt onder spanning gezet en aange-
sloten op een pulsgenerator. Het net is 75 cm hoog en heeft een maas-
wijdte van 5 cm. Het zit op een rol van 50 meter en is voorbereid met 
stokken en pinnen (haringen).  
 
Jolanda van Hasselt zegt: “Het opzetten en in het najaar weer opruimen is 
behoorlijk arbeidsintensief. Het garandeert wel dat ik geen schade meer 
heb voor konijnen en reeën. Ik zie ook geen reeënsporen meer in de 
grond, zelfs niet op het perceel, misschien zijn ze er eens goed van 
geschrokken. In principe kunnen ze over die 75 cm heen stappen, maar 
dat doen ze dus niet. Als mijn broer gaat spuiten trekt hij een paar stok-
ken uit de grond, zodat hij over het net heen kan rijden, dit kost nauwe-
lijks tijd. Al met al werkt het raster naar 100% tevredenheid, het kost wel 
wat arbeid aan het begin en einde van het seizoen en er zijn ook wat kos-
ten mee gemoeid.”  
 
René Bos (Vogelwering Benelux) levert dergelijke rollen ook, wel zijn ze 
90 cm hoog i.p.v. 75 cm. De prijzen voor deze rol zijn ongeveer 125 euro 
per stuk. De rol van 75 cm is goedkoper volgens Van Hasselt.  
 



Meedoen of op de hoogte blijven? 

U kunt zich aanmelden als deelnemer of betrokkene. 

 
Betrokkene 

Als betrokkene wordt u via de nieuwsbrief die ca. 4 x per jaar uitkomt, op 
de hoogte gehouden. Ook wordt u uitgenodigd voor openbare bijeen-
komsten van het praktijknetwerk. 
 
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 dat u af en 
toe een schadetelling doet in het blok waar de maatregelen hangen en in 
het blanco-blok. Zo kunnen we bepalen of de maatregel bij u effect heeft 
of niet. 
 
Hoe aan te melden? 

Neem contact op met: 
• Henk Kloen of Joost Lommen (CLM) 
• Tel: 0345-470758 
• E-mail: jlommen@clm.nl 
 


