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Ganzenschade
Op pad met een taxateur

Ganzen zijn er even niet in de weilanden rondom  
Holysloot. Een prachtig poldergebied met historische 
dorpjes als Ransdorp, Waterland en Zunderdorp.  
Jager Aad Bakker lacht voluit. ‘Zodra je het land inloopt, 
zijn ze gevlogen. Tegenwoordig herkennen ze zelfs mijn 
auto. En dat meen ik echt.’ Bakker jaagt op de weilanden 
van de gebroeders Arie en Maarten Splinter. ‘De schade 
aan het gewas is enorm. Het afgelopen jaar zo’n 15.000 
euro’, vertelt boer Arie. Taxateur Joop Verheul komt  
de schade opnemen.
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‘Ik heb graag dat de boer mee het land in gaat als ik ga 

taxeren. En als de jager meeloopt is dat geen bezwaar.’ 

Taxateur Joop Verheul uit Zegveld kent zijn pappen-    

heimers. ‘Bij het taxeren van de schade aan het gewas - eigenlijk 

altijd door ganzen - kun je laten zien hoe de grasmetingen met 

de grashoogtemeter worden uitgevoerd, zodat de agrariër ziet 

hoe de schade wordt vastgesteld. Ik geef vervolgens een  

onafhankelijk oordeel over de hoogte van de schade. Maar 

belangrijker is dat er een oplossing komt voor het terugbrengen 

van het enorme aantal ganzen. Met alleen schieten lukt het 

niet’, aldus Verheul. 

Aad Bakker, opgegroeid in de polder van Holysloot, kent het  

gebied op zijn duimpje. Hij jaagt hier al sinds 1972, maar 

noemt het intussen geen jacht meer maar schadebestrijding. 

‘Vorig jaar heb ik de eieren van de nesten geschud. Legaal wel-

teverstaan, maar het geeft geen voldoening. Het ambachtelijke 

jagen schiet er zo letterlijk bij in. Maar als je het niet doet, zegt 

de boer jou gedag, dan kiest ie voor een andere jager.’  

 

Faunafonds 

Als een agrariër schade aan zijn gewas heeft door begrazing 

van grauwe ganzen, kolganzen of brandganzen, kan hij bij het 

Faunafonds een verzoek indienen voor een schadevergoeding. 

Mark Westebring, adviseur faunazaken bij het Faunafonds 

behandelde het afgelopen jaar samen met zijn collega’s zo’n 

6.000 schadeverzoeken. ‘Ik werk hier nu 7 jaar, en ieder jaar 

neemt dat aantal toe. De verzoekschriften tot vergoeding komen 

hoofdzakelijk van agrariërs. Voor een marter onder de motorkap 

of een aanrijding met een wild zwijn, hoef je bij het Faunafonds 

niet aan te kloppen. Dan moet je bij je verzekeraar zijn.’

Het ganzenbestand in Nederland groeit en de tolerantie van 

de boeren jegens de gans neemt af, vertelt Westebring. ‘Ze 

veroorzaken meer en meer schade. Maar de grauwe gans is nog 

steeds een beschermde vogel. Je moet dus wel een paar stappen 

maken, voordat je door deze vogels veroorzaakte schade mag 

bestrijden.’ De eerste stap die de agrariër (al dan niet samen 

met de jager) moet zetten, is het aanvragen van een ontheffing: 

een ontheffing op het niet mogen bejagen. Die aanvraag moet 

worden gedaan bij de Faunabeheereenheid. Westebring: ‘Als de 

ganzen vervolgens worden bejaagd, maar het helpt niet afdoen-

de en ze blijven schade aanrichten, dan kan er bij het Fauna-

fonds een aanvraag worden ingediend voor schadevergoeding.’

Boerencultuur kennen

Westebring legt uit dat de verzoekschriften tot schadevergoe-

ding door het Faunafonds worden beoordeeld op de schade aan 

het gewas, of er ontheffing is aangevraagd en of er voldoende 

bestrijding heeft plaatsgevonden. ‘En we moeten weten welke 

dieren de schade veroorzaken. Schade door konijnen, kraaien, 

kauwen, houtduiven, vossen en de Canadese ganzen worden 

bijvoorbeeld niet vergoed, omdat deze het hele jaar door  

bestreden mogen worden. Als het verzoek tot schadevergoeding 

door ons wordt gehonoreerd, schakelen wij een taxatiebureau 

in die een taxateur op pad stuurt. Binnen 10 dagen moet die 

taxateur de stand van zaken opnemen: altijd voor de beweiding 

of het maaiseizoen. De maanden april en mei zijn vaak drukke 

maanden voor taxateurs.’ 

Taxateur Joop Verheul: ‘Het allerbelangrijkste en tegelijk het 

Taxateur Joop Verheul demonstreert de werking van de grashoogtemeter. 
Boer Arie Splinter (l) en jager Aad Bakker kijken toe



ingang van 1 oktober 2014 het een en ander gaat veranderen in 

de vergoeding van schade aan gewassen. Er wordt op verzoek 

van de provincies bezuinigd bij het Faunafonds. Revoort meldt 

dat de behandeling van één schadeklacht nu 600 euro aan 

administratie- en taxatiekosten kost. ‘Schadegevallen met lage 

vergoedingen zijn dus echt heel kostbaar. Het Faunafonds han-

teert een eigen risico van 5% van het getaxeerde schadebedrag 

met een minimum van 250 euro. Voorts worden bedragen lager 

dan 50 euro niet uitbetaald.’ Revoort heeft de cijfers om zijn 

beleid toe te lichten goed in zijn hoofd zitten. ‘Van de 6.000 

schadeverzoeken die we afgelopen jaar binnenkregen is zo’n 20 

procent lager dan 1.000 euro. Voor een betere kostenbeheersing 

en het toekomstbestendig houden van het systeem van schade-

vergoeding, hebben we daarom op verzoek van de provincies 

die onze kosten financieren, nieuw beleid op poten gezet. Om 

zo de boeren die aanzienlijke schade lijden nog steeds een 

tegemoetkoming te kunnen geven.’

Digitaal aanvragen

De secretaris van het Faunafonds legt uit dat de drempel voor 

het indienen van een schadevergoeding is verhoogd. Op ver-

zoek van de provincies voert het Faunafonds met ingang van 1 

oktober 2014 een behandelbedrag in van 300 euro. Revoort: 

‘Indieners van een schadevergoeding moeten vanaf 1 oktober 

2014 dus eerst 300 euro betalen voordat zij een verzoekschrift 

voor schadebetaling kunnen indienen. En dat nemen wij heel 
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moeilijkste is het vinden van een geschikte referentieplek.

De taxateur bepaalt de referentieplek. Welk stukje grasland 

zonder schade, nemen wij als uitgangspunt om het beschadig-

de grasland te meten? Het gaat dan om grashoogte. Op basis 

daarvan berekenen we de schade. Boeren zijn het daarmee niet 

altijd eens. Je moet voor dit vak sterk in je schoenen staan en 

communicatief vaardig zijn  Voordeel is dat ik zelf boerenzoon 

ben en dat ik jarenlang bedrijfsleider van de proefboerderij in 

Zegveld ben geweest. Je moet de verschillende boerenculturen 

een beetje kennen en doorgronden. Zo zijn de boeren hier in 

Noord-Holland heel direct. Geen probleem: in dat geval ben ik 

dat ook.’

15.000 euro aan snijmaïs

Terug naar de weilanden rondom de boerderij van de gebroe-

ders Splinter in Holysloot. Boer Arie, jager Aad en taxateur Joop 

trekken erop uit. Als de referentieplek eenmaal is gekozen, kan 

het meten beginnen. Verheul pakt zijn ‘grasmeter’ erbij en prikt 

‘m hier en daar de grond in. Halverwege de polder achter de 

boerderij van Splinter blijkt uit metingen met de grashoogte- 

meter dat het gras 8 centimeter lager is dan het gras op de 

referentieplek. En achterin de polder lijkt het weiland een 

biljartlaken. Verheul: ‘Over twee weken, vlak voor het moment 

dat de boer het perceel in gebruik gaat nemen voor beweiding 

of maaien, kom ik nog een keer taxeren. De schade ligt nu al op 

de 8.000 euro maar dat loopt nog verder op. Het gras waar geen 

ganzen zitten, groeit in het voorjaar met een  

centimeter per dag.’  

Agrariër Maarten Splinter is verre van blij: ‘Vorig jaar kreeg ik 

15.000 euro schadevergoeding, maar ik was meer dan 15.000 

euro kwijt aan extra snijmaïs. En de kwaliteit van mijn grasmat 

holt achteruit. We hebben hier aan het IJsselmeer echt te maken 

met enorm veel ganzen. Ik zou het rechtvaardig vinden als de 

norm bij “zware schade” ietsjes omhoog ging.’

Schadevergoeding 

De hoogte van vergoedingen wordt ieder jaar door het bestuur 

van het Faunafonds vastgesteld. Dit doen zij aan de hand 

van voorstellen van het Wageningse onderzoeksbureau PPO 

(Praktijkonderzoek Plant & Omgeving). Voor grasland, fruitteelt, 

akkerbouw, overal zijn aparte vergoedingen voor. Westebring: 

‘Aan de hand van het taxatierapport doen wij een tweede 

beoordeling. We bekijken wat er aan bestrijding is gebeurd: 

hebben boer en jager hun best gedaan om de ganzen weg te 

krijgen? Dat doen we onder meer door gebruik te maken van 

het Fauna Registratie Systeem. Steeds meer provincies werken 

hiermee; in dit systeem kunnen jagers bijhouden wat, bij wie 

en wanneer hun afschot is geweest. Dat maakt het beoordelen 

voor ons een stuk inzichtelijker. Aan de hand van al deze 

gegevens bepalen wij hoe hoog de tegemoetkoming wordt. 

De hoogte van de vergoedingen varieert enorm. Van 250 tot 

25.000 euro en soms nog hoger. Vooral in Noord-Friesland zijn 

er ’s winters veel ganzen. Maar ook Noord-Holland en Zeeland 

zijn populaire overwinteringsgebieden voor de ganzen. In 

totaal hebben de provincies een pot van 18 miljoen euro om 

schadevergoedingen uit te keren. Dit wordt naar rato verdeeld. 

Mocht een provincie meer geld kwijt zijn, dan moet dat uit het 

eigen provinciebudget worden bekostigd.’

Kostenbeheersing

Henk Revoort, secretaris van het Faunafonds, legt uit dat met 

Als je ieder jaar 15.000 euro  

schade hebt, heeft dat flinke  

impact op je bedrijfsvoering
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letterlijk.  Als je die 300 euro niet overmaakt, lukt het gewoon 

niet om de schadevergoeding in te dienen. Dan weigert het 

computersysteem de aanvraag. Dit is nodig om ook de controle 

op betaling van het behandelbedrag te automatiseren. En een 

aanvraag op papier indienen kan niet meer, het kan alleen nog 

maar digitaal. Dus eerst betalen, daarna nemen wij het pas in 

behandeling.’ 

Door al deze aanpassingen staat het Faunafonds vanaf  1 oktober 

2014 dus niet meer open voor schadegevallen onder de 600 

euro(optelsom van € 300,- behandelbedrag, € 250,- minimum 

eigen risico en € 50,- voor kleine bedragen). Revoort: ‘Een 

aantal boeren zal boos worden. Ze zeggen nu al: “Het zijn mijn 

ganzen niet!” Ik kan dat wel meevoelen, maar het zijn evenmin 

de ganzen van het Faunafonds. Het is natuurlijk onredelijk om 

meer geld aan administratie uit te geven, dan dat er aan schade 

is. Dat moet de boer ook begrijpen.’  

 

Bureaucratie

Over de gevolgen van deze digitalisering zijn de gebroeders 

Splinter niet echt te spreken. Niet over de kosten maar ook 

niet over het systeem. Zij besteden het uit aan ‘hun jager’, Aad 

Bakker. Maar hij wordt er evenmin blij van: ‘Mijn kleinzoon, die 

ook jager is, houdt het allemaal bij. Voor mij is dat allemaal niet 

te doen.’ Arie Splinter haakt daar op in: ‘En als wij dan die hele 

bureaucratie zijn doorgegaan, duurt het ontzettend lang voordat 

je betaald krijgt. Soms pas een jaar na dato. Dat is kostbaar geld.’   

Revoort geeft aan dat het bestuur de regel heeft dat de schade-

vergoeding binnen 10 weken nadat het gewas is afgetaxeerd, op 

de bankrekening van de boer moet zijn bijgeschreven. ‘In 95% 

van de gevallen lukt dat. En ik vind het positief dat boeren die 

forse schade lijden door onder andere vraat van ganzen, nog 

steeds een aanzienlijk deel van die schade vergoed krijgen.  

Dat is in de ons omringende landen anders. Daar is geen voor-

ziening zoals het Faunafonds en moeten de boeren de schade 

zelf dragen.’

Ganzenakkoord?

En dan de grote aanrichters van de schade: de ganzen. Is het 

niet verstandiger om deze aan te pakken om zo de kosten te 

drukken? Revoort: ‘De afspraken uit het Ganzenakkoord dat 

vorig jaar op het laatste moment toch geen doorgang vond, 

worden bij provincies toch als uitgangspunt genomen voor het 

ganzenbeleid. Het bestuur van het Faunafonds staat erachter.  

En dat is goed nieuws, want het Faunafondsbestuur vormt een 

goede afspiegeling van de maatschappelijke discussies over  

faunabeheer in Nederland. Er zitten twee vertegenwoordigers 

uit de agrarische sector in, twee die de jacht vertegenwoor-

digen, één iemand van de dierenbescherming, twee van de 

natuurbescherming en een gedragswetenschapper. Voorzitter 

Geert Jansen is onafhankelijk. Ik maak zelf als secretaris geen 

deel uit van het bestuur. De gesprekken die het bestuur voert 

zijn boeiend, de kracht is dat ze er altijd in harmonie uit weten 

te komen. En dat is nodig, want er staat ons wel wat te wachten 

op het gebied van bestrijding van ganzen.’

Alternatieve maatregelen

Maar wat houdt het ganzenbeleid precies in? ‘Eerst een korte 

geschiedenisles’, lacht Revoort. ‘In 2005 hadden we ’s zomers 

100.000 grauwe ganzen. Provincies willen graag terug naar dit 

aantal, omdat de schade destijds nog te overzien was. Nu heb-

ben we ‘s zomers 600.000 ganzen en dat aantal blijft groeien. 

Met schieten lukt het niet om het aantal met 500.000 terug  

te brengen. Het voorstel is nu dat boeren, jagers en terrein-  

beheerders eieren gaan schudden en helpen bij het vangen van 

ganzen. In de ruiperiode - als de ganzen kuikens hebben - zijn 

ze makkelijk bijeen te brengen om ze te vangen en vervolgens 

met CO2 te doden. Provincies volgen de afspraken uit het  

Ganzenakkoord dat ’s winters terughoudend wordt omgegaan 

met het afschot van ganzen. Dit is internationaal afgesproken, 

omdat Nederland ook overwinteringsgebied is voor veel ganzen 

die in de lente doortrekken naar onder meer Siberië. Het gaat 

dus vooral om beheer van de zomerganzenpopulatie. Overigens 

ben ik van mening dat het vlees van de vergaste ganzen een 

goede bestemming moet krijgen. Het is prima consumptievlees.’ 
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Jagers beter organiseren

Revoort is er overigens ook van overtuigd dat de bestrijding, en 

dus het voorkomen van schade aan gewassen, nog effectiever 

kan door een betere organisatie van het jagersbestand. ‘Uit 

de provincie Flevoland krijgen wij ontzettend weinig schade-

gevallen binnen. Dat komt doordat daar effectieve bestrijding 

plaatsvindt. Jagers worden bij een schademelding vanuit de FBE 

aangestuurd en zijn direct inzetbaar. Het gaat dan vooral om 

de organisatiestructuur. In de andere provincies, waar gewerkt 

wordt in WBE’s, zijn jagers lang niet altijd direct inzetbaar. En 

is er geen centraal meldpunt en dus geen overzicht van welke 

jager wél beschikbaar is. Als een boer belt en een week later 

komt er een jager langs... tja, dat werkt niet. Maar ook bij de 

boer moet er meer bewustwording optreden. Hij moet het tele-

foonnummer van de jager net zo goed kennen als dat van zijn 

dierenarts. Een betere communicatie en aansturing, daar gaat 

het om. Jagers zijn van huis uit individualisten, in de organisa-

tie en vooral de communicatie is nog een wereld te winnen. 

Wij hebben hiervoor een beperkt onderzoeksbudget om hier 

een paar verbeterslagen te maken, en dat gaan we ook zeker 

proberen.’ 

 

Verstandhouding tussen jager en boer

Voor taxateur Joop Verheul geldt vooral dat de verstandhouding 

tussen boer en jager goed moet zijn. ‘Vorig jaar toen ik ook 

bij de gebroeders Splinter ben geweest, had Maarten zelf al 

een berekening van de schade gemaakt. Hij had het bedrag op 

een papier geschreven en onder het keukentafelkleed gelegd. 

Toen heb ik hem mijn berekening laten zien… Even spannend 

natuurlijk, maar we bleken maar 100 euro uit elkaar te zitten. 

Lachen natuurlijk. Maar wat ik wil zeggen: het leeft enorm bij 

de boeren. Hoog tijd dat de ganzenproblematiek nu eens gron-

dig én dierwaardig wordt opgepakt.’ 

Faunafonds 

Het Faunafonds maakt sinds 1 januari 2014 onderdeel 

uit van BIJ12, dat zijn kantoor in Utrecht heeft (nabij het 

Centraal Station). Het Faunafonds (11 fte) is een van de vier 

units van BIJ12 (56 fte). Het Faunafonds is adviseur en 

uitvoerder van taken op het gebied van onder meer 

faunaschade aan landbouwgewassen. En werkt voor burgers, 

agrarische ondernemers, provincies en het Ministerie van 

Economische Zaken. Henk Revoort is secretaris Faunafonds 

en unitmanager van het Faunafonds bij BIJ12.  

 

De andere drie units van BIJ12 zijn de unit GBO Provincies 

(Gemeenschappelijke Beheer Organisatie), de unit Natuur- 

informatie en -beheer en de unit PAS-bureau (Program- 

matische Aanpak Stikstof). BIJ12 werkt voor de 12 provincies 

in Nederland. Het werk van BIJ12 wordt gefinancierd door 

de provincies. 

Fo
to

: 
Ro

be
rt

-J
an

 A
ss

el
be

rg
s


