Toch schade geleden?

Het plaatsen van een omheining

Kijk dan of je in aanmerking komt voor een schadevergoeding. Wat moet je hiervoor doen?

maak gebruik van stevige palen

100 cm

Heb je om schade te voorkomen, de plaatselijke erkende jager ingeschakeld om te bejagen of te bestrijden?
Verzeker jezelf ervan dat je op een correcte manier één
van de verplichte preventieve maatregelen hebt
genomen.

maaswijdte maximum 10 cm

Verzamel de bewijsstukken van de schade en
de genomen maatregelen.

draaddikte minimum 2 mm

Bereken en bewijs de omvang van de schade. Deze
moet minstens € 300 bedragen om in aanmerking te
komen voor een schadevergoeding.

Elektrische draden of net
accu- of lichtnetapparaat

Meld de schade binnen 14 kalenderdagen aan het
Agentschap voor Natuur en Bos via het e-loket of het
formulier op de website
www.natuurenbos.be/schade.
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Bezorg het formulier
Met een aangetekende zending aan de Provinciale
Dienst van het Agentschap voor Natuur en Bos. De
nodige adressen vind je op het aanvraagformulier.
Digitaal aan het e-loket op
www.natuurenbos.be/schade.
VU Marleen Evenepoel | 2014
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aardpen
hoogte in cm

maaswijdte maximum 10 cm
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Leven de dieren die de schade veroorzaakten in een
natuurgebied dat wordt beheerd door de Vlaamse overheid of een erkende terreinbeheerder? Zijn deze dieren
daar uitgesloten van jacht of bestrijding?

20 cm

Bekijk de algemene voorwaarden op
www.natuurenbos.be/schade.

Nog vragen? Contacteer de Provinciale Dienst van het
Agentschap voor Natuur en Bos. Je vindt de contactgegevens op www.natuurenbos.be/natuuralsgoedebuur.
Agentschap Natuur & Bos
Koning Albert II-laan 20 | 1000 Brussel
Tel. 02 553 81 02 | Fax 02 553 81 05
anb@vlaanderen.be
Let op: na publicatie van deze folder, kan de wet gewijzigd zijn. Kijk voor de
meest actuele informatie op www.natuurenbos.be.
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DE NATUUR ALS GOEDE BUUR

(SAMEN)LEVEN MET
EVERZWIJNEN
Doorgaans denken we bij everzwijnen vooral aan de
Ardennen, maar ook in Vlaanderen nemen de aantallen
sterk toe. Dat bewijst de gezondheid van onze bossen
en de omliggende gebieden. Maar de enorme appetijt
van de dieren brengt ook overlast met zich mee.
Everzwijnen zijn nagenoeg voortdurend op zoek naar
lekkere hapjes en vinden die ook in jouw tuin of akker.
Het is raadzaam om actie te ondernemen om hen de
weg te versperren. De overheid en de terreinbeheerders
werken nauw samen met de jagers, om het aantal
everzwijnen in toom te houden. Zo bouwen we samen
aan een groene leefomgeving, met de natuur als goede
buur. Heb je de nodige maatregelen getroffen en toch
schade geleden? Kijk dan of je in aanmerking komt voor
een schadevergoeding. In deze folder geven we je alvast
een pak informatie mee.

Door bewegende poppen met licht en/of
geluidseffecten te plaatsen bij niet-houtige
gewassen!

Door een elektrisch net of elektrische
draden te spannen

PRIJS
PRIJS
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Hoe kan je everzwijnen
afschrikken?
Everzwijnen komen sinds 2005 steeds vaker voor in
Vlaanderen. Het zijn geen kieskeurige eters, maar
verorberen alles wat hun pad kruist en energiewaarde
bezit. Ze woelen in graslanden, plunderen maïs- en
graanvelden en laten hun eetplek zelden netjes achter.
Om hun bezoek en de bijhorende schade zoveel mogelijk
te vermijden, kan je een aantal zaken ondernemen. Om
oed
aanspraak te maken op een schadevergoeding
ben je
te treffen.
verplicht één van de maatregelen met een
Indien mogelijk moet je de soort bejagen of bestrijden
op je perceel (zie kaderstukje). De andere (vrijblijvende)
ingrepen helpen de dieren weghouden.

Door een omheining op maat te plaatsen

PRIJS

EFFECT

TIP

Gebruik genoeg stevige palen.

Door lawaai te maken

EFFECT

MOEILIJKHEID

Als je veel last hebt van hongerige everzwijnen, biedt
een juist geplaatste elektrische afspanning rondom je
eigendom een oplossing. Om een volwassen dier tegen
te houden, zijn minstens drie elektrische draden nodig
die op gelijke afstanden gespannen zijn, bij benadering
op 20, 40 en 60 cm hoogte. Een elektrisch net met
maaswijdte van maximum 10 cm is even effectief. Die 60
cm is voldoende hoog omdat everzwijnen erg sterk,
maar geen goede springers zijn. De laagste draad
verhindert de jongste zwijntjes om onder de omheining
door te kruipen. Als planten de draden raken, staat je
omheining niet langer onder stroom. Regelmatig maaien
houdt de draad onder spanning. Controleer bij de bevoegde
gemeentelijke dienst of er plaatselijke reglementen
gelden, waarmee je rekening moet houden.

Een andere manier om everzwijnen te verjagen is met behulp
van een bewegende pop met licht- en/of geluidseffecten.
Zo’n zichzelf oplazende pop beweegt met onregelmatige
tussenpozen, wat gewenning voorkomt. Als je ze af en toe
verplaatst, zal het effect nog groter zijn. Je zet er minstens
één per 4 hectare.

PRIJS

EFFECT

MOEILIJKHEID

MOEILIJKHEID

Een gaskanon of ander evenwaardig afschrikkend
geluidssysteem ontmoedigt everzwijnen om jouw tuin of
akker te naderen. Eén systeem per 4 hectare zorgt voor
voldoende decibels om je gewassen te beschermen.
Helaas wennen de dieren snel aan het geluid, waardoor
je dit systeem best regelmatig verplaatst. Controleer
bij de bevoegde gemeentelijke dienst of er plaatselijke
reglementen gelden, waarmee je rekening moet houden.

TIP

Je kan een elektrische afsluiting nog effectiever
maken door deze te combineren met een geluidssignaal of een ultrasoon apparaat. Op die manier
gaan ze de elektroshocks associëren met het
geluid en de percelen vermijden.

MOEILIJKHEID

Everzwijnen zijn wilskrachtige dieren, die zich niet
zomaar van de wijs laten brengen. Je omheining voldoet
dus best aan een aantal voorwaarden, om hen zeker
een halt toe te roepen. De omheining moet minstens de
volgende kenmerken vertonen:
Hoogte van 1 m
Maximum maaswijdte van max. 10 cm
Draaddikte min. 2 mm
Graaf de gaasdraad minstens 20 cm in

EFFECT

Bijzondere jacht en bestrijding van everzwijnen

!

Soms bieden de bovenstaande, niet-dodelijke maatregelen onvoldoende bescherming tegen schade door everzwijnen. In sommige gevallen bieden bijzondere jacht en
bestrijding een mogelijke oplossing.
Meer informatie en de voorwaarden voor de uitvoering van
deze maatregelen vind je op ww.natuurenbos.be.
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