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AANLEIDING 

 
In kader van het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vergoeding van 
wildschade of van schade door beschermde soorten wenst het ANB beroep te doen op het 
INBO. 

 
Volgens de schadelijder is er schade aan teelten op drie percelen gelegen te Zandvoorde 
(Oostende). De schade werd voor percelen 1 en 2 van de schadeaangifte vastgesteld op 
20 februari 2011, voor het derde perceel op 3 maart 2011. De schadelijder geeft aan dat 
de schade (vermoedelijk) veroorzaakt werd door:  
op perceel 1: meerkoeten, smienten en ganzen 
op perceel 2: meerkoeten en smienten 
op perceel 3: ganzen en meerkoeten.  
  
In bijlage van het schadedossier werd een luchtfoto met de situering van de percelen 
gevoegd. Volgens de kadastrale gegevens betreft het de percelen zoals gesitueerd op de 
bijgevoegde topografische kaart.  
 

 
 
VRAAGSTELLING 

 
1. Kan de schade aan de percelen te Zandvoorde veroorzaakt zijn door smient en 

meerkoet? 
2. Zijn er ganzentellingen beschikbaar voor deze omgeving, en indien ja, welke soorten 

zijn aanwezig in de genoemde gebieden? 
 
TOELICHTING 

 

1. Kan de schade aan de percelen te Zandvoorde veroorzaakt zijn door 

smient en meerkoet? 
 
Om deze vraag volledig en met de nodige nuancering te kunnen beantwoorden wordt ze 
in de bespreking hieronder opgesplitst in drie deelvragen. 
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• Kunnen smienten schade aan landbouwgewassen veroorzaken tijdens deze 

periode en in deze regio? 
• Kunnen meerkoeten schade aan landbouwgewassen veroorzaken tijdens deze 

periode en in deze regio? 
• Komen de schadebeelden op de betreffende percelen overeen met schade 

veroorzaakt door smienten en/of meerkoeten? 
 
1.1. Kunnen smienten schade aan landbouwgewassen veroorzaken tijdens deze 

periode en in deze regio? 

 
Van smienten is gekend dat ze in de wintermaanden bijna uitsluitend op plantaardig 
voedsel zijn aangewezen, waarbij het dieet vooral uit grassen, zaden en algen bestaat 
(Jacobsen 1991). Smienten foerageren bij voorkeur in de omgeving van open water 
(Lane & Nakamura 1996, Mayhew & Houston 1999). Smienten zijn daarenboven erg 
verstoringgevoelig waardoor ze vaak overschakelen naar een verandering in 
voedingsritme en vooral ’s nachts gaan foerageren (Rijnsdorp 1986, Lane & Nakamura 
1996, Oord 2002). Overdag rusten de smienten op nabijgelegen wateroppervlakken 
(Oord 2002). Door de grote voedselbehoefte van smienten in de wintermaanden (tot 15 
uur foerageren per etmaal), kan dit nachtelijk foerageren tot de ochtend aanhouden 
(Rijnsdorp 1986, Van den Bremer et al. 2007). In strenge vorstperioden wordt ook 
relatief meer tijdens de dag gefoerageerd om aan de bijkomende energiebehoeften te 
voldoen. In die omstandigheden vindt occasioneel ook begrazing op wintertarwe plaats.   
 
In Vlaanderen is smient Anas penelope een algemene wintergast en occasionele 
broedvogel (Devos 2008). Gemiddeld overwinteren in Vlaanderen ongeveer 60.000 
smienten, met als belangrijkste concentratiegebieden de IJzervallei en de 
Oostkustpolders (Devos 2008). Daarnaast worden in de wintermaanden ook kleinere 
smientenconcentraties verspreid over Vlaanderen aangetroffen (voor een overzicht, zie 
Devos 2008). 
 
Specifiek voor de Oostkustpolders, de regio waarbinnen het concreet betrokken perceel 
waarover sprake is gelegen, werd in de periode 1991/1992 tot 2007/2008 een gemiddeld 
wintermaximum van 21.344 ± 9489 (± sd) opgetekend (Devos 2008). Tijdens de winter 
2010-2011 werd een maximum van ruim 31.000 exemplaren vastgesteld 
(watervogeldatabank INBO). Het gebied van de Zoute Kreek en Sluiskreek te Zandvoorde 
herbergt elke winter enkele honderden smienten. Het maximumaantal dat geteld werd 
tijdens de voorbije winter bedraagt ruim 800 (Tabel 1). Op het ogenblik dat de schade 
werd vastgesteld was het aantal smienten al aanzienlijk in aantal gedaald (tot enkele 
tientallen). Het valt evenwel niet uit te sluiten dat er ’s nachts grotere aantallen aanwezig 
waren (vogels van andere gebieden die hier komen foerageren).  
 

Samenvattend kan worden gesteld dat op basis van de beschikbare telgegevens er op de 
betreffende percelen begrazing (mede) door smienten kan plaatsgevonden hebben.  
 

1.2. Kunnen meerkoeten schade aan landbouwgewassen veroorzaken tijdens 

deze periode en in deze regio? 

 
Hoewel meerkoeten zich in de regel op het water voeden, kunnen de vogels, vooral in de 
wintermaanden, zich ook op graslanden gaan voeden (Irwin & O’Halloran 1997, Oord 
2002). In de loop van het najaar raken waterplanten immers uitgeput en vanaf die 
periode worden de vogels vrijwel nog uitsluitend op graslanden waargenomen (Bijlsma et 
al. 2001). Intensivering van deze graslanden trekt meer foeragerende vogels aan, met 
toenemende begrazing als gevolg (Oord 2002). De meeste meerkoetenschade treedt op 
in de nabijheid van open water (Oord 2002).  
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De meerkoet is over gans Vlaanderen een algemene vogel van waterrijke gebieden, 
zowel in zomer- als wintermaanden. De wintermaxima in de Oostkustpolders variëren 
meestal tussen 2000 en ruim 7000 exemplaren (watervogeldatabank INBO). Tijdens de 
winter 2010-2011 werden in het gebied van de Zoute Kreek en de Sluiskreek tot 
maximaal 260 exemplaren geteld.    
 
Samenvattend kan worden gesteld dat op basis van de beschikbare telgegevens er op de 
betreffende percelen begrazing (mede) door meerkoeten kan plaatsgevonden hebben.  
 
1.3. Komen de schadebeelden op de betreffende percelen overeen met schade 

veroorzaakt door smienten en/of meerkoeten? 

 

Op 23/03/2011 werd een veldbezoek op de betreffende percelen verricht waarbij INBO 
aanwezig was. Daar werd vastgesteld dat: 
 

• Het schadebeeld en de sporen op perceel 1 (blijvend grasland) wijzen in de 
richting van een schade veroorzaakt door verschillende soorten. Vooral op de 
oeverzone van het perceel werden sporen van verschillende watervogelsoorten 
aangetroffen. De meeste sporen en ook het schadebeeld van dit perceel wijzen 
echter in de richting van ganzenschade (voor een opsomming van mogelijke 
criteria, zie Huysentruyt 2010). Het weilandperceel werd immers niet egaal 
begraasd en de begrazing beperkte zich ook niet tot enkel de oeverzones. De 
meeste uitwerpselen die op het moment van bezoek nog werden aangetroffen, 
waren afkomstig van grote ganzensoorten. In de directe omgeving van het 
perceel hielden zich op het moment van plaatsbezoek nog enkele koppels grauwe 
gans op.   

• Het schadebeeld op perceel 2 (graszaadteelt) wijst in de richting van een schade 
die tegelijkertijd van meerkoet en smient afkomstig kan zijn. De oeverzone 
onderaan het perceel werd herhaaldelijk egaal begraasd. Dit gebeurde overdag 
door meerkoeten (landbouwer, persoonlijke mededeling). De centrale zone van 
het perceel werd over een grote breedte egaal eenmalig zeer kort begraasd. Dit 
schadebeeld, in combinatie met het feit dat de schade er ’s nachts optrad 
(landbouwer, persoonlijke mededeling) wijst in de richting van schade veroorzaakt 
door smienten. 

• Op perceel 3 stelde het INBO een pleksgewijze begrazing vast, zowel in het 
gedeelte waar wintertarwe staat, als in de oeverzone die onder akkerrandbeheer 
staat. Er werden enkel sporen van grote ganzen teruggevonden. Ook hier werden, 
gezien de ligging t.o.v. perceel 1 enkele koppels grauwe gans in de omgeving 
opgemerkt.  

 

2. Ganzentellingen in deze regio 
 
Het gebied van de Zoute Kreek en de Sluiskreek bevindt zich binnen het traditionele 
overwinteringsgebied van wilde ganzen in Vlaanderen maar behoort niet tot de 
kerngebieden. Midmaandelijkse tellingen van het gebied wijzen op de aanwezigheid van 
voornamelijk grauwe gans Anser anser, kolgans Anser albifrons en in mindere mate 
kleine rietgans Anser brachyrhynchus (Tabel 1). De twee laatste soorten komen alleen in 
het winterhalfjaar voor, de grauwe gans ook in het voorjaar en de zomerperiode. Gezien 
we slechts beschikken over één telling per maand, kan niet uitgesloten worden dat er 
zich buiten deze teldata tijdelijk hogere aantallen hebben opgehouden in het betreffende 
gebied. Op het ogenblik dat de schade werd vastgesteld, waren de winterganzen 
(kolgans en kleine rietgans) niet meer aanwezig. De kans is dus groot dat eventuele 
ganzenschade berokkend werd door grauwe gans.      
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Tabel 1 Midmaandelijkse aantallen van potentieel schadeberokkende watervogelsoorten in het 

gebied van de Zoutekreek en Sluiskreek te Oostende tijdens het winterhalfjaar 2010-2011.   

Datum 
16/10/201

0 
13/11/201

0 
8/12/201

0 
15/01/201

1 
12/02/201

1 
12/03/201

1 

       
Volledigheid van 
de telling: volledig volledig volledig volledig volledig volledig 
Telomstandighei
d: gunstig gunstig gunstig gunstig gunstig gunstig 

Waterstand: normaal normaal normaal hoog normaal normaal 
Sneeuwbedekkin
g: 0 0 0 overal 0 0 

IJsbedekking: 0 0 0 > 50% 0 0 

       

Knobbelzwaan 0 2 0 4 3 0 

Kleine rietgans 0 0 0 12 0 0 

Kolgans 0 21 28 388 0 0 

Grauwe gans 0 316 0 122 68 16 

Rotgans 1 0 0 0 0 0 

Nijlgans 0 0 0 0 1 0 

Smient 32 190 810 310 75 32 

Wilde eend 50 110 6 200 80 62 

Meerkoet 60 160 180 260 130 75 
 
 
CONCLUSIE 

 
1. De schade op de betreffende percelen kan, rekening houdend met de teelten, de 
periode en de geografische ligging van de percelen, veroorzaakt zijn door smienten en 
meerkoeten. Het schadebeeld en de aanwezigheid van sporen op het terrein bevestigen 
dit ook voor perceel 2. Op perceel 1 en 3 wijzen het schadebeeld en de sporen eerder in 
de richting van grote ganzen (vermoedelijk grauwe ganzen) als hoofdveroorzaker van de 
schade. 
 
2. In het gebied werd tijdens de winter 2010-2011 de aanwezigheid van zowel grauwe 
gans, kolgans als kleine rietgans vastgesteld. Hoewel al deze soorten in aanmerking 
komen als veroorzakers van schade, wijst het tijdstip van de schade vooral in de richting 
van grauwe gans.   
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