
DE NATUUR ALS GOEDE BUUR
(SAMEN)LEVEN MET EENDEN
Eenden zie je in alle soorten en maten. Een koppel wilde 
eenden ontbreekt zelden op een pittoresk vijvertje in het 
groen. Het mannetje heeft een glanzend groene kop met 
een witte halsband, terwijl het vrouwtje getooid gaat in een 
bruine schutkleur. Zo vallen ze in de natuur minder op als 
ze hun eieren uitbroeden. Smienten krijg je alleen tijdens 
de wintermaanden te zien. Bij de eerste dooi trekken deze 
lieflijke watervogels terug naar de toendra. Hun typische 
roep leverde hen de bijnaam fluiteend op. Soms doen de 
wilde eend en zijn fluitende vriend echter meer dan idyllisch 
rondzwemmen. Eenden krijgen ook honger en vooral 
graslanden, gewassen en rijpend graan moeten het van 
tijd tot tijd ontgelden. Gelukkig kan je tal van maatregelen 
treffen om je eigendom te beschermen. Heb je de nodige 
actie ondernomen 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.

Toch schade geleden?
Kijk dan of je in aanmerking komt voor een schade-             
vergoeding. Wat moet je hiervoor doen? 

 Bekijk de algemene voorwaarden op  
  natuurenbos.vlaanderen.be.  

 Leven de wilde eenden en smienten 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?

 Heb je om schade door wilde eenden en smienten 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.

 Verzamel de bewijsstukken van de schade en de genomen 
  maatregelen.

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

 Meld de schade binnen 14 kalenderdagen aan Natuur en 
  Bos via het e-loket of het formulier op de website 
  natuurenbos.vlaanderen.be. Schade veroorzaakt door de 
  tafeleend kan enkel via het formulier op de website door-    
  gegeven worden.

 Stuur het formulier
   Digitaal via het e-loket op natuurenbos.vlaanderen.be.
   Met een aangetekende zending naar Natuur en Bos. 
    De nodige adressen vind je op het aanvraagformulier.

Nog vragen? Contacteer Natuur en Bos. 
Je vindt de contactgegevens op natuurenbos.vlaanderen.be.
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Agentschap voor Natuur en Bos  
Havenlaan 88 bus 75 | 1000 Brussel 
anb@vlaanderen.be

Bewegende pop

Heliumballon en roofvogel

Let op: na publicatie van deze folder, kan de wet gewijzigd zijn. Kijk voor de 
meest actuele informatie op natuurenbos.vlaanderen.be.

AGENTSCHAP
NATUUR & BOS

http://natuurenbos.vlaanderen.be
http://natuurenbos.vlaanderen.be


Door je eigendom af te schermen! 

Als je je eigendom afschermt, raken de maaltijdplannen van 
deze watervogels flink in de war. Vogelnetten of gaas doen het 
gekwaak en gefluit verstommen en verplichten de eenden om 
andere oorden op te zoeken.

Overkappen met vogelnetten 

 Plaats vogelnetten of gaas.

Afrasteren met gaas: 

 Hoogte: min. 50 cm
 Maaswijdte: max. 5 cm
 Let op dat de vogels niet onder je afrastering kruipen.

Afrastering onder stroom: 

 Twee draden, op 20 cm en 45 cm
 Maaswijdte: max. 5 cm
 Als planten de elektrische draden raken, staat je omheining 
  niet meer onder stroom. Vergeet dus niet regelmatig te 
  maaien!

Hoe hou je eenden op het 
water?
Eenden horen bij het water, maar voor een lekker hapje, slaan 
ze graag de vleugels uit. Van een enkel exemplaar ondervind je 
weinig hinder. Maar een uitgehongerde zwerm eenden veroor-
zaakt mogelijks schade. Je kan een pak maatregelen nemen om 
dit tegen te gaan. Om aanspraak te maken op een schadevergoe-
ding, moet je minstens één van de acties met  uitvoeren. Indien 
mogelijk moet je de soort bejagen of bestrijden op je perceel (zie 
kaderstukje). Daarnaast kan je nog andere (vrijblijvende) maatre-
gelen nemen om het effect van je ingrepen te vergroten.

Door ze af te schrikken! 

De smient en de wilde eend houden niet van opschudding. Ze 
scharrelen snaterend naar voedsel, maar houden hun omgeving 
goed in de gaten. Als ze schrikken, laten ze je grasland of 
gewassen ongemoeid. Helaas duurt dat effect maar even. Wil 
je eenden blijvend weghouden, combineer je best verschillende 
systemen. Voor een geldig schadedossier, is één van de volgende 
opties verplicht.
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Door een geluidssysteem te gebruiken! 

Afweersystemen met geluid maken indruk op eenden. Een 
gaskanon knalt eenden de daver op het lijf, maar went helaas 
vrij snel. Geschreeuw van natuurlijke vijanden of angstkreten 
van soortgenoten zijn even indrukwekkend, maar ook hier oogst 
enkel variatie succes. Beide ingrepen zijn afdoende om kans te 
maken op een schadevergoeding.  Controleer bij de bevoegde 
gemeentelijke dienst of er plaatselijke reglementen gelden 
waarmee je rekening moet houden.

Gaskanon:
 1 kanon per 10 ha
 Praktisch: je moet het kanon zo plaatsen dat het geluid over 
  de hele oppervlakte draagt.

Afschrikkende vogelgeluiden:
 1 systeem per 4 ha
 Praktisch: hou er rekening mee dat zo’n systeem stroom en 
  luidsprekers nodig heeft. 

PRIJS EFFECT MOEILIJKHEID 

Wie nóg beter beschermd wil zijn, combineert best 
meerdere maatregelen. Voorkomen is beter dan genezen!

TIP

Om je eigendom te beschermen tegen wilde eenden 
met niet-vliegende jongen, helpen de volgende 
vrijblijvende maatregelen:

TIP

Minimum vereiste installatie per oppervlakte:

 poppen/vogelverschrikkers
 vlaggen/ballonnen/linten
 imitatie vliegende roofvogel
 bewegende pop 
 gespannen linten

1 per ha
10 per ha
1 per 2 ha
1 per 4 ha

max. 1m tussenafstand

Bijzondere jacht en bestrijding van de 
smient en de wilde eend
Soms beschermen de bovenstaande, niet-dodelijke maatregelen 
je onvoldoende tegen schade door wilde eenden en smienten. 
In sommige gevallen bieden jacht en bestrijding een mogelijke 
oplossing. Voor de uitvoering van bijzondere jacht en bestrijding 
van wilde eenden en smienten is het nemen van de bovenstaande 
maatregelen verplicht. De voorwaarden voor de uitvoering daarvan 
en bijkomende informatie vind je op: natuurenbos.vlaanderen.be.

!
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Je vindt nog meer maatregelen om schade te vermijden 
op de website: natuurenbos.vlaanderen.be

http://natuurenbos.vlaanderen.be
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