Het plaatsen van een omheining

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

minimum 180 cm

Bekijk de algemene voorwaarden op
natuurenbos.vlaanderen.be.
Leven de reeën 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?

maaswijdte maximum 15 cm
draaddikte minimum 2 mm

Verzeker jezelf ervan dat je op een correcte manier een
van de nodige maatregelen hebt genomen om de
schade te voorkomen.
Verzamel de bewijsstukken van de schade en de
genomen maatregelen.

30 cm

Als planten de elektrische draden raken, staat
je omheining niet meer onder stroom.

Bereken en bewijs de omvang van de schade.
Deze moet minstens € 300 bedragen om in aanmerking te
komen voor een schadevergoeding.
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minimum 150 cm

Het plaatsen van een elektrische
omheining

Meld de schade binnen 14 kalenderdagen aan Natuur en Bos
via het e-loket of het formulier op de website
natuurenbos.vlaanderen.be.
Stuur het formulier
Digitaal via het e-loket op natuurenbos.vlaanderen.be.
Met een aangetekende zending aan 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.

Agentschap voor Natuur en Bos
Havenlaan 88 bus 75 | 1000 Brussel
anb@vlaanderen.be
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Heb je om schade door reeën te voorkomen, de
plaatselijke erkende jager ingeschakeld om te bejagen of te
bestrijden?

DE NATUUR ALS GOEDE BUUR

(SAMEN)LEVEN MET REEËN
Reeën zie je overal in Europa. Hun roodbruine vacht, klein
gewei en typische witte vlek (de spiegel) op het achterste
maken van hen zeer herkenbare bosbewoners. Wanneer het
schemert, durven ze hun snuit wel eens het bos uit te steken.
Reeën zijn erg schuw en duiken bij het minste gevaar terug
het bos in. Ze verheffen herkauwen tot kunst en smullen
van alles wat groen is. Zoeken naar voedsel beslaat het
grootste deel van hun dag. De honger dwingt hen soms uit
hun vertrouwde omgeving. Als ze zich op jouw plantgoed
storten, kan dat knap vervelend zijn. 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.

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
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Een elektrische omheining:
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Hoogte: min. 150 cm hoog maar liefst hoger,
5 draden op gelijke afstand
Als planten de elektrische draden raken, staat je
omheining niet meer onder stroom. Vergeet dus niet
regelmatig te maaien!
TIP

Hou de ree in het bos
Deze schuwe dieren verlaten het bos vooral als ze honger
hebben. Dat zorgt vaak voor een weinig gesmaakte passage
in jouw tuin of perceel. Reeën knabbelen aan je planten en
knoppen (vraatschade) en schuren hun gewei tegen bomen om
hun territorium te begrenzen (veegschade). Gelukkig bestaan er
genoeg maatregelen om deze schuchtere bosbewoners een stapje
voor te zijn. Om aanspraak te maken op een schadevergoeding,
uitvoeren. Indien
moet je minstens één van de acties met
mogelijk moet je de soort bejagen of bestrijden op je perceel
(zie kaderstukje). Daarnaast kan je nog andere (vrijblijvende)
maatregelen nemen om het effect van je ingrepen te vergroten.

Door een omheining te plaatsen!

PRIJS

MOEILIJKHEID

EFFECT

Een omheining rond je perceel draait op een efficiënte manier
de reeënneus richting bos. Om zelfs de hongerigste reeën
de toegang te ontzeggen, zorg je wel best voor een stevig
exemplaar. Controleer bij de bevoegde gemeentelijke dienst of
er plaatselijke reglementen gelden waarmee je rekening moet
houden. Hou rekening met de volgende minimum vereisten:

Omheining zonder spanning

Door elke plant afzonderlijk te beschermen!

PRIJS

EFFECT

MOEILIJKHEID

Vooral jonge bomen worden het slachtoffer van reeën met
honger. Twijgen, bladeren, knoppen of zelfs de bast moet het
ontgelden wanneer ze vrij spel krijgen. Individuele kokers van
metaal of plastic, beschermen je plantgoed tegen ongewenste
bezoekers. Er kruipt tijd in het afschermen van elke boom, maar
de kostprijs en het resultaat maken veel goed. Let wel, enkel wat
in de koker zit, is beschermd!

Een reeenverschrikker:
1 bewegende pop met licht en geluid per 4 ha

Door je boomstammen in te strijken met
een zandcoating

PRIJS

Maak de maaswijdte zo klein mogelijk en leg eventueel
bovenaan kippengaas over de omheining om zo het
risico om verstrikt te geraken te reduceren.

EFFECT

MOEILIJKHEID

Als er niets te eten valt, zoeken de schuchtere dieren
vanzelfsprekend andere oorden op. Een zandcoating verpest
de smaak van je plantgoed en is eenvoudig in gebruik. Je strijkt
elke stam in met het smaakbedervende product en hij wordt
enkele maanden oneetbaar. De takken en knoppen blijven wel
onbeschermd!

Een zandcoating:

Aanbrengen volgens de productvoorschriften.
Praktisch: enkel voor bosbouw en fruitteelt

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

Een individuele koker:
Hoogte is afhankelijk van de beplanting.
Maaswijdte max. 2,5 cm
Draaddikte min. 2 mm

Bestrijding van reeën

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

Soms bieden de bovenstaande, niet-dodelijke maatregelen
onvoldoende bescherming tegen schade door reeën. In
bepaalde gevallen vormt bestrijding een mogelijke oplossing.
Meer info en de voorwaarden voor de uitvoering van deze
maatregel vind je op natuurenbos.vlaanderen.be.

:

Hoogte: min. 180 cm
Maaswijdte: max. 15 cm
Draaddikte: min. 2 mm

TIP

In sommige gevallen moet je een doorgang in je
omheining vrij laten. Als je geen poort kan plaatsen,
bieden twee oplossingen soelaas. Een wildrooster met
brede spijlen maakt de doorgang onbegaanbaar voor
hun smalle hoeven. Een elektrische mat bezorgt de
ree de schok van haar leven, waardoor ze voorgoed
wegblijft.

Poppen maken door een snelle gewenning weinig verschil,
maar een bewegende pop met licht of geluid oogst wél blijvend
resultaat. Door de pop af en toe te verplaatsen, blijft het
verrassingseffect behouden.

PRIJS

EFFECT

MOEILIJKHEID

Reeën blijven steeds alert en duiken bij het minste onraad direct
weer het bos in. Door hen te doen schrikken, verjaag je hen
makkelijk van je perceel.
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