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Samenvatting 
 

In 2015 lopen de gedoogovereenkomsten voor dassen ten einde. Deze overeenkomsten 

werden gesloten in 2011 voor vijf jaren. Naast een jaarlijkse tegemoetkoming van de in 2011 

door taxateurs vastgestelde schade aan gewassen, en oppervlaktedervingen, werd jaarlijks een 

vaste vergoeding (€135) per burcht uitgekeerd. Van de landelijk uitgekeerde bedragen uit de 

overeenkomsten betreft 46% de Limburgse overeenkomsten (in Limburg gemiddeld in 2011-

2014 326.000 euro per jaar). Als gevolg van de (aanstaande) decentralisatie van de taken van 

het Faunafonds dienen de provincies beleid te ontwikkelen voor tegemoetkomingen in 

faunaschade en te beslissen over het al dan niet voortzetten van het werken met meerjarige 

schadeovereenkomsten bij dassenschade. Dit was voor de provincie Limburg aanleiding om te 

kijken waarop de uitgekeerde bedragen uit de overeenkomsten gebaseerd zijn en hoe de 

uitgekeerde bedragen zich verhouden tot de actuele situatie. 

 

In een studiegebied in het Zuid-Limburgs heuvelland, tussen Geuldal en Gulpdal is in 2015 

ingezoomd op de populatie dassen en hun burchten. Hiervoor is gebruikt gemaakt van een 

oude dataset van Das en Boom en van karteringen van burchten door Staatsbosbeheer. Naast 

de reeds bekende burchten zijn nieuwe en onbekende burchten opgespoord. Vervolgens zijn 

alle op kaart aangegeven burchtlocaties uit de dassenovereenkomsten bezocht. Van alle 

bezochte burchten is het aantal belopen en niet belopen pijpen geteld en zijn notities gemaakt 

van de mate van bezetting (verse sporen, nestmateriaal, latrines). Naast de focus op burchten 

is er nauwkeurig gelet op schade in graslanden en is van een deel van de maïspercelen uit de 

overeenkomstgebieden de schade bepaald met behulp van een methode waarbij het perceel 

systematisch wordt onderzocht (de 20%-methode). Gezien de recente opkomst van wilde 

zwijnen is de schade door dassen en wilde zwijnen afzonderlijk in kaart gebracht. 

 

Burchten 

Van totaal 159 burchten binnen het studiegebied zijn er 49 als hoofdburcht, 69 als bijburcht, 

39 als losse pijp en 2 als vossenburcht geïdentificeerd. Ongeveer 80% van alle hoofdburchten 

is gevestigd in bos (meestal bosranden, hellingen en plateauranden) en 20% in het agrarisch 

gebied (vaak graften en houtwallen). Ongeveer 53% van de bijburchten en losse pijpen ligt in 

bos en 43% in het agrarisch gebied. In het voorjaar (april) van 2015 was ongeveer 1/3 deel 

van de burchten niet in gebruik of verlaten. 

 

Gedoogovereenkomsten 

In de 27 gedoogovereenkomsten zijn 102 binnen het studiegebied gelegen burchtlocaties 

opgenomen. Deze locaties werden allemaal systematisch bezocht. Van de 102 burchtlocaties 

werden er bij de controle 76 vastgesteld. Hiervan waren er 12 opgenomen in twee 

overeenkomsten en ging het dus om totaal 64 unieke burchtlocaties. De overige 26 

burchtlocaties (23 unieke burchten) werden niet aangetroffen. Van de 64 unieke burchten was 

ongeveer 40% in het voorjaar van 2015 niet in gebruik of verlaten. Ruim 60% van de niet 

aangetroffen burchten staan op de kaarten uit betreffende overeenkomsten binnen de percelen 

ingetekend (14 stuks). In oktober 2015 werden tijdens het bezoek aan een twaalftal 

maïspercelen totaal 5 nieuwe kleine bijburchten en nieuwe losse pijpen gevonden die na het 

voorjaar (tijdens of na opgroei van het gewas) werden gegraven. Dat betekent dat de niet 

aangetroffen dassenburchten uit de overeenkomsten die binnen het perceel hadden moeten 

liggen, zeer waarschijnlijk ook kleine bijburchten of losse pijpen zijn geweest. Deze burchten 

worden waarschijnlijk bij landbewerkingen (jaarlijks) vernietigd. Omdat in 2015 ongeveer 

een derde deel van de maïspercelen uit het studiegebied is bezocht, is het werkelijke aantal 

kleine bijburchten en losse pijpen in de percelen waarschijnlijk groter (totaalschatting c. 15 
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bijburchten en losse pijpen in maïspercelen in 2015). In het voorjaar van 2015 is op de kale 

maïsakkers geen enkele burcht gevonden. De enige burcht op een voormalige maïsakker 

betrof een losse pijp in maïsstoppel (dus nog vóór de bewerking van het land). Er wordt dus 

waarschijnlijk meestal geen rekening gehouden met de gevestigde dieren in maïspercelen en 

de meeste burchten worden dus met de eerstvolgende bewerking ondergeploegd. Dat geldt 

waarschijnlijk ook voor percelen met tijdelijk grasland en andere akkergewassen. De niet 

aangetroffen burchten die niet binnen de percelen lagen (de overige 9 stuks) betroffen locaties 

in bossen, houtwallen of graften. Waar deze zijn gebleven is een raadsel; mogelijk is een deel 

door erosie verdwenen of moedwillig verwijderd. 

 

Aantal dassen 

De aantallen dassen zijn in Zuid-Limburg waarschijnlijk al een aantal jaren over het 

hoogtepunt heen en de bezetting van burchten neemt lokaal zelfs wat af (mededeling Hans 

Vink). Niettemin lopen dassen in alle delen van het landschap in het studiegebied rond. Dat 

betekent dat in alle delen van het landbouwgebied in principe schade zou kunnen optreden. 

 

Oppervlaktederving 

In sommige gevallen is sprake van derving van oppervlakte die kan worden beteeld vanwege 

de ligging van (een deel van) een burcht binnen het perceel met grasland of met een ander 

gewas. Volgens de richtlijn voor een dassengedoogovereenkomst moet de burcht dan 

omrasterd en beschermd worden. Voor 10 overeenkomsten is jaarlijks voor 

oppervlaktederving betaald. In de meeste gevallen is de omvang van de derving overschat 

(met een factor 4-8). In sommige gevallen was helemaal geen sprake van oppervlaktederving 

en in 4 overeenkomsten was sprake van oppervlaktederving door burchten die er niet meer 

waren en werd uitbetaald voor zowel niet (meer) aanwezige burchten als voor de 

oppervlaktederving ervan. 

 

Schade in grasland 

In 2015 is de waargenomen schade door dassen in grasland zeer beperkt. Alle waargenomen 

schade van enige omvang in graslanden werd veroorzaakt door wilde zwijnen. Dat neemt niet 

weg dat er zeer lokaal wel sprake zou kunnen zijn van omvangrijke schade door dassen in 

grasland. Losse taxaties (aanvullend op de gedoogovereenkomsten) bevestigen dat beeld. In 

2015 is maar in een klein aantal gevallen schade van enige omvang door dassen en wilde 

zwijnen in graslanden getaxeerd. 

 

Schade in maïs 

De waargenomen schade aan maïs door dassen was in alle in deze studie bekeken percelen 

van dezelfde orde van grootte met gemiddeld 2.9 are per perceel, onafhankelijk van de 

oppervlakte van het perceel. De schade door wilde zwijnen was gemiddeld iets groter (3.1 are 

per perceel) en varieerde meer. 

 

De getaxeerde schades aan maïspercelen in de dassengedoogovereenkomsten (2011-2015) 

liepen sterk uiteen, van 1-10% schade in de geteelde oppervlakte maïs binnen de 

overeenkomst. Gemiddeld genomen is hiermee de getaxeerde schade aan maïs uit de 

overeenkomsten een factor 5 groter dan de actuele schade zoals gemeten in 2015 (deze 

studie). De overschatting van de schade geldt ruwweg voor alle overeenkomsten. In recente 

jaren zijn wilde zwijnen sterk in opkomst en is er nog schade bijgekomen, bovenop de schade 

van dassen (zowel in graslanden als in maïsakkers en andere akkergewassen). In maïs is de 

totale schade door dassen en wilde zwijnen samen in 2015 (deze studie) nog steeds een factor 

2-3 kleiner dan de getaxeerde schade uit de dassengedoogovereenkomsten 2011-2015. De 
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losse taxaties van schade in maïspercelen, in opdracht van het Faunafonds in 2015, laten 

hetzelfde beeld zien als de maïsschade zoals die in de overeenkomsten is opgenomen. Deze 

losse taxaties in 16 maïspercelen resulteerden in een gemiddelde schade van ruim 19 are per 

perceel, volgens de taxaties grotendeels als gevolg van dassen en nauwelijks door wilde 

zwijnen. Daarbij is bij de meeste grondgebruikers in de losse taxaties helemaal geen schade 

door wilde zwijnen getaxeerd. In alle onderzochte maïspercelen in deze studie (n=12) werd 

zowel schade door dassen als wilde zwijnen gevonden. 

 

In de overeenkomsten is (binnen en deels buiten studiegebied) een gedoogoppervlakte 

maïsteelt van totaal 200 ha opgenomen maar in 2015 werd er binnen deze overeenkomst-

gebieden totaal slechts 143 maïs geteeld (BRP gewaspercelen). Wijzigingen in het 

landgebruik hebben echter binnen de periode van de gedoogovereenkomsten niet tot 

bijstelling van de overeenkomsten geleid. 

 

Vergelijking met situatie in Wallonië 

In Wallonië worden in recente jaren contra-expertises uitgevoerd van schadeopnames in 

maïspercelen die in eerste instantie door speciaal aangestelde experts zijn uitgevoerd. Hieruit 

bleek dat de dassenschade die werd gemeten door experts gemiddeld wel tien maal hoger 

werd ingeschat dan de werkelijke (gemeten) schade door dassen. In de praktijk bleek dat in de 

meeste gevallen een groot deel van de schade door wilde zwijnen als dassenschade werd 

gescoord en dan nog was vaak de totale getaxeerde schade door dassen zelfs groter dan de 

werkelijke schade door dassen en zwijnen samen (Schockert & Laminet 2015). In het Zuid-

Limburgse studiegebied is de situatie vergelijkbaar maar is de overschatting van de taxaties 

uit de overeenkomsten wat minder groot dan die van de Waalse experts. De verwachting is 

dat bij toekomstige taxaties van maïsschade in Limburg er ook meer risico is dat schade door 

zwijnen (onbedoeld) wordt getaxeerd als dassenschade. 

 

In maïspercelen in Wallonië is de schade door dassen (zoals gemeten in recente jaren) 

gemiddeld 2,5 are per perceel (en dus van dezelfde orde van grootte als in deze studie, met 2,9 

are). Percelen met meer dan 5 are schade komen in Wallonië weinig voor (Schockert en 

Laminet 2015). De schades door dassen van 4-7 are in een viertal maïspercelen uit deze studie 

in 2015 zijn dus relatief groot in vergelijking met de schades in Wallonië. Daartegenover staat 

dat er ook percelen (4) zijn met een zeer geringde schade van minder dan 1 are (0.1-0.7% 

schade). 

 

Conclusie en advies 

Het via gedoogovereenkomsten uitbetalen van een vaste bedrag voor burchten en losse pijpen 

heeft in dit studiegebied niet geleid tot een effectieve bescherming van deze locaties. Vooral 

kleine bijburchten en losse pijpen in het agrarisch gebied blijken voor een groot deel niet 

volgens de richtlijnen te zijn beschermd. Wanneer besloten zou worden om het beleid van 

overeenkomsten met vaste bedragen per burcht voort te zetten, zouden in ieder geval de 

burchten in het agrarisch gebied regelmatig gecontroleerd moeten worden, ook gelet op de 

uitbetalingen van oppervlaktederving in de percelen. 

 

Voor graslandschade zou het best gestreefd kunnen worden naar losse taxaties per 

schadegeval gezien het incidentele voorkomen van schade van enige omvang door dassen. 

Voor de schades moet dan scherp in de gaten worden gehouden dat ze niet worden verward 

met schade door wilde zwijnen. 
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De getaxeerde schades in maïspercelen van de gedoogovereenkomsten van 2011-2015 

(getaxeerd in 2011) en van de losse taxaties van 2015 zijn van dezelfde orde van grootte (5-

6%) maar blijken te hoog zijn in vergelijking met de werkelijke schade zoals binnen deze 

studie systematisch is gemeten. Het advies is om met een vooraf vastgelegde methode te 

werken voor het vaststellen van de omvang van de schade. Hierbij kan het best gebruik 

gemaakt worden van de 20%-methode, waarbij in alle delen van het perceel systematisch de 

beschadigde planten worden geteld. 

 

Door de recente opkomst van wilde zwijnen is er steeds vaker het risico dat schade door wilde 

zwijnen (onbedoeld) als dassenschade wordt herkend. De schade door dassen is goed te 

onderscheiden van schade door wilde zwijnen. Taxatiebureaus kunnen worden getraind om de 

20%-meetmethode te gebruiken en om schade door dassen en wilde zwijnen te kunnen 

onderscheiden. Een advies zou kunnen zijn om in 2016 alle taxaties met deze vaste methode 

uit te voeren (20%) en deze taxaties in 2017 te herhalen. Aan grondgebruikers waar in beide 

jaren een vergelijkbare schade wordt vastgesteld kan dan een overeenkomst voor meerdere 

jaren worden aangeboden; bij minder voorspelbare schade wordt dan volstaan met jaarlijkse 

taxaties. 
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Inleiding 

 

Nog maar dertig jaar geleden schreef de toenmalige minister van Landbouw en Visserij een 

notitie met aanbevelingen ter stimulering van het behoud en herstel van de dassenpopulatie en 

de onderlinge samenhang tussen de deelpopulaties en het herstel van het voor dassen 

geschikte biotoop (zie soortenstandaard das). In Zuid-Limburg komen dassen al sinds vele 

decennia voor (zie o.a. Wiertz en Vink 1983). De in Nederland sinds 1960 continue met 

burchten bezette kilometerhokken liggen met name in Zuid-Limburg en deels in Noord-

Limburg. Mede dankzij de bescherming en de genomen maatregelen herstelde de dassenstand 

vanaf het begin van de jaren negentig, een toename die thans nog steeds doorzet doordat 

nieuwe gebieden worden gekoloniseerd (Hollander & La Haye 2014). 

 

De provincies zijn per 1 januari 2014 financieel verantwoordelijk geworden voor 

tegemoetkomingen in de schade die wordt veroorzaakt door beschermde inheemse 

diersoorten. In Limburg is ruim de helft van de kosten het gevolg van de aanwezigheid van 

dassen. Het gaat daarbij om de kosten van de gedoogovereenkomsten (bij de aanwezigheid 

van een burcht in of nabij een agrarisch perceel) en de getaxeerde schade aan gewassen. In 

2015 lopen de vigerende gedoogovereenkomsten af. Hoewel anno 2016 het Faunafonds nog 

een zelfstandig bestuursorgaan is wordt de behandeling van verzoeken voor tegemoetkoming 

door faunaschade uitgevoerd door de interprovinciale uitvoeringsorganisatie Bij12 (onderdeel 

Faunafonds). De Nederlandse populatie dassen is de afgelopen decennia sterk toegenomen, 

waarbij er binnen Limburg verschillende trends worden waargenomen waar het gaat om de 

verhouding tussen de getaxeerde schades en de ontwikkelingen van de populatie, gemeten aan 

de verspreiding van bezette burchten. Omdat inzicht in de daadwerkelijke achterliggende 

ontwikkeling van het aantal dieren niet voorhanden is, is het moeilijk om de trends in de 

schadeontwikkeling te duiden (Hollander & La Haye 2014). 

 

In 2015 lopen de gedoogovereenkomsten voor dassen ten einde. Deze overeenkomsten 

werden gesloten in 2011 voor vijf jaren. Naast een jaarlijkse tegemoetkoming van de in 2011 

door taxateurs vastgestelde schade aan gewassen, en oppervlaktedervingen, werd jaarlijks een 

vaste vergoeding (€135) per burcht uitgekeerd. Van de landelijk uitgekeerde bedragen uit de 

overeenkomsten betreft 46% de Limburgse overeenkomsten (in Limburg gemiddeld in 2011-

2014 326.000 euro per jaar). Als gevolg van de (aanstaande) decentralisatie van de taken van 

het Faunafonds dienen de provincies beleid te ontwikkelen voor tegemoetkomingen in 

faunaschade en te beslissen over het al dan niet voortzetten van het werken met meerjarige 

schadeovereenkomsten bij dassenschade. Dit was voor de provincie Limburg aanleiding om te 

kijken waarop de uitgekeerde bedragen uit de overeenkomsten gebaseerd zijn en hoe de 

uitgekeerde bedragen zich verhouden tot de actuele situatie. 

 

In een studie binnen een deelgebied van het verspreidingsgebied van de das in Zuid-Limburg 

is onderzocht wat de beste manier is om met de aanwezigheid van dassen in het agrarisch 

gebied om te gaan (dit rapport). De studie is bedoeld om een goed inzicht te krijgen in de 

aantallen burchten in het gebied en de schade die de dieren veroorzaken, ook in verband met 

de getaxeerde schade uit de overeenkomsten in hetzelfde studiegebied. Op grond van deze 

informatie is een onderbouwd advies gevraagd over het tegemoetkomingenbeleid ten aanzien 

van dassenschade. Naast schade door dassen is er in Limburg in recente jaren ook schade door 

wilde zwijnen. In alle Zuid-Limburgse bossen komen tegenwoordig wilde zwijnen voor en die 

gebruiken ook het agrarisch gebied om te foerageren. In het studiegebied zijn daarom 

aanvullende notities gemaakt van waargenomen wilde zwijnen, schade in graslanden en is in 

een deel van de maïspercelen naast schade door dassen, ook de schade door zwijnen gemeten. 
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Wildpaadje van dassen en wilde zwijnen in een maïsakker in Overgeul, oktober 2015
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1. Studiegebied en methoden 

 

1.1 Studiegebied 

 

Het studiegebied omvat een deelgebied van het Zuid-Limburgse Heuvelland bestaande uit een 

variatie van habitats met hellingbossen, hellinggraslanden, beekdalgraslanden en plateau-

akkers, met een oppervlakte van ca 25 km2, tussen Geul en Gulp. In dit landschap komen 

integraal dassen voor zodat van alle landschapstypen het gebruik door dassen kan worden 

onderzocht. 

 

 
Figuur 1. Kaartje studiegebied, begrenzing Gulp (west), Geul (oost), Belgische grens (zuid) 

en Rijksweg N278 (noord). 
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1.2 Kartering en controle en classificatie van dassenburchten 

 

Alle landschapelementen (bossen, houtwallen, heggen) zijn integraal op het voorkomen van 

burchten in kaart gebracht. De kartering is in het veld uitgevoerd, waarbij in de voorbereiding 

de beschikking was over bekende burchtlocaties (uit dossiers van onder meer het Faunafonds, 

Das en Boom (via de provincie Limburg), de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) en 

interne rapporten van SBB). Alle burchten uit de vigerende gedoogovereenkomsten die 

binnen het studiegebied liggen, zijn gecontroleerd op hun actuele bewoningsstatus. Naast de 

controle van bekende burchtlocaties zijn zoveel mogelijk onbekende burchten opgespoord en 

zijn nieuwe burchten (o.a. losse pijpen in akkers) in kaart gebracht. 

 

Van elke burcht zijn de coördinaten vastgelegd met behulp van een GPS-ontvanger. De 

burchten zijn beschreven (terreintype) en geclassificeerd (hoofdburchten, bijburchten, losse 

pijpen) en het aantal gebruikte en ongebruikte ingangen is geteld. Burchten zonder vers 

gebruikte ingangen en zonder verse sporen zijn als verlaten of als niet in gebruik 

geclassificeerd. 

 

1.3 Aantallen dieren 

 

Das 

Bij alle hoofdburchten en bijburchten is de bezetting vastgesteld door het aantal belopen 

ingangen te tellen. Bij vier burchten is d.m.v. cameravallen het aantal dieren geregistreerd. Op 

basis van de verspreiding van de bezette hoofd- en bijburchten is een ruwe schatting gemaakt 

van het totaal aantal families/sociale groepen in het studiegebied. In Waalse studies is 

nauwkeurig gekeken naar aantallen dassen binnen een sociale groep en binnen families en per 

burcht. Per sociale groep zijn er gemiddeld 2,72 dieren (adulten, subadulten en juvenielen 

samen). Dat aantal varieert per sociale groep en tussen jaren (Schockert & Libois 2007). De 

aantallen in Wallonië betreffen dieren met een homerange van ruwweg 150 ha per sociale 

groep. In gevallen dat aan de randen of net buiten de homerange van sociale groepen actief 

gebruikte bijburchten werden aangetroffen zijn gemiddeld nog c. 1,5 dieren extra 

geregistreerd. Dat betekent dat er per sociale groep ruwweg 4 dieren  deel uitmaken van de 

populatie. Dat aantal is bruikbaar om een schatting te maken van het totaal aantal dassen in 

het Limburgse studiegebied. Deze schatting is vrij ruw maar genereert enig gevoel over welke 

orde van grootte van de aantallen het gaat. 

 

Wild zwijn 

Alle waargenomen dieren zijn op kaart gezet om een idee te hebben van aantallen en 

verspreiding overdag. Op basis van de patronen en de intensiviteit van de gelopen routes door 

het bos (verstoringsafstand meestal < 30 m), kan gesteld worden dat zeker de helft van het 

aantal wilde zwijnen over het hoofd is gezien. Het aantal waargenomen dieren per locatie is 

dus ruwweg de helft van het totale aantal dieren in het voorjaar van 2015. Tijdens zoektochten 

naar dassenburchten is systematisch gelet op sporen van wilde zwijnen en op schade in 

graslanden. Daarnaast is bij schadeopnamen van 12 maïspercelen consequent op sporen 

(afdrukken en keutels) gelet en is de schade door zwijnen in deze percelen gekwantificeerd 

(zie 1.4). Al deze waarnemingen gaven een aanvullend maar kwantitatief beeld van de 

verspreiding en bezetting door wilde zwijnen. 
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1.4 Schade 

 

Graslanden 

Tijdens het zoeken naar burchten en het controleren van bekende burchten uit eerdere studies 

en uit de informatie van de gedoogovereenkomsten, is consequent gelet op schade aan 

graslanden door dassen. Van vastgestelde schade werden notities gemaakt als er delen van 

burchten binnen de begrenzing van een aanliggend graslandperceel waren gelegen, of als 

losse pijpen in het perceel lagen. Andere schade zoals bv looppaadjes en latrines, zijn veelal 

gefotografeerd om een beeld te hebben van de schade. Niet alle graslandpercelen zijn bezocht, 

maar tijdens de veldactiviteiten gedurende het hele jaar is steeds met een schuin oog naar 

graslanden gekeken. 

 

Tijdens de bezoeken aan het studiegebied zijn notities gemaakt van winter- en 

voorjaarsschade (januari - april) door zwijnen in graslanden. Deze zijn per locatie 

gekwalificeerd in 3 klassen: 

 

1. ongeveer 1 are  

2. ongeveer 2-3 are 

3. ongeveer 3-5 are 

 

 
Graslandschade door wilde zwijnen, Schweibergerbos, januari 2015 

 

Maïspercelen 

Van een deel van de maïspercelen is in de periode voor de oogst (17 september – 13 oktober), 

de schade door dassen en wilde zwijnen gemeten. Deze opnames betreffen een 12-tal percelen 

die qua oppervlakte uiteenliepen van klein (c. 1 ha) tot gemiddeld (4-5 ha) en groot (8-10 ha). 

Deze opnamen zijn een steekproef en qua verdeling binnen het studiegebied representatief 
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voor de schade aan maïspercelen in het hele studiegebied. Vrijwel alle maïspercelen waar de 

schade is gemeten liggen binnen de vigerende overeenkomstgebieden 2011-2015. 

 

Van de schade aan maïs is een kwantitatieve opname gemaakt van het verlies van opbrengst 

door dassen en wilde zwijnen, inclusief de schade die wordt veroorzaakt door andere 

diersoorten. Hiervoor zijn beschadigde planten op een gestandaardiseerde wijze geteld. Voor 

de betreffende methodiek is afgestemd met schadeopnames die voor de Directie natuur en 

bossen (DNF) van het Waalse gewest in België worden uitgevoerd. De methode is ontwikkeld 

door ecologen van de universiteit van Luik (Schockert & Delangre 2014). De beste methode 

is natuurlijk een opname waarbij alle planten worden bekeken. Deze zogenaamde uitputtende 

opname kost veel tijd, grofweg 2 uur per ha. De zogenaamde 20%-opname kost ruwweg 0.5 

uur per ha. De 20% opnames zijn betrouwbaar, met hooguit 10% foutenmarge bij schades van 

5 are en meer (vastgesteld uit vergelijkingen met uitputtende tellingen van beschadigde 

planten). Bij een kleinere steekproef van bv 10% is de schatting onvoldoende en kan de 

schade worden overschat of onderschat. Er zijn ook methoden waarbij 25% van de planten 

worden bekeken, meestal in combinatie met het tellen van 3 rijen links en 3 rijen rechts. Het 

bekijken van 3 rijen links en rechts kan alleen als er niet teveel bebladering van planten is, 

omdat dan de 3
de

 rij voldoende goed kan worden bekeken (Schockert en Delangre 2015). De 

maïspercelen in Zuid-Limburg waren vaak redelijk dicht bebladerd zodat gekozen is om 2 

rijen aan beide zijden van het gelopen traject te bekijken, door middel van de 20% methode. 

 

In percelen met kleine schade kan de foutenmarge soms groter zijn maar dan is het effect op 

de totale schade marginaal omdat de schade al klein is. Inmiddels zijn in Wallonië honderden 

experts opgeleid die de schade in maïspercelen op deze gestandaardiseerde manier vaststellen 

en schade door dassen en wilde zwijnen leerden onderscheiden. Deze manier van werken 

bleek nodig omdat veel experts de schade veel te hoog inschatten en veel schade door wilde 

zwijnen als schade door dassen kwantificeerden. 

 

Voor de telling van beschadigde planten worden bepaalde rijen in een perceel systematisch 

afgelopen. Al lopend tussen 2 rijen planten worden 2 rijen links en twee rijen rechts bekeken. 

Van de 4 rijen wordt het totaal aantal beschadigde planten en geconsumeerde maïskolven 

geturfd. Hierbij wordt een onderverdeling gemaakt tussen schade door das, wild zwijn en 

overige soorten (veelal ongedetermineerde schade). Ongeïdentificeerde schade is in alle 

gevallen maar een gering deel van de totale schade en is bij de schade door das en wild zwijn 

opgeteld in dezelfde verhouding als de gemeten schade door das en wild zwijn. Hiermee is de 

opgenomen schade door das en wild zwijn dus een maximale schade. 

 

In het perceel is vanaf de buitenzijde begonnen na rij 6, vervolgens 21 rijen verder, 28 rijen 

verder, 20 rijen verder, 12 rijen verder, 24, 17, 21, 22 en 26 rijen verder. Als het perceel nog 

breder is, dan weer 6 rijen verder etc. De kopakkers bevatten vrijwel altijd 24 rijen. In beide 

kopakkers is geteld na rij 4, 12 en 20. Op deze manier zijn binnen het perceel precies 20% van 

alle planten gecontroleerd en van de kopakkers 50% van alle planten (figuur 2). Kopakkers 

blijken in de praktijk vaak grotere schade te lijden dan het hoofdperceel. Dat komt 

waarschijnlijk omdat één van de kopakkers vaak aan de zijde van het bos of langs de bosrand 

is gelegen waardoor de kopakker eerder en vaker wordt betreden. Bovendien is de kopakker 

gemakkelijker toegankelijk omdat de dieren gemakkelijker tussen de plantrijen kunnen komen 

(de ruimte tussen de plantrijen is veel groter dan de ruimte tussen de planten in de rij). 

Daarom wordt op de kopakker een groter deel (50%) van de rijen geteld dan in het 

hoofdperceel. De gemeten schade uit het hoofdperceel vermenigvuldigt met 5 plus de 

gemeten schade in de kopakkers vermenigvuldigd met 2 geeft dan de totale geschatte schade 
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in het hele perceel. Het alterneren van de gelopen rijen is belangrijk omdat soms verschillende 

rassen van maïsplanten zijn gebruikt. Die worden vaak volgens een vast patroon aangeplant. 

Als tijdens de schadeopname bv steeds om de 20 rijen de schade wordt opgenomen, is er kans 

dat de getelde rijen steeds in hetzelfde type ras vallen. De dieren hebben in sommige gevallen 

voorkeur voor het consumeren van bepaalde rassen omdat die bv een zoetere smaak hebben.  

 

 
Figuur 2. Schematische weergave van de 20% methode voor het opnemen van 

faunaschade in maïs. De bekeken rijen met planten zijn grijs gearceerd.   

 

Door de getelde rijen te alterneren i.p.v. om de zoveel rijen tellen, ondervang je het probleem 

dat consequent in hetzelfde ras wordt geteld, waardoor de schade niet over- of onderschat 

wordt. In gevallen dat bepaalde oppervlakten van één tot enkele aren, binnen een perceel 

integraal waren geëxploiteerd (meestal als gevolg van betreding en consumptie door wilde 

zwijnen), is niet per plant geturfd maar is de totale lengte van de rij met schade en het aantal 

rijen met schade opgemeten. Het plantverband van maïs komt overeen met 7 planten per 

meter binnen de rij en 75 cm tussen de rijen, zodat bij het opmeten van een bepaalde 
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oppervlakte met schade, het aantal planten kon worden berekend. Op een are staan ruwweg 

1.000 planten. Het totaal aantal beschadigde planten in een perceel gedeeld door 1.000 geeft 

dus het totale areaal schade in een perceel in are (Schockert & Delangre 2014). 

 

Herkennen van schade 

Schade in maïspercelen door dassen en door wilde zwijnen is goed te onderscheiden. De 

dieren brengen allebei de planten omver. Wilde zwijnen bijten happen uit de maïskolf. Deze 

happen worden in de meeste gevallen door het blad van de kolf heen genomen. De kolven 

hebben altijd duidelijke sporen van tanden door de happen van zwijnen. Dassen krabben 

vrijwel altijd de bladeren van de kolf weg waardoor een krans van gerafelde bladeren ontstaat. 

De maïskorrels worden altijd stuk voor stuk uit de kolf gebeten waarbij de hele kolf netjes 

kaal wordt gegeten. Dassen hebben de neiging om een deel van de kolven naar de 

burchtlocaties of naar plekken buiten het perceel te transporteren. Beschadigde planten zonder 

kolven zijn daarom als schade door dassen gescoord (zie voor nauwkeurige beschrijving 

Widar et al 2014). 

 

         
Vraat door wilde zwijnen, Overgeul, 

oktober 2015 
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Vraat door dassen, Landsrade, september 2015 
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2. Dassen en wilde zwijnen in Zuid-Limburg 
 

2.1 Dassenburchten 

Binnen het studiegebied zijn in totaal 159 burchtlocaties aangetroffen. Hiervan zijn er twee 

van vossen. De 157 dassenburchten betreffen 49 hoofdburchten. De meeste hoofdburchten 

waren al bekend uit eerdere studies en een enkele werd nieuw bijgevonden. Van 10 

hoofdburchten (20%) is de informatie afkomstig uit de gedoogovereenkomsten en was de 

ligging dus onbekend uit eerdere bronnen. Mogelijk betreft een deel daarvan nieuwe 

hoofdburchten die in de periode voordat de overeenkomsten 2011-2015 werden afgesloten 

zijn ontstaan. Van de 69 geregistreerde bijburchten zijn er 25 (36%), die uit de informatie van 

de gedoogovereenkomsten afkomstig zijn. Van alle 39 waargenomen losse pijpen zijn er 25 

(64%) afkomstig uit de informatie uit de gedoogovereenkomsten (zie tabel 1). 

 

De burchten buiten de overeenkomsten betreffen voor een groot deel locaties in de bossen 

(waar vanuit het verleden intensief naar burchten gezocht is). De meeste van deze bossen zijn 

in het beheer van terreinbeherende organisaties (vooral SBB). Burchtlocaties waarvan de 

ligging uit de gedoogovereenkomsten komt, betreffen grotendeels plekken in het agrarisch 

gebied. 

 

Tabel 1. Aantal aangetroffen burchten per type. 
Type 

 

Gevonden 

 

Overeenkomst 

 

Beide 

 

Totaal 

 

Hoofdburcht 26 10 13 49 

Bijburcht 39 25 5 69 

Losse pijp 14 25 0 39 

Vos 1 1 0 2 

Totaal 80 61 18 159 

 

Er is een verschil in de ligging van locaties die voor de verschillende typen burchten wordt 

gebruikt. Hoofdburchten zijn in de meeste gevallen in bossen (bosranden, hellingbossen en 

plateauranden) gevestigd. Bijburchten en losse pijpen zitten naast in bos juist vaker in graften. 

Bijburchten en losse pijpen worden ook regelmatig in percelen met grasland en op akkers 

gegraven (zie tabel 2). 

 

Tabel 2. Verdeling van de ligging van alle gecontroleerde burchten en van de niet 

aangetroffen burchten uit de gedoogovereenkomsten. 
Type locatie 

 

Hoofdburcht 

 

Bijburcht 

 

losse pijp 

 

Vos 

 

Totaal 

 

Geen 

 

bos 20 29 12 - 61 2 

graft 5 18 14 1 38 5 

hellingbos 9 6 4 - 19 - 

plateaurand 10 5 2 - 17 1 

holle weg 4 3 - - 7 2 

houtwal 1 4 - 1 6 1 

akker - 2 4 - 6 9 

grasland - 2 3 - 5 8 

totaal 49 69 39 2 159 28 
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Hoofdburcht van dassen in een graft bij Dal-Bissen, april 2015 

 

2.2 Wilde zwijnen 

 

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn op een zevental locaties in totaal 44 wilde zwijnen 

gezien. Hiervan 6 keer in het bos en één keer op een cameraval in open land. Dat is gemiddeld 

ruim 6 dieren per waarneming (range 3-14). Op 12 locaties werden duidelijke sporen 

gevonden in graslanden (zie 3.2). In alle maïspercelen die werden bezocht om schade door 

dassen en zwijnen op te nemen (zie 3.3) zijn sporen van zwijnen waargenomen. In totaal gaat 

het daarmee om ruwweg 30 locaties waar wilde zwijnen zijn waargenomen (dagrustplaatsen 

in bos en sporen in het agrarisch gebied). De locaties liggen dermate verspreid over het 

studiegebied dat verondersteld kan worden dat wilde zwijnen het hele gebied hebben 

gekoloniseerd (figuur 3). 
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Figuur 3. Locaties met waarnemingen van wilde zwijnen in 2015 (directe waarnemingen en 

schadesporen in gras (februari - april), en schadesporen maïs (september - oktober). 

 

2.3 Aantallen dieren 

Het aantal dieren is zowel voor dassen als wilde zwijnen zeer moeilijk te bepalen. Goede 

tellingen zijn tijdsrovend. Bovendien zijn de aantallen aan sterke fluctuaties onderhevig; 

afschot van wilde zwijnen, en emigratie, immigratie, sterfte en reproductie van dieren zijn 

belangrijke variabelen die de aantallen bepalen. Op basis van de waarnemingen van dieren, 

sporen en burchten is een redelijke schatting te maken van het aantal dieren in de 

voorjaarsituatie van 2015, de periode dat de veldwerkzaamheden grotendeels zijn uitgevoerd. 

 

Aantal dassen 

In Zuid-Limburg is de dichtheid aan dassenfamilies wat hoger dan de meeste gebieden in 

Wallonië. Op basis van de in 2015 bezette hoofdburchten gaat het in het Zuid-Limburgse 

studiegebied om grofweg 35-40 sociale groepen of families. Als die, zoals in Wallonië, 

allemaal 2,7 tot 4,3 dieren per familie/groep zouden hebben, dan zouden er in het studiegebied 

ongeveer 100-170 dassen lopen; gemiddeld ruwweg 130 exemplaren. 

 

Aantal zwijnen 

In het voorjaar van 2015 zijn op verschillende locaties binnen het studiegebied totaal 

ongeveer 40 wilde zwijnen waargenomen. Gezien de intensiteit van de veldactiviteiten in de 

bossen is waarschijnlijk maximaal de helft dan de aanwezige dieren, niet gezien. Een ruwe 

schatting zou dan betekenen dat er in het voorjaar van 2015 in het hele studiegebied maximaal 

c. 80 wilde zwijnen hebben gelopen; dit getal is echter onzeker; voor een betere schatting zijn 

gecoördineerde nachtelijke tellingen nodig. 
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Dagrustplaats van een familie wilde zwijnen. Schweibergerbos, april 2015 
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2.4 Vergelijking met vroeger 

 

Dassen 

Tijdens de veldactiviteiten bleek dat sommige burchten erg oud zijn. Een deel van de burchten 

is verlaten. Sommige van de verlaten burchten waren al zo lang niet meer in gebruik, dat ze 

nog maar nauwelijks als oude burcht herkenbaar waren. Op sommige locaties zijn oude 

burchten vervangen door nieuwe burchten en een groot deel van de bijburchten en losse 

pijpen is relatief nieuw. Burchten, losse pijpen en andere sporen van dassen zijn nagenoeg in 

alle delen van het studiegebied aangetroffen. Dat betekent dat al het bos en open land door 

dassen in gebruik is. Het voorkomen van dassen in het studiegebied is al vele decennia 

gevolgd. In het gebied komen nog steeds een aantal historische hoofdburchten voor die er in 

de jaren tachtig van de vorige eeuw ook al waren (mond mededeling H. Vink). In Wallonië is 

in de periode 2009-2014 stabilisatie van de aantallen dassen vastgesteld. Omdat Zuid-

Limburg in dezelfde omgeving ligt als een groot deel van de Waalse populatie is er reden om 

aan te nemen dat de dassen in Zuid-Limburg ook zijn gestabiliseerd. 

 

Wilde zwijnen 

Wilde zwijnen zijn nog maar recent in Zuid-Limburg verschenen. De eerste dieren doken een 

jaar of tien geleden op maar de laatste 5 jaar heeft de populatie een sterke groei doorgemaakt. 
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Keutels van wild zwijn in maïsperceel, Overgeul, oktober 2015 
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3. Schade door das en wild zwijn 
  

3.1 Schadevergoeding dassenburchten 

 

In de overeenkomsten wordt voor elke burchtlocatie een schade van 135 euro per jaar 

uitgekeerd. Hierbij is geen onderscheid gemaakt in type burcht. In de 27 

gedoogovereenkomsten zijn in totaal 143 burchtlocaties opgenomen waarvoor jaarlijks wordt 

uitbetaald, overeenkomend met gemiddeld 5.5 burchtlocaties per overeenkomst (range 1-16). 

Een deel hiervan ligt buiten het studiegebied omdat sommige boeren een deel van hun 

overeenkomstgebied buiten het studiegebied heeft liggen. Van één overeenkomst ontbraken 

de kaarten in het archief en is dus onbekend waar het overeenkomstgebied met de betreffende 

burchten ligt. 

 

In de overeenkomsten waarvan de gebieden binnen het studiegebied liggen, zijn totaal 76 

burchtlocaties aangegeven, overeenkomend met 64 unieke burchten (8 hoofdburchten, 3 

bijburchten en een losse pijp liggen in 2 overeenkomsten). Van de 64 unieke burchten is 36% 

hoofdburcht, 38% bijburcht en een kwart een losse pijp. Één van de burchten uit de 

overeenkomsten betrof in 2015 een vossenburcht maar kan in eerdere jaren een dassenburcht 

zijn geweest. Op 26 burchtlocaties die in de overeenkomsten (binnen studiegebied) zijn 

aangegeven is geen burcht of losse pijp aangetroffen (tabel 4). Hiervan lagen er 3 in twee 

verschillende overeenkomsten en ging het dus om 23 niet (meer) aanwezige unieke burchten. 

Waarschijnlijk zijn er binnen de overeenkomstgebieden nog meer niet aanwezige burchten. 

Van de overeenkomst waarvan er geen kaarten in het archief zaten, kon dat niet gecontroleerd 

worden en van 11 overeenkomsten lag een deel van de burchtlocaties (41) buiten het 

studiegebied. Deze burchtlocaties werden niet bezocht. De 23 niet aanwezige burchten 

betroffen locaties uit 12 van de 26 overeenkomsten. In 5 overeenkomstgebieden werden in 

totaal 12 (nieuwe) burchten gevonden die niet in de overeenkomsten waren aangegeven (zie 

tabel 4). Dat waren met name losse pijpen (8) en de rest was bijburcht (4). Een groot deel 

hiervan waren nieuwe burchten die er bij aanvang van de overeenkomsten in 2011 nog niet 

waren. 

 

In sommige overeenkomsten zijn alle bijburchten en losse pijpen van één of enkele families 

dassen die een bepaalde hoofdburcht in gebruik hebben, opgenomen, terwijl in andere 

overeenkomsten met name hoofdburchten zijn opgenomen. 

 

Bezetting van burchten 

Een deel van de burchten is in 2015 niet (meer) in gebruik of al langer geleden verlaten. 

Zowel binnen als buiten de overeenkomstgebieden is ongeveer 22% van de hoofdburchten 

verlaten of tijdelijk niet in gebruik. Op basis van de verspreiding van de hoofdburchten lijkt 

ongeveer de helft van verlaten of niet gebruikte hoofdburchten vervangen te zijn door een 

nieuwe of alternatieve hoofdburcht in de directe omgeving van de oude hoofdburcht (als er 

een nieuwe burcht dichtbij een oude burcht ligt). Van ongeveer 5 verlaten hoofdburchten is 

geen alternatieve of nieuwe burcht aangetroffen. Hiervan liggen er 3 in het Onderste Bosch, in 

het zuiden van het gebied. Dat is opmerkelijk en doet vermoeden dat hier sprake zou kunnen 

zijn van vervolging.   
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Van de bijburchten binnen de overeenkomstgebieden is ongeveer een derde verlaten of niet in 

gebruik (10 van 29). Van de losse pijpen binnen de overeenkomstgebieden is bijna driekwart 

niet in gebruik of verlaten. Buiten de overeenkomstgebieden is het aandeel onbezette of 

verlaten bijburchten en losse pijpen veel kleiner (tabel 3). Dat verschil heeft niet zozeer met 

de overeenkomsten te maken. De burchten uit de overeenkomsten moeten ten minste al vijf 

jaar geleden zijn vastgesteld, terwijl burchten buiten de overeenkomstgebieden voor een deel 

nieuw gevonden en nieuwe burchten zijn, vooral bijburchten en losse pijpen hebben een 

groter verloop. Dat klopt ook met de nieuw aangetroffen bijburchten en losse pijpen binnen de 

overeenkomstgebieden; daarvan was het grootste deel in 2015 in gebruik. 

 

Tabel 3. Aantal bezette en niet bezette burchten in 

maart - april 2015 die binnen en buiten de gedoog- 

overeenkomsten vallen, per burchttype. 

Bezet in voorjaar 

2015 

Binnen 

overeenkomst 

Buiten 

overeenkomst 

ja nee ja nee 

hoofdburcht 19 4 19 7 

bijburcht 19 10 29 11 

losse pijp 7 18 7 7 

 

Niet aangetroffen burchten uit de overeenkomsten 

Het is waarschijnlijk dat de 23 niet aangetroffen burchten allemaal kleine bijburchten of losse 

pijpen zijn geweest, die in de loop der jaren zijn verdwenen (door erosie of door 

landbouwwerkzaamheden en mogelijk door moedwillige bestrijding). Gezien het feit dat de 

niet aanwezige burchten vooral locaties zijn die binnen de percelen van intensief gebruikte 

graslanden en akkers liggen (zie tabel 2), is het waarschijnlijk dat dit deel door intensieve 

landbewerkingen zijn ingestort en vernietigd. Opmerkelijk genoeg betreft een deel van de niet 

aangetroffen burchten plekken in bos, en in graften en houtwallen. Hiervan is het minder 

aannemelijk dat ze binnen 5 jaar verdwijnen. Op twee locaties werden wel holen van konijnen 

aangetroffen, die mogelijk voor een dassenburcht zijn aangezien. Betreffende burchten staan 

niet vermeld in de geraadpleegde databestanden uit eerdere jaren. Dat zouden dan (deels) 

relatief nieuwe burchten moeten zijn geweest die in de periode voor de 

gedoogovereenkomsten 2011-2015 zouden zijn ontstaan. Maar dan is het opmerkelijk dat juist 

deze burchten anno 2015 niet meer te vinden zijn. 

 

Nieuwe burchten in maïsakkers 

Tijdens schadeopnames in 12 maïspercelen zijn in 3 percelen totaal 3 losse pijpen en 2 

bijburchten gevonden. Deze waren vrijwel allemaal vers en in gebruik. Waarschijnlijk worden 

er vaker nieuwe losse pijpen en bijburchten in maïsakkers (en een kleiner deel in graslanden) 

gegraven. Deze burchten worden na de oogst en de landbewerkingen vernietigd. In Crapoel is 

er bijvoorbeeld zo’n locatie, waarbij een burcht in de overeenkomst op de akker is gezet maar 

die niet op die locatie aanwezig bleek te zijn. Aan de andere zijde van het perceel werd in 

september 2015 een nieuwe bijburcht met 2 ingangen gevonden (zie onderstaande foto). 
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Één van de twee ingangen van de nieuwe bij- 

burcht in een maïsperceel in Crapoel, 

september 2015 

 
Graft in de omgeving van Berghem, één van de 28 burchtlocaties uit de gedoog-

overeenkomsten waar geen burcht werd aangetroffen en waar geen spoor van 

dassen werd vastgesteld, april 2015 
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Tabel 4. Aantal burchten uit de overeenkomstgebieden (ligging overeenkomstgebieden zie 

bijlage 4), totaal opgevoerd, niet aangetroffen burchten, niet gecontroleerde burchtlocaties 

(gelegen buiten studiegebied) en wel aanwezige (per type) en nieuwe gevonden burchten. * 

exclusief nieuw gevonden burchten 

 

Nr. 

O
p

g
e
v
o

e
rd

 

N
ie

t a
a
n

w
e
z
ig

 

B
u

ite
n

 
s
tu

d
ie
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e

b
ie

d
 

Binnen studiegebied 

T
o

ta
a
l*

 

H
o

o
fd

b
u

rc
h

t 

B
ijb

u
rc

h
t 

L
o

s
s
e
 p

ijp
 

V
o

s
 

n
ie

u
w

 

Opmerking 
 

3304 2 1 - 1 1 - - - -   

3312 9 5 - 4 1 1 2 - -   

3318 1 - - 1 1 - - - -   

3337 2 - - 2 1 - 1 - 2 2 losse pijpen extra gevonden, waarvan 1 in perceel (gras) 

3353 5 3 - 2 - 2 - - -   

3357 8 1 5 2 1 1 - - -   

3359 6 - 4 2 2 - - - -   

3360 3 - 2 1 1 - - - -   

3363 16 2 11 3 1 2 - - -   

3376 2 - - 2 1 1 - - -   

3384 7 1 2 4 2 2 - - - niet aanwezige burcht en 1 bijburcht buiten overeenkomstgebied 

3398 5 2 2 1 1 - - - -   

3406 3 - 2 1 1 - - - - betreffende burcht ligt c. 50 van perceelsgrens 

3407 3 1 - 2 - 1 - 1 - niet aanwezige burcht zat mogelijk in graft 

3411 5 - - 5 1 3 1 - - exacte begrenzing overeenkomstgebied onduidelijk 

3426 4 - 1 3 3 - - - - 1 burcht ligt 50-100 m van perceelsgrens 

3445 5 - - 5 3 - 2 - - de 2 losse pijpen komen niet in het aanliggende perceel uit 

3455 1 - - 1 1 - - - - betreft 1 ha bosje in overeenkomst waarin een burcht 

3468 4 - - 4 - 2 2 - - de 2 losse pijpen komen niet in het aanliggende perceel uit 

3489 11 3 - 8 1 3 4 - 2 2 losse pijpen extra gevonden; alle losse pijpen in bos of graft 

3500 6 4 - 2 1 - 1 - - losse pijp in graft 

3522 3 1 1 1 1 - - - -   

3534 8 - - 8 3 2 3 - -   

3545 4 2 - 2 1 1 - - 6 3 bijburchten en 3 losse pijpen extra gevonden 

3547 12 - 10 2 - 1 1 - 1 1 bijburcht extra gevonden 

3590 8 - 1 7 2 5 - - 1 1 losse pijp extra gevonden 

 
Totaal 143 26 41 76 31 27 17 1 12  

Totaal 
uniek ? 23 ? 64 23 24 16 1 12  

 

 

3.2 Opbrengstderving van gewassen 

 

In de meeste overeenkomsten (17 van de 27) is geen oppervlaktederving als gevolg van een 

burchtlocatie opgenomen. In de andere tien overeenkomsten is dat wel het geval en loopt de 

getaxeerde oppervlaktederving uiteen van 1-9 are, gemiddeld 3,8 are per overeenkomst (zie 

bijlage 1). De locaties van de derving hoefden niet te worden aangegeven in de 

overeenkomsten. In deze studie is daarom aangenomen dat het om burchtlocaties gaat 

waarvan de burcht of ten minste een deel van de burcht binnen de begrenzing van de percelen 

in de overeenkomstgebieden ligt, waardoor oppervlaktederving optreedt; het is immers niet 

mogelijk een gewas te telen op een actieve burchtlocatie. 

 

Voor twee van deze tien overeenkomsten lag een groot deel van de burchten buiten het 

studiegebied en is de oppervlaktederving niet bekeken. In één van de overeenkomstgebieden 

lag een complete bijburcht met 5 ingangen in een perceel. Deze burcht was volgens de 

richtlijnen voor gedoogovereenkomsten uitgerasterd, maar verlaten en deels ingestort (zie foto 

in 3.2). In betreffende overeenkomst werd hiervoor 2 are oppervlaktederving getaxeerd, maar 
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in werkelijkheid beslaat het ingerasterde gebied ongeveer 0.5 are. In 2 overeenkomsten waren 

1 a 2 ingangen van een burcht binnen het perceel gelegen (voorbeeld zie onderstaande foto). 

In één hiervan werd jaarlijks uitbetaald voor maar liefst 9 are oppervlaktederving. Deze 

overeenkomst betrof één van de twee overeenkomsten waarin ook al een groot deel van de 

opgevoerde burchten, die binnen de percelen waren ingetekend, niet werden gevonden. In een 

drietal andere overeenkomsten was sprake van één niet aangetroffen burcht en werd jaarlijks 

voor 1-3 are derving uitbetaald. Voor deze niet (meer) bestaande burchten werd dus jaarlijks 

per burcht uitbetaald maar ook nog eens voor oppervlaktederving. In één overeenkomstgebied 

werd één losse pijp op een akker met maïsstoppel geregistreerd (zie foto in 3.6) en werd 

jaarlijks voor 3 are derving uitbetaald terwijl (in 2014) wel alle maïs kon worden geoogst. In 

twee overeenkomsten werd 1 are derving getaxeerd en was sprake van een burcht buiten 

betreffende percelen uit de overeenkomst en een burchtlocatie waarvan geen burcht werd 

aangetroffen. In één overeenkomst was een derving van 3 are opgenomen van een burcht die 

niet aanwezig bleek te zijn (zie bijlage 2). De meeste burchten of delen van burchten binnen 

perceelgrenzen waren overigens niet uitgerasterd. Een andere overeenkomst betrof 1 ha bos 

met een burcht erin. Voor betreffende burcht werd 4 are derving opgenomen (naast de 135 

euro vergoeding voor de burcht). Dit perceel betreft een klein boerenbosje in Heyenrath. 

 

In de meeste overeenkomsten is in 2015 binnen deze studie een oppervlaktederving van c. 

0.5-1 are vastgesteld. Dat betekent ruwweg een overschatting met een factor van 4 tot 8 in 

vergelijking met de overeenkomsten. 

 

3.3 Schade in graslanden 

 

Dassen 

In graslanden is nergens omvangrijke schade door dassen vastgesteld. Vastgestelde schade 

betrof in sommige graslanden looppaadjes, met enig verlies van grasgroei, uitlopers van 

burchten met één of enkele ingangen in de randen van het perceel of losse pijpen in het 

perceel. In die percelen gaat het in de meeste gevallen om slechts enkele vierkante meters tot 

hooguit 0,5 are verlies van grasopbrengsten. In de richtlijnen is aangegeven dat wroetschade 

en graafschade aan gewas kan worden vergoed vanwege de kosten voor pleksgewijs herstel. 

Er zijn geen schades die dit soort herstel vereisten waargenomen. In 25 van de 26 

overeenkomsten is een gedoogvergoeding voor grasland opgenomen (één overeenkomst is de 

eigenaar van een bosje van 1 ha en heeft dus geen gewas, zie ook 3.2). Per overeenkomst is 

jaarlijks gemiddeld 530 euro per jaar uitgekeerd (range 130-1.980 euro). Dat komt overeen 

met een schadepost van gemiddeld 24 euro per ha gras per jaar (totaal 559 ha gras).  
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Dassenburcht in een graft waarbij een deel van de ingangen in het perceel grasland is gelegen, 

meestal is dat aan de bovenzijde van de graft. Dal-Bissen, januari 2015 

 

 

Wilde zwijnen 

Op 12 locaties in graslanden werd in het voorjaar zichtbare schade door wilde zwijnen 

waargenomen. Niet alle graslanden zijn bezocht dus waarschijnlijk is het aantal 

graslandpercelen met schade door wilde zwijnen veel groter en is gedurende de zomer meer 

schade ontstaan. Een tweetal locaties lagen net buiten het studiegebied in België aan de zijde 

van de Gulp. De schadeniveaus waren veelal klein, c. 1 are schade (10x) en soms gemiddeld, 

c. 2-3 are schade (1x), of groot, 3-5 are schade (1x). Voor de locaties van de aangetroffen 

schade door wilde zwijnen in graslanden, zie figuur 3. 
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Uitgerasterde bijburcht in een graslandperceel in de buurt van Berghem, Wageler Bosch, 

april 2015 

 

 
Dassenwissel door grasland, Overgeul april 2015 
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3.3 Schade in maïspercelen 

 

In 24 van de 27 overeenkomsten is een gedoogvergoeding voor maïsteelt opgenomen (één 

overeenkomst betreft de eigenaar van een bosje van 1 ha zonder gewas en 2 andere 

grondgebruikers hebben geen teelt van maïs binnen het overeenkomstgebied). Per 

overeenkomst is jaarlijks 748 euro per jaar uitgekeerd (range 130-2.405 euro). Dat komt 

overeen met een schadepost van gemiddeld 87 euro per ha maïs per jaar (bij totaal 207 ha 

maïsteelt uit alle overeenkomsten samen). 

 

Van 17 september t/m 13 oktober, de periode voorafgaand aan de oogst van maïs, zijn een 

twaalftal maïspercelen bezocht met een totale oppervlakte van ongeveer 55 ha. De percelen 

liepen qua oppervlakte uiteen van minder dan 1 ha tot 10 ha, gemiddeld 4,5 ha (zie tabel 5). 

De onderzochte percelen liggen verspreid over het studiegebied (figuur 4), op één na allemaal 

binnen de overeenkomstgebieden. In de bekeken percelen werden in alle gevallen latrines van 

dassen geregistreerd, maar deze leverden geen schade op aan de planten en hadden dus geen 

schade tot gevolg. 

 

 
Figuur 4. Ligging van maïspercelen waarvan de schade is gemeten. De nummering komt 

overeen met de nummers in tabel 5. 

 

De schade aan de maïsplanten door dassen liep uiteen van 0,34 are tot 6,73 are per preceel. 

Gemiddeld is dat 2,9 are. De schade door wilde zwijnen liep uiteen van 0,02 are tot 11,6 are 

per perceel. Gemiddeld is dat 3,1 are (zie tabel 5). De totale schade door dassen en wilde 

zwijnen samen was gemiddeld dus 6 are per perceel. De totale schade in alle percelen samen 

betrof slechts 1,3%. De procentuele schade liep sterk uiteen omdat het percentage schade in 
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hele kleine percelen al snel oploopt als er enkele aren schade is gemeten. Er is geen relatie 

met de absolute omvang van de schade in een perceel en de oppervlakte van het betreffende 

perceel. Vooral bij dassen is de schade vrij constant en gaat het vaak om enkele aren schade. 

In een tweetal percelen was de schade duidelijk groter dan gemiddeld. Het ging in beide 

gevallen om kleine percelen met een grote hoofdburcht (hellingbos en graft) in de 

onmiddellijke nabijheid. 

 

Tabel 5. Schade in 12 maïspercelen (in are en in % ) door dassen en wilde zwijnen in 2015. 

* ligging percelen zie figuur 4 op blz. 32). 

 

Perceel* 

 

datum 

 

opp (ha) 

schade (are) 

 

schade (%) 

 

das 

wild 

zwijn totaal das 

wild 

zwijn totaal 

1 17-sep 8,3 0,92 2,75 3,68 0,1 0,3 0,4 

2 25-sep 4,9 0,67 2,58 3,25 0,1 0,5 0,6 

3 26-sep 6,7 3,52 3,51 7,03 0,5 0,5 1,0 

4 1-okt 0,7 0,34 0,02 0,35 0,5 0,0 0,5 

5 1-okt 1,1 6,48 1,09 7,57 6,5 1,1 7,6 

6 3-okt 1,5 4,85 0,86 5,71 3,2 0,6 3,8 

7 3-okt 4,0 0,74 1,09 1,83 0,2 0,3 0,5 

8 3-okt 1,5 0,99 0,74 1,72 0,7 0,5 1,1 

9 3-okt 1,9 1,76 1,43 3,19 0,9 0,7 1,6 

10 5-okt 10,7 6,73 6,19 12,92 0,7 0,6 1,3 

11 12-okt 9,6 5,04 11,55 16,59 0,5 1,2 1,7 

12 13-okt 1,7 2,80 4,94 7,74 1,4 2,5 3,9 

Gem.  4,4 2,9 3,1 6,0 1,3 0,7 2,0 

Totaal  52,7 34,8 36,7 71,6 0,66 0,70 1,36 

 

Als er een bezette bijburcht of losse pijp in de maïsperceel gelegen is (in 3 van bovenstaande 

percelen het geval) wil dat niets zeggen over het niveau van de schade in betreffend perceel. 

In een maïsperceel met een nieuwe bijburcht met 2 pijpen in Crapoel werden ongeveer 6 

latrines gevonden met uitwerpselen van dassen waarin overwegend kersenpitten zaten en geen 

maïskorrels. De schade was in dit perceel slechts 0,9 are (0,1%). In andere maïsakkers werden 

wel latrines met overwegend maïskorrels waargenomen. 

 

3.4 Vergelijking van waargenomen maïsschade met de gedoogvergoeding 

 

In 24 overeenkomsten is een schadepost aan maïs, met een totale oppervlakte van 207 ha, 

opgenomen (per overeenkomst gemiddeld 8,61 ha, range 1-27 ha). In 2015 werd binnen de 

overeenkomstgebieden slechts 143 ha maïs geteeld (info BRP gewaspercelen). 

 

De in deze overeenkomsten opgenomen maïsschades lopen uiteen van 1-10% per 

overeenkomst. Dat komt overeen met gemiddeld ongeveer 29 are maïsschade per 

overeenkomst (range 5-93 are). Voor het totale areaal aan maïs is dat 3,34% schade. In 9 van 

de 24 overeenkomstgebieden is per overeenkomstgebied in 1 à 2 maïspercelen de schade door 

dassen en wilde zwijnen gemeten. Van totaal 82 ha maïs uit deze overeenkomsten is 53 ha (12 

percelen) onderzocht (65%). De in deze 9 overeenkomsten opgenomen schade is 3,33% (en 

dus vergelijkbaar met de andere overeenkomsten). Van 14 overeenkomstgebieden zijn geen 

maïspercelen bezocht en van een andere overeenkomst ontbraken de kaarten van de percelen. 

Een deel van de overeenkomstgebieden lag buiten het studiegebied (zie bijlage 4). 
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In de 12 percelen waarvan in 2015 in deze studie de schade is gemeten (totaal 53 ha) is de 

totale schade door dassen 0,66% (zie tabel 5). Dat is een verschil van ruim een factor 5 met de 

opgenomen schade in de overeenkomsten. Er van uitgaand dat de onderzochte percelen 

representatief zijn voor alle maïspercelen uit de 24 overeenkomsten, dan komt het geschatte 

schadeniveau overeen met een totale schade van 1,34 ha in plaats van 6,90 ha uit de 

overeenkomsten. Bij een tegemoetkoming van 2600 euro per ha schade, zou er voor het jaar 

2015 een totaal bedrag van 3.491 euro i.p.v. 17.950 euro moeten zijn uitgekeerd voor de 

schade aan maïs in deze overeenkomsten. De gemeten schade door zwijnen is qua totale 

omvang vergelijkbaar met die door dassen, maar kan per perceel erg verschillen (zie tabel 5). 

 

3.5 Losse taxaties schade 2015 

 

In 2015 werd naast de gedoogvergoedingen bij 9 grondgebruikers schades geregistreerd door 

middel van losse taxaties door het Faunafonds (veelal voor dezelfde grondgebruikers als die 

van de overeenkomsten). Voor 6 grondgebruikers (binnen studiegebied) ging het om schade 

in snijmaïs en voor de overige grondgebruikers om schade in blijvend en nieuw ingezaaid 

grasland en wintergraan (schade gras en graan door zowel das als wild zwijn). Van de 6 

grondgebruikers die schade in snijmaïs claimden, waren er volgens de taxatierapporten 5 met 

alleen schade door dassen (totaal 11 percelen, van één grondgebruiker deels buiten 

studiegebied) en 1 met schade door zowel dassen als wilde zwijnen (5 percelen). De 

getaxeerde schadeniveaus in 2015 in snijmaïs door dassen varieerde per grondgebruiker van 

2,0-5,6% en voor wilde zwijnen van 0,0-0,6% (tabel 6). Dat komt overeen met schades van 

gemiddeld 19,4 are per perceel door dassen (range 9-42 are) en gemiddeld 0,5 are door wilde 

zwijnen (range 0-4 are). De gemeten schadeniveaus uit een steekproef van maïspercelen in 

deze studie (ook in  2015) (n=12) zijn voor dassen 2,9 are per perceel en voor wilde zwijnen 

3,1 are per perceel. Dat betekent dat de in opdracht van het Faunafonds getaxeerde schade 

door dassen bijna een factor 7 groter is dan de gemeten schade in deze studie en de getaxeerde 

schade door zwijnen een factor 6 kleiner is dan de gemeten schade uit deze studie (ligging van 

percelen waarvan maïsschade binnen deze studie is gemeten en percelen waarvan in 2015 

losse taxaties zijn uitgevoerd zie bijlage 5). 

 

Dat bij de meeste grondgebruikers met snijmaïs alleen schade door dassen is vastgesteld is 

opmerkelijk omdat in de gecontroleerde maïspercelen in 2015 (n=12) in deze studie zonder 

uitzondering schade door zowel dassen als wilde zwijnen werd vastgesteld. De getaxeerde 

schadeniveaus in snijmaïs verschillen behoorlijk met de in deze studie gemeten schade door 

dassen en wilde zwijnen. Waarschijnlijk is in veel gevallen schade door wilde zwijnen als 

schade door dassen getaxeerd. Maar dan nog is het totaal getaxeerde schadeniveau ruim een 

factor 3 groter dan de gemeten schades binnen deze studie. 

 

Van één van de grondgebruikers is binnen deze studie in twee van de vijf getaxeerde  

maïspercelen de schade gemeten (getaxeerde percelen liggen allen binnen 

overeenkomstgebied 3312). In de dassenovereenkomst van deze grondgebruiker is 5% 

dassenschade in 18,5 ha maïs opgenomen. In de 5 maïspercelen van de losse taxaties in 2015 

(totaal 30,33 ha) is de getaxeerde schade door dassen 5,7% en aanvullende schade door wilde 

zwijnen 0,6%. In de twee van deze vijf percelen waarbinnen de schade binnen deze studie is 

gemeten, was de schade door dassen 0,1% en die door wilde zwijnen 0,3-0,5%. De getaxeerde 

schade door wilde zwijnen ligt dus in dezelfde orde van grootte als de binnen deze studie 

gemeten schade maar voor dassen is de getaxeerde schade veel groter dan de gemeten schade. 

De totale gemeten schade in de twee percelen was ongeveer 3,5 are per perceel (range 3,2-3,7 
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are) terwijl de getaxeerde schade in alle 5 de percelen gemiddeld 38 are per perceel betrof 

(factor 10). De getaxeerde schades zijn niet op perceelsniveau in de archieven opgenomen dus 

vergelijking op perceelsniveau was niet mogelijk. Een andere grondgebruiker liet één 

maïsperceel taxeren waar binnen deze studie ook de schade gemeten werd (perceel ligt binnen 

overeenkomstgebied 3590). In de overeenkomst is 1% schade in 11,23 ha maïs opgenomen en 

de getaxeerde schade in 2015 betrof 4,0% schade door dassen en geen schade door wilde 

zwijnen. De binnen deze studie gemeten schade in dit perceel door dassen was 0,5% en door 

wilde zwijnen 1,2%. De totale omvang van de gemeten schade was 16,6 are en de in opdracht 

van het Faunafonds getaxeerde schade 41,6 are (factor 2.5). Naast dat de getaxeerde schade 

een overschatting betreft, is de schade door wilde zwijnen in dit perceel dus als dassenschade 

opgenomen. 

 

Tabel 6. Getaxeerde schade voor maïspercelen van 8 grondgebruikers (in are en in % ) door 

dassen en wilde zwijnen in 2015. 
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1 10,3 1 41,6 41,6 4,0 4,0 0,0 binnen 

2 30,1 6 60,3 10,0 2,0 2,0 0,0 grotendeels buiten 

3 3,9 1 15,0 15,0 3,8 3,8 0,0 binnen 

4 6,0 1 25,0 25,0 4,2 4,2 0,0 binnen 

5 3,0 1 10,0 10,0 3,3 3,3 0,0 binnen 

5 3,5 1 10,0 10,0 2,8 2,8 0,0 binnen 

6 30,3 5 190,4 38,1 6,3 5,6 0,6 binnen 

7 13,1 4 37,0 9,3 2,8 2,8 0,0 buiten studiegebied 

Gemiddeld 12,5 2,5 48,7 19,9 3,7 3,6 0,1 Gem 

 

3.6 Totale schadekosten 

 

Voor de 27 gedoogovereenkomsten wordt er jaarlijks een bedrag van 57.639 euro uitgekeerd 

(tabel 7). Dat bedrag is inclusief percelen (enkele tientallen ha) die buiten het studiegebied 

liggen omdat eigendommen uit een klein aantal overeenkomsten zowel binnen als buiten het 

studiegebied vallen. De grootste kostenpost is de vaste schadevergoeding voor het gedogen 

van burchten (34%) gevolgd door de gedoogvergoeding van maïsteelt (31%) en grasland 

(23%) (tabel 7). Voor een jaar als 2015 kwam daar nog een schadebedrag van 19.041 Euro bij 

voor losse taxaties. Deze kan echter door het Faunafonds deels nog worden verdisconteerd 

met de tegemoetkomingen in de overeenkomsten. 

 

Tabel 7. Verdeling van uitgekeerde schade uitbetaling uit de vigerende 

gedoogovereenkomsten van het studiegebied per post 

(totaal, % en gemiddeld per overeenkomst). 
Post Bedrag % Gem. 

Burchten 19.845,00 34 735,00 

Opp. derving 760,00 1 28,15 

Gedoogvergoeding weiland 13.249,65 23 490,73 

Gedoogvergoeding maïsteelt 17.949,88 31 664,81 

Gedoogvergoeding wisselteelt 5.834,40 10 216,09 

Totaal 57.638,93 100 2.134,78 



 36 

 

 

 
Losse pijp op een akker met maïsstoppel in de omgeving van Heyenrath, april 2015 

 

 
Zichtbare schade in een maïsperceel bij Partij, september 2015. Deze schade bleek 

veroorzaakt door dassen 



 37 

4. Advies 
 

Deze studie is een case waarin voor het betreffende studiegebied aan de hand van 

waarnemingen van bestaande en verdwenen dassenburchten, oppervlaktedervingen, actuele 

schades in graslanden en actuele schades in maïspercelen in 2015, een vergelijking is gemaakt 

met de getaxeerde schade uit de vigerende dassengedoogovereenkomsten 2011-2015. De 

vergelijking geeft een idee over hoe de destijds getaxeerde schade zich verhoudt tot de actuele 

situatie en maakt het mogelijk een advies te geven over het te voeren beleid ten aanzien van 

tegemoetkomingen in de schade (en schadepreventie) in de nabije toekomst, met het oog op 

eventuele nieuwe overeenkomsten vanaf 2016. 

4.1 Dassenschade 

 

De aantallen dassen zijn in Zuid-Limburg waarschijnlijk al een aantal jaren over het 

hoogtepunt heen en de bezetting van burchten neemt locaal zelfs wat af (mededeling Hans 

Vink). Niettemin lopen dassen in alle delen van het landschap in het studiegebied rond. Dat 

betekent dat in alle delen van het landbouwgebied in principe schade op kan treden. In het 

agrarisch cultuurland zijn naast hoofdburchten vooral bijburchten en losse pijpen aanwezig. 

De meeste hoofdburchten liggen in bossen en bosranden en die vallen slechts deels in de 

overeenkomsten (alleen als afstand perceel <25m). In ongeveer de helft van de 

overeenkomsten is naast voor één of een klein aantal hoofdburchten ook voor een aantal 

bijburchten en losse pijpen betaald. In bijna de helft van de overeenkomsten zijn 1-5 burchten 

(gemiddeld ruim 2) niet aangetroffen. Een groot deel hiervan betreft locaties in akkerpercelen. 

Gezien ook de vondst van enkele nieuwe bijburchten en losse pijpen in maïsakkers in 2015, is 

het zeer aannemelijk dat veel (bij)burchten en losse pijpen bij landbewerkingen worden 

ondergeploegd. Dat geldt ook voor percelen met herinzaai van grasland. In de meeste 

overeenkomsten ging het om 1-2 niet aangetroffen burchten, maar in een tweetal 

overeenkomsten werden 4-5 burchten niet aangetroffen. Dit probleem kan alleen opgelost 

worden door alle burchten jaarlijks te controleren. Uitkeren per burchtlocatie kan anders beter 

achterwege blijven of alleen uitgevoerd worden voor hoofdburchten met een minimaal aantal 

pijpen en gebruikte ingangen. Bovendien is onduidelijk waar de vaste vergoeding voor wordt 

verleend; de schade aan gewassen en de oppervlaktederving wordt immers aanvullend 

vergoed in de overeenkomsten. Het advies is daarom om in de toekomst geen vaste 

vergoedingen per burcht te verstrekken maar enkel tegemoet te komen in de gewasschade en 

de oppervlaktederving (voor zover deze leidt tot het niet kunnen telen van 

landbouwgewassen). 

 

Oppervlaktederving 

De getaxeerde oppervlaktederving van gewas als gevolg van de ligging van burchten (deels of 

in z’n geheel binnen een perceel) is in het algemeen wat hoog ingeschat. Bovendien blijkt dat 

voor een groot aantal gevallen uitbetaald wordt voor derving van oppervlakte door burchten in 

akkers waarvan het bestaan niet is bevestigd en die dus waarschijnlijk eerder bij 

landbewerkingen zijn ondergeploegd. Bij uitbetalingen voor oppervlaktederving is het beter 

als er per geval aangegeven wordt om welke locatie (burchtlocatie) het precies gaat. 

   

Actuele schade in gras en maïs 

Voor grasland is de waargenomen schade in 2015 beperkt. De enige omvangrijke 

waargenomen schade in graslanden was veroorzaakt door wilde zwijnen. Dat neemt niet weg 

dat er zeer lokaal wel sprake kan zijn van grotere schade door dassen. In alle gecontroleerde 
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maïspercelen is schade door dassen aangetroffen. De waargenomen schade aan maïs was in 

alle bekeken percelen van dezelfde orde van grootte, met gemiddeld 2,9 are schade per 

perceel, onafhankelijk van de oppervlakte van het perceel. 

 

Vergelijking met de gemeten maïsschades in Wallonië 

In Wallonië wordt jaarlijks de schade door dassen aan maïs gemeten. De metingen betreffen 

vooral percelen waarvan het jaar ervoor door experts grote schade door dassen werd getaxeerd 

of contra-expertises in hetzelfde jaar. In percelen die vanaf 2014 werden onderzocht was de 

schade door dassen gemiddeld 2,5 are per perceel (en van dezelfde orde van grootte als 

onderliggende studie). Percelen met meer dan 5 are schade komen erg weinig voor (Schockert 

en Laminet 2015). De schades door dassen in een tweetal kleine maïspercelen van c. 1-2 ha in 

deze studie bij Partij en Kosberg zijn uitzonderlijk hoog in vergelijking met gemeten schades 

in Wallonië. Beide percelen grenzen aan een grote en actieve hoofdburcht. Zonder deze twee 

percelen is de gemiddelde schade per perceel in Zuid-Limburg c. 2,4 i.p.v. 2,9 are per perceel, 

vrijwel exact de gemiddelde schade door dassen in Wallonië in 2014. In een ander deel van de 

percelen was de schade veel geringer met minder dan 1 are per perceel (4x, 0.1-0.7% schade). 

 

Taxaties van maïsschade uit de dassengedoogovereenkomsten 

De getaxeerde schades aan maïspercelen uit de Limburgse gedoogovereenkomsten (2011-

2015) liepen sterk uiteen van 1-10% schade per areaal maïs uit betreffende overeenkomsten. 

Gemiddeld genomen is hiermee de getaxeerde schade uit de overeenkomsten een factor 5 

groter dan de actuele schade zoals gemeten in 2015 (deze studie). De overschatting van de 

schade geldt ruwweg voor alle overeenkomsten. In recente jaren zijn wilde zwijnen sterk in 

opkomst en is er nog schade bovenop die van dassen bijgekomen (zowel in graslanden als in 

maïsakkers en andere gewassen). In de actuele situatie (2015, deze studie) is lokaal 

aanzienlijke schade door zwijnen in grasland waargenomen en is de schade aan maïs 

gemiddeld van dezelfde orde van grootte als die door dassen. De totale schade in maïs door 

dassen en wilde zwijnen samen is in 2015 nog steeds een factor 2-3 kleiner dan de getaxeerde 

schade uit de dassengedoogovereenkomsten 2011-2015. 

 

Contra-expertises maïsschade in Wallonië 

In Wallonië worden in recente jaren contra-expertises uitgevoerd van schadeopnames in 

maïspercelen die in eerste instantie door experts waren uitgevoerd. Hieruit bleek dat de 

dassenschade die werd gemeten door experts gemiddeld wel tien maal hoger werd ingeschat 

dan de werkelijke schade door dassen. In de praktijk bleek dat in de meeste gevallen een groot 

deel van de schade door wilde zwijnen als dassenschade werd gescoord en dan nog was vaak 

de totale gescoorde schade door dassen zelfs groter dan de werkelijke schade door dassen en 

zwijnen samen. In het Zuid-Limburgse studiegebied is die situatie dus vergelijkbaar maar is 

de overschatting van de taxaties uit de overeenkomsten wat minder groot. Op basis van de 

contra-expertises in Wallonië blijkt dat de grote uitschieters van de overschattingen van de 

schade door dassen op het conto komt van een klein deel van de experts (Schockert & 

Laminet 2015). De verwachting is dat bij toekomstige taxaties van maïsschade in Limburg er 

ook meer risico is dat schade door zwijnen (onbedoeld) als schade door dassen wordt 

getaxeerd.  

 

Advies toekomstige vergoedingen van schade 

Voor schade in maïs zou een meerjarige overeenkomst gesloten kunnen worden met 

grondgebruikers die maïs telen in leefgebied van dassen, aangezien de omvang van de schade 

redelijk voorspelbaar is. Het is dan wel van belang dat de schade wordt vastgesteld met 

gebruik van een gestandaardiseerde en verifieerbare methode, zoals de in deze studie 
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gebruikte 20%-methode, waarbij bovendien scherp wordt gelet op het onderscheid tussen 

schade door dassen en schade door wilde zwijnen. Bij grotere schades zou door een tweede 

taxateur/expert een contra-expertise uitgevoerd moeten worden, zodat er over de hoogte van 

de schade geen discussie meer kan ontstaan. 

 

Voor graslandschade zou het beste gewerkt kunnen worden met alleen losse taxaties per 

schadegeval omdat er in deze studie niet gebleken is dat er omvangrijke schade optreedt. In 

Wallonië wordt in het geheel geen schade aan grasland door dassen getaxeerd.  

 

4.2 Schade door zwijnen 

 

In dezelfde Waalse studie was de schade in maïs door wilde zwijnen ruwweg 5-10 are per 

perceel, dus een factor 2-4 groter dan de schade door dassen. In meer dan de helft van de 

percelen was de schade door zwijnen minder dan 5 are per perceel. In ongeveer 20% van de 

percelen werd wel grotere schade van 15 tot ruim 30 are per perceel geregistreerd (Schockert 

& Laminet 2015). Dat betekent dat de stand van wilde zwijnen in sommige Waalse gebieden 

waarschijnlijk dermate groot is, dat er ook omvangrijkere schade in maïs wordt aangericht. De 

schade aan maïs door wilde zwijnen in het Zuid-Limburgse studiegebied was in 2015 

gemiddeld 3 are per perceel met één uitschieter in een perceel met meer dan 10 are schade. 

 

Gezien de recente kolonisatie van wilde zwijnen in Zuid-Limburg is het niet onmogelijk dat 

de aantallen zwijnen verder toenemen. In dat geval zijn er in maïspercelen toekomstige 

schadeniveaus te verwachten die overeenkomen met de schades in Wallonië, van gemiddeld 

5-10 are per perceel. Zwijnen richten, in tegenstelling tot dassen, wel omvangrijke schade aan 

in graslanden. Het is niet ondenkelijk dat die schade net als in maïspercelen, de komende 

jaren gaat toenemen. De schade door zwijnen is veel onvoorspelbaarder en veelal ook veel 

meer variabel tussen percelen dan die door dassen. Maïsschades door wilde zwijnen kunnen 

het beste uitbetaald worden door middels van losse taxaties (zoals nu al gebeurt). 
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Typische schade door wilde zwijnen aan de rand van een maïsperceel bij Landsrade, 

oktober 2015 
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Bijlage 1. Getaxeerde schadeniveaus en uitgekeerde bedragen uit de gedoogovereenkomsten 
van sommige overeenkomsten ligt niet alle grond binnen het studiegebied en zijn burchten deels buiten het studiegebied gesitueerd. 
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3304 Terziet 2 270 1 20 39,68 20 793,6 14,75 1 26 383,5 0 0 15 0 1467,10 beide burchten ook in overeenkomst 3522 

3312 Crapoel 9 1215 0 0 17,75 15 266,25 18,5 5 26 2405 16,5 2 15 495 4381,25  

3318 Pessaken 1 135 0 0 25,43 15 381,45 3,5 4 26 364 0 0 15 0 880,45  

3337 Crapoel 2 270 3 60 21,73 30 651,9 4,24 5 26 551,2 0 0 15 0 1533,10  

3353 Berghem 5 675 2 40 6,5 20 130 4 3 26 312 5,5 2 15 165 1322,00 heeft grond verkocht aan andere grondgebruiker 

3357 Slenaken 8 1080 5 100 21,53 20 430,6 0 0 0 0 0 0 15 0 1610,60 deel buiten studiegebied 

3359 Billinghuizen 6 810 0 0 27,41 30 822,3 10,73 6 26 1673,9 20,21 3 15 459,45 3765,63 
deel buiten studiegebied, 2 burcht ook 3398, 2 burcht 
ook 3426 

3360 Pessaken 3 405 0 0 20,72 20 414,4 8 4 26 832 0 0 0 0 1651,40 deel buiten studiegebied 

3363 Epen 
1
6 2160 1 20 32,84 20 656,8 26,54 2 26 1380,1 14,8 1 15 222 4438,88 

deel buiten studiegebied, alleen deel in studiegebied 
verstipt in google earth 

3368 Beutenaken 4 540 0 0 16,06 20 321,2 6,5 3 26 507 0 0 0 0 1368,20 
geen kaarten, bedrijfskaart 190118, 313841; 190195, 
313275 

3376 Kosberg 2 270 0 0 44,66 15 669,9 17,68 1 26 459,68 0 0 0 0 1399,58 1 burcht ook in overeenkomst 3445 

3384 Dal 7 945 0 0 7,53 20 150,6 4,11 2 26 213,72 0 0 0 0 1309,32 

deel buiten studiegebied, alleen deel in studiegebied 
verstipt in google earth, 1 burcht J v Houten Mechelen 
(3384a), 1 bij Vinken, Mechelen (3534) 

3398 Euverem 5 675 0 0 16,49 20 329,8 10,14 5 26 1318,2 4,78 4 15 286,8 2609,80 deel buiten studiegebied, 2 burchten ook 3359 

3406 Crapoel 3 405 0 0 19,85 20 397 4,76 3 26 371,28 6,56 2 15 196,8 1370,08 
deel buiten studiegebied, alleen burcht in studiegebied in 
google earth 

3407 Berghem 3 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,07 3 15 1713,2 2118,15  

3411 Beutenaken 5 675 3 60 39,3 25 982,5 15,23 4 26 1583,9 0 0 0 0 3301,42 ook 3455 

3426 Beutenaken 4 540 0 0 30,6 40 1224 12,4 5 26 1612 0 0 0 0 3376,00 
deel buiten studiegebied, 2 burcht ook 3359, 1 ervan 
eigenaar grens van bosje 

3445 Schweiberg 5 675 0 0 29,63 20 592,6 1,23 10 26 319,8 0 0 0 0 1587,40 1 ook 3376, 1 ook 3489 

3455 Heijenrath 1 135 4 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215,00 
burcht in klein bosje van eigenaar deze overeenkomst, 
daar heeft hij geen landbouwgrond, ook 3411 

3468 Bissen 4 540 0 0 12,22 20 244,4 1,54 4 26 160,16 0 0 0 0 944,56  
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3489 Bissen 
1
1 1485 0 0 15,64 25 391 2,3 10 26 598 0 0 0 0 2474,00 1 burcht ook 3445 

3500 Berghem 6 810 9 180 5,79 30 173,7 1 5 26 130 38,27 4 15 2296,2 3589,90  

3522 Terziet 3 405 0 0 25,68 15 385,2 7,77 2 26 404,04 0 0 0 0 1194,24 2 burcht ook 3304, 1 ook 3357 

3534 Schweiberg 8 1080 0 0 15,03 30 450,9 1,89 6 26 294,84 0 0 0 0 1825,74 
1 burcht bij 3384 en 1 bij 3384a, niet aangetroffen in 
archief 

3545 Gulpen 4 540 5 100 15,35 20 307 5,4 3 26 421,2 0 0 0 0 1368,20 6 burchten, voor 4 betaald 

3547 Beutenaken 
1
2 1620 5 100 42,39 45 1907,6 13,1 4 26 1362,4 0 0 0 0 4989,95 

percelen van 10 vd 12 burchten niet op kaart, deel 
buiten studiegebied, ook 1x3426 

3590 Schweiberg 8 1080 0 0 8,75 20 175 11,23 1 26 291,98 0 0 0 0 1546,98 1 ook 3468, 1x ook 3534, 1x ook 3384 

 

 



Bijlage 2. Opmerkingen bij gedoogovereenkomsten waarin 
voor oppervlaktederving uitbetaald is 
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Opmerking 
 
 
 
 
 
 
 
 

3304 1 20 39,68 20 793,6 1 burcht in graft en 1 niet aangetroffen burcht 

3312 0 0 17,75 15 266,25  

3318 0 0 25,43 15 381,45  

3337 3 60 21,73 30 651,9 1 niet aangetroffen burcht in grasland 

3353 2 40 6,5 20 130 uitgerasterde verlaten en ingestorte burcht 

3357 5 100 21,53 20 430,6 meeste burchten buiten studiegebied 

3359 0 0 27,41 30 822,3  

3360 0 0 20,72 20 414,4  

3363 1 20 32,84 20 656,8 1 burcht plateaurand, 1 niet aangetroffen 

3368 0 0 16,06 20 321,2  

3376 0 0 44,66 15 669,9  

3384 0 0 7,53 20 150,6  

3398 0 0 16,49 20 329,8  

3406 0 0 19,85 20 397  

3407 0 0 0 0 0  

3411 3 60 39,3 25 982,5 1 losse pijp op maïsstoppel 

3426 0 0 30,6 40 1224  

3445 0 0 29,63 20 592,6  

3455 4 80 0 0 0 burcht ligt in kleine eigendomsbosje 

3468 0 0 12,22 20 244,4  

3489 0 0 15,64 25 391  

3500 9 180 5,79 30 173,7 2 ingangen van 2 burchten in rand perceel 

3522 0 0 25,68 15 385,2  

3534 0 0 15,03 30 450,9  

3545 5 100 15,35 20 307 1 burcht met 1 ingang in rand weiland 

3547 5 100 42,39 45 1907,55 meeste burchten buiten studiegebied 

3590 0 0 8,75 20 175  
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Bijlage 3. Gemeten schadeniveaus maïsteelt in vergelijking 
met de taxaties uit de overeenkomsten 
 

O
v
e
re

e
n

k
o

m
s
t 

n
r.

 

g
e
d

o
o

g
_
o

p
p

_
m

a
ïs

te
e
lt

 (
h

a
) 

%
s
c
h

a
d

e
 m

a
ïs

te
e
lt

 

V
e
rg

o
e
d

in
g

s
c
h

a
d

e
 m

a
ïs

 p
e
r 

h
a
 p

e
r 

%
 

g
e
d

o
o

g
v
e
rg

o
e
d

in
g

 m
a

ïs
te

e
lt

 
Gemeten schadeniveaus maïs in deze studie  
 
 
 
 
 
 
 
 

3304 14,75 1 26 383,5 geen percelen bekeken 

3312 18,5 5 26 2405 2 percelen bekeken, c.13 ha maïs, schade das 0,1%, zwijn 0,3-0,5% 

3318 3,5 4 26 364 geen percelen bekeken 

3337 4,24 5 26 551,2 geen percelen bekeken 

3353 4 3 26 312 geen percelen bekeken 

3357 0 0 0 0 geen percelen bekeken 

3359 10,73 6 26 1673,88 geen percelen bekeken 

3360 8 4 26 832 geen percelen bekeken 

3363 26,54 2 26 1380,08 geen percelen bekeken 

3368 6,5 3 26 507 geen kaarten 

3376 17,68 1 26 459,68 1 perceel bekeken, c. 0,7 ha, schade das 0.5%, zwijn 0,02% 

3384 4,11 2 26 213,72 geen percelen bekeken 

3398 10,14 5 26 1318,2 1 perceel bekeken, c. 7 ha, schade das 0.5%, zwijn 0,5% 

3406 4,76 3 26 371,28 geen percelen bekeken 

3407 0 0 0 0 geen percelen bekeken 

3411 15,23 4 26 1583,92 1 perceel bekeken, c. 10 ha, schade das 0.7%, zwijn 0.6% 

3426 12,4 5 26 1612 geen percelen bekeken 

3445 1,23 10 26 319,8 1 perceel bekeken, c. 1 ha, schade das 6.5%, zwijn 1.1% 

3455 0 0 0 0 geen percelen 

3468 1,54 4 26 160,16 1 perceel bekeken, c. 4 ha, schade das 0.2%, zwijn 0.3% 

3489 2,3 10 26 598 geen percelen bekeken 

3500 1 5 26 130 2 perceel bekeken, c. 3 ha, schade das 0.5-0.9%, zwijn 0.02-0.7% 

3522 7,77 2 26 404,04 geen percelen bekeken 

3534 1,89 6 26 294,84 geen percelen bekeken 

3545 5,4 3 26 421,2 overlap met overeenkomst 3445 en 3500 (2 percelen waar gekeken is) 

3547 13,1 4 26 1362,4 geen percelen bekeken 

3590 11,23 1 26 291,98 1 perceel bekeken, c. 10 ha, schade das 0.5%, zwijn 1.2% 
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Bijlage 4. Ligging overeenkomstgebieden 
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Bijlage 5. Ligging maïspercelen waar schade gemeten is (deze 

studie) en waar losse taxaties zijn uitgevoerd 

 

Metingen van maïsschade in deze studie (blauw, nr. 1-12*) en percelen die in 2015 los 

getaxeerd zijn (rood omlijnd) 

 
*Nummers komen overeen met nummering in tabel 5 op blz. 33 
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Bijlage 6. Samenvatting richtlijnen dassengedoogovereenkomsten 

 

De hoofdburcht of bijburcht ligt in het perceel of maximaal 25 m van de perceelsgrens van het 

eigendom van de gebruiker. Één of meerder pijpen komen uit in het perceel van de gebruiker. 

 

Binnen de overeenkomst wordt voor elke bewoonde burcht op of binnen 25 m van het perceel 

of belopen pijpen in het perceel, 135 euro per burcht/pijp vergoed. De gebruiker van de 

overeenkomst verbindt zich aan de instandhouding van de burcht en mag geen handelingen 

verrichten waardoor de dieren of de burchten worden verstoord, vergraven of anderszins 

beschadigd. Eventuele voorzieningen (bv rasters) om de burchten te beschermen mogen niet 

worden verwijderd of beschadigd. 

 

Voorts is aan alle grondgebruikers via de overeenkomsten gevraagd om elk jaar in augustus 

opgave te doen van de bezetting (aantal belopen en niet belopen pijpen) van de burchten uit 

de overeenkomst en van de veranderingen ten opzichte van het jaar ervoor. 

 

Daarnaast is aangegeven dat in 10% van de overeenkomstgebieden jaarlijks controles zouden 

worden uitgevoerd. Zover bekend is dat niet gedaan. 
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