
 

 

Geachte grondeigenaar en/of gebruiker,  

Onze leden horen vaak vanuit ‘het veld’ geluiden over schade door verschillende diersoorten. 

Bijvoorbeeld Ratten, Reeën, Zwijnen en Ganzen kunnen behoorlijke schade aanrichten aan akkerbouw, 

gewassen, grasland of boomgaard. Ook particuliere tuinen worden soms niet gespaard. Wild en 

wildschade, hoort natuurlijk bij het werken en wonen in het buitengebied. Echter, de schade kan in 

sommige gevallen alle grenzen overschrijden, zoals we dat vaker zien bij de oprukkende Gans, zwijn en 

Das.  

Helaas blijven ‘meldingen’ soms slechts mondeling en wordt er geen officiële administratie gedaan. Veel 

gehoorde redenen hiervoor zijn: de schade is te klein, schade melden is moeilijk én schade melden kost 

geld. Wij helpen u daarom graag en maken u er op attent, dat schade melden zeer gemakkelijk is 

geworden, geheel gratis is en dat het vooral erg belangrijk is om zelfs de kleinste schades te melden.  

Schade melden is gemakkelijk  

Het is de afgelopen jaren veel gemakkelijker geworden om schade te melden. Als particulier, 

grondeigenaar, -gebruiker of als jacht(akte)houder kan men zich registreren en schade melden via de 

(mobiele) website van het ‘Faunaschade registratiesysteem’: www.faunaschade.nl.  

 

Schade melden is gratis!  

Er bestaat een verschil tussen schade melden en schade claimen. Wanneer u melding maakt van een 

(kleine) schade, met details over de datum, locatie, etc. is dat geheel gratis. Er worden alléén kosten 

gevraagd, zodra er op basis van de geleden schade een aanvraag voor tegemoetkoming wordt 

ingediend. Hetgeen zich natuurlijk pas terugbetaald, indien de schade groot genoeg is om te claimen.  

 

Waarom moet ik dan toch melden? 

Ook al is de schade klein, het loont absoluut om hier melding van te maken. Wij kunnen samen de 

beleidsmakers inzicht verschaffen over de omvang van de schade(s) die deze diersoorten aanrichten. 

Alleen door zoveel mogelijk data te verzamelen en deze te registreren kunnen we de politiek ervan 

overtuigen het beleid aan te passen. Wellicht krijgen we hierdoor samen in de toekomst meer 

mogelijkheden om u als grondeigenaar of grondgebruiker te helpen in het voorkomen van schades.   

 

Waar kan ik melden?  

Op www.faunaschade.nl (ook voor mobiel), kunt u (een profiel aanmaken en) aanmelden en in simpele 

stappen de schade melden.  

De ‘instructiefilm melden van faunaschade’, 

op Youtube kan u ook verder op weg helpen.  

 

Hartelijke groet, 

Wildbeheereenheid Land van Altena 
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