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Wat te doen bij ‘driftschade’ 
 

Driftschade door herbiciden die 'overwaaien' van een belendend perceel komt vaak voor. De schade 

kan, hoewel deze op het eerste zicht soms lijkt mee te vallen, heel groot zijn. Oogstverlies en dit over 

meerdere jaren en de stokken kunnen onherstelbare schade oplopen of zelfs afsterven.  

 

Wat moet u doen 

Direct foto's maken en naar mij opsturen. Meestal kan ik daaruit al opmaken of het inderdaad schade 

door herbiciden is. Je bent helaas de eerste niet en wellicht ook niet de laatste. Wat moet je vervolgens 

doen. 

  

1. De 'tegenpartij' formeel aansprakelijk stellen is de eerste stap. Je kunt dat doen met 

vermelding van de volgende formulering;  

 

"Ik, ..............................................................., stel u, ..........................................................., 

aansprakelijk voor de schade toegebracht. De schade bestaat uit: ....................................... 

.............................................................................................................................................  

Deze schade is het gevolg van: ............................................................................................. 

.............................................................................................................................................  

Ik richt u dit schrijven ten formele titel, onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige 

negatieve erkenning."  

 

2. Neem bladstalen, minstens 25 stuks, van aangetaste planten.  

 

3. Vervolgens het voorval melden aan je verzekering.  

 

4. Een schaderaming opstellen. Je kunt dat in eerste instantie zelf doen. Wanneer je te laag 

raamt zal een eventuele deskundige in een later stadium zeker niet verhogen. Let wel. De 

schade is mogelijks veel ingrijpender dan je zult verwachten. Het effect kan tot drie jaar de 

groei van de plant ontregelen waardoor je van deze druiven geen oogst gaat hebben. Spijtig 

wanneer je na drie jaar eindelijk de eerste oogst zou kunnen hebben. Wanneer planten 

ernstig getroffen zijn kunnen ze zelfs afsterven. Dan is de schade vervangen en vijf jaar 

onderhoud.  

 

5. In praktijk is het normaal de aansprakelijkheidsverzekering van de tegenpartij die moet 

vergoeden. Het kan zijn dat ze met jou raming van de schade akkoord gaan, maar het kan 

ook dat zij een raming van de schade door een deskundige vragen. In dat geval kan ik dat 

doen. Normaal zal jou verzekering mijn tussenkomst dan dekken. Het kan ook zijn dat men 

een tegensprekelijke expertise zal vragen. Dat zal meestal gebeuren wanneer er betwisting 

van de schuldvraag speelt. Dan zal de verzekeraar van de tegenpartij en eigen deskundige 
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aanstellen die met de deskundige die door jouw verzekeraar wordt aangesteld moet 

proberen tot een vergelijk te komen.  

 

6. Indien het voorgaande niet tot een akkoord voert is er enkel de weg naar de rechtbank. Ook 

dan kan men mij als deskundige aanstellen. In dat laatste geval is het de rechtbank die mij 

aanstelt. De verliezende partij wordt dan doorgaans ook veroordeelt tot de kosten van de 

deskundige. 

  

Neem in ieder geval contact met je verzekeraar en stel de gebuur formeel aansprakelijk voor de 

schade. 

 

 

 

 

 

 

“Grapevines are extremely sensitive to herbicides  containing phenoxytype active ingredients. These 

plants are sensitive to phenoxy herbicides throughout the growing season, but grapevines are most 

vulnerable from the early growing season through the bloom period (early April to mid-July). During 

the active shoot growth period, phenoxy damage often causes growth to stop temporarily and to be 

retarded for several weeks. If the effects are not too severe, normal growth will resume the same or 

following year. Severely injured vines may not recover for 2 years or more. Flower clusters are 

particularly sensitive; exposure during bloom can greatly reduce fruit set. Injured vines also may have 

delayed fruit ripening. Severe injury can prevent complete maturation of the fruit. The delayed 

maturation effect may exist in a vine for 1 to 3 years before normal ripening resumes.” E. Hellman, J. 

Fults, Oregon State University 

 

Bladanalyse op residu 

 

Om het bewijs te kunnen leveren is het belangrijk om onmiddellijk bladstalen te nemen voordat de 

stoffen zijn afgebroken/verdund tot een niet meer aantoonbare hoeveelheid. De schade kan er 

evenwel voor meerdere jaren zijn of zelfs onherstelbaar. Voor een residu-analyse van de bladeren 

kunnen deze worden opgestuurd naar Primoris in Gent. 

 

Primoris 

Technologiepark 90, Zone A6b 

9052 Zwijnaarde 

www.primoris-lab.be  

http://www.primoris-lab.be/

