Vogelwering in en rond gebouwen
Een ,nusje dat in de Schiphol lounge een kruimeltje
van je gebakje 1neepikt, kan heel aandoenlijk zijn.
Maar z'n uitwerpselen in je kopje thee: dat wordt
een ander verhaal. Vogeloverlast bestaat en moet op
een effectieve manier worden voorkomen. Dat begint
met goed observeren en je verdiepen in het 'denk'patroon van de vogel. Om vogels van en in gebouwen te weren zijn vele middelen
voorhanden. Maar soms kan met creatief denken meer effect bereikt worden.
WETTELIJKE ASPECTEN
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Alle in Europa in het wild levende vogelsoorten vallen onder de Vogelwet. Dus niet alleen de eigen
broedvogels, maar ook de vogels die ons land tijdens
de trek aandoen. Deze wet (die dateert van 1936)
valt sinds 1998 onder de Flora- en Faunawet, een
verzameling van regels en wetten die de bescherming van in het wild levende planten en diersoorten regelt. In deze wet zijn ook opgenomen de
Jachtwet, de Wet bedreigde uitheemse planten en
dierensoorten en de Natuurbeschermingswet. Het is
de bedoeling van deze wet om álle van nature in
Nederland voorkomende dieren aan te merken als
beschermd, met uitzondering van gedomesticeerde
dieren.
In principe zijn dan alle vogels die in Nederland
voorkomen beschermd. Het is verboden beschermde vogels te doden, te vangen of opzettelijk te verontrusten en hun nesten mogen evenmin verstoord
worden. Het is ook verboden de eieren van
beschermde vogels te zoeken, te rapen of uit het
nest te halen.
ONBESCHERMD MAAR NIET
VOGELVRIJ

Vogelsoorten kunnen onder bepaalde voorwaarden
en voor een bepaalde periode (bijvoorbeeld buiten
het broedseizoen) onbeschermd worden verklaard.
Een voorbeeld van een soort die ingevolge het
besluit 'Aanwijzing dier- en plantensoorten' van de
Flora- en Faunawet onbeschermd wordt verklaard, is
de verwilderde rotsduif (ook wel huisduif genoemd).
Deze duif veroorzaakt in grote steden veel overlast.
Maar dat betekent niet dat alles mag met onbeschermde vogels. Zij mogen niet gevangen of
gedood worden met behulp van verboden middelen
zoals: giftige middelen, lijmvallen, klemmen, strikken en beugels. Ook voor het afschieten van onbeschermde vogels moet men beschikken over een
jachtakte.
Voor het verontrusten, het vangen of het doden van

bepaalde vogelsoorten dienen in de toekomst
Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie vrijstelling te verlenen. Als aan een dergelijk besluit rechtskracht wordt verleend, mogen bijvoorbeeld spreeuwen, kauwen, zwarte kraaien en eksters en een aantal andere soorten slechts worden bestreden als
daarvoor door GS ontheffing is verleend. De Floraen Faunawet is nog niet in werking. Het wachten is
op specifieke uitvoeringsbesluiten.
BELANGRIJKSTE VOGELPLAAGDIEREN

Er zijn wereldwijd ongeveer 8700 soorten vogels en
in ons gebied komen ongeveer 410 soorten voor.
Van de meeste soorten ondervinden we weinig last
in en om gebouwen. Maar op bepaalde plaatsen
komen sommige vogelsoorten in zulke grote aantallen voor dat ze overlast veroorzaken. In de top-10
van vogels die overlast veroorzaken in en rond
gebouwen staat (met stip) de huisduif nummer 1, op
de voet gevolgd door de huismus en de spreeuw.
Zwarte kraaien, roeken en kauwen zijn ook veelgenoemde veroorzakers van overlast, voornamelijk in
de vorm van schade aan gazons en grasvelden. Deze
vogels worden tot het 'overig wild' van de Jachtwet
gerekend.

De huisduif (Columbia livia domestica L.) komt algemeen voor in de Nederlandse steden
en dorpen en is bij vrijwel iedereen bekend. Een goede beschrijving geven is niet eenvoudig:
verwilderde huisduiven vertonen een grote verscheidenheid in vonn, kleur en tekening. Een
huisduivenpaar blijft bij elkaar tot de dood hen scheidt.
Ze maken een slordig nest en daarin leggen ze meerdere
keren (max. 8 keer) per jaar 2 witte eieren. Ongeveer 17 dagen
na het leggen van het tweede ei komen de jongen eruit. Na 28 dagen kunnen de jongen
vliegen. Het duurt 5 maanden voordat de jongen geslachtsrijp zijn. Ze komen tot een vermoedelijke maximale leeftijd van rond de 20 jaar (gemiddeld 7 jaar).
Hun voedsel bestaat uit zaden, jonge scheuten van planten en struiken en vooral tafelafval
in de vorm van brood en aardappelen. In Nederland komen duiven soms in zeer grote aantallen voor. Natuurlijke vijanden zijn er nauwelijks en mede door het voeren door mensen
is er sprake van een schrikbarende toename. Zij nestelen zich op balkons, daken, vensterbanken, zolders enz. In en
rond gebouwen zijn ze ongewenst omdat ze de omgeving vervuilen (ca. 14 kilogram mestproductie per jaar per duit),
voor stank en geluidsoverlast (koeren) zorgen, gastheer zijn van allerlei parasieten en ziekten kunnen overbrengen. De
huisduif is geen beschennde vogel.

Foto: Duke vof

De huismus (Passer domesticus L.) komt praktisch over de gehele wereld voor en wordt
ongeveer 14 cm lang. Het mannetje heeft een donkere keel en twee witte vleugelstrepen. Het wijfje en het jong hebben geen donkere keel, bij hen ontbreken de witte vleugelstrepen. Huismussen nestelen onder dakpannen, in gebouwen en in bomen e.d. Een
mus legt ongeveer 3 tot 5 eieren, die na 12 tot 14 dagen uit komen. De jongen blijven
maar zo'n 2 weken in het nest. Drie tot vier keer per jaar kunnen ze broeden; ze bereiken een maximale leeftijd van 2 tot 3 jaar. Een huismus heeft een leefgebied van
1200 meter doorsnede. Ze voeden zich voornamelijk met zaden,
in de zomer ook met insecten en spinnen, maar ook de in
gebouwen
aanwezige
(Huismussen zijn heel slim. Er zijn verhalen
voedingsmiddelen staan op de menukaart.

bekend van huismussen die precies in de
gaten hadden dat ze met elkaar tegelijk voor
het optische oog van de toegangsdeur
moesten gaan zitten zodat de deur zich
automatisch opende, richting de diervoederafdeling van een warenhuis.)

Huismussen kunnen vanwege hun uitwerpselen zeer
schadelijk zijn in de levensmiddelindustrie. De huismus is sinds 1 januari 1999
een beschennde vogel. Het buiten schieten, vangen en uithalen van nesten is niet
meer toegestaan.

Ook de spreeuw (Stumus vulgaris L.) komt algemeen voor. Soms komen ze in hinderlijk grote aantallen bij elkaar. Ze
zijn ongeveer 20 cm groot en donkerbruin tot zwart van kleur met een groenachtige glans. Hun zomer- en winterkleed
verschilt van elkaar. De snavel is geel (zomer) tot zwart van kleur. De spreeuw legt twee keer per jaar eieren, gewoonlijk 4 tot 6 stuks per keer die na 11 tot 13 dagen uitkomen. Jonge spreeuwen vliegen na 19 tot 22 dagen het nest uit.
Spreeuwen zijn oorspronkelijk insectivoren (ze eten insecten zoals engerlingen) maar hebben zich ontwikkeld tot
omnivoren (alleseters). De jongen worden gevoerd met uitsluitend insecten.
Spreeuwen hebben een goed ontwikkeld aanpassingsvermogen als het om
eten gaat.
Zodra de jongen het nest hebben verlaten, leven spreeuwen in kleine vluchten bij elkaar. Naannate het jaar verstrijkt worden de vluchten steeds groter tot soms tienduizenden (!) vogels bij elkaar
komen. Vanaf juni komen de zwennen tegen de
avond bij elkaar op zogenaamde roestplaatsen
(slaapplaatsen). Slaapplaatsen met meer dan 100.000 spreeuwen zijn niet
ongebruikelijk. Spreeuwen zijn de grote angst van fruittelers (kersenboomgaarden), kunnen ziekten als hersenvliesontsteking overbrengen en kunnen
voor geluidshinder en vervuiling zorgen. Spreeuwen zijn beschennde vogels,
met uitzondering van de tijd waarin zacht fruit wordt geoogst.
Bovenstaande foto's uit: " Vogels in en rond de tuin" uitg. Tirion
llrrrrrrrr...
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TREND EN TOEKOMST
De heer D. W. den Hertog, directeur van Duke v.o.f.
heeft zich gespecialiseerd in het wegnemen van de
oorzaak van vogeloverlast. Hij signaleert een toename van de overlast van duiven en kauwen en een
afname van de mussenoverlast . Als oorzaken van de
afname van het m ussen'probleem' noemt h ij: minder paarden en pony's op straat (mussen zijn 'dol'
op hun uitwerpselen) en minder nestelgelegenheid
voor de m ussen onder de dakpannen. In de nabije
toekomst verwacht h ij veel (koolmonoxide-)probl~men als gevolg van kauwen die zich maar al te graag
nestelen in schoorstenen die niet overkapt zijn.

OVERLAST IN VERSCHILLENDE
VORMEN
Uit hygiënisch oogpunt zijn grote aantallen vogels
in en rond gebouwen n iet aanvaardbaar. Via hun
uitwerpselen en speeksel kunn en vogels verschillende ziekten verspreiden. Voorbeelden daarvan zijn :
PSITTACOSE

(papegaaienziekte, een vorm van
ornithose). Veel huisduiven zijn
drager van dit virus. De luchtwegen en de longen worden aangetast.

SALMONELLOSEN

(voedselvergiftiging door Salmonella bacteriën). Duidelijke voorbeelden hiervan zijn tyfus en paratyfus. De verschijnselen zijn in het
algemeen buikpijn, diarree, braken, enz.
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ten, zilvervisjes en stofluizen. Hun nesten veroorzaken geregeld verstoppingen
van hemelwaterlozingen.
Hun ammoniakhoudende
uitwerpselen tasten steenen andere gevelmaterialen
aan en bevuilen straten en
woningen.
Huismussen veroorzaken soms een ware plaag in
voedselverwerkende bedrijven, niet alleen door
ziekteverspreiding en bevuiling van voedselvoorraden, maar ook door de verspreiding van een onaangename geur. Spreeuwen kunnen op hun beurt veel
schade toebrengen in kersenboomgaarden. De stank
en geluidsoverlast kunnen aanzienlijk zijn.

A1 LOKATIES
Dat vogels zich graag in stadscentra onderhouden is
n iet verwonderlijk. Een duif zit bijvoorbeeld graag
op een hoge plek met uitzicht op plaatsen waar
geregeld voedselaanbod te vinden is. Een kerk op
een marktplein is dus ideaal. De duif vindt altijd wel
een comfortabel plekje uit de wind, lekker beschut
waar het goed vertoeven is.

VOGELTUBERCULOSE (een bacterieziekte). De longen
zijn hierbij aangetast door ontsteking maar elk orgaan in het
lichaam kan aangetast worden.
HISTOPLASMOSE

(veroorzaakt door de schimmel
Histoplasma capsulatum). Bij deze
ziekte worden de longen aangetast.

CRYPTOCOCCOSE

(veroorzaakt door de gist Cryp-tococcus neoformans). Begint
met aantasting van de longen en
verspreidt zich dan door het
lichaam via het bloed.

ALLERGIE

Bij sommigen mensen kan stof uit
de veren van vogels een allergische reactie teweeg brengen.

HERSENONTSTEKING
HERSENVLIESONTSTEKING
VOGELMALARIA

Ziekteverspreiding is niet de enige reden waarom
vogels op bepaalde plaatsen niet altijd gewenst zijn.
Huisduiven bijvoorbeeld zijn geliefde gastheren van
allerlei parasieten, zoals mijten, teken, vlooien, veerluizen e.d. Ook zorgen zij voor een zeer omvangrijke
nestfauna, waaronder motten, vliegen, kevers, mij-
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HULPMIDDELEN EN EIGEN
DENKWERK
Voor de wering van vogels zijn diverse systemen en
hulpmiddelen op de markt. De redactie van DIERPLAGEN Informatie zette de belangrijkste mogelijkheden op een rij. De meeste in het schema genoemde middelen maken de roestplaatsen (rust- en nestelplaatsen) ontoegankelijk of onaantrekkelijk voor
de vogels.

OP DE MARKT

WERKING

TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN

NADELEN

Netten

de netten verhinderen de
vogels om te landen
in en rond gebouwen

verschillende maaswijdten voor
verschillende vogels

nauwelijks zichtbaar
(kleur van het net),
100% effectief

ontsierend, slijtage en
vast komen zitten van
vogels, hoogwerker nodig

de vogels kunnen niet op de
naalden rusten

op gebouwen, op plaatsen
waar vogels nestelen,
overnachten of rusten

niet al te opvallend

vraagt om onderhoud,
minder fraai, nestvorming
tegen pennen aan

plaatsen waar vogels
overdag rusten of nu en dan
verblijven

nauwelijks zichtbaar
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Naaldstrips

Draadsysteem

Schrikdraad
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éénmalige installatie van
de schrikdraden, vrijwel
onzichtbaar

stroomverbruik
(is gering)

de vogels zijn bang en komen
niet in de omgeving van de
roofvogels

op hogere plaatsen, goed
zichtbaar voor alle vogels

goedkoop

na gewenningsperiode
geen effect (3 wkn)

Geluid

angstkreten van verontruste
vogels geven de vogels het idee
van een niet-veilige rustplaats

bij vliegvelden en stortplaatsen

niet zichtb.aar,
combinatie met sensoren
mogelijk

niet in stedelijke omgeving
en na gewenningsperiode
geen effect

Roofdieren

het verjagen van vogels door
roofvogels (niet door aanvalskreet, zoals vaak wordt
gedacht)

op stortplaatsen

niet zichtbaar

geringe capaciteit,
tijdelijk effect, mag alleen
door valkenier gedaan
worden, weersafhankelijk

Vangkooien,
schietnetten

het wegvangen van vogels

op zolders en platte daken

neemt de oorzaak weg

arbeidsintensief, tip:
gebruik ruim voldoende kooien
en zet er een paar lokvogels
tussen

Afschieten

vogels worden gedood

niet overal toepasbaar vanwege
gevaar voor omgeving

een dode vogel geeft
beslist geen overlast meer
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plaatsen waar "duiven"
aanvliegen en landen
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is kwetsbaar, effectief
alleen bij incidentele overlast

bij aanraking krijgen de vogels
een stroomstoot

Neproofvogels

~

de vogels vinden het niet
prettig om op een dunne
draad te rusten
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'Een alarm rond je huis doet de inbreker een deur
verder gaan'. Iets dergelijks kan ook gebeuren bij
een effectieve vogelwering. Weringsmiddelen
nemen de oorzaak van de overlast niet weg; ze zorgen ervoor dat het probleem verlegd wordt. Vandaar
dat een combinatie met
hygiënische en bouwkundige
maatregelen
aanbevolen wordt: egaal
gekleurde vloeren, geen
hoge plafonds (speciaal
voor mussen!), gesloten
afvalcontainers,
geen
rondzwervende etensresten enz. In het algemeen
geldt dat vogels heel efficiënt met hun energie
omgaan. Dus: hoe meer moeite ze moeten doen
voor hun eten, drinken en rusten, hoe effectiever de
wering.
BIJZONDERE OPLOSSINGEN
Op Schiphol worden Border Collies getraind om
kieviten bij de landingsbanen weg te houden.
Duiven worden in een Engelse parkeergarage met
UV-lichtflitsen in korte, wisselende frekwenties zó
in verwarring gebracht dat ze 't wel uit hun hoofd
laten om zich daar te nestelen. Soms kan met een
beetje inventiviteit al veel bereikt worden.
Bijvoorbeeld door een vast patroon te doorbreken.

CREATIEF MET KLEUR
Zo werd de heer den Hertog aan het denken gezet toen hii
zag dat visdiefjes en meeuwen zich nestelden op een plat
dak. De visdiefjes toonden een consequente voorkeur voor
dát deel van het dak waar het grind fiiner van structuur
was; de meeuwen kozen voor de grovere structuur. Het
was die belangstelling voor het grind die Den Hertog op
het iuiste spoor zette. Vogels willen hun eieren beschermen, dus zoeken ze naar een camouflerende ondergrond.
Sinds het grind felgeel is geschilderd, heeft men van broedende vogels geen last meer.

REPRODUCT/EREMMEND MIDDEL
De procedure om voor een bestrijdingsmiddel bij het CTB
een officiële toelating te krijgen, is veeleisend en kostbaar. Het is vaak economisch niet haalbaar om zo'n procedure op eigen initiatief te starten. Originele en diervriendelijke ideeën sterven daardoor soms een vroege
dood. Zo begeleidde de heer f. van Wijnen (hoofd
Medische Milieukunde GG & GD Amsterdam) enkele
jaren geleden een belangwekkend onderzoek om de uitkomstpercentages van duiveneieren te beïnvloeden.
Vogelvoer, gemengd met het geneesmiddel nicarbazine,
veroorzaakt een vroeg-embryonale sterfte en heeft tegelijkertijd een genezende invloed op darminfecties bij
verwilderde stadsduiven. Door het ontbreken van de
benodigde financiering voor de veldproef heeft het onderzoek (nog) geen vervolg gekregen.

TIJDELIJK ONDER NARCOSE
De één noemt het 'burgerlijke ongehoorzaamheid', de
ander heeft het over 'creatief interpreteren'. Hoe het ook
zij: het gebruik van middelen voor een · ánder doel dan
waarvoor ze geregistreerd staan, blijkt vaker succesvol.
Mussen die water drinken dat gemengd is met een reuken smaakloos narcosemiddel (ontwikkeld voor menselijke toepassing), raken vrij snel versufd en zoeken binnen 20 minuten een plekje laag bij de grond. Ze laten
zich makkelijk vangen en kunnen elders worden uitgezet,
waar ze zich weer mengen met de groep ter plaatse.
Ze keren niet tenig naar hun oorspronkelijke plaats.-De
methode is overigens niet geschikt voor duiven (vanwege
hun krop!).

NOVITEIT
In Duitsland wordt het in de vogelwering al zo'n 10
jaar toegepast. Rondom weilanden kennen we het al
sinds mensenheugenis: het gebruik van schrikdraad.
Met name bij monumentale panden die te maken
hebben met een zware overlast van (broedende) duiven, is schrikdraad een geschikt alternatief. Anders
dan bij pinnen of draadwering kan met schrikdraad
worden voorkomen dat de duiven in de goot gaan
zitten, dus geen
lekkage- en verstoppingsproblemen.
Het mag zelfs slap
gaan hangen en is
qua effect te vergelijken met het
bekende schrikdraad
rond weilanden.
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NASCHRIFT
Vogels verdienen respect en hebben recht om in
vrijheid te vliegen. Zij vormen een goede graadmeter voor de kwaliteit van de natuur. Vogels kennen
geen grenzen en verdienen onze bescherming. Daar
staat tegenover dat ze -in grote aantallen- voor
zóveel overlast kunnen zorgen, dat maatregelen
gerechtvaardigd zijn. Een combinatie van bouwkundige en hygiënische maatregelen, weringsmiddelen
en een flinke portie 'boerenslimheid' levert vaak het
beste resultaat!

TIP
De Rijksdienst voor de Monumentenzorg laat weten
dat voor bepaalde duifwerende maatregelen een subsidiepot bestaat. Binnen het kader van het Bmn
(Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten)
komt in beginsel het aanbrengen van gaas, gaashorren en netten voor openingen (zoals ventilatieramen)
ter voorkoming van het binnenvliegen van duiven,
gelijktijdig met het uitvoeren van de restauratie, in
aanmerking voor subsidieverlening. Ook het onderhoud en vervangen ervan zijn subsidiabel. ■

