De patatkippen van
Amsterdam:
control or delete
Op 1 november is in de Amsterdamse
Zuiderkerk een mini-conferentie gehouden
over duivenoverlast. Deze conferentie
was bestemd voor de portefeuillehouders en sectorhoofden van de
stadsdelen en bedoeld als een
belangrijke stap in de richting
van het effectief en diervriendelijk oplossen van de duivenoverlast in Atnsterdam. Allerlei standpunten, politieke belangen en ideeën
kwamen aan de orde; maar een voor alle
partijen bevredigende oplossing werd (nog)
niet gevonden.
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Patatkippen of vliegende ratten worden ze wel
genoemd: de verwilderde duiven die, net als de parkeerpaaltjes, bij Amsterdam lijken te horen. De huisduif Columba livia domestica L. is een vertrouwd dier
in de stad. De Dam en
andere druk bezochte locaties in Amsterdam worden
bezocht door grote groepen
duiven. Op veel van deze
plekken worden duiven
gevoerd en op andere plekken ligt het voer op de
straat in de buurt van
snackbars en prullenbakken. In de buurt van deze
locaties nestelen de duiven
in nissen op gebouwen en
op balkons bij mensen
thuis. In sommige gevallen
levert dit onacceptabele,
onhygiënische situaties op
en worden panden
en monumenten
ernstig vervuild.
De overlast die ze
veroorzaken is een probleem waarvoor niemand
de eindverantwoordelijkheid neemt. De gemeente
schuift de zwarte piet naar
de horeca; de horeca kan
niet effectief optreden
omdat dan de hele straat

moet meedoen; de dierenbescherming
wijst
naar de duivenhouders;
bewoners roepen luidkeels dat het een schande
is maar zorgen intussen zelf
voor de instandhouding en de
Keuringsdienst van Waren? Die
deelt bekeuringen uit. In dit artikel
belichten wij de verschillende kanten van de zaak.
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Waren reden om een boete uit
te schrijven; het uitschudden van de kratten met
broodkruimels op straat door de bakker die ernaast
gevestigd is, wordt niet bestraft. Voor V & D is de
maat vol. Men heeft zich inmiddels tot het uiterste
ingespannen om de overlast van de duiven in het
filiaal aan de Kalverstraat op te lossen. Een compleet
nieuwe entreepartij met
dubbele deuren, duiven
laten wegvangen door de
CENTRUM
DOB, duivenwering op het
dak en de luifel, het zijn maatregelen die de
opdrachtgever al vele tienduizenden guldens hebben gekost, maar die de oorzaak van het probleem
niet konden wegnemen. Het inhuren van een valkenier voor het dagelijks (!) verjagen van de stadsduiven (j 1.000 per dagdeel) zorgde voor zoveel commotie bij de plaatselijke bewoners en de pers dat
men werd gedwongen hiermee te stoppen.

KALVERSTRAAT

In reactie op de noodkreet van V & D begin
dit jaar kwam een persoonlijke brief van de
Wethouder Openbare
Ruimte e.v. Binnenstad, mevrouw dr. G.
ter Horst. Citaat: "In
een Algemene Maatregel van Bestuur rust
sinds augustus 1998 op
horecabedrijven
de
plicht om hun bedrijf
binnen een straal van
ongeveer 25 meter
schoon te houden .....
De duivenlast is niet in de eerste plaats een gevolg
van gemeentelijk beleid maar o.a. van openstaande
deuren van horecagelegenheden en openpui-verkoop. De gemeente Amsterdam stelt zich derhalve
niet aansprakelijk voor de uit de duivenoverlast
voortvloeiende schade."
DE AMSTERDAMSE DIENST
ONGEDIERTE BESTRIJDING :
BEGIN MET TELLEN
Voor stadsduiven in Amsterdam bestaat geen centraal beleid. De stadsdelen handelen naar eigen
inzicht. De DOB kan op basis van opdrachten vervuilde situaties reinigen, stadsduiven vangen (met
kooien en vangnetten) en duivenwering aanbrengen. Een stadsdeel of bedrijf kan bij de GG&GD een
vangactie aanvragen op locaties met veel hinder.
Particulieren kunnen een vangkooi lenen en daarmee duiven rond hun woning wegvangen. De afgelopen jaren werden jaarlijks door de DOB ongeveer
2.000 duiven gevangen en gedood.
In 1999 kreeg de Dienst Ongedierte Bestrijding
(DOB) van de GG&GD in Amsterdam de opdracht

van de wethouder en de Amsterdamse stadsdelen
om de duivenstand in de stad te inventariseren.
Mede vanuit de GG&GD leek dit een wijze stap om
toekomstige maatregelen te kunnen evalueren.
Zonder zo'n eerste telling valt immers niet te zeggen
hoe groot een afname is in de duivenstand.
METEN = WETEN
De duiventellers verplaatsten zich op fietsen en
brommers. De telling bestond grofweg uit twee
delen. Eerst werden alle openbare wegen afgereden
en werd er gezocht naar groepjes duiven van 5 of
meer. Deze werden geteld, de locatie genoteerd en
aangegeven op een kaart. In elk stadsdeel werd dit
op twee achtereenvolgende dagen gedaan. Aan de
hand van deze telling werden de voorkeurslocaties
geselecteerd. Dit zijn locaties waar tijdens de eerste
telling zich 20 duiven of meer bevonden. Deze voorkeurslocaties werden in navolgende periode van het
veldwerk meerdere malen bezocht. In totaal zijn er
circa 12.000 duiven geteld tijdens de tellingen naar
groepjes met meer dan 5 duiven.
CONCLUSIE

De telling laat zien dat het gedrag van mensen, het
voeren of laten liggen van voedsel, de werkelijke
oorzaak van hinder van duiven is! Niet de binnenstad, maar stadsdeel Oud West bevat de meeste duiven per hectare.
DE FAU N ABESCHERMING STELT
ZICH KRITISCH OP
Het standpunt van wat voorheen de stichting
Kritisch Faunabeheer was, sluit aan bij dat van de
heer Stellingwerf (zie 'Wat zegt de wet?). De stadsduif
moet net zo worden behandeld als andere in het
wild levende dieren. Daar komt naar hun zeggen bij:
het doden van grote aantallen duiven zal niet leiden
tot een afname van het aantal duiven in de stad,
omdat het in feite 'dweilen is met de kraan open'.
Opengevallen plaatsen worden op grond van biologische wetmatigheden binnen de kortste keren
opgevuld door nieuwe exemplaren van buitenaf en
door een intensivering
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van de voortplanting. Om de stand van dieren blijvend te verlagen moet óf het voedselaanbod óf de
hoeveelheid nestplaatsen structureel worden verlaagd. Aangezien dit praktisch onmogelijk is, is het
beter om de aanwezigheid van de duiven te sturen
door middel van zelf in te richten voerplaatsen,
kunstmatige nestelgelegenheid in de vorm van duiventillen en weringsmiddelen zoals netten, gaas of
draden.
WAT ZEGT DE
D IER EN BESCHE RM I N G ?
Ook de DB stelt zich op het standpunt dat het vangen en doden van grote aantallen duiven geen duurzame oplossing is omdat de ontstane 'leegte' weer
wordt aangevuld. Zij pleiten voor 'regulering' door
populaire nestplaatsen onaantrekkelijk te maken,
voerplaatsen aan te leggen en duiventillen te plaatsen op locaties waar de duiven wel welkom zijn. Eén
en ander te combineren met gecontroleerde voeding
(gezonde, mogelijk sterielmakende voeding) en
gecontroleerde geboorte (eieren schudden, duiveneieren vervangen door kalkeieren). Als voorbeeld
wordt Aken opgevoerd
Aken is 1 van de 6 Duitse steden waar naast het aanwijzen van speciale voederplekken ook duiventillen
zijn ingericht. In deze duiventillen vinden de duiven voedsel, broed- en verblijfgelegenheid. Ook
wordt hier eimanipulatie toegepast. Het effect is een
betere controle op de duivenpopulatie, terwijl het
publiek door middel van een goede voorlichtingscampagne gewezen wordt op haar eigen verantwoordelijkheid voor een gezonde en kleine duivenpopulatie. De gemeente Aken beschikt echter niet
over hard cijfermateriaal waarmee wordt aangetoond dat de maatregelen inderdaad succes hebben.

WAT ZEGT DE WET?

• Paleis op de Dam
4 maal per jaar reinigen:

/ 100.000

• Zwakstroomrails op het
Paleis aanbrengen:

f

450.000

• 8 tot 10.000 duiven laten
vangen door de Roteb:

f

325.000

• Eieren van duiven weghalen in het centrum
Middelburg: 3 uur per week

Gezondheids- en welzijnswet van toepassing. Dit
artikel bepaalt dat het verboden is om zonder redelijk
doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking
van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of
letsel te veroorzaken, dan wel de gezondheid of het
welzijn van een dier te benadelen. Is het terugbrengen van de duivenoverlast in de Kalverstraat (waar
het zo aangenaam vertoeven is dat de duiven er 3 x
per jaar jongen!) een redelijk doel? Wie zal het zeggen. Inmiddels is eind maart van dit jaar door de
Kamer een motie van Tweede-Kamerlid Dick
Stellingwerf aangenomen die de rotsduif moet 'verlossen van zijn vogelvrije status' en terug moet
brengen naar de bescherming die alle inheemse
vogelsoorten in ons land genieten. Naar verwachting zal dit de opdrachtgever en dierplaagbestrijder
nog meer beperken in hun mogelijkheden.
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