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Subsidie op aanplant; ••
verbod op bestrijding knagerij ••

•

De nieuwe Flora- en faunawet stelt professionele dierplaagbestrijders •
regelmatig voor dilemma's. Maar ook particulieren worden geconfron- •

•

teerd met omslachtige provinciale procedures als zij een probleem willen •
oplossen. In dit geval gaat het om de veldmuis die de aanplant bedreigt; •
helemaal schrijnend wordt het als die aanplant betaald blijkt te zijn met •

•

subsidie van diezelfde provincie. •
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HOE HET BEGON
In het voo rjaar van 1998 ploegt de hee, P, i11
het bezit van een flink stuk akkerland in de
gem eente Ede, een deel va n zijn weilande n
o m voo r de aanplant van jo nge eiken. Ee n
provinciale subsidie, bedoeld o m natuur e n
la nd schap in stand te ho uden en te ontwikkelen, heeft voor he m de doorslag gegeven. Hij
plant zo'n 5.000 eikenboompjes van een jaar
o ud . Een tweede subsidie in het kad er va n het
project ' klein landschap o ntwikkeling' is in
aanvraag.

ONTWORTELDE BOMEN
Als in het najaar van 2000 verschillende
bomen o m waai en, wo rdt de sch uld aanvankelijk gelegd bij de speelse ho nden van d e eigenaar die regelmatig d oor het
3 ha. grote terrein ravotten . Als
h ij in het naj aar van het daaro p
volgende jaar 500 to t 750
bo ompjes zomaar uit de grond
ka n trekken, gaan de alarmbellen rinkelen . De wortels blijken
te zijn afgeknaagd en de eigenaar belt stad en land af o m
e rachter te ko men wie of wat
hierach ter zat. O m woelratten zou het gaan,
zo kreeg de eigenaa r aanvankelijk te ho ren.
Hij plaatst op ad vies ele ktronische muizenverjagers, m aa r het za l u niet verbazen dat d eze
niet functioneren .

Als d e vraag ten lan gen leste bij het
KAD binnenko mt, gaat d e gedachte
n iet di rect uit naar woelratten .
Woelratten zij n n iet erg waa rschijn lijk
op 3 ha. zandgrond en geen enkele
waterga ng in de directe om gevi ng.
Nee, de gedachte gaat uit naa r knagende veldmuizen, Micro/11s arvnlis Pallas.
Veldmuizen kunne n in d e landbouw
voo r veel schade zorgen door hun knagerij aan wo rtels. Ze zijn in staat o m de
complete grasmat te vernielen. Op
advies van het KAD plaatst de heer P.
klapvallen bij actief belopen ga ngen;
al na 2 nachten zijn 3 veldm uizen
gevangen.
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PRAKTISCHE
OPLOSSINGEN
Voor bestrijd ing van d e veld m uis m oet
de particul ier een on theffing o f vri jstelling
aan vragen bij de Provi ncie o p basis van artikel 68 van de Flo ra- en
fau nawet. Dat is een omslachtige en vooral tijdrovende proced ure.
Om het probleem o p korte term ijn alvast aa n te pakken, krijgt de
eigenaar het advies o m de boomspiegel zwart te maken en d e stam
te o mwikkelen met kunststof boomma nchetten . Oo k het ingraven
van emmertjes met voer is effectief omdat de veldmu izen niet tegen
d e gladde wand kunnen opklimmen en ze zo m akkelij k weggevangen ku nnen worden . De emmertjes moeten wel d agelijks nagelo pen
wo rden in verband met hemelwater waa rm ee de emmers ku nnen
vollopen . Los van de wettelijke beperkingen, is een chemische
bestrijding ook om een andere red en ni et wensen lijk. De kerkuilen
en torenvalken d ie in een nabijgelegen bos hun nest hebben, zouden hierdoor vergiftigd kun nen wo rd en. (Een to renval k o f kerkui l
vangt pèr dag 2 à 3 veldmuizen .)
Sinds d eze ingrepen is de populatie veldmuizen aa n he t teruglo pen .
Een uitgebreide vangactie wo rdt nog wel overwogen, maar d aarmee
wordt in elk geval gewacht tot het najaar van 2002. Dan wo rdt
o nderzocht of de po pulatie nog steeds d ezelfde d ichtheid heeft.
Mocht ingrijpen nod ig
zijn, d an zal eerst een v rijstell ing o f o ntheffing moeten worden aangevraagd
bij de Provincie.
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Ee11 uitgebreid artikel over veld11111izen is temg te vi11de11 i11 DIERPLAGEN Informatie 3 1999. U kttnt een exemplnnr oprage11 via
(0318) 4 1 9061.
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