Verplaatsen van kolonies
Wanneer er 'belangrijke overlast' van de roeken wordt ondervonden binnen de bebouwde kom en er sprake is van 'ernstige
schade', anders dan aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige
visserij en wateren, kan er vanuit de overheid een vergunning
worden afgegeven om de ko lonie te verplaatsen .
De vermelde 'ernstige schade' kan zijn het kapot pikken van
bijvoorbeeld ruitenwisserbladen van geparkeerde auto's of het
kapot pikken van beglazingskit.
Het verplaatsen mag alleen wanneer er geen andere bevredigende oplossing gevonden kan worden. Dit is niet iets dat op
een vrijdagnamiddag gerealiseerd kan worden. Het vergt een
lange en grondige voorbereiding.
Het begint met het zoeken naar een geschikte vervangende
nestelplaats, waarvoor kennis van het gedrag van de roek vereist is. Hierbij horen studie van de leefomgeving van de oude
situatie, waarbiJ gezocht moet worden naar de voedselgronden
in combinatie met een juiste nieuwe nestomgeving. De over-

heid stelt als eis dat er een zogenaamd roekenbeschermingsplan geschreven wordt, waarbij een ter zake deskundige het
gehele proces moet begeleiden.
Daar waar veel vogels een nest alleen gebruiken om eieren in
uit te broeden en de jonge vogels 'op de vleugels' te krijgen,
daar gebruikt de roek zijn nest het hele jaar door en dient dit
nest, op basis van de Flora- en faunawet, als vaste rust- en verblijfplaats te worden aangemerkt. Het nest van de roek vormt
dan ook een sleutelrol in deze problematiek.
Een aanvraag voor een ontheffing dient te worden gericht aan
het ministerie van LNV, Dienst Rege lingen en moet worden
ingediend op een voorgeschreven aanvraagformulier. Omdat
de gemeente binnen de bebouwde kom
de grondeigenaar is in de zin van de
Flora- en faunawet, dient de gemeente
de aanvraag in namens de burgers die
de overlast ondervinden.
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: Beheer van vogels, preventie
: en bestrijding van vogeloverlast
Vogels, voor de één een lust om te zien, voor de ander een ware plaag. Als vogels te dicht bij
de mens en zijn directe leefomgeving komen, kunnen er serieuze problemen ontstaan. In
de voedselverwerkende industrie kunnen vogels (mussen) een ware plaag vormen. Veel vogels dragen ziekteverwekkende organismen bij zich. Ook kunnen vanuit vogelnesten allerlei
parasieten woningen binnendringen. Om van geluidsoverlast en bevuiling van monumenten en gebouwen nog maar niet te spreken.
Nieuw nascholingsprogramma neemt een vlucht!
De plaagdierbeheerser staat altijd tussen "twee vuren" . Aan de
ene kant de mensen die bijvoorbeeld de stadsduif als vredessymbool zien en de andere kant de mensen die deze vogelsoort
ziet als vliegende mestbakken. En daar moet dan een oplossing voor komen !
Hiervoor heeft het KAD een nascholingsprogramma ontwikkeld.
De cursus omvat de soortomschrijving van alle vogels in ons
land die overlast kunnen veroorzaken zowel bij als in gebouwen . Er wordt ondermeer een splitsing gemaakt naar de soort
van overlast die ze veroorzaken , zoals uitwerpselen, geluid,
pikschade en alarm veroorzaken. Slaap-, nestel- en baltsgedrag
alsmede voedselbehoefte worden uitgebreid behandeld. Aan
bod komen onder meer verwilderde tamme duiven, mussen,
spreeuwen, ganzen, maar ook roek, meeuw, kerkui l, fazant,
merel, roodborstje en roodstaartje passeren de revue.
Alle mogelijkheden en onmogelijkheden worden doorgenomen
om deze overlast te voorkomen en te bestrijden. De effectiviteit
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van de methode staat daarbij voorop. Uiteraard wordt de diervriendelijkheid van iedere methode als belangrijk onderdeel
meegenomen in de keuze. Per methode wordt de noodzakelijke
ontheffing vermeld die door de provincie of het ministerie van
LNV moet worden verstrekt. Het is een actueel naschol ingsprogramma voor plaagdierbeheersers en overige belangstellenden,
zoals gebouwbeheerders, (beleids)medewerkers van gemeenten, provincie of landelijke overheid, architecten etc.
De cursus wordt gegeven door Dick den Hertog. Dick heeft
onder meer een opleiding gehad in de Bosbouw, Tuinbouw
secties Tuinaanleg en- onderhoud en Boomteelt. Hij werkte
onder meer als Hoofd Groenvoorzieningen en 19 jaar in de
vogelwering op de Luchthaven Schiphol. Hij is sinds 1991
directeur van Duke Faunabeheer uit Lelystad, een autoriteit op
het gebied van het voorkomen van met name vogeloverlast in
steden en op het platteland.

Duur van de cursus: 1 dag
Cursusdatums: woensdag 22 april en maandag 27 april. *
Kosten: €. 275, voor KAD leden €.245
Het EVM heeft het programma beoordeeld en kent 25 nascholingspunten toe bij het behalen van de toets.
* De cursus kan ook in-company worden verzorgd.
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