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Dierplagen Informatie wordt niet alleen goed gelezen door dierplaagbestrijders, maar ook door overheden, belangenverenigingen
en instanties. Soms roepen onze artikelen reacties op die het plaatsen waard zijn. Dit betekent niet dat dit ook per se het KAD standpunt
verwoordt, maar als kenniscentrum willen wij graag een platform bieden om
elkaar te informeren. Onze belangen liggen niet zo ver uit elkaar als men wel
denkt. Ook als de nadruk meer op beheersen dan op bestrijden komt te liggen,
zal er altijd meer dan genoeg werk zijn voor de branche. Juist door professionalisering lijkt er zelfs meer werk te zijn dan ooit!
Onderstaand artikel is geschreven door de Dierenbescherming als antwoord op
ons artikel over duiven in het vorige nummer (nummer 2, 2009).

Door middel van diervriendelijke benadering

Stadsduiven terug_
als vredessymboOl
Traditioneel gezien zou je verwachten dat de Dierenbescherming en dierplaagbeheersers niet door een deur kunnen.
Echter, in de tegenwoordige tijd, waar dierplaagbeheersers
steeds meer gaan werken volgens de principes van
lntegrated Pest Management (1PM): duurzaam voorkomen,
weren en alleen in uiterste noodzaak bestrijden en dan met
zo min mogelijk chem ische middelen, zijn de tegenstellingen
tussen dierenbeschermers en dierplaagbeheersers echt niet
meer zo groot. Ook wij als Dierenbescherming pleiten voor
een soortgelijke methode, die eigenlijk al enige tijd geleden
ontwikkeld is in de dierproevensector. We hebben het dan over
de 3 V's: Vervanging (niet doden maar alternatieve oplossingen
gebruiken), Vermindering (minder doden) en Verfijning
(bij doden, dan wel op een zo'n minst mogelijk pijnlijke
manier). Beide methoden, 1PM en de 3 V's, hebben minder
dierenleed tot gevolg. In onderstaand stuk zullen wij aan de
hand van een voorbeeld met stadsduiven aangeven hoe beide
methoden samen komen en aangeven welke rol dierenbeschermers en dierplaagbeheersers hierin kunnen spelen.

Door sommige mensen wordt gezegd dat er te veel duiven zijn.
Het meest genoemde probleem daarbij zijn hun uitwerpselen.
Niet alleen omdat die vies zij n en je er over uitglijdt, maar ook
omdat in die uitwerpselen ziektekiemen zitten, waar ook de
mens gevoelig voor is. Deze angst moet wel gerelativeerd worden. Uit versch illende onderzoeken is gebleken dat ondanks
het feit dat duiven soms drager zijn van ziekten, deze nauwelijks worden overgebracht op de mens (230 waarnemingen
wereldwijd over 68 jaar!). Bovendien is deze overdracht alleen
van toepassing op risicogroepen, zoals duivenmelkers,
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mensen die in aanraking komen met stof waari n duivenuitwerpselen aanwezig zijn, zoals bouwvakkers, en mensen met
een ernstig verzwakt immuunsysteem. De overdracht is gemakkelijk te voorkomen door middel van goede voorlichting. Zo kan
men het tijdens het slopen van een oud pand beschermende
kleding en een stofkapje dragen.
Er zijn echter ook veel positieve aspecten van de duif te noemen. Ze zij n niet voor niets lange tijd vredes- en liefdessymbolen in menige culturen geweest. Ze kunnen prachtig glimmen,
koeren en dansen. Ook geven ze kinderen en volwassenen veel
plezier en kunnen kinderen veel leren van diergedrag door alleen al naar ze te kijken. Deze natuurbeleving in de stad is zeker van belang voor onze toekomst. Steeds meer mensen gaan
in het stedelijk gebied wonen. De kans bestaat dat het belang
van natuur hierdoor verloren gaat. Door juist natuur in de stad
toe te laten, kunnen we voorkomen dat kinderen vergeten wat
dit inhoudt. De natuur hebben we niet alleen nodig om de
aarde te kunnen laten voortbestaan, maar ook om zelf gezonder en gelukkiger te leven. Onderzoek toont aan dat kinderen
en mensen die regelmatig een natuurbeleving ondergaan ook
minder stress hebben en beter presteren op school! Reden te
meer om ook de duif te laten leven in de stad .

p

Momenteel is er veel commotie omtrent duiven in de stad.
De traditionele aanpak van wegvangen en doden werkt niet
en is ook niet d iervriendelijk. Het diervriendelijke alternatief,
waarbij voedselbesch ikbaarheid langzaam afgebouwd wordt
en tillen geplaatst worden op plekken waar duiven wel welkom
zijn, wordt door veel gemeentes gezien als te complex, te duur
en niet effectief op korte termijn. Ook sommige dierplaagbeheersers zien weinig in deze methode, onder meer omdat deze

aanpak gemeentebreed moet plaatsvinden en opdrachtgevers
direct resultaat willen zien. Daardoor krijgen de beheersers de
indruk dat ze hierin geen rol kunnen spelen. Echter, uit het
eerder geplaatste artikel in Dierplagen Informatie blijkt dat bestrijders vaak wel op één lijn zitten met de Dierenbescherming.
Ook zij zien in dat het voedselaanbod verminderd moet worden
en dat rust- en nestplekken onaantrekkelijk gemaakt moeten
worden op plekken waar
Foto: Rob Dolaord
overlast veroorzaakt wordt.
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Ingrijpen in een populatie stadsduiven is volgens de Dierenbescherming alleen gerechtvaardigd
als de ingreep nodig is om de volksgezondheid te waarborgen en onder de voorwaarde dat deze
ingreep duurzaam en effectief is. Daarvan is bij het wegvangen en doden van de duiven geen
sprake. De populatie duiven zal zich namelijk altijd aanpassen aan de draagkracht van een
gebied en is daarom zelfregulerend.
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Bij duiven is bekend dat de draagkracht vooral bepaald wordt door het voedselaanbod. Ook
weten we dat wanneer een populatie zijn draagkracht bereikt heeft, minder dan de helft van
de duiven broedt, ongeveer 40%. Dus als er 1000 duiven zijn, broeden daarvan 400. Aangezien ze broeden in paartjes zijn dit dus 200 broedparen. Per paartje vliegen per jaar gemiddeld 3,77 jongen uit. Dus uit een populatie van 1000 vogels komen per jaar 754 jonge vogels
voort. Als we vervolgens kijken naar het sterftecijfer, zien we dat van de volwassen vogels per
jaar gemiddeld 34% een natuurlijke dood sterft. Voor eerstejaars vogels is dit percentage hoger, namel ijk 43%. Dus als je het
aantal originele, volwassen vogels neemt (1000), daarbij de jonge vogels optelt (754), maar daar vervolgens diegene die een
natuurlijke dood sterven weer aftrekt (327 volwassen duiven en 335 jonge duiven), dan zie je een lichte toename in het aantal
(1000-335+754-327=1092) t.o.v. het jaar daarvoor. Je zou dus op grond van deze gegevens verwachten dat het aantal vogels
elk jaar een beetje toeneemt. In de praktijk is dit echter niet zo. Er zijn namelijk ook andere externe factoren zoals het klimaat
en predatie (doden en als voedsel gebruiken door andere dieren) die bijdragen aan de toename of afname van het aantal duiven.
Bovendien , als het voedselaanbod gelijk blijft, zal bij de zoals bovengenoemde lichte toename, de sterfte en geboortecijfers in het
jaar daarop juist weer iets toe- dan wel afnemen. Hierdoor nemen de aantallen juist weer af. Omdat, zoa ls eerder aangegeven, het
aantal broedparen mede wordt bepaald door het beschikbare voedsel in een gebied, is het daarom belangrijk goed te kijken naar
het voedselaanbod als je iets wilt doen aan een populatie duiven die mogelijk overlast veroorzaakt.
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Waarom zou je in plaats van het reguleren van voedselaanbod niet een deel van het aantal duiven kunnen wegvangen en doden?
Allereerst is het niet diervriendelijk, maar ook wordt het probleem er op lange(re) termijn niet mee opgelost. Wanneer een deel
van het aantal duiven wordt weggevangen op het moment dat overlast plaatsvindt, neemt het aanbod van voedsel relatief gezien
natuurlijk toe. Het gevolg is dat het aantal dieren dat nu kan broeden én het aantal jongen dat nu groot kan worden omdat er
voldoende voedsel voor is, weer toe zal nemen. Dit zal snel gebeuren, omdat een groot gedeelte dat niet ging broeden omdat er
onvoldoende 'draagkracht' (voedselaanbod) was, nu direct over zal gaan tot broeden. Het aantal duiven is binnen een paar weken
weer op het oude niveau. Zelfs als je 90% van de duiven zou vangen en doden. In het gunstigste geval (bij voldoende voedsel)
kunnen duiven namelijk in een jaar wel 14 jongen groot brengen. Bovendien kunnen de jongen die geboren zijn aan het begin van
het seizoen, onder zulke gunstige omstandigheden, aan het eind van het jaar ook al weer jongen geproduceerd hebben. Dat zou
dan neerkomen op 22 jongen per koppel. Als je van het bovenstaande voorbeeld van 1000 duiven 90% weg vangt, dan houd je
100 duiven over. Als hier 50 koppels uit voortkomen , met elk uiteindelijk 22 nakomel ingen, dan zit je in het jaar daarop al weer
op 1100 jonge duiven. In de praktijk blijkt dit ook vaak zo te zijn: in Manchester werden de aantallen duiven op vier plekken
5 jaar lang bestudeerd (Tabel 1 ). De uitkomsten staan weergegeven in onderstaande tabel.

TABEL 1: AANTAL DUIVEN IN DE POPULATIE VOOR EN NA 5 JAAR INTENSIEF WEGVANGEN IN MANCHESTER OP 4 LOCATIES.
Locatie in Manchester

Aantal voor de vangacties

Aantal weggevangen over 5 jaar

Aantal na 5 jaar

Plek
Plek
Plek
Plek

1000
600
300
300

6200
200
1400
3000

1000
100
300
150

1-4
9
10
12

Hieruit valt duidelijk op te maken dat de populatie juist het laagst is waar het minste aantal dieren weggevangen en gedood is.
Gezien het feit dat voedselaanbod de populatiegrootte van stadsdu iven reguleert, is het waarschijnlijk dat op die plek dit aanbod
lager is geworden in de loop van de onderzoeksperiode van 5 jaar. Op plekken waar veel dieren weggevangen en gedood werden ,
zijn de aantallen of hetzelfde gebleven, of, na heel intensief vangen, afgenomen.
DIERPLAGEN INFORMATIE 3-2009 p7

►

OPLOSSING: VERMINDER DE DRAAGKRACHT!
De overlast van st adsduiven kan daarom het best bestreden worden door de draagkracht van een populatie te verlagen. Dit kan
het eenvoudigst gebeuren door het voedselaanbod te verlagen. Het welzijn van dieren is niet gewaarborgd als nu in elke gemeente, per direct, al het voedsel van de straat zou verdwijnen . Een veel vriendelijker beleid is om gebieden waar duiven overlast
veroorzaken on aantrekkelijk te maken, terwijl gelij ktijdig nieuwe gebieden aantrekkelijk worden gemaakt. Duiven verspreiden zich
over een grote stad volgens de ideale vrije distributie. Dat houdt simpel gezegd in dat op plekken met veel voedsel, meer duiven
zitten dan op plekken met minder voedsel. Ook zijn duiven flexibel. Dus bij het weghalen van een voedselbron of voedseltype,
zullen ze overgaan naar een andere plek of ander type voedsel. Dit vergt een eenmalige investering en heeft langdurig bewezen
effect. Men kan plekken waar duiven niet gewenst zij n onaantrekkelijk maken door er niet meer te voeren en nestgelegenheden
te verwijderen. Op plaatsen waar de duiven vaak uitrusten, slapen of nest elen, kunnen pennetjes aangebracht worden of draden
worden gespannen.
Tegelijk moeten locaties waar de dieren welkom zijn aantrekkelijk gemaakt worden, door het aanleggen van voerplaatsen en
duivent illen. Ook is het zaak, om de in eerste instantie grote aanwas van duiven die op plekken elders in de stad verdreven zijn,
langzaam terug te brengen . Dit kan door 1) in de tillen een gedeelte van de eieren, in een vroeg stadium, weg te halen, en 2)
het voedselaanbod ook op deze plekken over de tijd terug te brengen. Hiermee is inmiddels op verschillende plaatsen in Europa,
inclusief Nederland, succes geboekt. De gemeenten Almere, Zutphen en Winschoten zijn positief over het effect. In Duitsland
maken zelfs al 35 steden met succes gebruik van deze methode.
Ook kan de natuurlijke predatie verhoogd worden. Het af en toe inzetten van een valk via een valkenier zal niet leiden tot een
structurele afname van du iven. Wel zijn wij een voorstander van het stimuleren van de aanwezigheid van een natuurlijke predator,
de slechtvalk, in de stad . Dit kan bereikt worden door op nieuwe en bestaande hoogbouw nestlocaties t e creëren (www.ad .nl/rotterdam/stad/33 7 4 627/Broedkast_op_Hef_voor_lsquod u ivenvreterrsq uo_slechtva I kl.

VERDWAALDE POSTDUIVEN
Het is algemeen bekend dat postduiven, ingezet voor
de duivensport, vaak verdwalen. Een deel van deze
dieren komt in de stad terecht. In kleine steden is dit
probleem meer aan de orde dan in grote steden en dit
percentage varieert sterk, tussen de 2 tot 80%. Een
laatst e meting komt uit Winschoten, waar in 2008
10% van de aanwezige duiven bestond uit geringde,
verdwaalde, postduiven. Naast het controleren van de
populatie in de stad is het ook van belang dat het aantal postduiven dat verdwaalt vermindert. Dit zou onder
andere gerealiseerd kunnen worden door duiven bet er
voor te bereiden op een vlucht. Overigens is de Di eren bescherming tegen het houden van wedstrijdvlucht en,
omdat wij van mening zijn dat door prestige en winstbejag de kans op aantasting van de gezondheid en het
welzijn van de dieren groot is. Dat blijkt ook wel omdat
zo rond de 13% tijdens de wedstrijdvlucht uitvalt.

VOLLEDIG GEDIPLOMEERD EN GECERTIFICEERD

De effectieve en betaal ba re ongediertebestrijder van Nederland en België

TRAAS ZOEKT FRANCHISENEMERS
• Groningen of Friesland • Drente of Overijssel
• Noord-Holland
• België (omgeving Genk, Mechelen en Gent)
Voor deze regio's zijn wij op zoek naar commerciële en gedreven
personen die zich herkennen in onderstaand profiel:
• commercieel inzicht
• eigen inbreng
►
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• in bezit van vakdiploma bestrijdingstechnicus
• zeer gedreven binnen het vakgebied .

Wij zoeken (startende) bedrijven die zich
willen aansluiten bij onze succes-formule.
Vo or meer informatie over de vele
moge lijkheden d ie wij bieden, kunt u contact
opnemen m et Traas Ongedie rtebest rijd ing,
dhr. P. Traas , tel: (06) 51 79 97 77.
Kijk a lvast eens o p:

WWW.TRAAS.NL of
WWW.ONCEDIERTE.BE

Welke rollen zijn er te verdelen?
ALGEMEEN
In het algemeen kan de Dierenbescherming samen met het KAD en andere instanties, zoals de Zoogdiervereniging, voorlichting
geven aan overheidsinstanties en grote opdrachtgevers zoals woningbouwverenigingen en scholen. Deze zal met name gericht zijn
op het verhogen van het acceptatien iveau van dieren in de stad en op het voorkomen van ziekteoverdracht van dier naar mens.
Hierbij kunnen wij aangeven dat het voor mens, dier en milieu belangrijk is een dierplaagbeheerser aan te stellen die opgeleid is
via het lntegrated Pest Management (1PM) systeem. Dierplaagbeheersers kunnen hier hun voordeel mee doen, door in te springen
op de vraag vanuit de maatschappij om te werk te gaan via een dier- en milieuvriendel ijke, effectieve en structurele methode. Als
ze via de 1PM methode werken, zu llen ze verkozen worden boven andere partijen.

DUIVEN
Voorlichting
De duivenproblematiek moet vaak gemeentebreed aangepakt worden. De Dierenbescherming, het KAD en dierplaagbeheersers
moeten kennis overdragen aan gemeentes zodat duidelijk is hoe de problemen met duiven diervriendel ijk opgelost kunnen worden. Ook moet een scoresysteem op basis van uiterlijk opgesteld worden om aan de hand daarvan te kunnen bepalen of een duif
ziek is.

De gemeente
1) Zorgt allereerst voor duurzame nieuwbouw. Dieren kunnen geen plaag vormen in of op de gebouwen. Bovendien kan bij

2)

3)
4)

5)
6)
7)

hoogbouw het advies voor het plaatsen van nestgelegenheid voor een slechtvalkpaartje gegeven worden. Hiervoor kan
advies van het KAD en andere 1PM geaccrediteerde instanties worden ingekocht.
Stelt bij problemen de omvang vast.
a. Gaat het om een klein lokaal probleem door het verspreiden van voer, spreek dan eerst mensen op de locatie aan
op hun gedrag.
b. Gaat het om een klein lokaal probleem doordat er rustplaatsen op ongunstige plekken zijn, adviseer dan contact op
te nemen met dierplaagbeheersers die werende middelen kunnen plaatsen.
c. Is het probleem omvangrijker dan kan het nodig zijn om middels onderstaand uitgewerkt protocol te werk te gaan.
Wijst bij grotere omvang van het probleem plaatsen in de stad aan waar tillen geplaatst kunnen worden.
Informeert het algemene publiek over het plan van aanpak.
a. Waar mag we l en waar mag niet gevoerd worden.
b. Uitleggen waarom dat zo is.
c. Zorgen dat het voederverbod gehandhaafd wordt.
Geeft opdracht aan dierplaagbeheersers, eventueel in samenwerking met duivenliefhebbers, om tillen te beheren en
werende middelen te plaatsen op de door gemeente beheerde gebouwen
Informeert bedrijven, instanties en burgers over het 1PM systeem. Ook moeten zij aangeven welke dierplaagbeheersers
worden aanbevolen. Dit kan via het KAD.
Informeert aanbevolen dierplaagbeheersers over het plan van aanpak. Belangrijk hierbij is dat wordt aangegeven dat
binnen de gemeente duiven alleen in geval van ziekte gevangen mogen worden. Aan de hand van een uiterlijke score kan
vastgesteld worden of een duif echt ziek is. Het missen van een stukje poot mag niet leiden tot de conclusie dat het dier
ziek is. Idealiter worden duiven overgebracht naar een vogelopvang in de buurt. Dit kan via het KAD en de
Dierenbescherming verlopen.

De dierplaagbeheersers
Diegene die werken via het 1PM systeem krijgen ruim de gelegenheid om hun werk uit te voeren. Gemeentes en andere instanties
zullen betalen voor advies op het gebied van preventie en alternatieve werende middelen en dierplaagbeheersers inhuren om deze
werende middelen te plaatsen en onderhouden. Kortom, werk zat!
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Wering van muizen is net zo
belangrijk als de bestrijding
ervan.
MuisStop is een niet giftige
weringpasta, die allerlei ongedierte de toegangswegen
naar uw voorraden verspert.

• Bevat géén giftige substanties • Bevat geen oplosmiddelen • Gebruikersvriendelijk • Flexibel • Eenvoudig aan
te brengen met een kitpistool • Weerbestendig, dus
binnen én buiten toepasbaar • Blijft niet plakken én is
overschilderbaar!
MuisStop voor afdichting van gaten, naden en kieren e.d.

H~t resultaat van deze diervriendeliike aanpak

Wij of uw ongediertebestrijdingsbedrijf kunnen u
Mensen zullen duiven weer gaan beschouwen als symbool voor
vrede en liefde! Door gezonde voeding op gewenste plekken, zullen de duiven glimmen als ooit te voren. De lastige uitwerpselen
komen merendeels in de tillen terecht. Mannetjes zullen prachtig
baltsen voor de vrouwtjes en de vrouwtj es zullen net doen of het ze
niet bekoort. Alhoewel, soms stiekem toch wel, want af en toe zie
je een schattig stel toch wel erg dicht tegen elkaar aanzitten ...

informeren. Distributeurs Riwa & Edialux.

voor meer informatie: Q -chem BV

Mosselaan 116 - 1934 RD Egmond a/d Hoef
072 520 72 85 - www.qchem.nl
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