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Het beheer van duivenpopulaties in
steden
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Dit advies van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn is een herschreven en geactualiseerde versie
van het advies van 2012 van de toenmalige federale Raad voor Dierenwelzijn.
Het beheer van een duivenpopulatie is voor vele steden een belangrijk aandachtspunt. Het gaat
dan ook om een exclusieve stedelijke en gemeentelijke bevoegdheid. Informatie over de werking
en efficiëntie van bestaande methoden zijn eerder beperkt.
Duiven op zich zijn niet hinderlijk in een stad, maar de grootte en dichtheid van de populatie op
bepaalde plaatsen is dat wel. De meeste hinder is te wijten aan de uitwerpselen (en de corrosie
aan gebouwen die daarvan het gevolg is), aan schade veroorzaakt door nesten en aan de
ziekteverwekkers die door de duiven verspreid worden.
Om de overlast te verminderen en de duivenpopulatie te beheersen kan een stad verschillende
strategieën toepassen, zoals de populaties verplaatsen, duiven euthanaseren, geboortes
verminderen en de voedingsbronnen beperken.
De grootste impact op de groei van een duivenpopulatie in de stad komt van de
beschikbaarheid van voedselbronnen: als de duiven voldoende voedsel hebben, dan speelt de
natuurlijke selectie niet meer en wordt een overpopulatie op kunstmatige manier in stand wordt
gehouden.
Daarom moet een stad proper zijn (met weinig voedselresten) en ze moet de hoeveelheid voeder
die mensen aanbieden beperken. In de meeste Belgische steden bestaat er al een verbod op
voederen en moeten overtreders hoge boetes betalen. Toch blijft de vaststelling dat sommige
personen zo gemotiveerd zijn om de duiven te voederen dat ze het verbod niet naleven. De
bevolking moet daarover dus beter geïnformeerd worden.
De methodes om de duivenpopulatie te beheersen mogen niet als doel hebben om een populatie
in een stad volledig uit te roeien, want uit praktijkervaringen in verschillende Europese steden
blijkt dat deze aanpak niet budgetvriendelijk en efficiënt is.

Om de duivenpopulatie succesvol te beheersen is een geïntegreerd beleid nodig dat de
populatiegrootte tot een aanvaardbaar niveau beperkt. Een stad zal daarvoor verschillende
strategieën moeten combineren. De situatie is voor elke stad anders, maar toch bestaat er een
algemeen actieplan met 5 verschillende stappen. Om de duivenpopulatie in een stad stabiel te
houden, moeten deze opeenvolgende stappen volledig en snel uitgevoerd worden:
1.
Uitvoeren van een studie en communicatie.
Om de problematiek te objectiveren is eerst een analyse van de klachten nodig. Die moet
zowel rekening houden met de reële hinder als met de gevoelens van bepaalde burgers
t.o.v. de duivenpopulatie . Zowel tijdens de uitvoering als na de realisatie van het plan
moet de stad duidelijk communiceren met de burgers.
2.
Inventarisatie van de plaatsen waar directe specifieke maatregelen nodig zijn. Een
voorbeeld van een specifieke maatregel is het verplaatsen van een populatie. Het gaat
om de bescherming van monumenten en gebouwen die gebruikt worden als zit- of
broedplaatsen, maar ook om de omgeving van luchthavens, verwaarloosde gebouwen,
bruggen en gebieden met een hoge populatiedichtheid. Preventiemaatregelen tegen
nestbouw kunnen in de stedenbouwkundige voorschriften geïntegreerd worden.
3.
Het beperken van voedselbronnen.
Belangrijk zijn de properheid van de stad en een verbod om “zonder officiële machtiging”
te voederen. Het is even belangrijk daarover te communiceren met de burger. In deze
fase moet ook de volgende stap (punt 4) al worden uitgelegd.
4.
Installatie van contraceptieve duiventillen.
Dit zijn specifieke duiventillen waarmee men een deel van de duivenpopulatie kan
steriliseren door de eieren ter vervangen door kunsteieren of door contraceptief voeder
toe te dienen. Met deze duiventillen kan men ook de relatie behouden tussen de duiven
en de personen die hen voederen. Het onderhoud en de opvolging van deze duiventillen
moeten op een professionele manier gebeuren.
5.
Toezicht op en regelmatige evaluatie van de situatie.
Dit is een belangrijke maatregel om de populatie op langere termijn stabiel te houden.

