
Vogelverschrikker in een kastje
Boeren willen vogels kwijt en buurtgenoten te vriend houden

Fruitteeltbedrijven zijn er blij mee, maar ook 
akkerbouwers en melkveehouders. De digitale vogel-
verschrikker van AlcetSound vindt gretig aftrek bij 
ondernemers die de schade aan hun gewassen of op 
hun bedrijven willen beperken. Het werkt beter dan 
een knalkanon, dat veel overlast in de buurt oplevert. 
Gilles van der Lans ziet zijn omzet jaarlijks groeien.

Een noodkreet in een vakblad voor pluimveehouders 
bracht hem op het idee om de digitale vogelverschrik-
ker uit Spanje te importeren. ,,Biologische pluimvee-

houders die hun kippen in een open ren houden hebben veel 
last van vossen en klampvogels”, zegt Van der Lans. ,,Ook 
biologische boeren die hun grond onkruidvrij maken door 
het af te dekken met plastic, hebben last van meeuwen die 
gaten in het materiaal pikken.”

Het verjagen van vooral vogels gebeurt al jaren met een 
knalkanon. Het geluid daarvan draagt ver en gaat gepaard 
met een doffe harde knal. ,,Dat geeft vaak overlast in de 
omgeving. Fruittelers die dichtbij bebouwing gevestigd zijn 
krijgen regelmatig klachten uit de buurt.”

Angstkreten
Het apparaat dat Van der Lans op de markt bracht werkt 

met natuurlijke vogelgeluiden. Denk aan angstkreten van 
bijvoorbeeld spreeuwen gecombineerd met die van kraaien, 
roeken, kauwen en eksters. De geluiden verjagen hinderlijke 
vogels in een straal van vijftig tot zeventig meter rond de 
speaker die op het apparaat is aangesloten. Met een tijdklok 
is het interval tussen de doordringende geluiden te regelen. 
Het geluidsniveau kan wel 95 decibel bereiken.

,,Het is belangrijk dat je als ondernemer rekening houdt 
met je omgeving”, zegt Van der Lans. ,,Het is goed de mensen 
in de buurt te informeren over de werking van de alterna-
tieve vogelverschrikker. En vooral ook te melden wanneer en 
hoe lang je ermee aan de slag wilt. Wanneer mensen weten 
dat de overlast eindig is, ligt de acceptatiegraad hoger.”

Om te voorkomen dat de vogels wennen aan het geluid 
is het verstandig om te wisselen met andere geluiden, bij-
voorbeeld de territoriale roep van een roofvogel en schoten 

van een jachtgeweer. Van der Lans adviseert overigens om 
naast zijn vogelverschrikker ook andere methoden in ere 
te houden. ,,Wanneer je een knalkanon hebt,  doe dat dan 
niet weg. En laat ook de jager en valkenier periodiek gerust 
langskomen.”

De digitale herriemaker verjaagt weliswaar met succes 
de ongewenste vogels, maar enige overlast en schade blijft 
bestaan. Gemiddeld genomen voorkomt de inzet van de ver-
schrikker 70 tot 80 procent van de schade. 

DuizenDen tegelijk
Een veehouder in de Betuwe had vreselijk veel last van 

spreeuwen in zijn stal. Hoewel er gaas in de nok was aan-
gebracht wemelde het van de paarsblauw glanzende kwet-
teraars. Met duizenden tegelijk bevolkten ze de stal op zoek 
naar geplette tarwe en maïs waarbij zij het voer vervuilden. 

De inzet van de AlcetSound maakte snel een eind aan de 
overlast. Een paar keer per dag loopt de ondernemer met het 
handapparaat door de stal om halsstarrige vogels te verja-
gen en houdt daarmee het probleem onder controle.

Carlos Faes van Philips Fruittuin in Eindhoven heeft 
tien hectare fruitbomen en gebruikt de vogelverschrik-
ker inmiddels vijf seizoenen met succes. Waar voorheen de 
kraaiachtigen de voornaamste boosdoeners waren, zijn de 
laatste paar jaar zangvogels in vooral de conferenceperen 
een probleem. ,,In mijn bedrijfsvoering ben ik altijd veel met 
proeven bezig”, vertelt Faes. ,,Deze vogelverschrikker is mij 
tot nu toe het best bevallen.” 

Sinds 2007 is er een nieuwe geluidskaart in gebruik en 
getest op twintig locaties. Van der Lans: ,,De proeven zijn 
veelbelovend, maar ik wil meer praktijkervaring opdoen. 
Daarom stel ik de kaart gratis beschikbaar bij het bestrijden 
van de kraaiachtigen.”

De beschikbare geluiden gaan in feite de strijd aan met 
alle dieren die overlast veroorzaken. Bewoners van gebou-
wen met een rieten dak bijvoorbeeld verjagen vogels die 
nestmateriaal uit het dak peuteren. Ook herten, zwijnen, 
hazen en konijnen zijn te bestrijden. Daarbij is echter het 
probleem dat het nachtdieren zijn en mensen dan al snel 
overlast ervaren van de geluiden uit het kastje. 

,,Je moet overigens de slimheid van dieren niet onder-
schatten”, geeft Van der Lans aan. ,,Zo werken meeuwen en 
kraaien met verkenners die poolshoogte komen nemen. De 
noodkreet van een soortgenoot komt met steeds wisselende 
intervallen terug, maar de verkenners kunnen die niet loka-
liseren. Daarom zullen ze uiteindelijk eieren voor hun geld 
kiezen en vertrekken.” 

De importeur heeft veel contact met ondernemers. ,,Ik 
bezoek veel beurzen en demonstratiedagen met een stand. 
Het geeft me voldoening wanneer ik merk dat boeren en 
tuinders met succes hun vogeloverlast te lijf zijn gegaan.” 

De investering in de digitale vogelverschrikker bedraagt 
tussen de 300 en 600 euro per hectare, afhankelijk van het 
aantal luidsprekers op de versterker. Het laat zich in de 
meeste gevallen snel terugbetalen. 

➢www.vogelafweer.nl

Gilles van de Lans verkoopt 
digitale vogelverschrikkers 
aan fruittelers, akkerbouwers 
en andere ondernemers.
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Lourdes is voor iedereen
Lourdes heeft een grote aantrekkingskracht 

op meestal gelovige mensen. De ZLTO orga-
niseert jaarlijks in samenwerking met VNB 
Nationale Bedevaarten een viertal reizen naar 
het Franse plaatsje.  Iedereen die dat wil kan 
intekenen voor de reizen. Het echtpaar Peeters 
uit Zundert is dit jaar ook van de partij.

,,We gaan dit jaar voor de derde keer, maar onze 
laatste reis was in 1996, dus dat is al wel 

even geleden”, vertelt Cor Peeters (79). Binnenkort 
viert ze haar tachtigste verjaardag en is ze 55 jaar 
getrouwd  met haar man Jos (82). Alle reden voor de 
zes kinderen om hun ouders een reis naar Lourdes 
aan te bieden. ,,We vinden het een hartstikke leuk 
idee, maar we betalen de reis zelf hoor”, zegt ze met 
een glimlach.

Jos en Cor Peeters koesteren al jaren de wens om 
naar Lourdes, maar ze wilden geen beslag leggen op 
de tijd van hun kinderen. ,,Die hebben het al druk 
genoeg” , vindt Peeters. 

Dochter José en haar zus Rian willen daar niets 
van weten. ,,We hebben een weekje vrijgemaakt en 
we gaan met onze ouders mee als begeleiders. Had-
den we hun wens gekend, dan hadden we dit al jaren 
geleden willen doen. De leeftijd begint mee te tellen 
en vader is minder goed ter been. Dat neemt niet 
weg dat we er met zijn vieren een mooie week van 
gaan maken.”

Een week is het niet helemaal, omdat de familie 
heeft gekozen voor een vliegreis eind mei. De passa-
giers zijn twee dagen korter onderweg dan de trein-
reizigers die in dezelfde periode zeven dagen gaan.

,,Jammer dat mijn zus Rian niet bij dit gesprek 
kan zijn”, zegt José. ,,Ze zit al 35 jaar in de verple-
ging en verricht hier thuis bij mijn ouders de man-

telzorg. Dat is fijn, ze woont op een steenworp hier 
vandaan en is in een mum van tijd hier wanneer het 
nodig is.” 

AchtergronDboerin
Zelf woont José in Oostelbeers en is achtergrond-

boerin, zoals ze het zelf noemt. ,,Ik verricht de hand- 
en spandiensten op ons varkensbedrijf en bestier het 
huishouden.” Afgelopen winter zijn de drie dochters 
uitgevlogen, twee zoons zijn nog thuis. ,,Ik heb nu wat 
meer tijd om me ook voor andere dingen in te zetten. 
Dat weekje Lourdes is dan ook geen enkel probleem.”

Jos Peeters hoort het met twinkelende ogen aan. 
,,Vorige keer toen we naar Lourdes waren zijn we 
ook in Santiago de Compestella geweest. Dat maakte 
de reis extra interessant.” ,,Daar kon je nog eens 
zien wat echte armoede is”, weet Cor Peeters zich te 
herinneren.

levenDig erf
Ze zijn van plan om zoveel mogelijk van het pro-

gramma in Lourdes mee te maken, ook al kan vader 
niet zo goed uit de voeten. ,,Wij zijn er niet voor niets 
bij”, merkt de dochter op.

Voor broer Ruud zal het een stil weekje zijn. 
Hij woont met zijn ouders op de boerderij waar 
hij zeventig koeien melkt. Zijn ouders vinden het 
prachtig dat ze nog op de boerderij wonen, omdat 
er veel aanloop is. Is het niet zakelijk, dan komen er 
wel kinderen of kleinkinderen. Peeters senior loopt 
elke dag wel naar de dieren en zat vorige week nog 
op de trekker. ,,Vorig jaar bewerkte ik het land nog 
gewoon”, zegt hij trots.

Het echtpaar komt de dagen prima door, Jos 
Peeters met zijn streekromans en oorlogsboeken en 
Cor Peeters met zwemmen, fietsen en allerlei klus-
jes. ,,Ik heb het behoorlijk druk. Nu Ruud zijn gsm 
op zak heeft is het minder geworden, maar eerst 
kreeg ik ook alle telefoontjes. Och, we hebben het 
heel goed samen, hier op het bedrijf en in de fami-
lie. We hebben een hecht gezin waarin iedereen goed 
met elkaar kan opschieten. En wanneer er zorgen 
zijn, dan delen we die samen. De reis naar Lourdes is 
een fijn vooruitzicht. Op 22 mei vertrekken we, dus 
dat begint al op te schieten. Ja, het begint nu toch 
wel te kriebelen.”

 
H e r m a n  va n  D i n t h e r

Cor en Jos Peeters en hun dochters José en Rian (niet op de foto) gaan in mei mee met de vliegreis van de ZLTO 
naar Lourdes. F o t o :  N i e u w e  O o g s t

41Z AT E R D A G  1 1  A P R I L  2 0 0 9

S a m e n l e v i n g  &  P l a t t e l a n D

Vlieg- en treinreizen
Willem Leys, pastoraal werker bij de ZLTO en mede-
organisator van de ZLTO-reizen naar Lourdes, meldt 
dat de vliegreis in mei is volgeboekt. Bij de trein-
reizen in het voor- en najaar en de vliegreis in het 
najaar zijn nog plaatsen. In sommige gevallen is er 
de mogelijkheid om een tegemoetkoming in de kos-
ten te krijgen via het Fonds voor Nieuw Welzijn. 
Meer informatie via telefoon (013) 5836223 of 
e-mail sociaal@zlto.nl.


