25 november 2006

ACHTERGROND

3

Veehouderij Noordam uit Hellouw content met aankoop

Vogels verjagen met angstgeluiden
Het apparaat produceert een snerpend
naargeestig vogelgeschreeuw. Niet prettig om te horen, zeker
niet voor vogels. Dus
veroorzaken de talloze spreeuwen in de
Betuwe op veehouderij
Noordam geen overlast meer, sinds dit
najaar het AlcetSound
vogelafweer-systeem
in gebruik werd genomen.

Arend Noordam demonstreert zijn vogelafweersysteem.
Door: Erik Colenbrander
Fotograﬁe: William Hoogteyling

V

ogelpoep op het voerhek en vogelpoep in het
voer. Vogels zijn een ware
plaag op het bedrijf van de familie Noordam in Hellouw nabij

Zaltbommel. De nok van de stal
is met een rooster ontoegankelijk
gemaakt voor vogels. „Dit najaar
zag het weer zwart van de spreeuwen. Duizenden zaten er in de
stal. Ze gaan op zoek naar graankorrels in het voer van het vee.
We hebben ons kwaad gemaakt

F R U I T T E E LT E N S C H I P H O L
Het AlcetSound vogelafweersysteem is bekend in de fruitteelt. Ook wordt
het succesvol toegepast op Schiphol. Op de nationale luchthaven moet
vogeloverlast uiteraard voorkomen worden, maar afschot is niet toegestaan.
Sinds 2004 is het apparaat in gebruik, dat bestaat uit afspeelapparatuur
en een versterker. AlcetSound produceert bio-akoestische angstgeluiden
van vogels. De opnames zijn digitaal, waardoor het geluid ook op de lange
termijn dezelfde kwaliteit behoudt. De opnames zijn gemaakt in Zuid-Europa, vertelt leverancier Gilles van der Lans uit Rosmalen. Hoe de opnames
precies tot stand komen weet hij niet precies. „Zonder de geluidsopnames
zouden er veel vogels worden afgeschoten. Dat zeg ik tegen iedereen die
zich afvraagt hoe de angstgeluiden worden gemaakt. Maar ik sluit niet uit
dat er een vogel bij verongelukt.”
De angstgeluiden zijn hoofdzakelijk van kraaien, maar er komen ook angstgeluiden van andere vogels voor in de opnames. Ook de roep van roofvogels is te horen. De geluidsopnames kunnen in verschillende volgorde en
tijdsduur worden afgespeeld. AlcetSound wordt modulair geleverd. Elke
installatie bestaat uit een basispakket en is uit te breiden met drie extra
luidsprekers. Daarmee is het mogelijk om een oppervlakte van vier hectare
te bestrijken. Ook wordt er desgewenst een afstandsbediening geleverd.
Van der Lans: „Gewenning voorkomen is belangrijk. De beste vogelafweer
is een combinatie van methodes. Angstgeluiden ondersteund met linten,
het geluid van een jachtgeweer en de klassieke vogelverschrikkers.” Inmiddels wordt het vogelafweersysteem in de fruitteelt op zestig bedrijven
gebruikt. „In de zwarte bessenteelt zijn de kosten in een paar maanden
terugverdiend. In appelboomgaarden bedraagt de terugverdientijd ongeveer twee jaar maar in de rundveehouderij is het moeilijk te becijferen. Hoe
moet je de overlast uitdrukken in geld?” Inmiddels werkt Van der Lans ook
aan geluidsopnames om ganzen te verjagen. Het product is echter nog niet
klaar voor gebruik. „Ik ben zover dat ik de apparatuur wil gaan testen”, laat
Van der Lans weten.

en zijn op zoek gegaan naar een
afdoende oplossing.”
Arend Noordam is er de man
niet naar om zich snel zorgen te
maken, maar hij is ondernemer
genoeg om problemen die opgelost moeten worden adequaat
aan te pakken. Op internet ging
zoon Peter Noordam op zoek en
vond een aantal bedrijven die
zijn gespecialiseerd in het verjagen van vogels. „Zilverkleurige
linten worden ook veel gebruikt
om vogels te verjagen. Maar dan
zouden we de hele stal vol moeten
hangen. We hebben een open gebouwde stal met open zijwanden.
Het gaat teveel kosten om de hele
oppervlakte te voorzien van linten”, beschrijft Peter de afweging
die gemaakt is. Een opblaasbare
vogelverschrikker in de stal ziet
hij ook niet als een oplossing.

Zwarte kist
Daarom is de keuze gevallen op
een vogelafweersysteem met de
naam Alcetsound. Peter Noordam vond het product tussen het
aanbod van bedrijven op internet.
Het apparaat produceert angstgeluiden van diverse soorten vogels.
Volgens de leverancier schrikken
de koeien er niet van en is het zeer
effectief in het verjagen van vogels. Veehouderij Noordam kreeg
het apparaat voor een introductieprijs van 400 euro aangeboden.
Arend Noordam: „We hebben er
geen spijt van. Het werkt echt.

Zodra je met het apparaat in de
stal verschijnt en de versterker
aanzet verdwijnen de vogels. Er
zijn hooguit enkele tientallen vogels die toch nog telkens terugkeren in de stal.”
En inderdaad, als Arend Noordam met de draagbare zwarte kist
naar de loopstal voor het melkvee
vertrekt en het geluid aanzet, zijn
de vogels vliegensvlug verdwenen. Geen wonder, want het gekrijs dat het apparaat produceert
is niet van de lucht. Het werkt op
de lachspieren maar de vogels
schrikken er enorm van, terwijl
de koeien in de stal rustig blijven
vreten en kauwen, zonder op of
om te kijken. Noordam: „Het is
wel belangrijk om te voorkomen
dat er gewenning optreedt. Ik zet
het apparaat niet op een vaste
plaats maar loop rond door de
stal. Ook doe ik het niet op gezette
tijden maar juist onvoorspelbaar
en niet te vaak, zodat de vogels
telkens weer verrast worden.”

Ganzen
De veehoudersfamilie, die ge-

specialiseerd is in de productie
van boerenkaas en het bedrijf
de afgelopen jaren ﬂink heeft
uitgebreid, wist dankzij het AlcetSound apparaat een einde te
maken aan de vogeloverlast, zo
lijkt het. In de omgeving waar ze
boeren is er anders geen houden
meer aan. Zeker niet in de oogsttijd, als het fruit wordt geoogst.
De vele grienden en andere bosschages die in de streek voorkomen maken van de Betuwe tezamen met de talloze boomgaarden
een paradijs voor vogels.
Heeft Noordam niet overwogen
om te stoppen met het voeren van
geplet graan? Door dat product
worden de vogels immers extra
aangetrokken. Arend Noordam:
„Geplet graan voeren is goedkoper dan krachtvoer. Het draait om
kostenbeheersing. We willen dus
geplet graan blijven voeren. Dat
kan omdat we nu een effectieve
bestrijdingsmethode hebben gevonden.” Peter Noordam: „Als
ze ook met geluidsapparatuur
komen waarmee je ganzen kunt
verjagen koop ik het direct.”
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