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 MEEST BEKEKEN OP BDTV 

 

Grote brand in Reusel  
    

 

BDtv attractietest: The 
Black Hole   

 

30.000 bezoekers 
Extrema Outdoor   

 

Computer fanaten 
gaan los op Cam...
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NIEUW OP DEZE SITE

Tilburgse kermis

Dagboek vakantiemoeder

Waar ben ik?

Tour de France

Lezerstour

Zomertijd

Diverse sportdossiers

DOSSIERS

Eindexamens

Bij Jeugdzorg

Lezersjury

Koninginnedag

Bisdom

Buscrisis

Vogels veroorzaken bij boer meer 
overlast dan ooit tevoren 
 

"Elk jaar hebben boeren last van vogels, maar de overlast neemt toe. Het begint 
met één vogel en vervolgens komt de rest van de kolonie", aldus een 
woordvoerder van ZLTO. "We krijgen regelmatig meldingen van spreeuwen en 
kraaien die hooibalen openpikken en kuilen, waarin het veevoer ligt, kapotmaken. 
Daardoor kan het hooi gaan schimmelen of broeien, bovendien komen er 
uitwerpselen bij. De vogels komen ook in de stallen en dat is niet goed voor de 
hygiëne. Maar er is geen schadevergoeding voor." Agrariërs die schade 
ondervinden van de vogels, kunnen een vergoedingsverzoek doen bij het 
Faunafonds. Opmerkelijk genoeg kreeg die dit jaar minder schadeverzoeken. "Dat 
wil niet zeggen dat de overlast minder is", zegt een woordvoerder van het 
Faunafonds. "Samen met provincies zijn er opvanggebieden voor ganzen 
gecreëerd, dus dat zou een verklaring kunnen zijn voor het aantal gedaalde 
schadeverzoeken. 
De meeste schade aan grasland en tarwe wordt toch door ganzen veroorzaakt. Dat 
loopt in de miljoenen." Schade veroorzaakt door de Canadese gans, houtduif, 
zwarte kraai en kauw wordt door het Faunafonds niet uitgekeerd.  
Voor deze vogelsoorten geldt dat ze bestreden mogen worden. Duiven richtten dit 
seizoen al voor duizenden euro's schade toe aan zijn gewassen.  

AFDRUKKEN  STUUR DOOR   

  

28-07  Vliegende Hollander na een halve dag storing weer open 
28-07  Brabantse gemeenten willen snel af van transport gevaarlijke 

stoffen na bijna-botsing treinen in Tilburg 
28-07  Dump je caravan maar in de natuur 
27-07  Na blauwtong in Bavel geen maatregelen 
27-07  Reizigerszorg krijgt met subsidie meer armslag voor vaccinaties 
27-07  Van computerspelletje in zwart/wit tot geuralbum 
27-07  Commercie bedreigt veilig duiken 
27-07  Theaterfestival Boulevard loopt rustig warm 
27-07  Vrouw als advocaat overdrijft niet zo 
27-07  Verbinding Nijmegen Utrecht nachtje dicht 
27-07  Polen 'efficiënt' ingevlogen 
27-07  Poederbrief op politiebureaus in Tilburg, Rucphen en Breda 
27-07  Negen jaar cel voor moord 
27-07  Akkoord over bouw oord voor recreatie nabij 
26-07  Negen jaar cel voor moord op Loïc Ferrier 

Vrijdag 27 juli 2007 - EINDHOVEN - Kapot gepikte hooibalen, vogelpoep 
bij het voer en een beschadigde oogst. De overlast van vogels is een oud 
probleem voor agrariërs. Maar de mate waarin neemt toe, volgens de 
Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO). Bovendien vergoedt 
het Faunafonds van de overheid de schade niet.
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H E T  M E E S T  G E L E Z E N

'Nu u me toch belt: ik heb nog e...

Wantrouwen na vondst wiet in Til...

Dump je caravan maar in de natuur   

Naam en adres zijn 30 tot 70 cen...

Dode man in Schijf is Tilburger   
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