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Gesponsorde links 

 Computer stuk? Klik hier! 

 Kamperen? Vakantiechecklist 

 Gratis waardebepaling woning 

Uw eigen nieuws in De Gelderlander: dat 

kan! U kunt hier een bericht insturen. 

Ook kan een foto of video worden 

meegestuurd. 

Naar het Mijn Nieuws-formulier.

 

 

Levensgevaarlijke kruispunten, 

onoverzichtelijke rotondes of 

onbegrijpelijke voorrangsregels: de 

redactie multimedia is benieuwd naar de 

grootste verkeersergernissen bij u in de 

buurt. De gevaarlijkste situaties komen 

in aanmerking voor een video-

reportage. Stuur uw reactie - liefst met 

foto - naar: 

Multimedia De Gelderlander  

OPROEP REDACTIE 

 Rivierenland of KAN? 

De provincie laat West 
Maas en Waal en 
gemeente Druten niet toe 
tot de stadsregio Arnhem 

Nijmegen (KAN). Er zou te weinig 
binding zijn met deze regio.  
Liever ziet de provincie Maas en Waal 
toetreden tot regio Rivierenland.  
Wat vindt u? 
Mail uw mening naar de redactie. 

Reageer! 

Ziz is neergestreken in Wijchen. De 

kinderen van de basisscholen proberen 

haar een handje te helpen... 

Ga naar de Ziz-special  

MIJN NIEUWS MAAS EN WAAL

DOSSIERS REGIO

A15 Duiven/Zevenaar

Arnhemse Meisjes

Bellevue in Tiel

Liemerse emigranten

Donjon Nijmegen

Jubileum garnizoen Ede

Kunstproject Ziz

Masterplan Schil Doetinchem

Rijnboog Arnhem

Sonsbeek 10

Valleilijn

Angstkreten redden de maïsdoolhof 

 

 

Een maïsdoolhof is het nog niet aan de Sluissewal in Altforst, maar dat komt goed dankzij 

vogelverschrikgeluiden. Het is nu vooral een kwestie van groeien. Foto: Jan Rikken 

In de land- en tuinbouw doen ze het andersom. In boomgaarden en op akkers 

klinken angstkreten van vogels, het geschreeuw van hun natuurlijke vijanden en 

geweerknallen. Dat werkt. De afgelopen weken hebben ingeblikte angtskreten van 

kraaiachtigen als ekster, roek en kauw, zaaddieven uit de toekomstige maïsdoolhof 

aan de Sluissestraat in Altforst.  

 

Initiatiefnemer van de doolhof, Rob van Oijen, is enthousiast. "Vorig jaar hebben 

we opnieuw moeten zaaien. Toen was meer dan dertig procent van het zaaigoed 

weggepikt. Nu staan de maïsplanten tien tot vijftien centimeter hoog. Die laten de 

vogels met rust." 

 

Het verjaagsysteem van de firma Alcetsound werkt dus prima? 

 

"Nou, daar lijkt het op. Vorig jaar hadden we wel biologisch zaad gebruikt. Dat 

schijnen de vogels lekkerder te vinden dan het maïszaad dat we nu gezaaid 

hebben." 

 

Onderzoek van een Helicon-student in vijf boomgaarden waar het geluidssysteem 

was opgesteld, toonde vorig jaar aan dat Alcetsound goed werkt en de schade aan 

fruit aanzienlijk beperkt. Volgens het onderzoek is de investering van ongeveer 250 

euro per hectare bijvoorbeeld in de kersenteelt in een seizoen terug te verdienen. 

Wel wennen de dieren op den duur aan de kreten. Zaak is dus bij langdurig gebruik 

het gekrijs af te wisselen met een knalkanon, een fluitlint of het afschieten van 

gevleugelde fruitrovers.  

 

Het systeem bestaat uit een aantal speciaal ontworpen luidsprekers - één per 

hectare - en een versterker met geluidkaart. De lengte van de vogelkreten en de 

tijd tussen twee schreeuwen wisselen continu. "Het systeem werkt bijvoorbeeld 

ook op luchthaven Schiphol", zegt Gilles van der Lans, van Alcet Nederland. "We 

lazen vorig jaar over het door vogels opgegeten zaaizaad voor de doolhof in Maas 

en Waal. We hebben aangeboden onze apparatuur op proef te plaatsen. Ik ben blij 

dat het gewerkt heeft." 

 

 

 

 

AFDRUKKEN  REAGEER  STUUR DOOR   

 

Vrijdag, 1 juni 2007 - ALTFORST - Stel: in uw supermarkt klinken de hele 

dag angst - en pijnkreten van mensen in doodsnood, overstemd door 

dreigend gegrom en gebrul van leeuwen en ontsnapte gorilla's. Nee, dat 

winkelt niet lekker, daarom draaien supers liever ABBA - plaatjes en 

andere dreuteldeunen. 
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Verzakking Zevenaar

Waalfront Nijmegen

Reacties op de artikelen op deze site zijn 

meer dan welkom. Echter: schuttingtaal, 

scheldwoorden en moddergooien worden 

niet getolereerd. Dergelijke bijdragen 

komen niet voor plaatsing in 

aanmerking.  

02-06  Appelsap in aanbieding bij Weeropper 

31-05  C-meisjes strijden om titel Oost-Nederland 

31-05  Spektakel vol zang en dans voor Darfur 

31-05  Fusie scholen Druten-Zuid is zeer nabij 
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