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In deze folder vindt u meer informatie over bovenstaande vogels. U leest hoe u ze herkent, wat voor
overlast ze kunnen veroorzaken, wat u kunt doen om overlast te voorkomen/te bestrijden en wie kunt
u eventueel inschakelen als u hulp nodig heeft bij de bestrijding.
Alleen als u last van bruine ratten of faraomieren heeft, komt een bestrijdingsspecialist van de
gemeente bij u langs en zorgen wij voor een oplossing. Kijk voor meer informatie op
www.gemeentemaastricht.nl en zoek op ongediertebestrijding. In alle andere gevallen bent u zelf aan
zet of kunt u terecht bij een bestrijdingsbedrijf.

Duiven
Hoe herkent u een duif?
In Nederland komen verschillende duivensoorten voor. De tamme
stadsduif komt het meeste voor. Soorten als de houtduif en de Turkse
tortel komen ook regelmatig voor. Overlast van duiven onstaat
voornamelijk als zij nesten maken op of tegen gebouwen.
Slechtvalken, haviken, sperwers, katten, vos, steenmarter en de
Oehoe (uil) zijn natuurlijke vijanden van duiven.

Wat voor overlast kunnen duiven veroorzaken?
Duiven kunnen geluidsoverlast geven. De aanwezigheid van
duivennesten op bijvoorbeeld balkons kan leiden tot overlast van duivenpoep.
De kans dat u ziek wordt van duiven is erg klein. U kunt ervoor zorgen dat duiven geen nesten
maken in de buurt van of tegen uw huis, zodat u niet in aanraking kunt komen met ontlasting en
huidschilfers van duiven.
In nesten en uitwerpselen van duiven kunnen veel verschillende beestjes leven, zoals vogelmijten en
ziekteverwekkende organismen. Uit een onderzoek blijkt dat er bij gemiddeld 8 procent van de
duiven een bacterie in hun poep zit die de papegaaienziekte veroorzaakt. Deze bacterie kan leiden
tot een longontsteking bij mensen. Jaarlijks krijgt de gemeente tussen de 10 en 25 meldingen van
vogelmijt die in de nesten van duiven leeft. Als de duiven uitvliegen, gaan vogelmijten op zoek naar
een andere gastheer, bijvoorbeeld de mens.

Hoe kunt u overlast voorkomen/bestrijden?
Om een duivenplaag en daardoor overlast te voorkomen, is het belangrijk dat duiven niet broeden op
uw balkon. In de winkel verkopen ze duivenpinnen, waarmee u kunt voorkomen dat duiven op de
rand van uw balkon gaan zitten. Met gaas kunt u eventueel uw hele balkon ontoegankelijk maken
voor duiven. Een andere mogelijkheid is om cd-schijfjes op te hangen. U kunt ook een
driedimensionale vlieger in de vorm van roofvogel of een plastic roofvogel op het balkon plaatsen om
te voorkomen dat duiven op uw balkon landen (roofvogels zijn natuurlijke vijanden van duiven).
Als er eenmaal een nest aanwezig is, dan kunt u dit het beste verwijderen. U moet dan wel een
handschoenen dragen en een mondkap voordoen om het inademen van schadelijke stoffen te
vermijden. Het verwijderen van nesten mag alleen na het uitvliegen van de jonge duiven om te
voorkomen dat er vogels dood gaan. U kunt zelf een duivennest verwijderen. Het verwijderen van
nesten van andere vogels (dus ook andere duivensoorten) is wettelijk verboden. Ook moeten nesten
met rust gelaten worden.
Als u veel overlast van duiven heeft, schakelt u best deskundige bestrijding in. Deskundige
bestrijdingsbedrijven vindt u via internet of de Gouden Gids onder de rubriek ‘ongediertebestrijding’.
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Eenden
Hoe herkent u een eend?
De eend die in Maastricht het meeste voorkomt, is de wilde eend.
Ook leven er enkele andere soorten. Eenden hebben zwemvliezen,
waterafstotende veren en zijn over het algemeen goede vliegers.
Bij de meeste soorten zijn de mannetjes kleurrijk en hebben de
vrouwtjes schutkleuren. Hun snavel is breed en plat, uitstekend
geschikt voor het eten van plantaardig voedsel waaronder gras,
waterplanten en insecten. Eenden maken nesten op beschutte en
begroeide plekken. De vrouwtjes bekleden het nest meestal met
dons dat ze uit hun borst plukken.

Wat voor overlast kunnen eenden veroorzaken?
Meestal veroorzaken eenden geen overlast. De kans dat u ziek wordt van eenden, is erg klein. U
kunt ervoor zorgen dat eenden geen nesten maken in de buurt van of tegen uw huis, zodat u niet in
aanraking komt met dode eenden of ontlasting van eenden.

Hoe kunt u overlast voorkomen/bestrijden?
Zoals gezegd veroorzaken eenden meestal geen overlast. Wel kan er sprake zijn van botulisme, een
vorm van voedselvergiftiging die vooral in de zomer slachtoffers maakt onder watervogels. Om
botulisme te voorkomen, is het belangrijk dat dode watervogels uit het water worden gehaald. U kunt
dode vogels die in het water liggen telefonisch melden bij de dierenambulance via 0900 44 33 224.
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Ganzen
Hoe herkent u een gans?
De tamme gans is een afstammeling van de grauwe gans. De
tamme gans leeft over de gehele wereld. Tamme ganzen kunnen
verschillende kleuren hebben. Ze zijn vaak wit, maar er zijn ook
bruine en bonte varianten. Ganzen leven in familieverband. Als een
mannetje en vrouwtje een koppel zijn geworden blijven ze hun leven
lang bij elkaar. Ganzen maken nesten op beschutte en begroeide
plekken. Ze rusten in groepen en gaan ook groepsgewijs op zoek
naar voedsel. Dit doen zij op open plekken langs het water.

Wat voor overlast kunnen ganzen veroorzaken?
Ganzen geven eerder hinder dan dat hun aanwezigheid een risico oplevert voor de gezondheid van
mensen. Een groep ganzen in de buurt van verkeer kan leiden tot ongelukken.
De kans dat u ziek wordt van ganzen, is erg klein. U kunt ervoor zorgen dat ganzen geen nest
maken in de buurt van of tegen uw huis, zodat u niet in aanraking komt met hun ontlasting en
huidschilfers.

Hoe kunt u overlast voorkomen/bestrijden?
Als u geen overlast wilt van ganzen, dan is het belangrijk om ze alleen natuurlijk voedsel aan te
bieden als zij dit nodig hebben. Dit is ook beter voor de gezondheid van ganzen.
Zoals gezegd veroorzaken ganzen meestal geen overlast. Wel kan er sprake zijn van botulisme, een
vorm van voedselvergiftiging die vooral in de zomer slachtoffers maakt onder watervogels. Om
botulisme te voorkomen, is het belangrijk dat dode watervogels uit het water worden gehaald. U kunt
dode vogels die in het water liggen telefonisch melden bij de dierenambulance via 0900 44 33 224.
Als u veel overlast van ganzen heeft, schakelt u best deskundige bestrijding in. Deskundige
bestrijdingsbedrijven vindt u via internet of de Gouden Gids onder de rubriek ‘ongediertebestrijding’.
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Kippen
Hoe herkent u een kip?
Kippen die loslopen op openbaar terrein zijn een
afstammelingen van de gedomesticeerde kip. De
gedomesticeerde kip is door de eeuwen gewend geraakt
aan het samenleven met mensen. Deze kip komt overal ter
wereld voor.
De tamme soorten stammen af van kippen die in ZuidoostAzië leven in bossen. De kippen die op openbare terreinen
lopen, zijn vaak achtergelaten door mensen. Kippen eten
zaden, planten, insecten en kleine gewervelde dieren. Zij zoeken beschutte nestplekken.

Wat voor overlast kunnen kippen veroorzaken?
Als kippen in groepen in de openbare ruimte dichtbij drukke verkeersaders leven, kan dit hinder
veroorzaken voor het verkeer. Hanen kunnen met hun gekraai mensen uit hun slaap houden.
De kans dat u ziek wordt van kippen is erg klein. U kunt ervoor zorgen dat kippen geen nest maken
in de buurt van of tegen uw huis, zodat u niet in aanraking komt met ontlasting en huidschilfers van
kippen. In nesten en uitwerpselen van kippen leven veel verschillende beestjes, zoals vogelmijten en
ziekteverwekkende organismen.

Hoe kunt u overlast voorkomen/bestrijden?
Als u overlast heeft van kippen, kunt u het beste contact zoeken met de eigenaar van de kippen en
samen overleggen welke oplossingen er zijn. Als u hinder heeft van kippen in de openbare ruimte,
dan kunt u dit melden via de BuitenBeter app of telefonisch bij het GemeenteLoket via 14 043.
Als u geen overlast wilt van kippen, dan is het belangrijk om ze alleen natuurlijk voedsel aan te
bieden als zij dit nodig hebben. Dit is ook beter voor de gezondheid van kippen. Heeft u de indruk dat
kippen te veel en niet geschikt voedsel krijgen en dat er daardoor overlast ontstaat in de openbare
ruimte? Praat er dan over met uw buurtbewoners.
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Meeuwen
Hoe herkent u een meeuw?
Een meeuw is over het algemeen een vrij grote vogel, meestal grijs of wit,
vaak met zwarte tekeningen op kop en snavel. De snavel is stevig en vrij
lang, de poten hebben zwemvliezen. Meeuwen hebben een schelle,
krijsende roep. De meeste meeuwen eten zowel aas als levende prooien,
meestal krabben en visjes.
De grootste soorten kunnen maar liefst 40 tot 49 jaar oud worden. Meeuwen
broeden in grote, drukke en lawaaierige groepen. Vooral de grotere
meeuwensoorten zijn slimme, nieuwsgierige en intelligente vogels. Zij
hebben ver doorontwikkelde sociale structuren.

Wat voor overlast kunnen meeuwen veroorzaken?
Als meeuwen in groepen dichtbij drukke verkeersaders leven, kan dit geluidsoverlast veroorzaken en
hinder voor het verkeer. Het komt voor dat meeuwen afvalzakken stuk scheuren die op straat staan.
Het afval verspreidt zich hierdoor en dit trekt weer andere dieren aan.
De kans dat u ziek wordt van meeuwen, is erg klein. U kunt ervoor zorgen dat meeuwen geen nest
maken in de buurt van of tegen uw huis, zodat u niet in aanraking komt met hun ontlasting en
huidschilfers.

Hoe kunt u overlast voorkomen/bestrijden?
De aanwezigheid van meeuwen en dus enige geluidsoverlast is normaal in steden. Als u overlast
heeft van meeuwen kunt u uw vuilniszak beter niet ’s avonds buiten zetten, maar liever overdag of
vlak voordat de vuilniswagen komt.
Als u geen overlast wilt van meeuwen, dan is het belangrijk om ze alleen natuurlijk voedsel aan te
bieden als ze dit nodig hebben. Dit is ook beter voor hun gezondheid. Heeft u de indruk dat
meeuwen te veel en niet geschikt voedsel krijgen en er daardoor overlast ontstaat in de openbare
ruimte? Praat er dan over met uw buurtbewoners.
Als er sprake is van botulisme, een vorm van voedselvergiftiging die vooral in de zomer slachtoffers
maakt onder watervogels, is het belangrijk dat dode watervogels uit het water worden gehaald. U
kunt dode vogels in het water telefonisch melden bij de dierenambulance via 0900 44 33 224.
Als u veel overlast van meeuwen heeft, schakelt u best deskundige bestrijding in. Deskundige
bestrijdingsbedrijven vindt u via internet of de Gouden Gids onder de rubriek ‘ongediertebestrijding’.
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