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‘Vogels in het Betuws fruit’  
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Doel van het project 
• Samen met ondernemers praktijkgerichte oplossingen 

zoeken/vinden voor het verminderen van het 
schadeprobleem m.b.t. vogels in het fruit 

• Kennisontwikkeling door samenbrengen van 
kennisinstellingen, experts, leveranciers en fruittelers 

 

• Aanpak: door uit te proberen van slimme en 
(innovatieve) technieken/strategiën de schade door 
vogels aan appels en peren te verminderen. Hoe 
houden we de schadelijke vogels in de afrijp-periode 
buiten de boomgaard? 

 



Huidige deelnemers 
 

• Dick de Kat Angelino 
• Herman en Sander de Vree 
• Gerard Vos 
• Aryan van Toorn 
• Alfred Verstegen 
• Frans van Brandenburg 
• Geert Milder 

 
Veel interesse bij andere fruittelers om ook mee te doen. 
 
Kern:  ervaringen, ideeën, kennis en apparatuur delen, probleem onder de 

 knie te krijgen! 

 



Omvang van het probleem 
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Omvang van het probleem in € 

Bron: Fauna fonds 
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Omvang van het probleem 
• Toename van schade door zangvogels (in kg) 

• Periode augustus – september/oktober 

• Grote verschillen in fruitras/type fruit 

• Invloed locatie/ligging van het perceel 

• Bestrijding kost veel tijd en aandacht 

• Vervolgschade bij bewaring 

• Geen probleem hetzelfde! 

 



Enkele middelen 
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Enkele middelen 

 



Vreemde activiteiten 

 

Kennis van soorten en 
gedrag van vogels 



Vreemde activiteiten 

 

Vervangend voer en 
drinken  
(camera toezicht) 



Doel van deze 
bijeenkomst 

• Kennis en ervaringen delen 
• Bespreken praktijkresultaten van dit project 
• Wat zijn succesvolle strategieën om schade te 

verminderen? 
• Hoe kunnen we gedrag van vogels beïnvloeden? 
• Welke technische innovatie zijn beschikbaar en 

kansrijk? 
• Wat zou er verder onderzocht/opgepakt moeten 

worden? 

 



Henk Kloen  
bespreekt nu de 

praktijkresultaten  

 
Radboud Vorage 
06-51431301 
AgriProject@hotmail.nl 

 


