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1 Inleiding 

Naast een uitgebreid literatuuronderzoek werd binnen dit project ook een luik veldobservaties 
uitgevoerd. Het veldonderzoek heeft tot doel een aantal vragen en hypotheses die voortvloeien 
uit de literatuurstudie te onderzoeken in de Vlaamse situatie. Over de situatie van de houtduif in 
Vlaanderen zijn immers enkel vrij algemene en vage gegevens voorhanden. Ook de specifieke 
vraagstelling rond de problematiek van duivenschade in de groenteregio vereiste een analyse in 
meer detail van de situatie in deze regio.  

Dit brengt echter automatisch een van de beperkingen van deze veldstudie naar voor. De 
veldstudie vond plaats in een gebied van 600km² in het centrum van de provincie West-
Vlaanderen. De resultaten van de veldstudie kunnen dus antwoorden geven op algemene 
kennislacunes of dienen om na te gaan of algemene conclusies uit de literatuurstudie ook geldig 
zijn voor de groenteregio in West-Vlaanderen. Wat echter niet kan is de omgekeerde beweging. 
Data verzameld in het kader van deze veldstudie zijn niet extrapoleerbaar naar heel Vlaanderen 
zonder bijkomend onderzoek. Een tweede belangrijke opmerking die gemaakt moet worden is 
dat deze veldstudie slechts één jaar duurde. Hierdoor zijn er geen herhalingen in de tijd 
mogelijk geweest. Met andere woorden, elke maand komt in de studie maar één keer voor en 
het is onmogelijk op basis van deze studie na te gaan of de waargenomen resultaten ‘typisch’ 
zijn voor deze maand, dan wel uitzonderlijk waren. De strenge wintermaanden kunnen zo 
bijvoorbeeld gezorgd hebben voor abnormale waarden, maar dit kan niet getest worden op 
basis van de verzamelde data. Zowel de temporele als de geografische limieten van deze 
veldstudie maken dat de conclusies niet zonder meer geëxtrapoleerd mogen worden naar de 
rest van Vlaanderen.  

Het veldonderzoek kan in twee grote delen opgesplitst worden: 

• maandelijkse tellingen van alle soorten duiven op een tachtigtal telpunten binnen het 
studiegebied; 

• verzamelen van informatie over jachtinspanningen en het resultaat ervan en van 
vleugels van geschoten houtduiven in samenwerking met de lokale jagers en de 
Hubertus Vereniging Vlaanderen. 

1.1 Maandelijkse tellingen  
De maandelijkse tellingen moeten een inzicht geven in het verloop van de aantallen aanwezige 
duiven in de regio. Hieruit willen we conclusies kunnen trekken over het al dan niet aanwezig 
zijn van grote aantallen migrerende duiven en van pieken in de populatiedensiteiten. Deze 
laatste vormen een belangrijk element in het kader van schaderisico’s (in combinatie met de 
schadegevoelige periodes van landbouwgewassen). De veldobservaties van de verschillende 
soorten duiven hebben tot doel ons een inzicht te geven in de onderlinge verhoudingen van de 
verschillende duivensoorten in het studiegebied. Daarnaast is het ook de bedoeling om na te 
gaan of de populatieschommelingen in de verschillende landschapstypen gelijklopend zijn, dan 
wel of er duidelijke veranderingen zijn in de aantalsverlopen in functie van de verschillende 
landschapstypes (halfopen/open, groenterijk/groentearm). Dit zou er immers op wijzen dat de 
duiven zich in de loop van het jaar duidelijk verplaatsen van het ene deel van het studiegebied 
naar andere delen in functie van de aanwezigheid van bepaalde gewassen die als voedsel 
kunnen dienen. Tot slot werd ook de verhouding tussen jonge en oudere houtduiven genoteerd 
gedurende de tellingen om een inzicht te geven in het broedseizoen en in de bijdrage van jonge 
dieren aan de waargenomen populatieschommelingen. 

Door het maandelijks noteren van de aanwezige gewassen op de telpunten en bij elke 
observatie van etende duiven aan te geven op welke gewassen ze zich bevonden, is het 
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mogelijk de habitatselectie in functie van het opnemen van voedsel door de duiven te 
analyseren. Kropanalyses zouden in het kader van voedselanalyses ook een rol kunnen spelen. 
Doordat het aanbod in het volledige gebied waarin de duiven potentieel zouden kunnen 
foerageren op elk tijdstip echter niet gekend is, laten kropanalyses van geschoten houtduiven 
niet toe om de voedselvoorkeur van de houtduiven te analyseren. 

1.2 Jachtinspanningen, resultaten en inzameling van vleugels 
Door het verzamelen van informatie bij jagers over het tijdstip, de intensiteit, de methode van 
bejaging en het aantal duiven die geschoten werden, willen we een inzicht verwerven in de 
huidige geleverde jachtinspanningen en de resultaten ervan. In het kader van aanbevelingen 
over toekomstige schadebestrijding en populatieregulerende maatregelen is de kennis van de 
huidige situatie op het terrein immers onontbeerlijk. 

De vleugels van de geschoten houtduiven laten toe om voor elke jachtdag het percentage jonge 
dieren te analyseren. Veronderstellend dat er geen herkenningseffect is van jagers of van 
risicovolle jachtactiviteit bij oudere, ervaren duiven t.o.v. de jongere minder ervaren duiven, 
geeft deze verhouding een goed beeld van de verhouding binnen de populatie op dat moment 
van het jaar. Dit laat dus toe het percentage jonge dieren in functie van het tijdstip van het jaar 
te onderzoeken. Ook dit element speelt een belangrijke rol in het kader van mogelijke 
aanbevelingen betreffende populatieregulerende maatregelen.  

1.3 Bloemkoolschade 
Naast de maandelijkse tellingen werden in het voorjaar, gedurende de eerste teelt van de 
bloemkolen, ook een aantal bloemkoolvelden opgevolgd. Hierbij werden de velden wekelijks 
bezocht en werd op een gestandaardiseerde manier op 5 punten in het veld een schatting van 
de schade door houtduiven gemaakt. Dit laat toe om de schade zowel in tijd als in ruimte te 
kwantificeren en de grootste knelpunten in verband met schaderisico’s te identificeren. Op elk 
veld werd een inschatting van de intensiteit van de gebruikte afweer gemaakt. Door voor deze 
analyse velden te selecteren die in de buurt van de telpunten gelegen zijn, laat dit toe om ook 
de relatie tussen de waargenomen schade en de getelde aantallen duiven te onderzoeken.  

1.4 Indeling rapport 
Het voorliggend rapport is als volgt ingedeeld: 

• Aantallen en densiteiten in functie van het tijdstip van het jaar en landschapstypes 

• Habitatgebruik 

• Jachtstatistieken 

• Bloemkoolschade 

Elk van deze delen wordt gekenmerkt door een gelijkaardige structuur met een korte inleiding, 
de gebruikte methodes, de resultaten, een discussie en conclusies. 

Tot slot volgt er een hoofdstuk met algemene conclusies, waarbij de verschillende delen van het 
veldwerk met elkaar in verband worden gebracht, en een hoofdstuk met algemene 
aanbevelingen naar mogelijkheden voor de toekomst.  
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2 Aantallen en densiteiten 

2.1 Opzet 
In een eerste instantie was het van belang een idee te krijgen van de densiteiten waarmee de 
verschillende duivensoorten in de regio aanwezig zijn en de schommelingen die zich daarin 
doorheen het jaar voordoen. Hiervoor werden maandelijkse tellingen opgezet waarbij de 
verschillende duivensoorten in verschillende habitattypes werden geteld. Deze verschillen in 
habitat bestonden uit sterke verschillen in de aanwezigheid van bossen, bosjes en bomenrijen 
enerzijds en een uiteenlopend aanbod aan groenteteelt anderzijds. Deze gestandaardiseerde 
manier van tellen liet toe de aantallen van de verschillende soorten onderling over de 
verschillende maanden en habitattypes met elkaar te vergelijken.  

2.2 Methodiek 

2.2.1 Tellingen 
De tellingen werden telkens tijdens de laatste volledige week van elke maand uitgevoerd. Dit is 
van belang bij het interpreteren van de gegevens per maand. 

2.2.1.1 Studiegebied 

Omwille van de praktische haalbaarheid en de specifieke problemen die rond houtduiven in de 
bloemkoolteelt heersen, werd een deel van het studiegebied in de regio met het zwaartepunt 
van de groenteteelt gesitueerd. Daarnaast werd het studiegebied ook zo gekozen dat in delen 
ervan toch aanzienlijke oppervlakten bos voorkwamen. Dit zorgde ervoor dat binnen het gebied 
zowel meer bosrijke (halfopen) als bosarme (open) landschappen voorkwamen. De keuze viel 
op een regio van 600km² in het centrum van de provincie West-Vlaanderen (Figuur 2.1). De 
regio strekt zich uit van de gemeente Tielt in het oosten tot de gemeente Houthulst in het 
westen. In Noord-Zuidelijke richting strekt het gebied zich uit van de gemeente Ruddervoorde 
tot Roeselare. Binnen dit studiegebied wordt de noordelijke rand gekenmerkt door de 
aanwezigheid van verschillende boscomplexen met als grootste de domeinen ‘Bulskampveld’ en 
‘Wijnendale’. Ook de westelijke rand van het studiegebied wordt gekenmerkt door een eerder 
halfopen landschap met verschillende kleine bosjes en een groter bos op het militair domein in 
de gemeente Houthulst. Ook de groenteteelt is binnen het studiegebied sterk zonaal verdeeld. 
In het zuidelijke deel bevindt zich een sterke concentratie ten opzichte van een veel kleiner 
areaal in het noordelijke deel. De telpunten werden op basis hiervan onderverdeeld in twee 
klassen van zeer uiteenlopend habitat voor wat zowel bebossing als groenteareaal betreft (dus 
2x2 klassen).  

2.2.1.2 Telmethode 

Voor het achterhalen van fundamentele vogel-habitat relaties in open en halfopen landschappen 
met veel landbouw vormen transect- en punttellingen een efficiënte methode (Surmacki & 
Tryjanowski 1999). Bij het gebruik van vaste telpunten worden op een aantal vaste telpunten 
gedurende een vaste korte tijdsspanne (max. 20min) alle aanwezige dieren geteld (Johnson 
1995). Dit kan gebeuren binnen een vaste afstand van het telpunt of ongeacht de afstand 
waarop dieren zich bevinden (Johnson 1995). Voor deze studie werd voor punttellingen met een 
vaste telafstand (200m) gekozen. Vanuit het oogpunt van statistische kracht en tijdsbesteding 
werd voor ongeveer 80 telpunten geopteerd. 
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Figuur 2.1: overzicht van het studiegebied met de verschillende telpunten na initiële stratificatie 
(cirkel: open landschap; vierkant: halfopen landschap; groen: grote concentratie groenteteelt; rood: lage 
concentratie groenteteelt) 
 

Bij punttellingen leidt een proefopzet met een specifieke doelstelling echter vaak tot een 
verminderde geschiktheid voor andere doelstellingen (Johnson 1995). In dit geval is een 
gestratifieerd opzet in functie van het bepalen van habitatvoorkeuren minder geschikt voor het 
schatten van de lokale densiteiten. Daarnaast hebben tellingen van vogels op akkergewassen 
als bijkomend probleem dat er verschillen in waarnemingskansen tussen de verschillende 
soorten (Atkinson et al. 2006) en de verschillende maanden kunnen bestaan. Aangezien de 
meeste duivensoorten sterk gelijkend zijn qua grootte en gedrag (behalve Turkse tortel) werden 
hier geen grote verschillen in waarnemingskans tussen de soorten onderling verwacht. Om de 
eventuele invloed van een verminderde zichtbaarheid in bepaalde maanden te detecteren 
werden de data geanalyseerd aan de hand van distance sampling (2.2.3).  

2.2.1.3 Keuze van de telpunten 

Voor de keuze van de telpunten werd gewerkt met de 1x1km UTM-hokken (= een standaard 
geografisch referentierooster). Van alle 600 hokken in het studiegebied werd telkens het 
middelpunt als potentieel telpunt uitgekozen. Via een GIS-analyse gebaseerd op de biologische 
waarderingskaart 2007 werd de beboste oppervlakte binnen een straal van 500m rond deze 
punten berekend. Het aandeel groenteteelt werd op een gelijkaardige wijze aan de hand van 
een teeltkaart uit 2005 bepaald. In beide gevallen werden de uiterste 25 % van deze punten 
weerhouden. Zo ontstonden twee klassen van zeer uiteenlopend habitat voor wat zowel 
bebossing als groenteareaal betreft (dus 2x2 klassen). Dit leidde tot een totaal van 148 
geschikte punten waaruit 78 punten werden weerhouden (zie 0). Hierbij werd rekening houden 
met het feit dat twee punten niet naast elkaar gelegen konden zijn en dus meer dan 1,4km van 
elkaar verwijderd moesten liggen om dubbeltellingen zo goed mogelijk te vermijden (Johnson 
1995) (Figuur 2.1; Figuur 2.2). In het totaal werden op die manier telkens 39 telpunten in de 
categorieën halfopen en open onderverdeeld. Respectievelijk 38 en 40 telpunten werden in de 
categorieën groentearm en groenterijk onderverdeeld. Na opname van de teeltgegevens op het 
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terrein werd op basis van het gemiddeld vastgestelde groenteareaal (2008-2009) op de 
telpunten een nieuwe verdeling gemaakt waardoor 46 telpunten als groentearm werden 
gecatalogeerd en 32 punten als groenterijk. 

 

Figuur 2.2: overzicht van het studiegebied met de verschillende telpunten na herziene stratificatie 
(cirkel: open landschap; vierkant: halfopen landschap; groen: grote concentratie groenteteelt; rood: lage 
concentratie groenteteelt) 
 

2.2.1.4 Uitvoering van de telling 

Elk telpunt werd in de laatste week van elke maand, startend in maart 2008 tot en met februari 
2009, bezocht en alle aanwezige duivensoorten in een straal van 200m rond het telpunt werden 
geteld. Het inschatten van de telcirkel op het terrein gebeurde op basis van zowel luchtfoto’s als 
aan de hand van een topografische kaart (1:10.000) (Figuur 2.3).  

Bij de houtduiven werd op het terrein telkens een onderscheid gemaakt tussen juveniele en 
adulte dieren. Juveniele houtduiven zijn makkelijk en van op grote afstand te onderscheiden 
aangezien bij deze dieren de witte nekband nog ontbreekt. Deze nekband verschijnt op een 
leeftijd van ongeveer 6 weken, kort na de start van de handpenrui (Niethammer 1970). 
Hierdoor werden enkel zeer jonge dieren als juveniel genoteerd. De veldobservaties van 
juveniele dieren geven informatie over het moment waarop de dieren uit het ei uitkippen en het 
percentage jongen binnen de populatie. 
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Figuur 2.3: voorbeeld van luchtfoto en topografische afbeelding van een telpunt met aanduiding van 
de 200m observatiebuffer 
 

Bij elk veldbezoek werden de weersomstandigheden genoteerd waarbij zowel de temperatuur 
als mate van bewolking, neerslag, mist en/of wind werden opgenomen (1=geen tot 5=zwaar). 
Het noteren van deze omstandigheden zou toelaten om later eventueel tellingen niet op te 
nemen wegens uitzonderlijke weersomstandigheden.  

 

 5 houtduif (2 juveniel), 3 stadsduif etend 

 2 Turkse tortel    rustend 

 2 houtduif, 2 holenduif   etend 

Figuur 2.4: voorbeeld van de opname van teeltaanbod, duivenaantallen en habitatgebruik 
 

De tellingen werden gespreid over 4 dagen uitgevoerd, waarbij per dag elke maand dezelfde 
punten werden bezocht. Zoals beschreven door Herzon & O’Hara (2007) werd de volgorde van 
het bezoek van deze punten elke maand gewijzigd (rijrichting en startpunt van de rondrit). 
Hierdoor werden alle punten doorheen het jaar telkens op verschillende tijdstippen (=uren na 
zonsopgang) bezocht. Van houtduiven is gekend is dat ze kort voor zonsondergang opnieuw in 
grote aantallen gaan foerageren en dit met grotere intensiteit in de wintermaanden. Het 
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opnemen van dergelijke pieken in de telmomenten wordt, om redenen van uniformiteit, best 
vermeden (Herzon & O’Hara 2007). Daarom werd besloten dit moment van de dag uit te sluiten 
uit de tellingen. De tellingen vonden dus vooral plaats in de voormiddag en vroege namiddag. 
Hierbij werd het eerste punt telkens 1 uur na zonsopgang bezocht. Dit geeft de dieren ook de 
tijd om de slaapplaatsen te verlaten en de foerageergronden te bereiken. Bij het veldbezoek 
werden de aanwezige duiven op een perceelskaart ingekleurd, met vermelding van het gedrag 
(eten of rustend) (Figuur 2.4). Het aantal duiven werd vervolgens omgerekend naar het aantal 
duiven per ha. Aangezien een telcirkel van 200 m overeenstemt met 12,56 ha komt een 
dichtheid van 1 duif/ha dus overeen met een ongeveer 12 duiven per telpunt. 

2.2.2 Statistische verwerking van de data 
De lage aantallen bij de andere soorten (zie verder) zorgden ervoor dat een statistische 
verwerking enkel voor de telgegevens bij houtduif van toepassing was. Er werd gebruik 
gemaakt van ‘Generalized Linear Modelling’ (GLM), uitgaande van een Poisson-verdeling. Deze 
analyses gebeurden in S-Plus 6.2. Vermits het over aantallen gaat zijn deze cijfers immers bijna 
per definitie niet normaal verdeeld. Er is een ondergrens die vastligt, namelijk geen dieren 
geteld, of 0 en er is bij aantallen bijna altijd een scheve verdeling naar rechts toe. Dit laatste wil 
zeggen, veel lage aantallen en enkele hogere uitschieters. Uitschieters naar beneden kunnen 
niet vermits er niet minder dan nul dieren geteld kunnen worden. 

Om de invloed van de maanden, open of halfopen landschap en groenterijk of groentearme 
telpunten op de getelde aantallen houtduif na te gaan, werden de verschillende mogelijke GLM 
modellen met elkaar vergeleken. Hierbij werden alle mogelijke modellen gebruikt vertrekkende 
van geen factoren (het null-model) tot een model waarbij de drie factoren (maand, 
groenterijk/groentearm en halfopen/open) opgenomen zijn, en ook alle mogelijke 
interactietermen tussen de factoren. Bij elke van de modellen werd de significantie van elke 
factor en van elke mogelijke interactieterm onderzocht. De verschillende modellen werden 
vervolgens met elkaar vergeleken gebruikmakend van de functie ‘Anova’ (F-test) in S-plus 6.2.  

Op basis van het uiteindelijk geselecteerde model werd tenslotte nagegaan welke factoren 
aanleiding geven tot significante verschillen (op niveau α=0,05) voor de verschillende niveaus 
ervan (bijvoorbeeld welke maanden significant van elkaar verschillen). Hiervoor werd gebruik 
gemaakt van niet-parametrische testen zoals de Kruskal-Wallis test en de bijhorende onderlinge 
vergelijkingen. Het voordeel van deze niet parametrische testen is dat ze minder 
veronderstellingen maken over (vereisten stellen aan) de verdeling van de data. 

2.2.3 Distance sampling 
Een van de grote problemen voor het bepalen van densiteiten is de veronderstelling dat alle 
dieren in het telvak geteld zijn. Met andere woorden, zolang men niet beschikt over een 
wetenschappelijke methode om de kans te bepalen dat een dier, dat aanwezig is in het telvak, 
ook effectief geteld wordt, kunnen geen schattingen van densiteiten uitgevoerd worden. Een 
methode die hiervoor meer en meer toegepast wordt is het gebruik van ‘distance sampling’ 
(voor Nederlandstalige uitleg zie Casaer & Malengreaux 2008). Door het noteren van de kortste 
afstand tussen de waargenomen dieren en het observatiepunt of de tellijn kan in een latere fase 
de waarnemingskans in functie van de afstand tot het telpunt gemodelleerd worden (Buckland 
et al. 2001). Aan de hand van deze informatie kan een correctiefactor berekend worden om 
vertrekkend van het aantal geobserveerde dieren de densiteit, het absoluut aantal dieren én het 
betrouwbaarheidsinterval voor deze waarden te berekenen.  

In het kader van deze studie is het de bedoeling aan de hand van distance sampling volgende 
vragen te kunnen beantwoorden: 
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• Blijft de kans om de houtduiven waar te nemen dezelfde in de loop van de maanden, 
m.a.w. in hoeverre geven de aantallen getelde duiven effectief een beeld van de 
aanwezige duiven of dient een correctiefactor toegepast te worden? 

• Is er een relatie tussen de groepsgrootte, de afstand waarop de groep duiven zich 
bevindt en de waarnemingskans? Indien dit zo is, zou men immers in maanden met 
grotere groepen duiven een grotere kans hebben om de dieren waar te nemen.  

Om deze vragen te beantwoorden werd per maand geëvalueerd aan de hand van welke functie 
het best de waarnemingskans in functie van de afstand (max. 200m, zie 2.2.1.2) gemodelleerd 
kan worden. Hiervoor werden vijf mogelijke functies met elkaar vergeleken (zie Tabel 2.1). Elke 
functie bestaat uit een hoofdmodel en een mogelijke bijkomende ‘aanvullende term’ (Buckland 
et al. 2001). 

Tabel 2.1: verschillende functies gebruikt voor het modelleren van de waarnemingskans 

Hoofdfunctie Aanvullende term 

Half normaal Cosinus 

Uniform Cosinus 

Uniform Simpele polynomiaal 

Hazard rate Simpele polynomiaal 

Hazard rate Hermite polynomiaal 

 

De vergelijking van de verschillende modellen gebeurde op basis van het AIC-criterium. De 
selectie van het beste model vertrekkende van de verzamelde data gebeurt door het pakket 
Distance automatisch (Buckland et al. 2001).  

Gezien het over gegroepeerde data gaat (houtduiven komen voor in groepen) wordt ook telkens 
per maand, op basis van het model, de gemiddelde groepsgrootte en het bijhorende 
betrouwbaarheidsinterval ingeschat. Deze data kunnen vergeleken worden met de gemiddelde 
groepsgrootte en hun betrouwbaarheidsinterval per maand berekend op basis van de ruwe data.  

2.3 Resultaten 
De weersomstandigheden bleken op geen enkele telling in die mate uitzonderlijk om het 
verwerpen van de data te verantwoorden. Wel werd geregeld een hoge mate van verstoring 
(landbewerking, jacht, wandeltocht,…) vastgesteld die een telling op dat moment op dat punt 
niet relevant maakte. Deze tellingen werden bijgevolg niet uitgevoerd waardoor het aantal 
getelde punten in elke maand tussen de 74 en 77 op een totaal van 78 varieerde. 

2.3.1 Houtduif 

2.3.1.1 Statistisch model 

Tabel 2.2 geeft een vergelijking tussen de verschillende mogelijke modellen. De p-waarde 
(Pr(F)) geeft aan of twee modellen significant verschillen. Zo is model 1 een model waarin alle 
termen en alle interacties zijn vervat. Bij model 2 zijn enkel de onderlinge interacties 
opgenomen in het model (de interactieterm tussen alle termen samen is weggelaten). Dit 
model heeft een hoger aantal vrijheidsgraden en ‘residuele deviantie’, maar verschil niet 
significant van model 1 en vormt dus een eenvoudiger en even valabel model. Bij model 3 zijn 
vervolgens de interacties tussen maand:bos en bos:groenten weggelaten waardoor enkel de 
interactie maand:groenten en de factoren maand, groenten en bos afzonderlijk in het model 
overblijven. Ook dit model verschilt niet significant van de model 1 , noch van model 2 en is 
dus, gezien het eenvoudiger is, te verkiezen boven de vorig twee. 
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Tabel 2.2: resultaat statistische vergelijking van de verschillende modellen houtduifdensiteiten  

# Termen Resid. Df Resid. Dev Weggelaten termen Df Deviance F Pr(F) 

1 Maand*Groenten*Bos 862 26994,88      

2 
(Maand+Groenten+Bos)

^2 
873 27411,68 -Maand:Groenten:Bos -11 -417 0,73 0,71 

3 (Maand*Groenten+Bos) 885 27924,6 
-Maand:Bos  

-Groenten:Bos 
-12 -513 0,82 0,63 

4 (Maand+Groenten+Bos) 896 28992,48 -Maand:Groenten -11 -1068 1,86 0,04 

5 (Maand+Bos) 897 29027,56 -Groenten -1 -35 0,67 0,41 

*= alle termen met alle interacties; ^2= alle termen met onderlinge interacties; += termen zonder interactie; := interactie  

Op basis van deze tabel blijkt dus dat we even goed gebruik kunnen maken van model 3, met 
enkel de interactieterm tussen maand en groenten als van het meest complexe met alle 
interactietermen. Eenmaal we ook deze interactieterm laten vallen kunnen we de factor 
groenten even goed volledig laten vallen want tussen model 3 en model 5 is er ook geen 
significant verschil (p=0,1).  

Het laten vallen van de interactieterm tussen maand en groenten is echter open voor discussie 
vermits deze interactieterm ‘marginaal’ significant is (p=0,083). Anderzijds is er geen significant 
verschil tussen model 3 en model 5 wat dan weer wel zou pleiten voor het kiezen van model 5 
dat duidelijk eenvoudiger is. Een bijkomend argument is dat in model 3 de factor groenten op 
zich niet significant is (p=0,25). Het interpreteren van p-waarden van factoren in een model 
waar ook interactietermen van deze factoren in opgenomen zijn dient echter met zeer veel 
voorzichtigheid te gebeuren. 

Tabel 2.3 geeft voor model 3 van alle factoren en interactietermen de significantie weer. Voor 
het analyseren van de verschillen tussen de verschillende niveaus van de factoren werd gebruik 
gemaakt van dit model. 

Tabel 2.3: significantie van de verschillende factoren en hun interactietermen 

 Df Deviance  Resid. Df 
Resid. 
Dev 

F Pr(F) 

NULL   909 35552,95   

Maand 11 5711 898 29841,6 8,77 0,00001 

Groenten 1 77 897 29764,56 1,30 0,25438 

Bos 1 772 896 28992,48 13,04 0,00032 

Maand:Groenten 11 1068 885 27924,6 1,64 0,08301 

: = interactie 

2.3.1.2 Tellingen 

Totaal 

De waargenomen densiteiten van houtduiven op het terrein vertonen een sterk seizoenale 
fluctuatie (Figuur 2.5). De gemiddelde aantallen die per hectare worden opgetekend kunnen in 
het winterhalfjaar (oktober-maart) oplopen tot 2,5 terwijl in het zomerhalfjaar nooit meer dan 1 
duif/ha wordt opgetekend. De densiteiten vertonen een terugval vanaf de maand februari met 
een minimum in de maanden mei tot juli. Daarna nemen de gemiddelde dichtheden opnieuw 
snel toe in de maanden augustus tot november, waarna de waarden stabiel blijven tot februari. 

De maximaal opgetekende densiteiten vertonen ongeveer hetzelfde patroon, met uitzondering 
van een hoge uitschieter in de maand januari. In deze maand werden op 1 telpunt 781 
houtduiven waargenomen, wat overeenstemt met een densiteit van ca. 62 duiven/ha. De 
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stijging tussen de maanden september en oktober en de vermoedelijke daling tussen de 
maanden februari en maart is iets meer uitgesproken voor wat de maxima betreft. De 
gemiddelde groepsgrootte (Figuur 2.6) vertoont een gelijklopend patroon. Wel wordt in de 
winter een sterkere stijging van de groepsgrootte dan van de densiteiten opgemerkt. 

 

Figuur 2.5: aantalschommelingen houtduif maart 2008 – februari 2009 (kolom: gemiddelde densiteit 
+ 95% betrouwbaarheidsinterval; lijn: maximale densiteit; de veranderingen in kleurcodes geven aan waar 
twee opeenvolgende maanden significant in aantal van elkaar verschillen op basis van de Kruskal-Wallis 
test) 
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Figuur 2.6: schommelingen in de groepsgrootte bij houtduif maart 2008 – februari 2009 (gemiddelde 
± 95% betrouwbaarheidsinterval) 
 

Statistische analyse van de waargenomen aantallen in de verschillende maanden toonde 
significante verschillen tussen de maanden onderling. Dit verschil was er in hoofdzaak tussen 
het aantal houtduiven in de zomermaanden (mei-augustus) en de maanden januari-april (Tabel 
2.4).  

Tabel 2.4: significante verschillen (α=0,05) in aantallen houtduif tussen de verschillende maanden 

Maand Jan Feb Maa Apr Mei Juni Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Jan     ∗ / + ∗ / + ∗ / + ∗ / + + ∗ ∗  

Feb     ∗ / + ∗ / + ∗ / + ∗  ∗ ∗  

Maa     ∗ ∗ ∗ ∗     

Apr     ∗ ∗ ∗ ∗     

Mei         ∗  + + 

Jun         ∗  + ∗ / + 

Jul         ∗  + ∗ / + 

Aug         ∗    

Sep             

Okt             

Nov             

Dec             

∗=Kruskal-Wallis test; += generalized linear model; grijs=vergelijking tussen opeenvolgende maanden 
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Aantal juvenielen 

 

Figuur 2.7: procentueel aandeel juveniele houtduiven t.o.v. totaal aantal houtduiven (kolommen) en 
totaal aantal juveniele houtduiven (lijn) per maand, maart 2008 – februari 2009 
 

Figuur 2.7 toont duidelijk een piek in het verschijnen van juveniele houtduiven op het terrein 
voor de maanden juli, augustus en september. Wel is het hoge percentage dieren dat in juli op 
het terrein zichtbaar is deels een gevolg van de lage densiteiten op dat moment en betreft het 
hier in absolute aantallen nog vrij lage cijfers (volle lijn op figuur). In oktober daarentegen is 
het vrij lage percentage juvenielen eerder een gevolg van de zeer hoge densiteiten aan 
houtduiven die op dat moment worden geteld. 

Habitat 

De geobserveerde aantallen houtduif die in de vier verschillende habitatklassen werden 
aangetroffen vertonen een gelijkaardig patroon als de totale aantallen (Figuur 2.8). Daarnaast 
valt op dat zowel voor de groentearme als voor de groenterijke gebieden de aantallen in 
halfopen gebied bijna heel het jaar hoger liggen dan voor de open gebieden. De factor halfopen 
versus open gebied wordt ook in het GLM-model aangegeven als een significante factor 
(p=0,0003) (zie 2.3.1.1).  

In de groenterijke gebieden lijken in de regel minder houtduiven te worden waargenomen dan 
in groentearme gebieden. De interpretatie van dit effect binnen het GLM model is moeilijker 
gezien de aanwezigheid van een significante interactieterm tussen de maand en groenterijk 
versus groentearm (tabellen 2.2 en 2.3). Dit wijst op een verandering van het belang van de 
factor groenterijk versus groentearm in de loop van het jaar. Dit belang verandert echter van 
maand tot maand zonder een echt seizoensgebonden effect te vertonen.  
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Figuur 2.8: totaal aantal geobserveerde houtduiven per habitatklasse doorheen de verschillende 
maanden 
 

2.3.1.3 Etende duiven 

Van de 13334 houtduiven die gedurende de proefperiode op de verschillende telpunten samen 
werden waargenomen waren in totaal 7686 dieren aan het foerageren. Voor verdere analyse 
hiervan werd enkel gewerkt met die punten waarop houtduiven aanwezig waren en werd het 
aandeel etende dieren als afhankelijke variabele gebruikt. Opnieuw werd gebruik gemaakt van 
‘Generalized Linear Modelling’ (GLM), ditmaal omwille van het modelleren van percentages 
gebruik makend van een Gauss-verdeling. Tabel 2.5 geeft een vergelijking tussen de 
verschillende mogelijke modellen. De p-waarde geeft de significantie weer van het vergelijken 
van het model met het bovenstaande model. 

Tabel 2.5: vergelijking verschillende modellen van het aandeel etende houtduiven 
 

Termen 
Resid. 

Df 
Resid. Dev  Df Deviance F Pr(F) 

1 Maand*Groenten*Bos 650 118,6385      

2 Maand*Groenten 674 124,3416 
-Bos-Maand:Bos-
Bos:Groenten-

Bos:Maand:Groenten 
-1 -35 0,67 0,41 

 

Hieruit blijkt model 2, waarbij de factor bos (=landschapstype) en alle interactietermen hiermee 
uit het model werden verwijderd, het meest geschikte model.  
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Tabel 2.6 geeft voor dit model de significantie van beide factoren en hun interactieterm weer.  

Tabel 2.6: significantie van de verschillend factoren en hun interactietermen 

 Df Deviance  Resid. Df 
Resid. 
Dev 

F Pr(F) 

NULL   697 136,0868   

Maand 11 6,375305 686 129,7115 3,141605 0,000372 

Groenten 1 1,084599 685 128,6269 5,879121 0,015583 

Maand:Groenten 11 4,285211 674 124,3416 2,111654 0,017740 

 

Aangezien de interactieterm tussen het voorkomen van veel of weinig groenten op een telpunt 
met de maand waarin de duiven werden waargenomen niet uit het model kan worden 
geëlimineerd is een verdere statistische analyse op beide factoren afzonderlijk niet mogelijk. 
Aangezien beide factoren afzonderlijk echter wel hoog significant zijn worden ze hieronder toch 
kort besproken.  

Maand 

Het gemiddeld aandeel etende houtduiven schommelt tussen 29% van alle dieren in december 
tot 68% in september. Verder liggen de gemiddelde waarden van de meeste andere maanden 
eerder tussen 40 en 55% (Figuur 2.9). 

 

Figuur 2.9: aandeel etende houtduiven per maand (+ 95% betrouwbaarheidsinterval) 
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Groenten 

In groenterijke gebieden bleek een significant hoger aandeel (52%) van de houtduiven te  
foerageren dan op telpunten in groentearm gebieden (43%) (Tabel 2.7).  

Tabel 2.7: vergelijking van het gemiddelde aandeel etende houtduiven op groenterijke en 
groentearme telpunten  

 Gemiddeld aandeel etende duiven 95% Betrouwbaarheidsinterval n 

Groenterijk 0,52 0,05 441 

Groentearm 0,43 0,04 257 

 

2.3.1.4 Distance sampling 

Voor 10 van de 12 maanden werd een uniforme detectiefunctie als de beste benadering 
geselecteerd (Tabel 2.8). Voor de maanden mei en oktober werd een half-normale functie als 
beste benadering geselecteerd. Met uitzondering voor de maanden maart, mei, juni en oktober 
is de waarnemingskans onafhankelijk van de afstand tot het telpunt en mag men ervan uitgaan 
dat de kans om een duif, die binnen de cirkel met straal 200 m aanwezig is, ook effectief waar 
te nemen overal 1 is (Tabel 2.8). De oorzaak waardoor in de maanden maart, mei, juni en 
oktober een afwijkend resultaat gevonden wordt kan bijvoorbeeld het ontbreken van 
waarnemingen in het eerste afstandsinterval zijn (zie Figuur 2.10) met resultaten voor de 
maand mei). Hierdoor wordt één van de veronderstellingen die gehanteerd worden voor 
distance sampling voor die maand in vraag gesteld, met name dat de waarnemingskans op het 
observatiepunt gelijk is aan 1. Voor deze vier maanden dient de waarnemingskans geschat te 
worden aan de hand van de berekende functie. Voor elke maand resulteert dit in een 
gemiddelde waarnemingskans en het betrouwbaarheidsinterval hierop (Tabel 2.8). 

 

Figuur 2.10: Verandering in detectiekans in relatie tot de observatieafstand in de maand mei 
(kolommen: vastgestelde waarden; rode lijn: gemodelleerde waarden) 
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Tabel 2.8: geselecteerde detectiefunctie en waarnemingskans (met betrouwbaarheidsinterval) per 
maand  

Betrouwbaarheidsinterval 
Maand 

Geselecteerde functie 
hoofdfunctie/aanvullende term 

Waarnemingskans 
Min Max 

Januari Uniform / polynomiaal 1 1 1 

Februari Uniform / polynomiaal 1 1 1 

Maart Uniform / cosinus 0,65 0,47 0,89 

April Uniform / polynomiaal 1 1 1 

Mei Half-normaal / cosinus 0,71 0,83 0,95 

Juni Uniform / cosinus 0,52 0,40 0,67 

Juli Uniform / cosinus 1 1 1 

Augustus Uniform / polynomiaal 1 1 1 

September Uniform / polynomiaal 1 1 1 

Oktober Half-normaal / cosinus 0,73 0,51 1 

November Uniform / cosinus 1 1 1 

December Uniform / cosinus 1 1 1 

 

Voor de maanden waarin de waarnemingskans op basis van het geselecteerde model afwijkt 
van 1 dient ook de groepsgrootte geschat te worden en wordt deze aan de hand van het model 
benaderd. De variatie op de geschatte groepsgrootte vormt een bijkomende variatieterm voor 
het schatten van de aantallen duiven per maand. Tabel 2.9 geeft de geschatte densiteiten van 
houtduiven per maand weer op basis van de ruwe data en op basis van de modelberekeningen 
via Distance. De variatie wordt door het inbrengen van de geschatte waarnemingskans aan de 
hand van de modellen groter, de onderlinge volgorde van de gemiddelde waarden per maand 
blijft echter op de twee benaderingswijzen ongeveer dezelfde. Enkel voor de maand juni werd 
een merkelijk hogere gemodelleerde waarde bekomen na correctie aan de hand van distance 
sampling. Hierdoor ligt de waarde voor deze maand hoger i.p.v. lager dan de waarden voor de 
maanden mei en augustus. Dit is echter een gevolg van de zeer lage densiteiten houtduiven die 
in deze periode waargenomen worden waardoor elke kleine verandering aanleiding geeft tot een 
wijziging in de onderlinge volgorde. 
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Tabel 2.9: vergelijking geobserveerde en gemodelleerde densiteiten 

 Geobserveerde densiteiten Distance gemodelleerde densiteiten 

Maand Gemiddelde Minimum Maximum Gemiddelde Minimum Maximum 

Maart 1,03 0,69 1,36 0,94 0,58 1,55 

April 0,84 0,51 1,17 0,83 0,56 1,24 

Mei 0,35 0,26 0,44 0,39 0,27 0,58 

Juni 0,28 0,22 0,35 0,56 0,39 0,82 

Juli 0,32 0,21 0,43 0,31 0,22 0,45 

Augustus 0,55 0,30 0,80 0,55 0,38 0,8 

September 0,79 0,50 1,08 0,79 0,53 1,17 

Oktober 1,32 0,62 2,02 1,19 0,65 2,15 

November 2,01 0,94 3,08 2,09 1,24 3,52 

December 2,14 1,14 3,14 2,16 1,30 3,6 

Januari 2,51 0,87 4,16 2,50 1,40 4,47 

Februari 1,88 1,00 2,77 1,77 1,11 2,8 

 

De gecorrigeerde data leverden in grote mate hetzelfde jaarpatroon op zoals dat bij de ruwe 
data werd waargenomen (zie Figuur 2.11).  

 

Figuur 2.11: gemodelleerde aantalschommelingen houtduif maart 2008 – februari 2009 (blauwe lijn: 
densiteit; zwarte lijn: ± 95% betrouwbaarheidsinterval) 
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Op dezelfde manier kan de groepsgrootte op basis van de ruwe data vergeleken worden met de 
groepsgrootte per maand op basis van de Distance-modellen. Figuur 2.12 geeft voor beide 
berekeningsmethoden per maand de gemiddelde groepsgrootte en de bijhorende 
betrouwbaarheidsintervallen weer. De figuur toont duidelijk aan dat zowel de grootte van de 
waargenomen groepen als het betrouwbaarheidsinterval voor beide berekeningsmethoden een 
zeer gelijkaardig patroon volgen. 

 

Figuur 2.12: vergelijking geobserveerde (rood) gemodelleerde (groen) groepsgrootte (volle lijn) met 
95% betrouwbaarheidsintervallen (stippellijn) 
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2.3.2 Holenduif 

2.3.2.1 Tellingen 

Totaal 

Uit de maandelijkse tellingen van de aanwezige holenduiven blijkt het aantal jaarrond min of 
meer constant te blijven (Figuur 2.13). Dit aantal schommelt het ganse jaar door tussen 0,05 
en 0,12 holenduiven per hectare. Ook de gemiddelde groepsgrootte en de maximale densiteiten 
vertonen geen extreme schommelingen.  

 

Figuur 2.13: aantalschommelingen holenduif maart 2008 – februari 2009 (kolom: gemiddelde densiteit 
+ 95% betrouwbaarheidsinterval; lijn: maximale densiteit) 
 

Habitat 

De (lage) aantallen van holenduif vertonen een erg wisselvallig patroon wanneer de verdeling 
ervan over de verschillende habitatklassen wordt bekeken (Figuur 2.15). Enkel in de 
wintermaanden werden meer duiven op open en groentearme telpunten waargenomen dan op 
punten met een ander habitat. 
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Figuur 2.14: schommelingen in de groepsgrootte bij holenduif maart 2008 – februari 2009 (gemiddelde 
± 95 betrouwbaarheidsinterval) 
 

 

Figuur 2.15: aantal holenduiven per habitatklasse doorheen de verschillende maanden 
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2.3.2.2 Etende duiven 

Het totaal van 1029 geobserveerde holenduiven over 12 maanden bestond uit 695 foeragerende 
dieren. De aantallen lieten geen statistische analyse over 12 maanden en 4 habitatklasses toe, 
waardoor hieronder enkel een beschrijvende vergelijking van de gemiddelde aandelen over de 
verschillende maanden en habitattypes wordt gemaakt. 

Maand  

Het aandeel etende holenduiven varieerde over de verschillende maanden tussen 44% (juni) en 
88% (september). Met uitzondering van september en november werden nooit meer dan 70% 
etende holenduiven waargenomen. 

 

Figuur 2.16: aandeel etende holenduiven per maand (+ 95% betrouwbaarheidsinterval) 
 

Groenten en landschapstype 

Een vergelijking van het gemiddelde aandeel etende duiven op de verschillende habitattypes 
toonde geen verschil tussen telpunten in halfopen of open landschap. Gemiddeld waren wel 
ongeveer 10% meer holenduiven aan het eten op groenterijke dan op groentearme punten. Ook 
deze verschillen waren echter niet significant (Tabel 2.10). 
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Tabel 2.10: vergelijking van het gemiddeld aandeel etende holenduiven per habitattype 

 Gemiddeld aandeel etende duiven 95% Betrouwbaarheidsinterval N 

Groenterijk 0,66 0,08 131 

Groentearm 0,56 0,07 160 

Halfopen 0,61 0,08 130 

Open 0,60 0,07 161 

2.3.3 Stadsduif 
Het aantal stadsduiven dat elke maand op het terrein werd waargenomen was sterk 
schommelend en varieerde tussen de 0,01 en 0,10 duiven per hectare, maar bleef in de meeste 
gevallen onder 0,05 (Figuur 2.17). Ook de gemiddelde groepsgrootte varieerde sterk tussen 1,7 
(april) en 8,2 (december) stadsduiven (Figuur 2.18). 

 

Figuur 2.17: aantalschommelingen stadsduif maart 2008 – februari 2009 (kolom: gemiddelde densiteit 
+ 95% betrouwbaarheidsinterval; lijn: maximale densiteit) 
 

Habitat 

De aantallen stadsduiven die per maand over de verschillende habitatklassen werden 
waargenomen, vertoonden een erg wisselvallig patroon, met vrij lage absolute aantallen per 
klasse. In het winterhalfjaar werden wel meer stadsduiven op groentearme telpunten 
waargenomen dan op groenterijke punten (Figuur 2.19). 
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Figuur 2.18: schommelingen groepsgrootte stadsduif maart 2008 – februari 2009 (gemiddelde ± 95% 
betrouwbaarheidsinterval) 
 

 
Figuur 2.19: aantal geobserveerde stadsduiven per habitatklasse doorheen de verschillende maanden 
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2.3.3.1 Etende duiven 

Gedurende de periode van de studie werden op de verschillende telpunten 520 stadsduiven 
waargenomen, waarvan 460 dieren aan het foerageren waren. Dergelijke aantallen stadsduiven 
lieten geen gedetailleerde analyse van het aandeel etende duiven doorheen de verschillende 
maanden en habitattypes toe. Bij een beschrijvende vergelijking van de gemiddelden per maand 
werd een variatie per maand van 50-100% etende duiven vastgesteld. Hierbij waren met 
uitzondering van maart, juni en juli in alle maanden meer dan 80% van de stadsduiven 
foeragerende dieren. Daarnaast bleken de gemiddelde aantallen op zowel groenterijke als 
groentearme punten niet sterk van elkaar te verschillen, maar werd er gemiddeld toch een iets 
groter aandeel foeragerende dieren op groenterijke en halfopen punten aangetroffen (Tabel 
2.11). 

Tabel 2.11: vergelijking van het gemiddeld aandeel etende stadsduiven per maand en per habitattype 

 Gemiddeld aandeel etende duiven 95% Betrouwbaarheidsinterval n 

Maart 0,54 0,24 19 

April 0,90 0,28 5 

Mei 1,00 - 4 

Juni 0,67 1,43 3 

Juli 0,50 0,92 4 

Augustus 1,00 - 6 

September 1,00 - 6 

Oktober 0,85 0,23 13 

November 0,98 0,05 6 

December 0,80 0,56 5 

Januari 0,89 0,26 9 

Februari 0,82 0,27 11 

Groenterijk 0,90 0,12 29 

Groentearm 0,75 0,11 62 

Halfopen 0,87 0,09 48 

Open 0,72 0,14 43 

 

2.3.4 Turkse tortel 
Het aantal Turkse tortels blijft, met uitzondering van de maanden augustus, september en 
december, gedurende het ganse jaar onder de 0,15 duiven per hectare (Figuur 2.20). De 
maximale densiteiten overschrijden daarbij nooit 2,5 duiven/ha, met uitzondering van deze 3 
maanden. De gemiddelde groepsgrootte vertoont uitschieters in augustus, september en 
december. Globaal worden in de wintermaanden grotere groepen dan in de zomermaanden 
waargenomen (Figuur 2.21). 
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Figuur 2.20: aantalschommelingen Turkse tortel maart 2008 – februari 2009 (gemiddelde + 95% 
betrouwbaarheidsinterval) 
 

 

Figuur 2.21: schommelingen groepsgrootte Turkse tortel maart 2008 – februari 2009 (gemiddelde ± 
95% betrouwbaarheidsinterval) 
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Habitat 

Een vergelijking van de verdeling van de aantallen Turkse tortels over de verschillende 
habitattypes toont een zeer variabel beeld (Figuur 2.22). De grootste uitschieters situeren zich 
in open landschap. 

 

Figuur 2.22: aantal geobserveerde Turkse tortels per habitatklasse doorheen de verschillende maanden 
 

2.3.4.1 Etende duiven 

219 van de 1118 waargenomen Turkse tortels waren foeragerende dieren, te lage aantallen om 
een statistische analyse toe te laten. Een beschrijvende vergelijking van de gemiddelden per 
maand toont een variatie van 0-42%. Met uitzondering van november oversteeg dit aandeel 
zelfs in geen enkele maand 25%. De gemiddelde aantallen per landschapstype verschilden niet 
van elkaar (Tabel 2.12). 
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Tabel 2.12: vergelijking van het gemiddeld aandeel etende Turkse tortels per maand en per 
habitattype 

 Gemiddeld aandeel etende duiven 95% Betrouwbaarheidsinterval n 

Maart 0,00 - 12 

April 0,15 0,17 18 

Mei 0,17 0,17 20 

Juni 0,13 0,14 25 

Juli 0,17 0,15 22 

Augustus 0,19 0,16 27 

September 0,17 0,16 22 

Oktober 0,10 0,23 10 

November 0,42 0,30 13 

December 0,22 0,18 18 

Januari 0,14 0,18 15 

Februari 0,15 0,18 16 

Groenterijk 0,16 0,06 123 

Groentearm 0,19 0,07 95 

Halfopen 0,18 0,07 93 

Open 0,16 0,06 125 

  
 

2.4 Discussie en conclusies 

2.4.1 Houtduif 
Verklaringen voor de seizoenale aantalsschommelingen die bij houtduiven werden 
geobserveerd, kunnen zowel in het broed- als trekgedrag van de soort worden gezocht.  

Broedseizoen en uitvliegen van de jongen  

De start van het broedseizoen kan in half landelijk, half verstedelijkte gebieden, zoals het 
studiegebied, vanaf de maand maart worden verwacht (Géroudet 1983, Cramp 1985, Bijlsma 
2002). Vanaf die periode bevindt ongeveer de helft van alle broedende dieren zich op het nest 
(Murton & Isaacson 1964, Géroudet 1983, Cramp 1985), waardoor minder dieren op het terrein 
aanwezig zijn. Daarom valt te verwachten dat het begin van het broedseizoen met een sterke 
terugval in het aantal waargenomen dieren gepaard gaat. Een dergelijke terugval wordt 
inderdaad opgemerkt, zij het eerder pas na april. Ook op basis van de via Distance 
gemodelleerde aantallen bleek er in de loop van april – mei een terugval van de waargenomen 
aantallen. Hieruit zou besloten kunnen worden dat de houtduiven in het studiegebied volop 
broeden vanaf de maand mei. 

Bij houtduiven vliegen de jongen gemiddeld anderhalve tot twee maanden na de eiafleg uit 
(Murton & Isaacson 1964, Murton & Westwood 1977, Géroudet 1983, Cramp 1985). Op basis 
van de bovenvermelde conclusie betreffende het broedseizoen zou dit vanaf juli tot een eerste 
stijging van de waargenomen aantallen moeten leiden. Een dergelijke stijging wordt in de 
verschillende analyses pas vanaf augustus waargenomen. Dit zou kunnen wijzen op een hogere 
ei- en nestmortaliteit bij legsels uit de maand mei in vergelijking tot latere, meer voedselrijke, 
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maanden. Op basis van de literatuur blijken vroege legsels inderdaad veel vatbaarder voor 
predatie omwille van het feit dat de ouders het in deze maanden moeilijker hebben om 
voldoende voedsel te verzamelen, zodat nesten vaker en voor langere tijd onbewaakt worden 
achtergelaten (Murton & Isaacson 1964).  

Het einde van de broedseizoenspiek wordt, op basis van het half verstedelijkte karakter van het 
studiegebied in augustus en september verwacht (Cramp 1985). Op dit moment zou niet enkel 
het uitvliegen van de jongen, maar ook het terug rondvliegen van de voorheen broedende 
ouderdieren tot een sterke stijging in de waargenomen aantallen moeten leiden. Een dergelijke 
sterke stijging wordt inderdaad vanaf september, maar vooral vanaf oktober, vastgesteld.  

Trekgedrag 

De stijging in oktober valt echter samen met het begin van de trekperiode naar de 
overwinteringsgebieden (Linnartz 2002, Troost & Waanders 2009). Hierdoor is het moeilijk de 
aantalstijging in die maand aan het einde van het broedseizoen of aan migratie toe te schrijven. 
De verklaring moet waarschijnlijk in een combinatie van beide factoren gezocht worden. De 
najaarstrek vindt naast de maand oktober ook voor een aanzienlijk deel nog in de maand 
november plaats (Linnartz 2002, Troost & Waanders 2009). Dit zou de verdere toename in de 
geobserveerde aantallen kunnen verklaren. 

Het aandeel buitenlandse houtduiven in de hier overwinterende populatie is uit de literatuur 
onduidelijk. Zo is gekend dat Oost-Europese vogels, in tegenstelling tot hun meer noordelijke 
soortgenoten, meer korte-afstandstrekkers zijn die veeleer in Noord-Frankrijk overwinteren 
(Sruoga et al. 2005, Hobson et al. 2009). Het vermoeden bestaat hierbij dat een groot aandeel 
van deze populatie in ons land overwintert (Hoste 1987). Dit zou in de data moeten worden 
weerspiegeld door hoge densiteiten in de maanden december tot februari, tussen de twee 
pieken in trekactiviteit in. De opgetekende densiteiten in deze maanden bevestigen dit, met 
densiteiten die gemiddeld boven 2 duiven/ha liggen.  

Volgens literatuurbronnen vindt de voorjaarstrek plaats in maart en april, met een piek in de 
tweede helft van maart en de eerste helft van april (Linnartz 2002, Troost & Waanders 2009). 
De waargenomen aantallen in deze studie vertonen na de winter echter de sterkste daling 
tussen de maanden februari en maart en in mindere mate tussen maart en april. Wel moet 
hierbij worden opgemerkt dat de maanden februari enerzijds en maart en april anderzijds in een 
ander jaar werden geteld zodat deze niet zomaar onderling vergelijkbaar zijn. Toch zou het 
geringe verschil tussen maart en april er op kunnen wijzen dat de terugtrek in 2009 
uitzonderlijk eerder in februari plaatsvond en tegen eind maart was afgerond. Trektelgegevens 
van 2009 bevestigen inderdaad een doortrekpiek die eerder in de eerste dan de tweede helft 
van maart plaatsvond (Troost & Waanders 2009). Samenvattend moet worden gesteld dat 
zowel februari als maart de belangrijkste maanden zijn waarin de sterk gefaseerde 
voorjaarstrek bij houtduiven plaatsvindt. 

Het habitatgebruik bij houtduiven blijkt in hoofdzaak door de aanwezigheid van bomen, 
bomenrijen en bosjes (halfopen gebied) te worden bepaald. Aangezien deze term geen 
interactie met de factor maand vertoonde, beperkt dit effect zich niet tot de broedtijd of 
wintermaanden. De aantalevoluties in de vier verschillende habitattypes (groenterijk/arm en 
halfopen/open) verlopen gelijkmatig in de loop van het jaar. In combinatie met het feit dat het 
statistisch model geen significante interactie vindt tussen de maanden van het jaar en het effect 
van open en halfopen gebied, geeft dit aan dat er geen grote verschuivingen plaatsvinden in de 
loop van het jaar tussen halfopen en open gebieden binnen het studiegebied. Gedurende alle 
maanden worden er meer dieren waargenomen in het halfopen gebied dan in het open gebied.  

Doorheen de verschillende maanden bleek zowat de helft van alle houtduiven aan het 
foerageren te zijn. Er werd geen effect van de beboste oppervlakte op het percentage etende 
houtduiven gevonden. De teldata tonen wel een hoger aandeel foeragerende houtduiven op 
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groenterijke telpunten. Dit zou kunnen wijzen op verplaatsingen van de vogels naar 
groenterijke gebieden om te gaan foerageren. De aanwezigheid van de interactieterm tussen de 
maand en de factor groenterijk/groentearm wijst erop dat dit effect niet constant is in de loop 
van het jaar, maar er lijkt op basis van de verzamelde gegevens geen ‘seizoens’ effect 
waarneembaar te zijn (Figuur 2.9). 

2.4.2 Holenduif 
De aantallen holenduif die op het terrein werden genoteerd liggen aanzienlijk lager dan de 
densiteiten die voor houtduiven werden opgetekend. Zelfs in de maand mei, waar de 
houtduifdensiteiten het laagste zijn (ca. 0,3/ha) ligt het aantal aanwezige holenduiven slechts 
op 1/3 hiervan. De verschillen in aantallen per maand zijn te klein om van een duidelijke 
trekperiode te spreken. Aangezien trek bij holenduiven uit onze streek goed gekend en 
beschreven is (Glutz von Blotzheim & Bauer 1980, Cramp 1985, Aebischer 2002), compenseert 
het aantal hier overwinterende vogels vermoedelijk het aantal bij ons broedende vogels dat 
zuidwaarts trekt. 

De aantallen lijken, zij het slechts indicatief, de ligging van een broedseizoenspiek in de 
maanden juni en juli te bevestigen. Dit strookt met de gegevens die hierover in de literatuur 
bekend zijn (Glutz von Blotzheim & Bauer 1980, Géroudet 1983, Cramp 1985). Net zoals bij 
houtduiven wijst de gemiddelde groepsgrootte bij holenduif in de richting van aggregaties 
tijdens de wintermaanden, zij het minder uitgesproken. 

De voorkeur van de soort voor meer open gebieden voor zowel het foerageren als broeden 
(Möckel 1997) kon in deze studie niet worden bevestigd. Enkel een hoger gemiddeld aantal 
etende duiven op groenterijke gebieden lijkt in de richting van enige selectie voor deze 
gebieden in functie van het foerageren te wijzen. 

2.4.3 Stadsduif 
Stadsduiven worden in zeer lage densiteiten in het studiegebied aangetroffen.  

Aangezien de soort in onze contreien zowat het ganse jaar door broedt, werd geen effect van 
het broedgedrag op de aanwezige aantallen verwacht (Murton et al. 1972, Géroudet 1983, 
Giunchi et al. 2007). De sterk wisselende aantallen laten niet toe hierover een uitspraak te 
doen. Ook de vastgestelde schommeling in gemiddelde groepsgrootte laat geen verdere 
conclusies toe. 

De hoge aantallen foeragerende dieren zijn een gevolg van het feit dat het onderscheid tussen 
speelduiven en verwilderde duiven in het veld niet op het zicht kan gebeuren. Ook de 
aanwezigheid van ringen sluit niet uit dat een duif verwilderd is. Rondvliegende duiven werden 
niet in de tellingen opgenomen wanneer het op basis van gedrag duidelijk speelduiven betrof. 
Dit leidt tot een artificieel verhoogd aandeel etende duiven bij de categorie ‘verwilderde duiven’ 
in de staalname. 

2.4.4 Turkse tortel 
De densiteiten van Turkse tortel vertoonden zeer lage waarden op onze staalnamepunten. In de 
literatuur wordt het trekgedrag bij deze soort verondersteld zeer beperkt te zijn (Géroudet 
1983, Van Gasteren 2002), wat door de telgegevens wordt bevestigd. 

Gegevens uit de literatuur beschrijven een broedperiode bij Turkse tortels die vooral in de 
maand maart begint, waarna de broedintensiteit doorheen het jaar afneemt (Harrison 1977, 
Géroudet 1983, Cramp 1985, Insely 2002). De grote terugval van de geobserveerde aantallen 
in de maand maart, met stijgende aantallen in de daaropvolgende maanden lijkt dit te 
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bevestigen. De geobserveerde gemiddelde groepsgroottes toonden in de wintermaanden een 
lichte aggregatie bij de Turkse tortels in het studiegebied. Dit bevestigt de beschrijving dat 
Turkse tortels in de wintermaanden grote foerageergroepen kunnen vormen (Géroudet 1983, 
Cramp 1985, Franckx & Feryn 1989). 

Het lage aandeel foeragerende Turkse tortels stemt overeen met de lage dagelijkse 
voedselbehoefte van 20 g of minder (Glutz von Blotzheim & Bauer 1980, Géroudet 1983, Cramp 
1985). Op basis van het aandeel foeragerende dieren in het studiegebied kon geen selectie van 
bepaalde landschapstypes in functie van het foerageren worden vastgesteld.  
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3 Habitatgebruik 

3.1 Opzet 
Naast informatie over de densiteiten waarmee de verschillende duivensoorten voorkomen op 
het terrein speelt ook het specifieke terreingebruik een grote rol in het kader van de 
schadeproblematiek. In hoofdstuk 2 werd in deze context de impact van halfopen/open 
gebieden en groenterijke versus groentearme gebieden van zowel alle duiven als de etende 
dieren besproken. In dit hoofdstuk wordt het habitatgebruik van alle foeragerende duiven 
vergeleken met het aanbod van de verschillende gewassen en habitatcategorieën in de 
verschillende maanden. Dit moet niet alleen toelaten het gebruik doorheen de verschillende 
maanden in kaart te brengen, de analyses leveren ook waardevolle informatie over eventuele 
positieve of negatieve preferenties en de veranderingen daarin. 

3.2 Methodiek 

3.2.1 Studiegebied en telmethodes 
De analyses in verband met het habitatgebruik werden gebaseerd op de tellingen die in het 
studiegebied beschreven onder 2.2.1.1 werden uitgevoerd. Er werd voor deze analyses enkel 
gebruik gemaakt van de waargenomen etende duiven. De overige duiven waren bijna 
uitsluitend duiven die zich in bomenrijen of op andere verhoogde elementen bevonden. 

3.2.1.1 Bepaling van aanbod en gebruik 

Bij elk veldbezoek werd voor alle percelen op kaart aangeduid wat de teelt of het landgebruik op 
dat moment was. Aangezien ook telkens van alle foeragerende duiven op kaart ingekleurd werd 
op welke teelt ze zich bevonden, liet dit toe een vergelijking te maken tussen het aanbod en het 
gebruik van de verschillende teelten (Figuur 3.1). 

 

 5 houtduif (2 juveniel), 3 stadsduif etend 

 2 turkse tortel    rustend 

 2 houtduif, 2 holenduif   etend 

Figuur 3.1: voorbeeld van de opname van teeltaanbod, duivenaantallen en habitatgebruik 
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Om dit op een vlot verwerkbare manier te doen, werden de verschillende habitatcategorieën in 
een beperkt aantal grote klassen opgedeeld. Deze onderverdeling in bredere categorieën staat 
weergegeven in Tabel 3.1. 

Tabel 3.1: onderverdeling teelten in hoofdcategorieën 

Categorie Teelten / bestemmingen 

Andere teelt gele mosterd, klaver, phacelia, tijm 

Bebouwing bebouwing, industrie, serres, wegen, fiets- en wandelpaden  

Braak ingeploegde, pas ingezaaide, braakliggende en met herbiciden behandelde percelen 

Graan gerst, rogge/triticale, tarwe, vlas  

Grasland teeltgraslanden, ruige graslanden, weilanden 

Groenten/fruit 
aardappel, aardbei, biet, boon, erwt, knolraap, kolen, prei, rabarber, schorseneer, selder, sla, 
spinazie, witloof, wortel 

Oogstresten verhakselde groenteresten, maïsstoppels, gedorste graanvelden 

Overig 
niet geoogste maïsvelden, boomgaarden, boomkweek, mest- en voederopslag, pluimvee, 
vijvers 

 

Daarnaast was het in het kader van de schade-impact door de duiven ook belangrijk om na te 
gaan wanneer en in welke mate de verschillende gewassen gevoelig zijn voor schade door 
duiven. Zo zijn de verschillende graansoorten enkel tijdens hun afrijping in de zomermaanden 
gevoelig voor duivenschade, terwijl de verschillende koolsoorten gedurende het ganse jaar 
schadegevoelig zijn. De verschillende teelten werden per maand ingedeeld in teelten met of 
zonder risico op schade. De verdeling van de verschillende schadegevoelige teelten en hun 
schadegevoelige periodes is weergegeven in Tabel 3.2. Ook koolzaad wordt zeer vaak als erg 
schadegevoelig voor houtduifschade beschouwd (Inglis et al. 1997), maar kwam in het 
studiegebied niet voor. 

Tabel 3.2: risicoperiodes (grijs) op schade bij de verschillende schadegevoelige teelten (granen: alle 
verschillende graansoorten, met uitzondering van maïs) 

 Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Boon             

Erwt             

Granen             

Kolen             

Slasoorten             

Vlas             

Witloof             

 

3.2.2 Data-analyse 
Als eerste stap werden de veranderingen in de loop van het jaar voor wat betreft het aanbod in 
kaart gebracht. Ook de procentuele aanwezigheid van schadegevoelige percelen in de loop van 
het jaar werd hierbij geanalyseerd. 

Enkel bij houtduif waren de geobserveerde aantallen etende dieren van die grootteorde dat een 
verdere analyse van het gebruik per maand mogelijk was. Door het maandelijks teeltgebruik te 
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vergelijken met het maandelijks aanbod werd voor elke maand de habitatpreferentie van de 
duiven onderzocht.  

Deze analyses werden uitgevoerd door per maand zowel het aanbod als het gebruik over alle 
telpunten, waar etende duiven waargenomen werden, te sommeren per categorie. Deze 
berekeningen werden enerzijds uitgevoerd vertrekkend van het aantal geobserveerde etende 
duiven en anderzijds door het sommeren van het aantal groepen etende duiven. Deze werkwijze 
komt overeen met een typische Design I in het kader van habitatpreferentiestudies waarbij 
zowel het aanbod als het gebruik op populatieniveau bepaald worden, zonder identificatie van 
de individuele dieren (Thomas & Taylor 1990).  

Als index voor het bepalen van de habitatpreferentie werd gebruik gemaakt van de selectie-
index (wi) zoals gedefinieerd in Manly et al. (2002). 

)/( iii aanbodgebruikw =  

Waarbij i = 1,… k staat voor het aantal teeltcategorieën en gebruiki en aanbodi voor het gebruik 
en aanbod van de categorie “i”. Hierbij wordt het aanbod van categorie “i” berekend als het 
aandeel van de totale oppervlakte die de categorie over alle telpunten inneemt. Het gebruik 
wordt berekend als het aantal duiven dat op teelt “i” foerageerde t.o.v. het totaal aantal etende 
duiven. Deze analyse werd zowel voor de categorieën uit tabel 3.1 als voor het gebruik en 
aanbod van de schadegevoelige teelten uitgevoerd (tabel 3.2).  

Om na te gaan of er voor een bepaalde maand in het algemeen (over alle categorieën heen) 
preferentie optreedt, wordt gebruik gemaakt van de χ² op basis van ‘log-likelihood’ testen 
(Manly et al. 2002). Als de p-waarde voor de bekomen χ² significant is (<0,05), is er voor die 
maand dus sprake van het voorkomen van habitatpreferentie.  

Vervolgens kan per categorie nagegaan worden of er een positieve of negatieve preferentie is 
voor die specifieke habitatcategorie en of deze preferentie significant is. Wanneer er geen 
selectie optreedt (neutraal) verschilt de waarde van wi niet significant van 1. Geprefereerde 
categorieën worden gekenmerkt door waarden die significant groter zijn dan 1. Alle 
berekeningen gebeurden aan de hand van het softwarepakket ‘adehabitat’ geschreven voor het 
programma R. Een belangrijk nadeel van bovenstaande index is dat de resultaten beïnvloed 
worden door het feit dat de som van het gebruik en het aanbod steeds samen het totale gebruik 
en het totale aanbod voor die maand vormen. Hierdoor zijn de preferentie-indexen van de 
verschillende categorieën niet onafhankelijk van elkaar. Dit leidt ertoe dat een veranderende 
voorkeur in een bepaalde categorie automatisch gepaard gaat met veranderingen in een andere 
categorie. Het sterk terugvallen van het aanbod in een bepaalde categorie kan zo plotseling 
resulteren in een positieve selectie voor deze categorie en automatisch ook in een negatieve 
selectie voor de overige categorieën. Alhoewel compositionele data-analyse hier theoretisch een 
oplossing voor zou kunnen bieden (Aebischer et al. 1993), bleek deze analysemethode niet 
toepasbaar op de data resulterend uit het veldonderzoek.  

Voor het onderzoeken van de preferentie voor schadegevoelige teelten doorheen het jaar werd 
gebruik gemaakt van de gestandaardiseerde waarde van wi. Door het standaardiseren van de 
selectie-index bekomt men een waarde die steeds gelegen is tussen 0 en 1 (Manly et al. 2002), 
waarbij 1 staat voor de hoogste preferentie. Deze preferentie-index krijgt in het pakket 
‘adehabitat’ de naam Bi. De Bi waarde geeft de waarschijnlijkheid weer dat men een dier zou 
aantreffen op een gewas indien alle gewassen in dezelfde mate zouden voorkomen. Bi wordt 
berekend aan de hand van onderstaande formule: 

∑=
i

ii wwBi
1

)/(  

 



 

35 Duiven in een West-Vlaamse context www.inbo.be

 

Aangezien voor de schadegevoelige teelten steeds wordt gewerkt met per maand slechts 2 
klassen (schadegevoelig, niet schadegevoelig) betekent een Bi>0,5 voor schadegevoelige 
teelten dat ze in die maand sterker worden geprefereerd dan de niet schadegevoelige teelten. 
De gegevens met betrekking tot de andere duivensoorten laten enkel toe een beschrijving te 
geven van het gebruik van schadegevoelige teelten. Op die manier kan het risico op schade 
door deze soorten beter worden ingeschat. 
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3.3 Resultaten 

3.3.1 Aanbod 

3.3.1.1 Teeltcategorieën 

De veranderingen in het aanbod van de verschillende categorieën in de loop van het jaar zijn, 
voor het studiegebied als geheel, weergegeven in Figuur 3.2. Aangezien het aandeel bebouwing 
constant bleef op 25%, werd dit niet in de figuur opgenomen. 

Het areaal braakliggende percelen vertoonde een piek in de maand april (28%). De 
zomermaanden werden gekenmerkt door een vrij klein areaal braakliggende gronden (ca. 5% 
van de oppervlakte). Vanaf de maand oktober nam het areaal geleidelijk toe tot ongeveer 14% 
in februari, vergelijkbaar met 13% in maart. 

Granen namen in maart 2008 3% van het totale areaal in het studiegebied in. In augustus en 
september viel dit terug op bijna nul, gevolgd door een toename tot ca. 2% in februari 2009. 

Het areaal grasland bedroeg in maart 2008 35% van het totale studiegebied. Vanaf april nam 
dit aandeel af tot een waarde van ongeveer 25% in juni tot augustus. Na een toename in 
september en oktober kwam het aandeel vanaf november 2008 terug op 35%. 

 

Figuur 3.2: procentuele verdeling van het teeltaanbod per maand (zonder bebouwde oppervlakte) 
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Groenten en fruit maakten in maart 2008 3% van het totale oppervlakteaanbod uit. In mei 
volgde een sterke toename tot 17%. Vanaf augustus verminderde het aandeel groenten en fruit 
opnieuw tot 2% in februari 2009. 

De 15% van het areaal die in maart 2008 door oogstresten werd ingenomen, viel terug tot bijna 
nul in de maanden mei tot en met september. Vanaf oktober nam het aandeel weer toe om van 
november tot februari ca. 18% van de totale oppervlakte in te nemen. 

Andere teelten waren enkel aanwezig in de maanden september tot en met maart en bedroegen 
nooit meer dan 1,5% van de totale bestudeerde oppervlakte. 

Teelten die in de categorie “overig” werden ingedeeld, besloegen in maart 2008 5% van de 
totale oppervlakte. Een scherpe terugval in de maand april werd gevolgd door een grote 
toename zodat de waarde in de maanden mei tot en met september tot 20-25% opliep. Na 
september kende dit areaal opnieuw een sterke terugval, om in februari 2009 op een minimum 
van 2% te eindigen. 

3.3.1.2 Schadegevoelige teelten 

 

Figuur 3.3: procentueel areaal aan schadegevoelige teelten t.o.v. het totale areaal per maand 
 

Het aanbod aan schadegevoelige teelten bedroeg in maart 2008 1% van het totale bestudeerde 
areaal. Vanaf mei vertoonde dit aandeel een sterke stijging tot ongeveer 8% in de maanden 
juni, juli en augustus. Vanaf september daalde het aandeel opnieuw geleidelijk tot 1% in 
februari 2009, vergelijkbaar met het aandeel in maart 2008. 
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3.3.2 Gebruik 

3.3.2.1 Houtduif 

3.3.2.1.1 Teeltcategorieën 

Maart 

χ²=625, df=7, p<0,001 

Op basis van de analyse van de aantallen etende houtduiven in maart bleek de preferentie in 
deze maand op basis van de aantallen houtduiven het sterkst voor groenten/fruit, naast een 
hoge preferentie voor braak. Verder is er een lichte preferentie voor oogstresten en graslanden. 
Het gebruik van andere teelt verschilde niet significant (p=0,743, zie Tabel 3.3) van het 
aanbod. Graan, bebouwing en overig werden sterk gemeden. 

Tabel 3.3: gebruik, aanbod en preferenties op basis van houtduifaantallen in maart 

 Gebruik Aanbod wi Standaardfout wi P 

Groenten/Frui
t 

0,144 0,028 5,063 0,478 0,001 

Braak 0,227 0,124 1,826 0,131 0,001 

Oogstresten 0,252 0,197 1,281 0,085 0,001 

Andere teelt 0,011 0,009 1,141 0,429 0,743 

Grasland 0,359 0,317 1,134 0,059 0,023 

Graan 0,008 0,026 0,286 0,127 0,001 

Bebouwing 0,000 0,254 0,000 0,000 0,001 

Overig 0,000 0,045 0,000 0,000 0,001 

 

De onderlinge vergelijking van de verschillende categorieën toonde een volgorde van preferentie 
die voor groenten/fruit significant hoger was dan voor braak. Oogstresten, andere teelt en 
grasland vertoonden een gelijkwaardige lichte preferentie. Graan, bebouwing en overig werden 
in gelijke mate gemeden. 

Tabel 3.4: onderlinge vergelijking preferentie teeltcategorieën op basis van houtduifaantallen in 
maart (grijs: niet significant verschillend) 

 
Groenten/

Fruit 
Braak Oogstresten 

Andere 
teelt 

Grasland Graan Bebouwing Overig 

Groenten/Fruit         

Braak         

Oogstresten         

Andere teelt         

Grasland         

Graan         

Bebouwing         

Overig         

 

De analyse op basis van het aantal etende groepen houtduiven toonde enkel een significant 
verschil tussen aanbod en gebruik voor oogstresten, bebouwing en overig. Deze analyse toonde 
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andere teelt als meest geprefereerde, maar de preferentie-indexen waren onderling in de 
meeste gevallen niet significant verschillend. 

April 

χ²=568, df=6, p<0,001 

In april werden braak, groenten/fruit en oogstresten sterk geprefereerd. Grasland, overig, 
bebouwing en graan werden gemeden. 

Bij de onderlinge vergelijking valt op dat braak, groenten/fruit en oogstresten in april in 
vergelijkbare mate worden geprefereerd. Percelen uit de categorieën grasland en overig worden 
gemeden. Bebouwing en graan worden niet gebruikt. 

Tabel 3.5: gebruik, aanbod en preferenties op basis van houtduifaantallen in april 

 Gebruik Aanbod wi Standaardfout wi p 

Braak 0,658 0,282 2,338 0,074 0,001 

Groenten/Frui
t 

0,085 0,044 1,933 0,279 0,001 

Oogstresten 0,083 0,050 1,684 0,246 0,005 

Grasland 0,169 0,306 0,552 0,054 0,001 

Overig 0,004 0,022 0,179 0,126 0,001 

Bebouwing 0,000 0,269 0,000 0,000 0,001 

Graan 0,000 0,027 0,000 0,000 0,001 

 

Tabel 3.6: onderlinge vergelijking preferentie teeltcategorieën op basis van houtduifaantallen in april 
(grijs: niet significant verschillend) 

 Braak 
Groenten/ 

Fruit 
Oogstresten Grasland Overig 

Bebouwin
g 

Graan 

Braak        

Groenten/Fruit        

Oogstresten        

Grasland        

Overig        

Bebouwing        

Graan        

 

Op basis van het aantal groepen houtduiven in april werd de volgorde braak, groenten/fruit en 
oogstresten omgedraaid. Voor groenten/fruit, oogstresten, grasland en overig werd geen 
significant verschil aanbod/gebruik gevonden. Bebouwing en graan werden niet gebruikt en 
vertoonden dus ook in deze analyse een gelijke negatieve preferentie. 
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Mei 

χ²=209, df=6, p<0,001 

De preferenties op basis van de aantallen etende houtduiven in mei tonen de sterkste 
preferentie voor grasland. Voor braak en overig konden geen significante verschillen tussen 
aanbod en gebruik worden vastgesteld. Groenten/fruit en graan werden in deze maand niet 
geprefereerd, bebouwing en oogstresten werden niet gebruikt. 

Tabel 3.7: gebruik, aanbod en preferenties op basis van houtduifaantallen in mei 

 Gebruik Aanbod wi Standaardfout wi p 

Grasland 0,700 0,278 2,517 0,123 0,001 

Braak 0,083 0,061 1,372 0,339 0,273 

Overig 0,183 0,228 0,803 0,126 0,119 

Groenten/Frui
t 

0,028 0,128 0,217 0,096 0,001 

Graan 0,006 0,026 0,217 0,217 0,001 

Bebouwing 0,000 0,279 0,000 0,000 0,001 

Oogstresten 0,000 0,001 0,000 0,000 0,001 

 

De onderlinge vergelijking en volgorde toont enkel een duidelijk verschil tussen de preferentie-
index voor grasland tegenover deze voor de andere categorieën. 

Tabel 3.8: onderlinge vergelijking preferentie teeltcategorieën op basis van houtduifaantallen in mei 
(grijs: niet significant verschillend) 

 Grasland Braak Overig 
Groenten/

Fruit 
Graan Bebouwing Oogstresten 

Grasland        

Braak        

Overig        

Groenten/Fruit        

Graan        

Bebouwing        

Oogstresten        

 

De analyse op basis van groepen toonde voor geen enkele categorie significante verschillen 
tussen aanbod en gebruik behalve deze waarvoor zo goed als geen gebruik werd vastgesteld 
(graan, bebouwing, oogstresten). De onderlinge verschillen en volgorde leverden geen 
significante verschillen op. 
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Juni 

χ²=90, df=6, p<0,001 

In juni werd enkel graan en grasland geprefereerd. Voor braak en groenten/fruit werd geen 
significant verschil tussen aanbod en gebruik gevonden. De categorieën overig en bebouwing 
werden in deze maand gemeden. Oogstresten werden niet gebruikt. 

Tabel 3.9: gebruik, aanbod en preferenties op basis van houtduifaantallen in juni 

 Gebruik Aanbod wi Standaardfout wi P 

Graan 0,126 0,050 2,515 0,554 0,006 

Grasland 0,559 0,290 1,930 0,143 0,001 

Braak 0,042 0,043 0,978 0,391 0,955 

Groenten/Frui
t 

0,126 0,136 0,924 0,204 0,711 

Overig 0,098 0,205 0,479 0,121 0,001 

Bebouwing 0,049 0,276 0,178 0,065 0,001 

Oogstresten 0,000 0,001 0,000 0,000 0,001 

 

Op basis van de onderlinge verschillen en volgorde in preferentie konden de verschillende 
categorieën niet worden gegroepeerd.  

Tabel 3.10: onderlinge vergelijking preferentie teeltcategorieën op basis van houtduifaantallen in juni 
(grijs: niet significant verschillend) 

 Graan Grasland Braak 
Groenten/

Fruit 
Overig Bebouwing Oogstresten 

Graan        

Grasland        

Braak        

Groenten/Fruit        

Overig        

Bebouwing        

Oogstresten        

 

Verwerking op basis van het aantal etende groepen toonde enkel voor grasland, overig, 
oogstresten en bebouwing significante verschillen tussen aanbod en gebruik. De onderlinge 
verschillen leverden geen volgorde of groepering op basis van preferentie op. 
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Juli 

χ²=300, df=6, p<0,001 

In juli werd een zeer hoge preferentie voor oogstresten vastgesteld. Daarnaast werden ook 
graan en braak sterk geprefereerd. Voor groenten/fruit kon geen significant verschil tussen 
aanbod en gebruik worden vastgesteld. Grasland werd in lichte mate gemeden, overig in zeer 
hoge mate. Bebouwing werd in juli niet gebruikt. 

Tabel 3.11: gebruik, aanbod en preferenties op basis van houtduifaantallen in juli 

 Gebruik Aanbod wi Standaardfout wi P 

Oogstresten 0,095 0,003 29,517 7,788 0,001 

Graan 0,423 0,058 7,628 0,725 0,001 

Braak  0,080 0,038 2,130 0,616 0,067 

Groenten/Frui
t 

0,168 0,177 0,951 0,181 0,786 

Grasland 0,212 0,288 0,736 0,121 0,030 

Overig 0,022 0,240 0,091 0,052 0,001 

Bebouwing 0,000 0,197 0,000 0,000 0,001 

  

De onderlinge vergelijking en volgorde van de preferentie-indexen leverde drie significant 
verschillende groepen op. Oogstresten en graan werden vergelijkbaar geprefereerd. Braak, 
groenten/fruit en grasland vertoonden een vergelijkbare neutrale index en overig en bebouwing 
werden in gelijke mate gemeden.  

Tabel 3.12: onderlinge vergelijking preferentie teeltcategorieën op basis van houtduifaantallen in juli 
(grijs: niet significant verschillend) 

 Oogstresten Graan Braak 
Groenten/

Fruit 
Grasland Overig Bebouwing 

Oogstresten        

Graan        

Braak        

Groenten/Fruit        

Grasland        

Overig        

Bebouwing        

 

Analyse van de groepen toonde enkel voor bebouwing, grasland en overig een significant 
verschil tussen aanbod en gebruik. De onderlinge verschillen leverde geen gegroepeerde 
volgorde van preferenties op.  
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Augustus 

χ²=520, df=6, p<0,001 

Oogstresten vormt de meest geprefereerde categorie in de maand augustus, maar ook graan en 
braak werden sterk geprefereerd. Voor grasland werd geen significant verschil tussen gebruik 
en aanbod gevonden. Groenten/fruit werd licht gemeden, bebouwing werd zeer sterk gemeden. 
Overig werd in augustus totaal gemeden. 

Tabel 3.13: gebruik, aanbod en preferentie-indexen op basis van houtduifaantallen in augustus 

 Gebruik Aanbod wi Standaardfout wi P 

Oogstresten 0,258 0,023 11,401 1,257 0,001 

Graan 0,047 0,005 9,357 2,755 0,002 

Braak  0,297 0,069 4,283 0,429 0,001 

Grasland 0,263 0,236 1,115 0,122 0,345 

Groenten/Frui
t 

0,127 0,210 0,606 0,103 0,001 

Bebouwing 0,008 0,217 0,039 0,027 0,001 

Overig 0,000 0,240 0,000 0,000 0,001 

 

Onderling verschilt de preferentie voor oogstresten significant t.o.v. de meeste andere teelten 
(met uitzondering van graan). Graan, braak en grasland bleken onderling een sterk gelijkende 
positieve preferentie te vertonen. Groenten/fruit vertoonde als enige een licht negatieve 
preferentie. Bebouwing en overig werden even sterk gemeden. 

Tabel 3.14: onderlinge vergelijking preferentie teeltcategorieën op basis van houtduifaantallen in 
augustus (grijs: niet significant verschillend) 

 Oogstresten Graan Braak Grasland 
Groenten/

Fruit 
Bebouwing Overig 

Oogstresten        

Graan        

Braak        

Grasland        

Groenten/Fruit        

Bebouwing        

Overig        

 

De analyse op basis van groepen etende houtduiven in augustus toonde voor overig, braak en 
bebouwing significante verschillen tussen aanbod en gebruik. Onderlinge vergelijking van de 
preferenties leverde geen gegroepeerde categorieën op. 



   

www.inbo.be Duiven in een West-Vlaamse context  44

 

September 

χ²=532, df=7, p<0,001 

In september werden, in dalende volgorde, positieve preferenties voor andere teelt, 
oogstresten, braak en groenten/fruit gevonden. De verschillen tussen aanbod en gebruik voor 
grasland toonde geen significant verschil. Overig en bebouwing werden sterk gemeden, graan 
werd niet gebruikt. 

Tabel 3.15: gebruik, aanbod en preferentie-indexen op basis van houtduifaantallen in september 

 Gebruik Aanbod wi Standaardfout wi P 

Andere teelt 0,029 0,004 6,817 1,679 0,001 

Oogstresten 0,077 0,021 3,629 0,538 0,001 

Braak  0,209 0,062 3,376 0,281 0,001 

Groenten/Frui
t 

0,295 0,173 1,704 0,113 0,001 

Grasland 0,321 0,285 1,124 0,070 0,078 

Overig 0,051 0,194 0,264 0,049 0,001 

Bebouwing 0,018 0,256 0,072 0,022 0,001 

Graan 0,000 0,004 0,000 0,000 0,001 

 

De geprefereerde teelten toonden weinig verschillen bij onderlinge vergelijking. De overige 
categorieën verschilden in hun preferentie allemaal significant van elke andere categorie. 

Tabel 3.16: onderlinge vergelijking preferentie teeltcategorieën op basis van houtduifaantallen in 
september (grijs: niet significant verschillend) 

 
Andere 
teelt 

Oogstresten Braak 
Groenten/

Fruit 
Grasland Overig Bebouwing Graan 

Andere teelt         

Oogstresten         

Braak         

Groenten/Fruit          

Grasland         

Overig         

Bebouwing         

Graan         

 

De volgorde van preferentie wijzigde in september in grote mate bij het verwerken van de 
gegevens over foeragerende duivengroepen. Braak bleek hierbij het meest geprefereerd. Het 
verschil tussen aanbod en gebruik van andere teelt, groenten/fruit en oogstresten vertoonde 
niet langer significante verschillen tussen aanbod en gebruik. 
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Oktober 

χ²=2597, df=7, p<0,001 

In oktober werden enkel oogstresten en braak sterk geprefereerd. Alle overige teelten werden 
gemeden en andere teelt, bebouwing en graan werden niet gebruikt. 

Tabel 3.17: gebruik, aanbod en preferenties op basis van houtduifaantallen in oktober 

 Gebruik Aanbod wi Standaardfout wi P 

Oogstresten 0,819 0,159 5,138 0,079 0,001 

Braak 0,156 0,072 2,174 0,166 0,001 

Overig  0,013 0,107 0,121 0,035 0,001 

Groenten/Frui
t 

0,006 0,091 0,071 0,029 0,001 

Grasland 0,005 0,285 0,019 0,008 0,001 

Andere teelt 0,000 0,002 0,000 0,000 0,001 

Bebouwing 0,000 0,274 0,000 0,000 0,001 

Graan 0,000 0,009 0,000 0,000 0,001 

  

Onderlinge vergelijking van de preferenties toont dat beide geprefereerde categorieën elk op 
zich significant van de andere verschillen. De resterende categorieën vormen samen een groep 
die gelijkwaardig wordt gemeden. 

Tabel 3.18: onderlinge vergelijking preferentie teeltcategorieën op basis van houtduifaantallen in 
oktober (grijs: niet significant verschillend) 

 Oogstresten Braak Overig 
Groenten/

Fruit 
Grasland 

Andere 
teelt 

Bebouwing Graan 

Oogstresten         

Braak         

Overig         

Groenten/Fruit         

Grasland         

Andere teelt         

Bebouwing         

Graan         

 

Een analyse op basis van groepen vertoont een sterk gelijkende preferentievolgorde. Enkel in de 
volgorde van de niet-geprefereerde teelten werd een verschuiving vastgesteld. Onderlinge 
vergelijking toonde hier enkel een verschil tussen de preferentie voor oogstresten en de andere 
teelten. 
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November 

χ²=2998, df=7, p<0,001 

In november werd enkel een preferentie voor oogstresten vastgesteld. Alle andere categorieën 
werden gemeden en andere teelt, bebouwing en graan werden niet gebruikt. Deze verschillen 
blijken ook uit de onderlinge vergelijking, waarbij enkel de preferentie voor oogstresten 
significant van de andere categorieën verschilt. 

Tabel 3.19: gebruik, aanbod en preferentie-indexen op basis van houtduifaantallen in november 

 Gebruik Aanbod wi Standaardfout wi P 

Oogstresten 0,977 0,240 4,077 0,019 0,001 

Overig 0,006 0,063 0,096 0,036 0,001 

Grasland  0,014 0,296 0,047 0,012 0,001 

Braak 0,003 0,092 0,028 0,016 0,001 

Groenten/Fruit 0,001 0,075 0,012 0,012 0,001 

Andere teelt 0,000 0,009 0,000 0,000 0,001 

Bebouwing 0,000 0,207 0,000 0,000 0,001 

Graan 0,000 0,017 0,000 0,000 0,001 

 

Tabel 3.20: onderlinge vergelijking preferentie teeltcategorieën op basis van houtduifaantallen in 
november (grijs: niet significant verschillend) 

 Oogstresten Overig Grasland Braak 
Groenten/

Fruit 
Andere 
teelt 

Bebouwing Graan 

Oogstresten         

Overig         

Grasland         

Braak         

Groenten/Fruit         

Andere teelt         

Bebouwing         

Graan         

 

Op basis van de etende groepen in november werd oogstresten het sterkst geprefereerd. Bij 
deze analyse kon geen significant verschil worden gevonden tussen het aanbod en gebruik van 
braak, grasland, groenten/fruit en overig. Alle andere categorieën werden gemeden. Dit had als 
gevolg dat braak in deze analyse als tweede in de preferentievolgorde werd geplaatst. 
Onderlinge verschillen toonden enkel een significant verschil in preferentie voor oogstresten 
t.o.v. alle andere categorieën. 
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December 

χ²=1642, df=7, p<0,001 

De analyse van de foeragerende aantallen toonden een uitgesproken preferentie voor 
oogstresten in december. Braak en grasland werden gemeden, de overige categorieën werden 
niet gebruikt. Deze verschillen komen duidelijk naar voor in de analyse van de onderlinge 
verschillen en volgorde. Oogstresten vormt hierbij duidelijk afgescheiden de meest 
geprefereerde categorie. Braak en grasland worden op een onderling vergelijkbare manier 
gemeden. De andere categorieën kennen geen gebruik en worden dus ook gegroepeerd. 

Tabel 3.21: gebruik, aanbod en preferentie-indexen op basis van houtduifaantallen in december 

 Gebruik Aanbod wi Standaardfout wi P 

Oogstresten 0,847 0,195 4,335 0,067 0,001 

Braak 0,069 0,163 0,427 0,057 0,001 

Grasland  0,084 0,304 0,275 0,033 0,001 

Andere teelt 0,000 0,005 0,000 0,000 0,001 

Bebouwing 0,000 0,233 0,000 0,000 0,001 

Graan 0,000 0,015 0,000 0,000 0,001 

Groenten/Frui
t 

0,000 0,055 0,000 0,000 0,001 

Overig 0,000 0,030 0,000 0,000 0,001 

 

Tabel 3.22: onderlinge vergelijking preferentie teeltcategorieën op basis van houtduifaantallen in 
december (grijs: niet significant verschillend) 

 Oogstresten Braak Grasland 
Andere 
teelt 

Bebouwing Graan 
Groenten/

Fruit 
Overig 

Oogstresten         

Braak         

Grasland         

Andere teelt         

Bebouwing         

Graan         

Groenten/Fruit         

Overig         

 

In de analyse van de groepen vervalt de significantie van het verschil in aanbod en gebruik van 
braak. De onderlinge verschillen plaatsen braak en grasland niet langer apart van de niet 
gebruikte categorieën. Oogstresten blijft ook bij deze analyse de meest geprefereerde categorie. 
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Januari 

χ²=1351, df=7, p<0,001 

In januari toont de analyse op basis van de aantallen een hoge preferentie voor oogstresten. 
Ook groenten/fruit wordt geprefereerd. Overig kent geen significant verschil in aanbod en 
gebruik. Grasland en braak worden gemeden, andere teelt, bebouwing en graan worden niet 
gebruikt. 

Tabel 3.23: gebruik, aanbod en preferentie-indexen op basis van houtduifaantallen in januari 

 Gebruik Aanbod wi Standaardfout wi P 

Oogstresten 0,586 0,193 3,031 0,075 0,001 

Groenten/Frui
t 

0,046 0,033 1,387 0,186 0,038 

Overig 0,027 0,023 1,173 0,208 0,404 

Grasland 0,326 0,393 0,831 0,035 0,001 

Braak 0,015 0,095 0,163 0,038 0,001 

Andere teelt 0,000 0,005 0,000 0,000 0,001 

Bebouwing 0,000 0,232 0,000 0,000 0,001 

Graan 0,000 0,026 0,000 0,000 0,001 

 

Bij onderlinge vergelijking van de preferenties en de volgorde komen 4 groepen naar voor. 
Oogstresten worden als enige sterk geprefereerd. Het verschil in preferentie tussen 
groenten/fruit, overig en grasland bleek onderling niet significant. Braak werd als enige 
categorie gemeden. Ook de niet gebruikte teelten werden onderling gegroepeerd. 

Tabel 3.24: onderlinge vergelijking preferentie teeltcategorieën op basis van houtduifaantallen in 
januari (grijs: niet significant verschillend) 

 Oogstresten 
Groenten/

Fruit 
Overig Grasland Braak 

Andere 
teelt 

Bebouwing Graan 

Oogstresten         

Groenten/Fruit         

Overig         

Grasland         

Braak         

Andere teelt         

Bebouwing         

Graan         

 

De volgorde van preferentie die door de analyse van de groepen werd bekomen verschilde niet 
van deze uit de aantallenanalyse. Aanbod en gebruik in de categorieën grasland, groenten/fruit 
en overig verschilden in deze analyse niet significant. Onderling verschilde oogstresten van de 
meeste andere categorieën. Tussen deze overige categorieën werden niet langer verschillen 
gevonden. 
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Februari 

χ²=1760, df=7, p<0,001 

In februari waren groenten/fruit de meest geprefereerde teelt op basis van foeragerende 
houtduifaantallen. Voor braak en oogstresten werden lichte preferenties opgetekend. Daarnaast 
werden grasland en graan gemeden terwijl andere teelt, bebouwing en overig niet werden 
gebruikt.  

Tabel 3.25: gebruik, aanbod en preferentie-indexen op basis van houtduifaantallen in februari 

 Gebruik Aanbod wi Standaardfout wi P 

Groenten/Frui
t 

0,315 0,028 11,269 0,492 0,001 

Braak 0,192 0,135 1,424 0,087 0,001 

Oogstresten 0,265 0,210 1,263 0,062 0,001 

Grasland 0,226 0,382 0,591 0,032 0,001 

Graan 0,003 0,010 0,255 0,147 0,001 

Andere teelt 0,000 0,005 0,000 0,000 0,001 

Bebouwing 0,000 0,221 0,000 0,000 0,001 

Overig 0,000 0,009 0,000 0,000 0,001 

 

De onderlinge verschillen en volgorde toonden groenten/fruit als enige zeer geprefereerde 
categorie. De lichte preferenties voor braak en oogstresten bleken vergelijkbaar en verschillen 
op hun beurt significant van alle niet-geprefereerde categorieën.  

Tabel 3.26: onderlinge vergelijking preferentie teeltcategorieën op basis van houtduifaantallen in 
februari (grijs: niet significant verschillend) 

 
Groenten/

Fruit 
Braak Oogstresten Grasland Graan 

Andere 
teelt 

Bebouwing Overig 

Groenten/Fruit         

Braak         

Oogstresten         

Grasland         

Graan         

Andere teelt         

Bebouwing         

Overig         

 

De analyse op basis van foeragerende groepen vertoonde een volledig andere 
preferentievolgorde. Hierbij bleek het verschil tussen aanbod en gebruik bij alle categorieën, 
behalve deze die niet werden gebruikt, niet of ‘marginaal’ significant. 
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Overzicht 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de significante preferenties voor elke maand. De 
waarden in de vakken geven de wi index aan voor alle geprefereerde habitatcategorieën in die 
maand. De drie hoogst geprefereerde habitatcategorieën van elke maand zijn telkens grijs 
gekleurd. Indien er minder dan drie geprefereerde categorieën werden vastgesteld werden enkel 
deze geprefereerde categorieën gekleurd. In 10 van de 12 maanden werd een preferentie voor 
oogstresten vastgesteld, telkens als een van de drie meest geprefereerde en in zes maanden als 
hoogst geprefereerde. Er was preferentie voor braak in acht van de 12 maanden, telkens als 
één van de drie meest geprefereerde, en in april met de hoogste preferentie.  

In vier maanden kwam groenten/fruit als een van de meest geprefereerde categorieën naar 
voor. In twee daarvan had deze categorie de hoogste preferentie. In september werd ook een 
preferentie voor groenten/fruit vastgesteld, maar in deze maand slechts als vierde in de 
preferentievolgorde. Graan kwam in drie maanden bij de meest geprefereerde teelten voor, 
waarvan eenmaal als eerste in de preferentievolgorde. Grasland werd in drie maanden 
geprefereerd, tweemaal bij de drie meest geprefereerde, eenmaal als hoogst geprefereerde. 
Andere teelt had enkel in september een positieve preferentiewaarde, zij het in die maand wel 
als meest geprefereerde categorie. 

Tabel 3.27: positieve preferenties voor de verschillende categorieën per maand (grijs: de maximaal 
drie meest geprefereerde categorieën per maand; vet: hoogste preferentie; waarde: preferentie; -: 
gemeden; °: geen preferentie; blanco: geen aanbod) 

 Oogstresten Braak 
Groenten/ 

Fruit 
Graan Grasland Andere teelt Overig 

Maa 1,281 1,826 5,063 - 1,134 ° - 

Apr 1,684 2,338 1,933 - -  - 

Mei - 1,372 - - 2,517  ° 

Jun - ° ° 2,515 1,930  - 

Jul 29,517 2,130 ° 7,628 -  - 

Aug 11,401 4,283 - 9,357 °  - 

Sep 3,629 3,376 1,704 - ° 6,817 - 

Okt 5,138 2,174 - - - - - 

Nov 4,077 - - - - - - 

Dec 4,335 - - - - - - 

Jan 3,031 - 1,387 - - - ° 

Feb 1,263 1,424 11,269 - - - - 
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3.3.2.1.2 Schadegevoelige teelten 

De gestandaardiseerde preferentie-indexen (Bi) (zie 3.2.2) voor het gebruik van 
schadegevoelige teelten (zie Tabel 3.2) door houtduif tonen een hoge preferentie (>0,66) in 
acht van de 12 maanden. Dit betekent dat in die maanden de preferentie-index voor de 
schadegevoelige teelten minstens dubbel zo hoog is als die voor teelten die op dat moment niet 
gevoelig waren voor schade. In mei en oktober ligt die preferentie veel lager op ca. 0,3. In 
november en december werden geen houtduiven etend op schadegevoelige teelten aangetroffen 
(Figuur 3.4).  

 

Figuur 3.4: preferentie-index (Bi) voor gebruik schadegevoelige teelten door houtduif 
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3.3.2.2 Holenduif 

Van 695 etende holenduiven die in de loop van de studieperiode werden waargenomen, 
bevonden slechts 57 dieren (8%) zich op een teelt die op dat moment gevoelig was voor 
duivenschade. Tijdens de hoogste pieken in de maanden juni, juli en oktober werden tot 1/3 
van alle etende holenduiven op schadegevoelige teelten waargenomen. De absolute totale 
aantallen overschrijden hierbij enkel in de maand oktober 10 holenduiven. In deze maand werd 
op een totaal van 55 etende holenduiven één enkele groep van 17 op kolen foeragerende 
holenduiven waargenomen. 

 

Figuur 3.5: maandelijkse schommelingen in het aantal en aandeel aan etende holenduiven dat zich op 
teelten met een schaderisico bevindt (kolom: aandeel t.o.v. het totaal maandelijks aantal etende 
holenduiven; lijn: absoluut maandelijks aantal holenduiven op schadegevoelige teelt)  
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3.3.2.3 Stadsduif 

Tijdens deze studie werden 460 foeragerende stadsduiven waargenomen, waarvan 18 (4%) zich 
op een perceel met een op dat moment schadegevoelige teelt bevonden. De helft daarvan werd 
in de maand augustus als 1 groep foeragerend op vlas geobserveerd.  

 

Figuur 3.6: maandelijkse schommelingen in het aantal en aandeel aan etende stadsduiven dat zich op 
teelten met een schaderisico bevindt (kolom: aandeel t.o.v. het totaal maandelijks aantal etende 
stadsduiven; lijn: absoluut maandelijks aantal stadsduiven op schadegevoelige teelt) 
  

3.3.2.4 Turkse tortel 

Van 219 etende Turkse tortels die in de loop van de studie werden waargenomen bevond geen 
enkele zich op teelten met op dat moment een risico op schade. 

3.4 Discussie en conclusies 

3.4.1 Aanbod 
Het aanbod aan de verschillende teeltcategorieën binnen ons studiegebied vertoonde sterk 
seizoenale fluctuaties. Voor de meeste van de gebruikte categorieën gebeurde de verandering in 
areaalgrootte tussen opeenvolgende maanden steeds geleidelijk. De veranderingen in 
teeltaanbod tussen de maanden maart-april, april-mei en september-oktober vertoonden 
daarentegen wel grote wijzigingen. In april nam het aandeel oogstresten sterk af en het aandeel 
braakliggende terreinen sterk toe. In mei viel dit areaal aan braak vervolgens enorm terug en 
nam het aandeel oogstresten verder af tot quasi nul. Het areaal van de categorieën overig en 
groenten/fruit nam in deze maand sterk toe. De verklaring hiervoor ligt in het feit dat in de 
maand april de meeste percelen die veelal braak of met oogstresten liggen, ingeploegd worden. 
Hierdoor stijgt het aandeel van de categorie braak waartoe de geploegde velden behoren. In 
mei worden vervolgens de meeste teelten ingezaaid waardoor het aandeel van de categorieën 
groenten/fruit en overig (vooral maïs) enorm toeneemt. Bij de overgang van september naar 
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oktober worden de eerste maïsvelden geoogst, wat resulteert in een daling van de categorie 
overig en een sterke stijging van het areaal oogstresten. 

3.4.2 Gebruik 
Het geobserveerde habitatgebruik en de geringe aantallen etende stadsduiven en Turkse tortels 
geven aan dat deze soorten, zeker binnen het studiegebied, hoogstens een verwaarloosbaar 
aandeel in de landbouwschade veroorzaken. Ook de aantallen voor holenduif wijzen in die 
richting. Deze waarnemingen in dit studiegebied sluiten echter niet uit dat de soort in regio’s, of 
lokaal, waar ze in veel grotere densiteiten voorkomt schade kan veroorzaken (Faunafonds 
2008). 

Literatuurgegevens over de dieetsamenstelling bij houtduiven vermelden dat, ongeacht de 
variatie van het aanbod, het dieet in hoofdzaak door één tot twee seizoensafhankelijke 
voedseltypen wordt gedomineerd (Cramp 1985). De data uit deze studie bevestigen dit. In tien 
van de 12 maanden werden niet meer dan drie van de zeven beschikbare habitatcategorieën 
(zonder bebouwing) geprefereerd. In drie daarvan betrof het slechts twee categorieën en in 
twee maanden (november en december) werd enkel voor één enkele categorie een preferentie 
gevonden. 

Oogstresten vormen bij houtduiven de meest geprefereerde categorie. Zelfs in juli, augustus en 
september, maanden met een zeer laag aanbod van deze categorie, bleek het gebruik ervan 
hoog, wat resulteerde in een significante voorkeur van houtduiven voor oogstresten. De 
preferentie voor maïsstoppels in de wintermaanden is in de literatuur goed gedocumenteerd 
(Schock & Tahon 1988), maar de hoge preferenties in de zomermaanden op de weinige 
verhakselde groenteresten vormen een nieuw gegeven. Enkel in mei en juni blijkt geen 
preferentie voor de categorie te bestaan.  

Braakliggende terreinen werden, zoals verwacht, in de meeste maanden geprefereerd. De 
voorkeur voor zaden en bladgroen van allerlei kruiden en gewassen maakt deze terreinen 
immers tot een zeer geschikt foerageerbiotoop (Cramp 1985). 

De preferentie voor groenten/fruit en graan viel binnen de verwachting gezien de meeste 
schadeclaims zich in deze categorieën situeren. Het feit dat de preferenties voor graangewassen 
vooral in de zomermaanden (juni, juli en augustus) aanwezig zijn strookt hier volledig mee. Wel 
verrassend hierbij is dat groenten/fruit vooral in de wintermaanden en het vroege voorjaar 
(januari tot april) werd geprefereerd. In de maand mei bleek er zelfs een negatieve preferentie 
voor groenten/fruit te bestaan. Het feit dat in groentevelden tijdens de wintermaanden minder 
vaak onkruidbestrijding wordt toegepast laat vermoeden dat het vooral de aanwezigheid van  
onkruiden is die een sterke aantrekkingskracht op de duiven uitoefent. Vanaf de maand mei 
worden vele velden opnieuw ingezaaid en aangeplant waardoor het aandeel onkruiden op deze 
velden gevoelig vermindert.  

De gegevens omtrent schadegevoelige teelten geven voor houtduiven hoge aantallen 
foeragerende dieren aan, resulterend in een hoge preferentie-index in acht van de 12 maanden. 
Negatieve uitschieters zijn echter oktober, november en december. Dit kan teruggevoerd 
worden op het feit dat in deze maanden het areaal van de sterk geprefereerde oogstresten (zie 
hoger) plots sterk toeneemt (maïs, bietenresten,…). De negatieve preferentie die in mei voor 
schadegevoelige teelten wordt opgetekend is minder eenduidig. Het aandeel schadegevoelige 
teelten neemt in deze maand sterk toe en een groot aantal schadeclaims uit de bloemkoolteelt 
(1ste vrucht) komen uit deze maand. Naast het feit dat een plots groter aanbod zelfs bij een licht 
toenemend gebruik toch kan leiden tot een daling van de preferentie-index (gezien dit een 
gestandaardiseerde, relatieve waarde is), speelt de hoge preferentie die in mei en juni voor 
graslanden wordt vastgesteld (in tegenstelling tot de andere maanden) hierbij vermoedelijk ook 
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een rol. De waargenomen negatieve preferentie betekent echter niet dat de duiven op 
dit moment van het jaar niet op deze gewassen foerageren en er schade aanrichten.  
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4 Jachtstatistieken en vleugelinzameling 

4.1 Opzet 
In Vlaanderen is de houtduif in aantallen de belangrijkste jachtwildsoort die daarenboven in heel 
Vlaanderen geschoten wordt en waarvan het afschot gekenmerkt wordt door een stijging 
gedurende de laatste 10 jaren (Scheppers & Casaer 2008). In het kader van deze studie is het 
de bedoeling een beter inzicht te krijgen in de lokale situatie binnen het studiegebied. Vooral 
gegevens omtrent de verhouding tussen het winter- en zomerafschot zijn hierbij van groot 
belang. Uit literatuurgegevens blijkt immers dat deze verhouding een belangrijke factor in het 
populatieregulerend effect van bejaging kan zijn (Defra 2005). De verwachting hierbij is dat, 
gezien de ligging van de openingstijden, de verhouding in het studiegebied naar een groot 
winteraandeel overhelt.  

4.1.1 Methodiek 
In samenwerking met het Kenniscentrum van de Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV) werd 
een oproep gedaan naar de verschillende Wildbeheereenheden (WBE’s) waarvan het 
werkingsgebied met het studiegebied overlapt (8 in totaal). Hierbij werden vrijwilligers 
gevraagd om gedurende een jaar van elke jachtactiviteit waarbij duiven geschoten werden 
jachtstatistieken nauwkeurig bij te houden (juni 2008 – mei 2009). Onder jachtactiviteiten 
worden in dit kader ook bijzondere bejaging en bestrijding verstaan. Ook werd gevraagd per 
geschoten duif 1 vleugel in te zamelen.  

4.1.2 Jachtstatistieken 

4.1.2.1 Gegevens 

De volgende gegevens werden per jachtdag (jachtactiviteit) genoteerd: 

• Jachtveldnummer 

• Datum van de jachtactiviteit 

• Aanvangs- en einduur 

• Aantal geweren 

• Aantal geschoten duiven 

• Aanwezigheid van lokkers (ja/neen) 

• Biotoop 

o Braakliggende akker, akker met teelt (+ welke teelt), weiland, bosrand of 
andere 

Deze gegevens moeten toelaten de efficiëntie van de verschillende jachtvormen (met of zonder 
lokkers, op verschillende biotopen, met 1 of meerdere geweren,...) en op de verschillende 
momenten in het jaar te onderzoeken.  

4.1.2.2 Data-analyse 

Voor de jachtefficiëntie (jachtsucces) kunnen verschillende maten worden gebruikt. Een 
klassieke maat voor de geleverde inspanning is het aantal uren jacht vermenigvuldigd met het 
aantal geweren dat deelneemt aan de jachtactiviteit (geweeruren). Omgekeerd levert dit een 
maat voor de efficiëntie, namelijk het aantal duiven die per geweer per jachtuur geschoten 
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werden (naar: Murton et al. 1974a). Gezien er echter ook een vorm van verzadiging kan 
optreden – 5 geweren beter dan 2 ? – kan ook het aantal duiven per uur geanalyseerd worden.  

Algemeen werd voor de statistische analyses dezelfde werkwijze gevolgd als toegelicht in 2.2.2. 
Gezien het ook hier ‘aantallen’ betreft (duiven, duiven per uur of duiven per uur per geweer) 
wordt voor deze analyses gebruik gemaakt van ‘Generalized Linear Models’ (GLM) met een 
Poisson-verdeling. Net zoals in vorige hoofdstukken werden de verschillende mogelijke 
modellen, vertrekkende van het meest complexe tot het eenvoudigst mogelijke, met elkaar 
vergeleken en de significantie van de verschillende factoren en interactietermen geanalyseerd. 
Het uiteindelijk beste model wordt vervolgens gebruikt om de effecten van de verschillende 
factoren na te gaan.  

De volgende relaties werden op deze manier onderzocht: 

• het aantal geschoten duiven in relatie tot het moment van het jaar, de duur van de 
jachtactiviteit, het aantal geweren en het gebruik van lokkers; 

• het aantal duiven geschoten per uur in relatie tot het moment van het jaar, het aantal 
geweren en het gebruik van lokkers; 

• het aantal duiven geschoten per uur per geweer in relatie tot het moment van het jaar, 
en het gebruik van lokkers. 

De eerste analyse werd uitgevoerd om na te gaan of het aantal geschoten duiven best 
gestandaardiseerd wordt aan de hand van het aantal uren van de jachtactiviteit, dan wel ten 
opzichte van de combinatie van het aantal deelnemende geweren en de duur van de activiteit. 

De invloed van het biotoop en de teelt werd niet statistisch onderzocht gezien deze factoren in 
de loop van het jaar veranderen waarbij sommigen enkel in de zomer terwijl andere bijna 
uitsluitend in de winter voorkomen in de verzamelde dataset. Hierdoor kunnen deze factoren 
niet ontrafeld worden van de factor maand van het afschot. 

Voor het moment in de loop van het jaar werd naast de maand ook de periode (jacht/ 
bijzondere bejaging) gebruikt in de analyse. 

4.1.3 Vleugelinzameling 
Aan de hand van de vleugels die, in aanvulling op de jachtstatistieken, ingezameld werden kan 
de leeftijd van de geschoten houtduiven bepaald worden. Deze gegevens moeten toelaten 
verdere informatie te verkrijgen over de periode van het broedseizoen in de regio, de overleving 
van de juvenielen en de wintermortaliteit bij houtduiven in het studiegebied. 

4.1.3.1 Bepalen van de leeftijdsklasse 

Bij houtduiven kan op basis van de handpenrui de leeftijd worden geschat. In eerste instantie 
wordt hierbij gecontroleerd of er juveniele handpennen aanwezig zijn. Deze handpennen worden 
gekenmerkt door een bleekbruine kleur, bleke veertippen en zijn vaak erg gesleten (Cramp 
1985). De handpennen ruien daarenboven steeds samen met de bijhorende handpendekveren. 
Deze laatste vertonen in juveniele vorm een duidelijk bruin randje (alhoewel dit op de buitenste 
kan ontbreken) (Cramp 1985). De rui bij juveniele vogels start op een leeftijd van ongeveer 6 
weken (Ginn & Melville 1983, Cramp 1985). De volgorde van de handpenrui verloopt vervolgens 
centrifugaal (van P1 tot P10), en gewoonlijk serieel (pen per pen afzonderlijk) (Ginn & Melville 
1983). De meeste vogels, ook juveniele, onderbreken hun handpenrui in de winter en ze 
hervatten die in de lente (Niethammer 1970, Murton et al. 1974b, Ginn & Melville 1983, Cramp 
1985). Bij het hervatten van de juveniele handpenrui kunnen deze (intussen) 2e-
kalenderjaarsvogels simultaan een nieuwe handpenrui starten (opnieuw vanaf P1) waardoor een 
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‘telescopisch’ ruipatroon ontstaat (Niethammer 1970). Hierdoor ontstaat een ingewikkelde 
aantal mogelijke ruipatronen bij 2e-kalenderjaarsvogels. Cramp (1985) hanteert daarom als 
stelregel: ‘Elke (niet-juveniele) vogel met een ruipatroon dat afwijkt van het rigiede adulte 
ruipatroon is waarschijnlijk een 2e-kalenderjaarsvogel’. 

Voor de leeftijdsbepaling geldt ruwweg volgende determinatiesleutel: 

1. juveniele handpennen/handpendekveren/(armpennen) aanwezig? 

a. ja         2 

b. nee         3 

2. aantal ruipunten? 

a. 0-1        juveniel 

b. 2-3        2e kalenderjaar 

3. buitenste handpennen ouder (meer sleet) dan binnenste handpennen? 

a. ja        adult 

b. nee        2e kalenderjaar 

 

Ten gevolge van een aantal vereenvoudigingen heeft de toepassing van deze 
determinatiesleutel een aantal beperkingen: 

• 2e-kalenderjaarsvogels zijn enkel in het voorjaar en de vroege zomer van adulten te 
onderscheiden. 

• Vroeg geboren juveniele vogels die in hun eerste kalenderjaar een volledige handpenrui 
doormaken, hervatten in hun 2e kalenderjaar de rui bij P1. Daarbij ruien ze verder 
volledig simultaan met adulte dieren. Ze zijn hierdoor dan niet meer te onderscheiden 
van de adulte duiven. Wel houdt de literatuur het aantal juveniele houtduiven dat een 
volledige rui in het eerste kalenderjaar doormaakt op maximaal 2% (Murton et al. 
1974a), waardoor de foutenmarge dus zeer beperkt is. 

• In laatste instantie moeten die juvenielen worden vermeld die zeer laat op het jaar 
worden geboren (oktober-november) en dus voor de winter niet meer ruien. Deze 
dieren starten hun primaire rui in het tweede kalenderjaar samen met de nieuwe 
juvenielen van dat jaar. De tweedejaars duiven kunnen echter makkelijk worden 
onderscheiden van de nieuwe juveniele duiven door de veel sterkere sleet van hun 
handpennen (Ginn & Melville 1983, Cramp 1985). 

4.1.3.2 Bepalen van de maand van ontluiken 

Een volledige ruicyclus bij houtduiven bedraagt 7 tot 8 maanden (Niethammer 1970). Aangezien 
de handpennen hierbij serieel worden geruid kom dit neer op een gemiddelde van 3 tot 3,5 
weken per geruide handpen (Ginn & Melville 1983, Cramp 1985). Bij juvenielen verloopt de rui 
iets sneller (Niethammer 1970), waardoor het raadzaam is bij juvenielen eerder een ruisnelheid 
van 3 weken per handpen te hanteren. Vertrekkend van het gegeven dat juvenielen hun 
handpenrui vrij constant op een leeftijd van ca. 6 weken (45 dagen) (na ontluiken) starten 
(Niethammer 1970, Ginn & Melville 1983, Cramp 1985), kan op basis van het ruischema en de 
afschotdatum de maand van ontluiken worden afgeleid. 

Voorbeeld: Een juveniele duif wordt op 16 oktober gestrekt. In de handvleugel is op dat 
moment de 7de juveniele handpen gevallen en is een nieuwe veer voor 1/3 volgroeid. 
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Handpennen 8 tot 10 zijn dan nog juveniele pennen. Dit wil zeggen dat al 6 handpennen werden 
geruid. De bepaling van de geboortemaand gebeurt dan als volgt: 

afschotdatum – [(#geruide veren * 21 dagen) + 45 dagen] = geboortedatum 

21/10 – [(6x21)+45] = 19/05 

Afhankelijk van de grootte van de groeiende veer wordt vervolgens nog 0-21 dagen afgetrokken 
voor een nauwkeuriger schatting. 

19/05 – 7 = 12/05 

De geboortemaand van deze duif wordt bijgevolg vastgesteld op de maand mei. 
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4.2 Resultaten 

4.2.1 Jachtstatistieken 
13 vrijwilligers uit drie WBE’s (Ijzervalleien, De Mandelvallei, Tussen Ijzer en Houtland) 
reageerden positief op de vraag om jachtstatistieken bij te houden. Hiervan waren 8 vrijwilligers 
ook bereid om vleugels in te zamelen. Uiteindelijk werden de jachtstatistieken van 8 vrijwilligers 
en de ingezamelde vleugels van 6 vrijwilligers ontvangen en verwerkt. Van 1 vrijwilliger werd 
een laattijdige inschrijving ontvangen, maar gezien het hier slechts de rapportage van de 
maanden december, januari en februari betrof konden deze niet mee worden verwerkt. In het 
totaal werden gegevens van 58 jachtdagen verwerkt (982 geschoten duiven). Daarnaast werden 
1334 vleugels ingezameld en geanalyseerd. De discrepantie tussen het aantal ingezamelde 
vleugels en het aantal gerapporteerde duiven is terug te voeren op het feit dat niet van alle 
jachtactiviteiten een rapport werd ontvangen. 

4.2.1.1 Beschrijving van de resultaten 

4.2.1.1.1 Jachtinspanning en afschot 

Bij de gerapporteerde verdeling van de jachtinspanning is het zwaartepunt in de maanden 
augustus tot december gelegen (Tabel 4.1). Zowel de procentuele verdeling van de 
gepresteerde geweeruren als van het gerapporteerde afschot t.o.v. de respectievelijke totalen 
tonen in deze maanden een sterke piek (Figuur 4.1).  

Tabel 4.1: gerapporteerde jachtinspanning en afschot per maand 

Maand Aantal formulieren Aantal geweeruren Totaal aantal duiven 

Juni 3 33,5 91 

Juli 2 5,0 27 

Augustus 5 29,6 158 

September 9 64,6 101 

Oktober 16 90,9 299 

November 10 80,5 178 

December 9 29,5 78 

Januari 2 4,5 5 

Februari 2 8,3 45 

Maart - - - 

April - - - 

Mei - - - 
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Figuur 4.1: procentuele verdeling van de gerapporteerde jachtinspanning en het afschot per maand in 
de periode juni 2008 – mei 2009 
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4.2.1.1.2 Efficiëntie van bejaging 

Seizoenale efficiëntie 

Figuur 4.2 geeft een beeld van de verandering in het aantal geschoten duiven per uur en het 
aantal geschoten duiven per geweeruur in de loop van het jaar.  

Op gebied van jachtefficiëntie lijkt er een duidelijk verschil te bestaan tussen de maanden van 
de bijzondere bejaging/bestrijding en de periode van de ‘gewone jacht’. Ook wordt er een 
afname waargenomen in de gerapporteerde efficiëntie van de maand oktober naar de maand 
januari toe. In de maand februari werd opnieuw een hoge efficiëntie waargenomen. 

 

Figuur 4.2: jachtefficiëntie in duiven/uur over de verschillende maanden (gemiddelde ± 95% 
betrouwbaarheidsinterval) 
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Biotoop 

Zoals hoger aangegeven (4.1.1) vertoont het biotoop waarop de houtduiven bejaagd worden 
sterke seizoensafhankelijke trends en kan dus in een analyse niet onderscheiden worden van 
het effect van de factor maand of periode van het jaar. De bejaging op houtduif vond vooral 
plaats op akkers met teelt en in de omgeving van bossen en bomenrijen. Het zwaartepunt van 
de bejaging op akkers lag hierbij in de zomermaanden en vroeg in het jachtseizoen. De 
bejaging in de nabijheid van bomen gebeurde enkel in het jachtseizoen. Jacht op braakliggende 
akkers en weilanden vormt veeleer een uitzondering (Figuur 4.3). 

 

Figuur 4.3: jachtinspanning per biotooptype per maand 
 

Teelt 

In het winterhalfjaar vormen oogstresten de belangrijkste teelt waarop de jacht plaatsvindt. Dit 
aandeel situeert zich uitsluitend in de maanden september tot november. Op aardappelen, de 
tweede belangrijkste teelt in onze gegevens, wordt enkel in september en oktober gejaagd. In 
het zomerhalfjaar ligt het zwaartepunt van de bejaging op graansoorten en koolgewassen. 

Tabel 4.2: aantal geweeruren per teelt en procentuele verdeling t.o.v. totaal aantal jachturen op 
akkers 

Teelt Aantal geweeruren % 

Aardappelen 21,5 23,1 

Granen 18 19,4 

Kolen 17,5 18,8 

Maïs 7 7,5 

Oogstresten 29 31,2 
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Vrijwilliger 

De kans is reëel dat de efficiëntie waarmee de duivenjacht gebeurde sterk afhankelijk is van de 
ervaring van de jager zelf. Om dit na te gaan konden echter enkel die gegevens worden 
vergeleken waarbij de vrijwilligers alleen waren gaan jagen (en zelfs bij voorkeur op dezelfde 
teelt, hetzelfde gebruik van lokkers en in dezelfde maand, zie hoger). De gegevens zijn echter 
te beperkt om een dergelijke analyse toe te laten. Slechts 2 vrijwilligers gingen verschillende 
keren alleen jagen. De frequentie waarmee dat gebeurde (vrijwillger 1: 3x; vrijwilliger 2: 27x) 
en het verschil in de periode van het jaar voor beide vrijwilligers maken dat een vergelijking 
tussen beide niet mogelijk was. 

4.2.1.2 Statistische data-analyse 

4.2.1.2.1 Aantal geschoten duiven 

Het meest complexe model omvat hier zowel de duur van de jachtactiviteit, het aantal 
deelnemende geweren, de periode van het jaar (of de maanden) en het al dan niet gebruiken 
van lokkers. Uiteindelijk blijkt het statistisch beste model het model te zijn waarin de duur, het 
aantal geweren en de periode, alsook de interactietermen tussen het aantal geweren en de duur 
en tussen het aantal geweren en de periode opgenomen zijn. 

Tabel 4.3: significantie van de verschillende factoren en hun interactietermen 

 Df Deviance Resid. Df Resid. Dev F Pr(F) 

NULL   55 654,69   

Duur 1 219,75 54 434,94 70,87 0,0001 

Aantal geweren 3 234,58 51 200,37 25,22 0,0001 

Periode 1 12,14 50 188,23 3,91 0,0540 

Periode:Aantal geweren 3 39,00 47 149,23 4,19 0,0106 

Aantal geweren:Duur 2 23,20 45 126,03 3,74 0,0314 

 

Wanneer we de rol van het aantal geweren in dit model analyseren, blijkt dat er enkel een 
statistisch verschil is tussen 1 of meer geweren. Er is met andere woorden geen statistisch 
verschil te vinden tussen de aanwezigheid van 2, 3 of 4 geweren. Dit wordt ook bevestigd door 
het uitzetten van het aantal geschoten duiven per uur in functie van het aantal geweren (Figuur 
4.4). Een standaardisering van het aantal geschoten duiven naar het aantal geweeruren lijkt 
dus minder aangewezen voor verdere analyses dan een standaardisering naar de duur van de 
jachtactiviteit.  
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Figuur 4.4: efficiëntie in functie van het aantal geweren (gemiddelde ± 95% betrouwbaarheidsinterval) 
 

4.2.1.2.2 Jachtefficiëntie 

Bouwend op de resultaten van bovenstaande analyse wordt het aantal duiven per uur 
gehanteerd als de maat voor efficiëntie van de jachtactiviteit. De relatie tussen deze efficiëntie 
en het moment van het jaar, het aantal deelnemende geweren en het gebruik van lokkers werd 
verder geanalyseerd. Er werd vertrokken van het model met alle factoren en interacties. Gezien 
de interacties tussen het aantal geweren en de periode en tussen het aantal geweren en het al 
dan niet gebruik van lokkers significant zijn (resp. p-waarden 0,02 en 0,04) (Tabel 4.4), kunnen 
de significantiewaarden voor factoren “lokkers” en de “periode” niet rechtstreeks 
geïnterpreteerd worden. Een verdere vereenvoudiging van het model (weglaten van de 
interactietermen) is om dezelfde reden niet aan te raden. Daarenboven toonde de vergelijking 
van het model met en het model zonder interactietermen een significant verlies van statistische 
waarde (p=0,001). 

Tabel 4.4: significantie van de verschillende factoren en hun interactietermen 

 Df Deviance Resid. Df Resid. Dev F Pr(F) 

NULL   55 137,07   

Aantal geweren 3 65,33 52 71,74 17,86 0,00 

Periode 1 2,14 51 69,60 1,76 0,19 

Lokkers 2 1,77 49 67,83 0,73 0,49 

Lokkers:Aantal geweren 4 13,75 45 54,08 2,82 0,04 

Aantal geweren:Periode 2 10,09 43 43,99 4,14 0,02 

 

Op basis van de gefitte waarden van dit model kan wel het verschil tussen de perioden en het al 
dan niet gebruik van lokkers gemodelleerd worden. Er lijkt een verschil in het gemodelleerd 
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afschot per uur te zijn tussen de twee perioden (jacht en overige), hoewel net niet significant 
(p=0,068).  

Voor het gebruik van lokkers kon op basis van de volledige dataset en het bovenstaand model 
geen significant effect vastgesteld worden. Hierbij moet echter een bijkomend probleem 
opgemerkt worden met name dat er in de periode van de bijzondere bejaging (9 van de 57 
formulieren) steeds met lokkers werd gejaagd. Om dit probleem te verhelpen werd de dataset 
opgesplitst in twee datasets, één per periode (jacht/overige). Het beste statistisch model voor 
de periode “jacht” blijkt dan enkel het aantal geweren als significante factor (p<0,0001) te 
omvatten.  

4.2.2 Vleugelanalyses 
In het totaal werden 1334 vleugels ingezameld van houtduiven afgeschoten tussen juni 2008 en 
februari 2009. Hiervan waren 2 vleugels onbruikbaar voor verdere analyse. De verdeling van de 
ingezamelde vleugels over de verschillende afschotmaanden is weergegeven in Figuur 4.5. 

4.2.2.1 Leeftijdsverdeling afschot 

De 1332 geanalyseerde vleugels konden in drie leeftijdscategorieën worden opgedeeld. 834 
dieren werden als adult gecatalogeerd (63%), 204 dieren als 2e-kalenderjaarsdieren (15%) en 
294 als juvenielen (22%).  

Enkel in de maand februari wordt een aanzienlijk aandeel aan 2e-kalenderjaarsvogels als 
dusdanig herkend. Vanaf juni is dat aandeel verwaarloosbaar klein. Vanaf de maand juni 
verschijnen de eerste juvenielen in het afschot, waarna dit aandeel geleidelijk stijgt tot de 
maand oktober. Daarna neemt het percentage juveniele duiven terug af. 

 

Figuur 4.5: aantal houtduivenvleugels in de verschillende leeftijdscategorieën per maand 
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4.2.2.2 Broedseizoen 

Zoals verwacht verschilde het aandeel juvenielen sterk over alle maanden met een afschot 
(Kruskal-Wallis chi-kwadraat=39,3032; df=8; p<0,001) (Figuur 4.6). Wanneer enkel de 
maanden waarin juvenielen werden aangetroffen (juni tot december) werden geanalyseerd, 
verviel het significant verschil, zij het marginaal (Kruskal-Wallis chi-kwadraat=12,5459; df=6; 
p=0,0508). Ook de onderlinge vergelijking tussen de maanden leverden hierbij geen 
significante verschillen op (Tukey-test). 

 

Figuur 4.6: gemiddeld aandeel juveniele houtduiven in het afschot juni – december 2008 (gemiddelde 
± standaarddeviatie) 
 

De analyse van de geboortemaand toont aan dat de maanden mei, juni, juli en augustus de 
periode met de hoogste productiviteit vormen (samen 71% van alle juvenielen) (Figuur 4.7). 
16% van alle juvenielen werd voor de maand mei geboren. Het aandeel van jongen die 
uitkippen na augustus is duidelijk terug lager. Er werden geen jongen teruggevonden die in de 
maanden november, december of januari waren gekipt.  
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Figuur 4.7: procentuele verdeling per maand van ontluiken t.o.v. alle juveniele vleugels (kolom: 
procentuele verdeling per maand; lijn: cumulatieve procentuele verdeling per maand) 
 

4.3 Discussie en conclusies 

4.3.1 Jachtstatistieken 
Het jachtseizoen op houtduif loopt van 15 september tot 28 (29) februari. Uit het 
gerapporteerde afschot bleek het zwaartepunt van de bejaging op houtduif in de eerste helft 
van het jachtseizoen te liggen. In hoeverre de tijdelijke onduidelijkheid omtrent het al dan niet 
verbod om te jagen in januari 2009 heeft bijgedragen tot een abnormaal laag afschot in deze 
maand kan niet achterhaald worden. De maand augustus vertegenwoordigde een relatief groot 
percentage van het aantal geschoten duiven. In deze maand gebeurt veel bijzondere bejaging 
op graangewassen, waar houtduiven soms in grote aantallen kunnen voorkomen. De gegevens 
bevestigen de hypothese dat, door de ligging van de openingstijden, de afschotratio 
winter:zomer naar een groot winteraandeel overhelt. Het aandeel van het afschot binnen de 
openingstijden bedraagt ongeveer 72%. Het hoge augustusafschot ondersteunt op zijn beurt de 
stelling dat een toename van het aandeel van bejaging in functie van gewasbescherming een 
verschuiving naar een hogere zomer:winter ratio in de hand kan werken (Defra 2005). De lichte 
piek op het eind van februari in Vlaanderen werd vermoedelijk mee veroorzaakt door het 
algemeen jachtweekend op houtduif dat in deze maand werd georganiseerd en dat in West-
Vlaanderen een grote respons kende (HVV 2009). 

Voor wat de jachtefficiëntie betreft moet er vooreerst nogmaals uitdrukkelijk gewezen worden 
op de toch beperkte dataset waarop deze analyse gebeurd is (58 jachtactiviteiten over een heel 
jaar, 8 respondenten). De data wijzen op een hogere jachtefficiëntie voor bestrijding en 
bijzondere bejaging dan voor de reguliere jacht (binnen openingsperiode). De efficiëntie van de 
bejaging in de zomermaanden bedroeg gemiddeld 6,36 duiven per uur, in tegenstelling tot een 
gemiddelde van 4,42 duiven per uur in het jachtseizoen. De lokale concentraties aan houtduiven 
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en de gerichte bejaging van de soort in het kader van de bestrijding en bijzondere bejaging 
zouden hier een rol in kunnen spelen, maar verder onderzoek hiernaar is zeker vereist. 

De resultaten geven aan dat er een significante meerwaarde is van met meer dan één geweer 
te gaan jagen of bestrijden maar dat het niet uitmaakt of het er nu 2, 3 of 4 zijn. Hogere 
aantallen kwamen niet voor in de data.  

Voor de bejaging gedurende de periode van bijzondere bejaging en bestrijding kon het effect 
van het gebruik van lokkers niet geanalyseerd worden vermits er steeds gebruik werd gemaakt 
van lokkers. Voor de ‘gewone jacht’ werd enkel de factor ‘aantal geweren’ als significant 
bevonden, de factor ‘lokkers’ vertoonde geen significant effect.  

Deze bevinding lijkt in tegenstelling te zijn met de resultaten die door het kenniscentrum HVV in 
het kader van het ‘duivenweekend 2009’ werden verzameld. Daar bleek wel een significant 
hogere efficiëntie bij de bejaging met gebruik van lokkers (HVV 2009). In deze studie werd 
echter het aantal duiven/dag/geweer gebruikt als index van de efficiëntie, ongeacht de 
effectieve duur van de bejaging gedurende de respectievelijke jachtdag. De gegevens van beide 
studies zijn hierdoor zeer moeilijk vergelijkbaar.  

Uit studies naar de ecologie van houtduiven blijkt de aanwezigheid van houtduiven voor 
soortgenoten een sterke stimulus om te landen te zijn (Cramp 1985). De witte vleugelstrepen 
(waarop het gebruik van veel lokkers is gebaseerd) zouden hierbij als voornaamste signaal 
fungeren.  

Het feit dat de periode met de hoogste afschotcijfers per uur (bijzondere bejaging) in deze 
studie samenvalt met het gebruik van lokkers komt overeen met de vele veldervaringen van 
jagers omtrent een verhoogde efficiëntie van het gebruik van lokkers. De recente afschaffing 
van het gebruik van de ‘duivencaroussel’, de op het eerste zicht tegenstrijdige resultaten van 
het duivenweekend en van deze studie, zowel als de beperkte datasets waarop beide studies 
gebaseerd zijn, onderstrepen het belang van verder onderzoek naar de efficiëntie van lokkers 
bij de bejaging van houtduiven. 

4.3.2 Vleugelanalyses 
Een Engelse studie naar de impact van bejaging op houtduivenpopulaties toonde een verhoogde 
afschotkans bij juvenielen in hun eerste kalenderjaar, waarna die kans tussen januari en maart 
op gelijke hoogte kwam met die van de adulte dieren (Murton 1966). Op basis hiervan zou het 
aandeel aan 2e-kalenderjaarsvogels in het voorjaarsafschot lager dan het aandeel juveniele 
vogels in het najaarsafschot van het jaar daarvoor moeten liggen. De data die hier werden 
verzameld geven echter een tegengesteld beeld. Daar waar het aandeel aan juveniele vogels in 
het afschot bij het begin van het winterhalfjaar nog ongeveer 1/3 van het totale afschot 
bedroeg, bedraagt het aandeel 2e-kalenderjaarsvogels in februari ongeveer de helft van het 
totale afschot. Een dergelijke verhoging van het aandeel jonge dieren in het afschot impliceert 
dat de wintermortaliteit bij adulten hoger ligt dan bij juvenielen. Een alternatieve verklaring zou 
in een verschil in trekgedrag tussen juveniele en adulte houtduiven kunnen liggen, maar tot nu 
toe wijzen noch de geraadpleegde literatuur noch ringgegevens in deze richting voor houtduif. 
Het grote aandeel juvenielen in de voorjaarstelling wijst op een jonge populatieopbouw, wat 
strookt met de gemiddelde levensverwachting van 2,3 jaar bij houtduiven (Murton 1966). Een 
belangrijke kanttekening hierbij is echter dat de populatie overwinterende duiven in Vlaanderen 
een andere en grotere is dan de broedpopulatie (zie 2). De waargenomen impact van de 
wintermortaliteit zou erop kunnen wijzen dat ook in onze regio’s wintermortaliteit een 
belangrijke rol kan spelen in de populatiedynamiek van de soort. 

Bij de leeftijdsbepaling op basis van de ingezamelde vleugels is het belangrijk om op te merken 
dat de opzet inhoudt dat enkel uitgevlogen en tot het afschot overlevende jongen werden 
bemonsterd. Dit leidt ertoe dat die periode in het broedseizoen waarin een grote neststerfte 
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voorkomt in deze staalname ondervertegenwoordigd is. Naast informatie omtrent de 
populatieopbouw leveren de ingezamelde vleugels gegevens die toelaten de periode van het 
broedseizoen af te lijnen.  

Een eerste hypothese rond de situering van het totale broedseizoen en eventuele piek(en) erin 
werd op basis van de literatuur het broedseizoen gesitueerd van maart tot eind oktober 
(Géroudet 1983, Cramp 1985, Bijlsma 2002). Indien deze hypothese correct is, worden de 
eerste juveniele houtduiven in het afschot vanaf halverwege april/begin mei verwacht. Omdat in 
deze maanden geen afschot binnen het kader van dit onderzoek plaatsvond werden enkel vanaf 
juni juveniele duiven in het afschot teruggevonden. Juni en juli leverden echter niet de piek aan 
juveniele dieren op het terrein op, die op basis van hoger vermelde literatuur verwacht werd, de 
maanden augustus tot december daarentegen wel. Teruggerekend wijst dit op een broedseizoen 
dat in het studiegebied een latere piek zou kennen dan deze die in de literatuur in soortgelijke 
gebieden wordt beschreven. De analyse van de maand van ontluiken op basis van handpenrui 
toont dit in meer detail. Zo blijkt 71% van alle juveniele dieren geboren in de maanden mei tot 
september en enkel 16% in de maanden daarvoor.  
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4.4 Conclusies 
Samenvattend kan worden gesteld dat op basis van de verzamelde jachtstatistieken de bejaging 
van de houtduif in de West-Vlaamse groenteregio in hoofdzaak in augustus en de eerste helft 
van het reguliere jachtseizoen plaatsvindt. Bij de bejaging in functie van gewasbescherming 
buiten de openingstijden (bijzondere bejaging / bestrijding) werd de hoogste efficiëntie 
vastgesteld. Het gebruik van lokkers lijkt op basis van de beperkte verzamelde dataset geen 
significante factor te zijn die de jachtefficiëntie verhoogt. Dit is in tegenspraak met de mening 
van veel jagers zelf. De beperkte data die in deze studie rond jachtstatistieken kon worden 
verzameld, ligt hier vermoedelijk mee aan de basis van. In functie van het verhogen van de 
bejagingsefficiëntie op houtduiven verdient een verdere analyse van het gebruik van lokkers 
nochtans de nodige aandacht. Daarnaast is er nood aan meer data en langetermijngegevens om 
het effect van de verschillende bejagingsmethodes op de populatie na te gaan. Het verder 
uitwerken van een populatiemodel dat toelaat de effecten van wintermortaliteit, 
zomerbejaging… op de aanwezige standvogelpopulatie te simuleren, is een belangrijke uitdaging 
indien men inzicht wil krijgen in de mogelijkheden voor het reguleren van de Vlaamse 
houtduivenpopulatie.  

De leeftijdsverdeling van de ingezamelde vleugels doet vermoeden dat, ondanks het voldoende 
voedselaanbod, de invloed van wintermortaliteit op de populatieopbouw een belangrijke rol 
speelt. Daarnaast blijkt dat het broedseizoen in het studiegebied een latere piek kent dan voor 
de soort in de literatuur is beschreven. 

Hierbij dient er nogmaals op gewezen te worden dat deze studie slechts data van één jaar 
betreft. Eventuele jaarlijkse veranderingen of verschuivingen van het broedseizoen kunnen de 
hier besproken resultaten in vraag stellen en ook de efficiëntie van de bejaging in relatie tot het 
tijdstip van het jaar zou hierdoor vertekend kunnen zijn.  
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5 Bloemkoolschade 

5.1 Opzet 
Een groot aandeel van de schadegevallen door houtduif situeert zich in de graan- en 
bloemkoolteelt (Defra 2005). Uit enquêtes van Boer & Tuinder in de jaren 1995, ’97, ’99 en 
2001 bleken bloemkolen telkens het hoogste aantal gemelde schadegevallen op te leveren 
(Deroo 2001). Daarom werd geopteerd om binnen het opzet van deze studie een aantal 
bloemkoolvelden gedurende de eerste teelt op te volgen. Hiervoor werden velden op of in de 
nabijheid van de telpunten (vermeld onder 2.2.1.3) gekozen. Deze keuze maakte het mogelijk 
de opgemeten schade aan omgevingsfactoren en/of de aanwezigheid van duiven te koppelen. 
Daarnaast werd bij elk veldbezoek ook de mate van het gebruik van afweermiddelen genoteerd 
om ook deze factor bij de analyse mee in rekening te kunnen brengen. 

5.2 Methodiek 

5.2.1 Keuze proefvelden 
Er werden 19 percelen werden geselecteerd, waarvan 9 in halfopen landschap en 10 in open 
landschap (Tabel 5.1). 

Tabel 5.1: proefvelden bloemkoolschade (grijs: percelen niet geschikt voor opbrengstanalyse (zie 
5.2.4)) 

Perceel Gemeente Landschap Oppervlakte (ha) 

1 Houthulst halfopen 2,2 

2 Zarren halfopen 1,9 

3 Koekelare halfopen 2,3 

4 Houthulst open 4,7 

5 Staden open 1,5 

6 Staden halfopen 2,2 

7 Hooglede halfopen 1,1 

8 Westrozebeke open 1,3 

9 Staden open 1,8 

10 Houthulst halfopen 1,4 

11 Vladslo halfopen 8,2 

12 Kortemark open 4,3 

13 Gits open 2,1 

14 Gits halfopen 3,2 

15 Zwevezele halfopen 1,8 

16 Egem open 1,0 

17 Beveren open 1,8 

18 Pittem open 1,9 

19 Meulebeke open 1,6 

 

5.2.2 Opname schade 
Om de schade in te schatten werden bij elk veldbezoek op elk perceel 5 staalnamepunten 
bekeken waarop de schade werd gekwantificeerd. Om de keuze van deze staalnamepunten te 
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standaardiseren en eventuele randeffecten mee in rekening te brengen werden deze punten 
telkens op dezelfde manier uitgekozen. Er werd gestart van op die hoek van het perceel, die het 
dichtst bij het telpunt was gelegen. Op deze hoek werd een eerste inschatting van de schade 
gemaakt. Vervolgens werd onder een hoek van ca. 45° het veld in gestapt, waarbij op 0, 10, 
20, 30, 40 en 50m de schade werd ingeschat.  

Deze inschatting gebeurde door binnen een straal van ongeveer 0,5m rond het staalnamepunt 
de schade bij de planten te kwantificeren op een schaal van 0 tot 3. 0 stond hierbij voor geen 
schade, 1 voor weinig schade (enkel buitenste bladeren), 2 voor veel schade (buitenste en 
binnenste bladeren) en 3 voor zeer veel schade (volledig beschadigd) (Figuur 5.1). De percelen 
werden allemaal een eerste maal bezocht op 28 april of 7 mei in functie van aanplanten of 
uitkomen van de bloemkolen. Vervolgens werden alle percelen tot aan de oogst wekelijks 
opgevolgd. Elk perceel werd 7 maal bezocht en de laatste terreinbezoeken vonden plaats op 18 
juni.  

   

   

Figuur 5.1: schadecategorieën bloemkool (van boven links naar onder rechts: categorie 0, 1, 2, 3) 
 

5.2.3 Afweer 
Ook de aanwezige afweer op de verschillende velden werd bij elk bezoek genoteerd. Dit 
gebeurde telkens volgens de categorieën bepaald in Tabel 5.2. 
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Tabel 5.2: definitie van de verschillende afweerniveaus gehanteerd in deze studie 

Afweercategorie Afweerniveau Aantal en types van aanwezige afweermiddelen 

0 Geen Geen 

1 Weinig 1 afweerelement (geen gaskanon) 

2 Veel Meerdere elementen OF gaskanon met maximaal 1 extra element 

3 Zeer veel Gaskanon met meerdere extra afweerelementen 

 

5.2.4 Opbrengst 
Na de terreinbezoeken kon contact worden gelegd met 18 van de 19 telers (perceel nr. 10 niet) 
en hen werd gevraagd na de studie hun opbrengstgegevens van de percelen in kwestie mee te 
delen. Alle landbouwers gingen hiermee akkoord. De opbrengst werd weergegeven in gemiddeld 
gewicht (in gram) per bloemkool. 1 perceel (nr. 19) was bestemd voor verhandeling op de verse 
markt, terwijl alle andere percelen teelten voor de groenteverwerkende industrie betrof. Dit 
maakte dit ene perceel voor wat opbrengst betreft niet geschikt voor vergelijking met de 
overige percelen. Op 3 proefpercelen (nrs. 3, 16, 18) werd ‘bloemkoolrot’ vastgesteld, waardoor 
ook de opbrengst van deze percelen niet geschikt was voor verdere analyse.  

5.2.5 Data-analyse 
Het schadebeeld per veld per week is het gemiddelde van opgemeten schadeklassen op de 6 
staalnamepunten. 

De aard van de data (kwalitatieve beschrijvende data), de beperkte steekproef en de veelheid 
aan factoren die opgenomen werden, laat geen statistische analyse van de effecten van elk van 
de deelfactoren (week, landschapstype, afweer, gemiddeld aantal duiven) op de gemiddelde 
schadescore toe. De factoren zijn immers sterk onderling gecorreleerd en het meervoudig 
bemonsteren van eenzelfde veld zorgt daarnaast voor een inflatie van die factoren die wel effect 
hebben zodat de kans op type-I fouten (verwerpen van een correcte nulhypothese) sterk 
toeneemt. Er werd daarom gekozen om voor elk van de factoren enkel beschrijvende 
kenmerken weer te geven. De interpretatie van gemiddelde, mediaan, interkwartielafstand 
(=middelste 50% van alle waarnemingen) en outliers laat immers al toe mogelijke effecten van 
de verschillende factoren in kaart te brengen. Dit moet toelaten om in de toekomst de factoren 
in een bredere proefopzet meer in detail te gaan testen en onderling te vergelijken. 

5.3 Resultaten 

5.3.1 Gemiddelde schade 
Week 

De gemiddelde schade op de percelen nam de eerste 3 weken snel toe, waarna de schade vanaf 
de vierde week enigszins terugviel. Na deze week bleef het algemeen schadebeeld constant, 
maar werden meer en hogere extreme schadegevallen vastgesteld. 
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Figuur 5.2: Gemiddelde schadescore per week (box: interkwartielafstand, lijn: mediaan, whiskers: 
1,5*interkwartielafstand, punt: outlier) 
 

Landschapstype 

De gemiddelde schade op percelen in halfopen landschappen ligt gemiddeld hoger dan op de 
percelen in open landschap. Ook komen in halfopen landschap hogere extremen voor. 

 

Figuur 5.3: Gemiddelde schadescore per landschapstype (box: interkwartielafstand; lijn: mediaan; 
whiskers: 1,5*interkwartielafstand; punt: outlier) 
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Afweer 

De gemiddeld vastgestelde schade en de intensiteit van afweer die werd gebruikt, waren 
duidelijk gecorreleerd met elkaar. Op percelen met afweer van niveau 2 en 3 lag de schade 
aanzienlijk hoger dan op de andere percelen.  

 

Figuur 5.4: Gemiddelde schadescore per afweerniveau (box: interkwartielafstand; lijn: mediaan; 
whiskers: 1,5*interkwartielafstand; punt: outlier) 
 

Aantal duiven 

Bij het vergelijken van de gemiddelde schade over alle weken met het gemiddeld aantal 
waargenomen houtduiven op de respectievelijke telpunten in mei en juni kan geen relatie 
tussen beide worden aangetoond (Figuur 5.5). Op twee telpunten waarop bloemkolen aanwezig 
waren, kon door verstoring zowel in mei als in juni niet worden geteld. Deze punten werden in 
deze analyse niet weerhouden. 

 



 

77 Duiven in een West-Vlaamse context www.inbo.be

 

Figuur 5.5: gemiddelde schade over alle weken in vergelijking tot het gemiddeld aantal waargenomen 
houtduiven op de respectievelijke punten in mei en juni (± 95% betrouwbaarheidsinterval) 
 

Afstand tot de rand 

Het gemiddelde schadebeeld aan de rand van het perceel bleek over alle weken hoger te liggen 
dan de gemiddelde schadebeelden meer centraal op een perceel. Vanaf 10m werd geen verschil 
in schade in relatie tot de afstand meer vastgesteld. 

 

Figuur 5.6: gemiddelde schade over alle weken op de verschillende staalnamepunten (± 95% 
betrouwbaarheidsinterval) 
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5.3.2 Opbrengst 
De gemiddelde vastgestelde schade over alle weken vertoonde geen relatie met de uiteindelijke 
opbrengst.  

 

Figuur 5.7: relatie tussen gemiddelde schade (± 95% betrouwbaarheidsinterval) over alle weken en 
uiteindelijke opbrengst (gemiddeld gewicht per bloemkool)  
 

5.4 Discussie en conclusies 
Wanneer we de resultaten van de schadeanalyse naast de resultaten van het analyseren van de 
houtduifdensiteiten leggen, wordt de mogelijke rol van het landschapstype in dit kader duidelijk. 
In halfopen landschappen werden heel het jaar door meer duiven geobserveerd en in ditzelfde 
landschapstype komt het hoogste schadebeeld voor. De analyse van de relatie tussen de 
gemiddelde schade op de 16 bloemkoolvelden en de aanwezige duivenaantallen kon 
bovenstaande redenering echter niet bevestigen. 

Zoals hoger aangehaald kan echter op basis van de verzamelde dataset de rol van de factor 
landschap niet op zich geanalyseerd worden omwille van de vele mogelijke andere factoren, en 
dient deze vaststelling met de nodige voorzichtigheid bekeken te worden. 

Het effect van de gebruikte afweer leverde geen hoge verschillen op, zodat hieromtrent geen 
conclusies mogelijk zijn. 

Opvallend is wel het verschil in schade die op de rand van een perceel werd waargenomen in 
vergelijking tot plaatsen die dieper in het perceel gelegen zijn. Dit laat vermoeden dat 
houtduiven, die al stappend foerageren (Cramp 1985), bloemkoolvelden dikwijls langs de 
buitenzijde benaderen. 

De uiteindelijke opbrengst, uitgedrukt als gemiddeld bloemkoolgewicht, vertoonde geen 
duidelijke relatie met de schade geobserveerd vroeger in het seizoen. Deze bevindingen komt 
niet overeen met vroeger onderzoek door het POVLT (Masquelin & Pollet, 2007). Het niet vinden 
van deze relatie in deze studie zou een gevolg kunnen zijn van de beperkte grootte van de 
steekproef en het feit dat we vooraf te observeren velden bepaald hadden (in functie van de 
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telpunten). In de POVLT-studie werd daarentegen vertrokken van velden waar door 
landbouwers (grote) schade werd gemeld (Masquelin & Pollet, 2007). Een tweede mogelijke 
oorzaak voor het niet vinden van de hoger vermelde relatie kan liggen in het feit dat de 
verschillende maatregelen die bij het optreden van schade worden toegepast (bemesting, 
herplanten, extra afweer,…) de impact van de schade op de uiteindelijke opbrengst sterk 
kunnen verminderen. Deze inspanningen betekenen echter een extra kost voor de landbouwer 
waardoor de uiteindelijke netto financiële opbrengst lager is. De netto-opbrengst per hectare 
zou gehanteerd kunnen worden als een belangrijke indicator voor toekomstige impact studies. 
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6 Algemene conclusies en aanbevelingen 

6.1 Algemene conclusies 
Vooreerst wijzen we op het feit dat deze studie slechts gedurende een jaar plaatsvond en in een 
studiegebied van 600 km². Algemene uitspraken over de houtduivenproblematiek of 
populatiedynamiek in gans Vlaanderen zijn hierdoor niet mogelijk. In hoeverre de verzamelde 
gegevens overeenkomen met het algemeen beeld voor Vlaanderen dan wel het typisch zijn voor 
het studiegebied en het jaar 2008/2009 zal slechts achterhaald kunnen worden door deze studie 
in de volgende jaren en op andere plaatsen in Vlaanderen te herhalen. 

Ondanks of juist door het algemeen en wijd verspreid voorkomen van de houtduif als soort in 
Vlaanderen bleek er zeer weinig informatie te bestaan over de lokale populatie houtduiven in 
Vlaanderen en de populatiedynamische kenmerken ervan. De studie vormt dan ook bij uitstek 
een eerste gedetailleerde informatiebron over houtduif in Vlaanderen, meer specifiek West-
Vlaanderen. 

Op basis van de verzamelde data kunnen toch enkele niet onbelangrijke conclusies gemaakt 
worden: 

• Wanneer de onderlinge densiteiten van de verschillende duivensoorten vergeleken 
worden blijkt duidelijk dat de maandelijkse gemiddelde houtduifdensiteiten bijna altijd 
een factor 10 hoger liggen dan die van de andere duivensoorten. 

• In het studiegebied zijn de maximaal waargenomen aantallen en de geobserveerde 
groepsgroottes van de houtduiven op elk tijdstip telkens een factor 5 tot 20 groter dan 
voor de andere duivensoorten. 

• De schommelingen van de houtduifdensiteiten in de vier landschapstypes 
(groenterijk/groentearm, halfopen/open) zijn doorheen het hele jaar gelijklopend. Dit 
weerlegt de hypothese dat de houtduiven zich in de loop van het jaar binnen het 
studiegebied in grote aantallen verplaatsen van halfopen naar open gebieden of 
omgekeerd. 

• Gedurende heel het jaar worden er hogere aantallen houtduiven waargenomen in de 
halfopen gebieden dan in de open gebieden. Ook voor wat betreft de schade aan 
bloemkolen werden hogere scores gevonden in het halfopen gebied. 

• Het percentage van de getelde houtduiven die etend waargenomen worden ligt hoger op 
de groenterijke telpunten dan op de groentearme telpunten. Dit effect is echter variabel 
doorheen het jaar, maar niet seizoensgebonden. 

• De waargenomen densiteitschommelingen en trektelgegevens bij de houtduiven wijzen 
op een terugtrek die in het seizoen 2008/2009 al afgerond was tegen eind maart. Dit 
wijkt af van de literatuurgegevens die algemeen eind maart tot half april aangeven als 
periode voor de voorjaarstrek. De periode van de najaarstrek resulteerde wel in de 
verwachte stijging in de aantallen geobserveerde houtduiven in de maanden oktober en 
november. 

• Voor wat het broedseizoen betreft, levert het veldonderzoek resultaten op die aanleunen 
bij wat op basis van de literatuur voor landelijk gebied gekend is. Op basis van de 
tellingen – aantalsverloop doorheen het jaar en aantal juvenielen geteld op het terrein - 
en het bepalen van de ‘uitkip’-datum van de houtduiven situeren we de piek van het 
broedseizoen in de maanden mei tot september. Gezien het half verstedelijkt karakter 
van het studiegebied werd hier een vroegere piek verwacht. Hierbij dient nogmaals 



 

81 Duiven in een West-Vlaamse context www.inbo.be

 

opgemerkt te worden dat dit deel van de veldstudie vertrekt van vleugels van dieren die 
minimaal tot de maand juni overleefd hebben (geen vleugels van vroegere datum) of 
van juveniele duiven op het terrein die minimaal tot op het punt van uitvliegen 
overleefden. Duiven die vroeg op het seizoen geboren zijn, maar sterven in het nest of 
voor de maand juni vallen hierdoor uit de steekproef. Dit zou eventueel voor een 
vertekening van de resultaten kunnen zorgen. 

• Op basis van de leeftijdsbestemming aan de hand van de vleugels lijkt de populatie ná 
de strenge winter (in februari), een opbouw te vertonen die sterk afwijkt van de 
najaarspopulatie (in oktober, november) voor wat betreft het percentage juveniele 
houtduiven. De wintermortaliteit (afschot + natuurlijke) blijkt dus in het jaar van de 
studie een niet te verwaarlozen effect op de populatiesamenstelling en bijgevolg de 
populatiedynamiek gehad te hebben. Bijkomende gegevens om een mogelijke invloed 
van verschillen in trekgedrag tussen de leeftijdsklassen op de samenstelling van de 
jachtoogst uit te sluiten blijft hier nodig. 

• Het afschot gedurende de zomermaanden in het kader de bijzondere bejaging wordt 
gekenmerkt door een beduidend hogere efficiëntie (aantal duiven geschoten per uur) 
dan in de herfstmaanden, ondanks de hogere aantallen houtduiven en de grotere 
aanwezige groepen op dat moment. De gerichtheid waarmee de bijzondere bejaging 
gebeurt in de zomermaanden zou hier een rol in kunnen spelen. Het effect van lokkers 
kon in deze studie niet worden aangetoond.  

• Voor zover de gegevens van de acht respondenten in het kader van de jachtstatistieken 
representatief zijn voor de jachtactiviteiten in het studiegebied, blijkt dat gedurende het 
jachtseizoen de grootste aantallen houtduiven geschoten worden in de eerste drie 
maanden. Ook de maand augustus (bijzondere bejaging) werd gekenmerkt door een 
hoog aantal geschoten houtduiven. In hoeverre de tijdelijke onduidelijkheid omtrent het 
al dan niet verbod om te jagen tijdens de vorstperiode in januari 2009 heeft bijgedragen 
tot een abnormaal laag afschot in deze maand kan niet achterhaald worden. 

• De periode met de hoogste percentages schadegevoelige gewassen komt overeen met 
de periode waarin de laagste aantallen houtduiven werden waargenomen 
(zomermaanden). 

• De waargenomen schade was hoger aan de rand van bloemkoolpercelen dan dieper in 
het perceel. 

• Houtduiven vertonen een preferentie voor oogstresten (maïsstoppels, verhakselde 
groenteresten,…) wanneer deze in het aanbod voorkomen. Ook braakliggende terreinen 
worden door houtduiven in hoge mate geprefereerd. 

• Teelten met een risico op schade worden met uitzondering van de maanden mei, 
oktober, november en december sterk geprefereerd door houtduiven en dit ondanks of 
juist door het beperkte areaal dat deze teelten innemen (<10%). Het feit dat er in de 
maand mei geen preferentie voor schadegevoelige teelten werd vastgesteld neemt niet 
weg dat op het terrein op dat moment aanzienlijke schade aan bloemkolen 
geconstateerd wordt. 
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6.2 Aanbevelingen voor verder onderzoek 
• Om meer algemene uitspraken te kunnen doen over de waargenomen fenomenen om 

de conclusies van deze studie te bevestigen zou op zijn minst een herhaling van de 
tellingen in de tijd noodzakelijk zijn. 

• Wanneer dergelijk werk ook de aanzet moet vormen voor maatregelen buiten het 
studiegebied dient een herhaling van de studie in andere gebieden voorzien te worden. 
Enkel op deze manier is het verantwoord besluiten te nemen of conclusies te trekken 
voor wat betreft het beheer en de regulatie van houtduiven in Vlaanderen. 

• De effecten van bepaalde factoren kunnen op basis van deze studie niet uit elkaar 
gehaald worden. Zo is er het gevolg van de terugtrek en van de start van het 
broedseizoen enerzijds en het einde van het broedseizoen en de start van de wintertrek 
anderzijds, wat het maken van conclusies op basis van de tellingen bemoeilijkt. Een 
verdere studie (vb. isotopenstudie) betreffende de verhouding van 
standvogels/wintergasten gedurende de wintermaanden zou een zeer belangrijke 
meerwaarde vormen in het kader van deze probleemstelling. Ook in het kader van het 
beheer en de discussie betreffende de impact en timing van het winterafschot is het 
belangrijk een beter inzicht in deze verhoudingen te verkrijgen. 

• Door middel van het ringen en opvolgen van een groot aantal houtduiven gedurende 
een aantal jaren moet het mogelijk zijn een beter inzicht te verwerven in de 
wintermortaliteit van de soort, inclusief en exclusief afschot. Deze kennis vormt een 
cruciaal element in de evaluatie van de impact van het afschot op de aanwezige 
houtduivenpopulatie. 

• Het herhalen van het deel betreffende de jachtstatistieken, zij het met een grotere 
steekproef aan deelnemende jagers, zal vereist zijn om uitspraken te kunnen doen over 
hoe de efficiëntie van de bejaging verbeterd kan worden, welke rol lokkers hierbij 
kunnen spelen en wat de impact van het verbieden van de ‘duivencarrousel’ op de 
toekomstige jachtefficiëntie kan zijn. 

• Uiteindelijk moet werk worden gemaakt van het opmaken van een populatiemodel dat 
de verzamelde kennis betreffende percentage wintergasten, effect van wintermortaliteit, 
broedseizoen en efficiëntie van afschot integreert. Aan de hand van simulaties kan 
vervolgens worden nagegaan welke maatregelen effectief kunnen leiden tot een reductie 
van de schade op het terrein. 

• Op basis van de gehanteerde onderzoeksmethoden en de kleine steekproef in deze 
studie was het niet mogelijk statistisch valabele uitspraken te doen over de relatie 
tussen aantallen houtduiven, geobserveerde schade en de uiteindelijke opbrengst. Ook 
effecten van bijkomende landbouwkundige maatregelen ter compensatie van de geleden 
schade konden niet in rekening worden gebracht, maar kunnen wel een belangrijke 
meerkost vormen voor de landbouwer. Verder onderzoek is hier dan ook zeker gewenst. 
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6.3 Aanbevelingen voor het beleid 
De bovenstaande kennislacunes en noden voor verder onderzoek geven onmiddellijk ook de 
beperkte mogelijkheden aan om op basis van deze studie direct ‘aanbevelingen’ voor concrete 
terreinmaatregelen te formuleren.  

Uit het onderzoek blijkt wel duidelijk dat in het kader van de schadebestrijding, zeker binnen 
het onderzoeksgebied, alle inspanningen in eerste instantie gericht moeten zijn op de houtduif 
gezien de lage densiteiten en impact van de andere duivensoorten. 

Dit neemt echter niet weg dat de verzamelde kennis een belangrijk element is om te komen tot 
een geïntegreerd adaptief beheer van de houtduiven in West-Vlaanderen (Figuur 6.1). Door de 
sterke wisselwerking tussen beheer en wetenschappelijk onderzoek kan tegelijkertijd verder 
kennis over de houtduivenpopulatie in het gebied verzameld worden en het beheer steeds 
verder geoptimaliseerd worden.  

Binnen een op te richten werkgroep met de verschillende betrokken belangengroepen stellen we 
de volgende stappen en procedures voor: 

1. Analyseren welke maatregelen op het terrein voor de verschillende belanghebbenden 
haalbaar/wenselijk zijn en zinvol lijken op basis van de hier verzamelde kennis 
(inclusief literatuurstudie). 

2. Afspraken uitwerken tussen de verschillende belanghebbenden betreffende de 
taakverdeling voor het uitvoeren van de verschillende gekozen maatregelen 
(preventieve & populatieregulerende). 

3. Uitwerken van gestandaardiseerde monitoringsprotocols, zowel voor wat betreft de 
schade, als voor wat betreft de houtduivenpopulatie en de opbouw ervan, de 
geleverde jachtinspanningen en het resulterende afschot.  

4. Afspraken op punt stellen over de taakverdeling van de verschillende betrokken 
partijen in het kader van de toepassing van de uitgewerkte monitoringsprotocols. 

5. Uitwerken van evaluatiecriteria voor de (twee tot drie)-jaarlijkse evaluatie en 
bijsturing van het beheer in functie van de beperking en preventie van schade door 
houtduiven 

6. Periodieke evaluatie en bijsturing van het beheer op basis van de resultaten van de 
verschillende monitoringsprotocols. 

 



   

www.inbo.be Duiven in een West-Vlaamse context  84

 

 

Figuur 6.1 Principes van adaptief beheer 
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8 Bijlage: Lambertcoördinaten telpunten 

n° UTM-code x-coördinaat y-coördinaat Categorie 

1 DS9447 48380 186413 Halfopen  Groenterijk 

2 DS9451 48454 190415 Halfopen Groenterijk 

3 DS9458 48583 197416 Halfopen Groenterijk 

4 DS9542 49288 181394 Open Groenterijk 

5 DS9549 49417 188396 Halfopen Groenterijk 

6 DS9553 49491 192397 Open Groentearm 

7 DS9646 50362 185377 Halfopen Groentearm 

8 DS9650 50436 189378 Halfopen Groenterijk 

9 DS9656 50546 195379 Halfopen Groenterijk 

10 DS9660 50620 199380 Halfopen Groenterijk 

11 DS9747 51381 186359 Halfopen Groenterijk 

12 DS9749 51418 188359 Halfopen Groenterijk 

13 DS9754 51510 193360 Open Groenterijk 

14 DS9842 52289 181339 Open Groenterijk 

15 DS9844 52326 183339 Open Groenterijk 

16 DS9848 52399 187340 Halfopen Groenterijk 

17 DS9947 53381 186322 Halfopen Groenterijk 

18 DS9949 53418 188322 Halfopen Groenterijk 

19 ES0053 54492 192304 Open Groenterijk 

20 ES0057 54566 196305 Halfopen Groenterijk 

21 ES0061 54639 200306 Halfopen Groentearm 

22 ES0149 55419 188285 Halfopen Groenterijk 

23 ES0154 55511 193286 Open Groenterijk 

24 ES0243 56308 182266 Open Groenterijk 

25 ES0246 56363 185266 Open Groenterijk 

26 ES0348 57400 187248 Halfopen Groenterijk 

27 ES0358 57585 197250 Halfopen Groentearm 

28 ES0360 57622 199251 Halfopen Groentearm 

29 ES0453 58493 192231 Groenterijk 

30 ES0456 58548 195231 Halfopen Groenterijk 

31 ES0557 59324 196270 Open Groentearm 

32 ES0659 60604 198195 Halfopen Groentearm 

33 ES0747 61383 186174 Open Groenterijk 

34 ES0750 61438 189175 Halfopen Groenterijk 

35 ES0758 61375 197258 Open Groentearm 
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n° UTM-code x-coördinaat y-coördinaat Categorie 

36 ES0846 62365 185156 Open Groentearm 

37 ES0956 63549 195139 Halfopen Groentearm 

38 ES0958 63586 197140 Halfopen Groentearm 

39 ES0961 63642 200140 Halfopen Groentearm 

40 ES1055 64531 194121 Halfopen Groentearm 

41 ES1149 65421 188101 Open Groentearm 

42 ES1151 65457 190101 Halfopen Groenterijk 

43 ES1158 65587 197103 Open Groentearm 

44 ES1160 65624 199103 Halfopen Groentearm 

45 ES1255 66531 194084 Open Groentearm 

46 ES1261 66642 200085 Halfopen Groentearm 

47 ES1344 67329 183063 Open Groenterijk 

48 ES1450 68440 189046 Open Groentearm 

49 ES1452 68477 191046 Halfopen Groenterijk 

50 ES1454 68513 193047 Halfopen Groenterijk 

51 ES1461 68643 200048 Halfopen Groentearm 

52 ES1548 69403 187027 Open Groenterijk 

53 ES1556 69551 195028 Halfopen Groentearm 

54 ES1651 70459 190009 Open Groentearm 

55 ES1657 70569 196010 Halfopen Groentearm 

56 ES1660 70625 199011 Halfopen Groentearm 

57 ES1743 71311 181989 Open Groenterijk 

58 ES1756 71551 194992 Open Groenterijk 

59 ES1858 72588 196974 Open Groentearm 

60 ES1947 73385 185953 Open Groenterijk 

61 ES1951 73459 189954 Open Groenterijk 

62 ES1954 73515 192954 Open Groentearm 

63 ES1957 73570 195955 Open Groentearm 

64 ES1959 73607 197955 Open Groentearm 

65 ES1961 73644 199956 Halfopen Groentearm 

66 ES2044 74589 182937 Open Groentearm 

67 ES2046 74367 184934 Open Groenterijk 

68 ES2049 74422 187935 Open Groenterijk 

69 ES2058 74589 196937 Open Groentearm 

70 ES2142 75293 180915 Open Groenterijk 

71 ES2159 75699 198159 Halfopen Groentearm 

72 ES2254 76515 192899 Open Groentearm 
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n° UTM-code x-coördinaat y-coördinaat Categorie 

73 ES2344 77331 182878 Open Groentearm 

74 ES2348 77656 186995 Open Groentearm 

75 ES2353 77285 191687 Open Groentearm 

76 ES2355 77534 193881 Halfopen Groentearm 

77 ES2358 77589 196881 Halfopen Groentearm 

78 ES2361 77645 199882 Halfopen Groentearm 
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