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Advies van de Raad voor Dierenwelzijn 

Betreffende het beheer van de duivenpopulatie in de steden 
 
Het beheer van de duivenpopulatie is een belangrijk aandachtspunt voor talrijke steden en is de exclusieve 
bevoegdheid van de steden en gemeenten. Onder meer dierenwelzijnsorganisaties hebben het gebrek aan 
coherentie in dat verband en de weinige informatie die beschikbaar is over de efficiëntie van de diverse 
bestaande methoden onder de aandacht gebracht, temeer daar bepaalde gebruikte bestrijdingsmethoden als 
dieronvriendelijk en ethisch onverantwoord worden beoordeeld. De Raad voor Dierenwelzijn heeft zijn advies 
uitgebracht dat is gebaseerd op zijn wetenschappelijk rapport (www.raadvoordierenwelzijn.be). 
 
 
 

- Methodes gericht op een volledige uitroeing van de duiven zijn niet wenselijk enerzijds om 
dierenwelzijnredenen anderzijds omwille van de kostprijs voor de steden, maar ook en vooral omdat 
deze maatregelen niet efficiënt zijn. 

 
- Enkel een doordacht beheer van deze populaties biedt een oplossing. Hierdoor is voor de stad een 

globale visie vereist waarbij zowel met stadsecologie als urbanistische en maatschappelijke aspecten 
rekening wordt gehouden.  

 
- Het probleem met de duivenpopulatie is niet de aanwezigheid van de duiven maar wel de dichtheid 

van de populatie op bepaalde plaatsen.  
 

- De voornaamste beperkende factor is de hoeveelheid voedsel dat beschikbaar is. De controle van de 
potentiële broedplaatsen is eveneens zeer belangrijk. 

 
- Het is van primordiaal belang om rekening te houden met het maatschappelijke aspect .Aandacht voor 

de communicatie naar de burger, of hij nu een voorstander is van het voederen van de duiven of er 
een sterke afkeer van heeft, is een sleutelelement voor een goed beheer. 

 
- Elke situatie is verschillend en moet specifiek bestudeerd worden.De aanpak van de overlast door de 

duiven moet bovendien geïntegreerd gebeuren. In dit geval wil dit zeggen: 
 

1. Diervriendelijk 
2. Ecologisch (dynamiek van de populatie-capaciteit omgeving) 
3. Gecombineerd (integratie van verschillende methodes ) 
4. Selectief (Ongewenste effecten op andere soorten) 
5. Economisch duurzaam (lasten wegen op tegen de kosten) 
6. Duurzaam (lange termijn) 
7. Technisch valabel (toegankelijke technologie) 
8. Gedeeld (aanvaard door de bevolking) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Op basis van deze vaststellingen is de Raad voor Dierenwelzijn van mening dat voor een goed beheer van de 
duivenpopulaties in de stad het invoeren van een actieplan door de betrokken stad of gemeente noodzakelijk 
is. De verschillende opeenvolgende fasen van dit actieplan dienen volledig nageleefd en uitgevoerd te worden 
om de duivenpopulatie in een stad te stabiliseren:   
 
 

1. Opstellen van een stedelijk actieplan. De stedelijke overheid moet de volledige en snelle 
realisatie garanderen van de vijf etappes van het actieplan. Om de problematiek te 
objectiveren zullen allereerst de klachten moeten geanalyseerd worden alsook de 
empathische relatie van bepaalde burgers en de reële hinder tegenover de 
duivenpopulatie. De stad moet ook de communicatie met de burgers verzorgen gedurende 
de realisatie van dit plan maar ook nadien en dit op een continue wijze.  

 
2. Inventarisatie van de plaatsen waar directe specifieke maatregelen vereist zijn zoals een 

verplaatsing van de populatie. Hierbij wordt gedacht aan monumenten en gebouwen die 
gebruikt worden als zit- of broedplaatsen, maar ook aan de omgeving van luchthavens, 
verwaarloosde gebouwen of bruggen alsook aan alle gebieden met een hoge 
populatiedichtheid. Preventiemaatregelen tegen nestbouw kunnen in de 
stedenbouwkundige voorschriften geïntegreerd worden. 

 
3. Een daling van de beschikbaarheid van voedselbronnen is van essentieel belang. Netheid 

van de stad en een verbod om “zonder officiële machtiging” te voederen zijn belangrijke 
aspecten. De communicatie naar de burger toe is van essentieel belang tijdens deze fase. 
In deze fase dient ook reeds de volgende stap in punt 4 te worden uitgelegd. 

 
4. Installatie van contraceptieve duiventillen. Deze specifieke duiventillen laten enerzijds toe 

een deel van de duiven populatie te steriliseren door het vervangen van de eieren door 
kunsteieren en anderzijds een relatie te behouden tussen de personen die de duiven 
voederen en de duiven. Het onderhoud en de opvolging van deze duiventillen moeten 
professioneel worden uitgevoerd. 

 
5. Toezicht op en evaluatie van de situatie zijn van cruciaal belang om een stabiele populatie 

in de tijd te behouden. De stad moet met haar analyse van de situatie doorgaan. 
 

 


