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Extra nesten roofvogels voorkomen muizenplaag op Lekdijk        P E R S B E R I C H T

https://www.ad.nl/gouda/extra, 5 augustus 2018 

Om een nieuwe muizenplaag op de Lekdijk te voorkomen draagt het 
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard bij aan het maken 
en plaatsen van nestkasten voor roofvogels. De Natuur- en Vogelwerkgroep 
Krimpenerwaard gaat ze dit najaar plaatsen. 

De NVWK is van plan om tussen Schoonhoven en Krimpen twintig extra 
nestkasten te plaatsen. ,,Tien voor torenvalken en tien voor kerkuilen’’, zegt 
Jaap Graveland van de werkgroep. Het idee ontstond na de muizenplaag van 
vorig jaar. ,,Dit jaar zijn er toevallig weinig muizen, maar dat kan volgend jaar 
zo weer anders zijn. Met meer kasten kun je zo’n plaag dempen. We hebben 
genoeg mensen die de kasten willen timmeren en ophangen, maar voor het 
materiaal kunnen we die bijdrage goed gebruiken.’’

Minder landbouwgif 
De kerkuil verspreidt zich langzaam over Nederland, zegt Graveland. ,,Dat komt omdat landbouwers minder gif gebruiken. 2014 was een heel goed 
muizenjaar, toen hadden we hier opeens vijf paartjes. Vorig jaar waren het er 13. Dit jaar hebben we er zeven geteld. Maar kerkuilen passen zich snel aan 
de muizenpopulatie. Als er genoeg eten is, kunnen ze nesten met wel tien jongen krijgen.’’ Volgens Graveland vinden bewoners het ook geweldig om een 
torenvalk of kerkuil rond hun erf te hebben. ,,Het zijn prachtige beesten.’’ Een woordvoerder van het Hoogheemraadschap zegt dat muizen in het worteldek 
van het gras graven. ,,Waar geen gras groeit spoelt de grond makkelijker weg. Met de komst van de roofvogels gaan we op natuurlijke wijze de schade 
tegen in de taluds van onze dijken. Tegelijkertijd dragen we bij aan meer biodiversiteit in het gebied.’’  a
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Voor de uitvoering van het nestkastenproject waarnaar in het persbericht hieronder wordt verwezen, zijn de eerste contacten tussen 
coördinatoren van roofvogelwerkgroep en uilenwerkgroep gelegd. Ook het erfvogelproject komt weer om de hoek kijken. Aan de 
vrijwilligers die toen nestkasten hebben getimmerd zal worden gevraagd om ook voor dit project nestgelegenheden in elkaar te 
zetten. Al met al een mooi voorbeeld van gezamenlijk optrekken van de diverse werkgroepen. Planning is om de kasten uiterlijk in 
november op geschikte locaties geplaatst te hebben zodat de roofvogels ze bij hun eerste nestverkenningen al tegenkomen.  a


