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rOTTErDaM – in de stad leven dieren die
belangrijk zijn voor de stad en dieren die er
juist overlast veroorzaken. De gemeente vindt
het belangrijk dat alle dieren zo goed mogelijk
kunnen leven. Tekst: Suzanne Huig
Nynke (12), Nienke (12), Jonam (10) en
Csongor (11) van basisschool De Kleine
Prins zijn benieuwd naar de verschillende
stadsdieren. Ze bezochten daarom de fret van
rotterdam en één van de duiventillen.

rOTTErDaM – Nynke, Csongor, Jonam en Nienke bezochten op 28 maart boswachter Gerard. ‘rotterdam heeft
6 boswachters. ik ben boswachter in het Kralingse Bos’, vertelt Gerard. Tekst: Suzanne Huig
‘Het is mijn taak om de planten en dieren in en rondom het Kralingse Bos in de gaten te houden. De dieren die hier in
het wild leven, verzorg ik niet. Ik let wel op dat ze voldoende ruimte hebben en veilig kunnen leven in de natuur. Ik zorg
bijvoorbeeld dat er geen bomen worden gekapt in de buurt van hun nesten. De herten in het Kralingse Bos en de fret
leven niet in het wild, maar worden door mij en de andere boswachters verzorgd’, vertelt Gerard.
Fret Thiny
Bij het boswachtershuis in het Kra
lingse Bos woont één fret. De fret heet
Thiny. Ze is 4 jaar oud. ‘De fret leeft
hier in een hok met een speelgedeel
te. Een boswachter geeft haar iedere
dag één keer eten en drinken’, zegt
Nienke. ‘De andere boswachters en
ik spelen en knuffelen iedere dag met
Thiny zodat ze tam blijft en naar ons
luistert. Thiny helpt ons van septem
ber tot en met januari regelmatig om
konijnen te vangen. Het is belangrijk
dat ze dan tam is’, vertelt Gerard.
Overlast van konijnen
‘Op sommige plekken in Rotterdam
leven wilde konijnen die voor over
last zorgen. De konijnen graven
bijvoorbeeld dijken kapot en zorgen
voor gevaren op de weg als ze plots
oversteken. We gebruiken fret Thiny
om de konijnen te vangen en ergens
anders uit te zetten’, legt Gerard uit.

Nynke, Csongor, Jonam en Nienke bezoeken boswachter Gerard en
fret Thiny in het Kralingse Bos. Foto's: Johannes Odé
Uitzetten in natuurgebieden
‘Een fret is een roofdier. Het is de natuurlijke vijand van het konijn’, vertelt
Jonam. Gerard: ‘We laten Thiny een konijnenhol ingaan. We zetten aan alle
uitgangen van het konijnenhol een kooi. De konijnen schrikken van de fret
en willen vluchten waardoor ze de kooien in lopen.’ ‘De konijnen worden
daarna uitgezet in natuurgebieden. Ik vind dat goed. In de natuurgebieden
kunnen konijnen fijner leven en hebben mensen geen last van de konijnen’,
zegt Nynke.

rOTTErDaM – in de stad zijn er 2 duiventillen om duivenoverlast te verminderen.
Duivenbeheerders Jim en Willem gaven op 4 april een rondleiding bij de duiventil
aan de 2de Westblaakhof aan Nynke, Csongor, Jonam en Nienke. Tekst: Suzanne Huig
‘Sommige mensen voeren etensresten aan duiven, eenden, ganzen en andere
stadsdieren. Door al het voedsel op straat zijn er op sommige plaatsen te veel
stadsdieren en dat zorgt voor overlast’, zegt Csongor. ‘De ontlasting van al die
stadsdieren vervuilt bijvoorbeeld de straten en het water in de stad’, zegt Nynke.
Nienke: ‘Ik heb zelf soms ook overlast van duiven als ze bijvoorbeeld voor mijn huis
poepen.’

Nynke, Nienke, Csongor en Jonam bekijken de stokken waar de duiven op zitten.

Voer jij weleens
stadsdieren?
Waarom wel
of niet?
Tekst en foto’s: Suzanne Huig

Voer jij weleens stadsdieren? Waarom wel of niet?

ruim 200 duiven
‘De duiventillen zijn er om de overlast
van duiven tegen te gaan. Een duiven
til is een grote voeder- en broedplaats
voor duiven. We geven bij deze
duiventil iedere dag ruim 200 duiven
water en voer. Doordat de dieren hier
eten krijgen, eten ze op straat minder
friet, brood en ander afval’, vertelt Jim.
Nienke: ‘Ik vind het heel goed dat de
duiven worden gevoerd. Ze eten hier
gezond voer in plaats van de onge
zonde dingen van straat.’

De duiven vliegen rondom de duiventil.
Foto's: Arjen Jan Stada

Broedplaats
‘De duiven slapen of broeden in de
duiventil. We verwijderen iedere dag
de poep uit het hok’, vertelt Willem.
Jonam: ‘Ik denk dat de duiven het heel
fijn vinden dat ze hier terechtkunnen
voor een warme en droge plek.’ ‘Ieder
koppeltje mag één jong krijgen. De rest
van de eitjes halen we uit het nest. Als
we alle eitjes laten uitkomen, komen er
te veel duiven in de stad waardoor de
overlast vergroot’, zegt Jim.

LiVa (9): ‘ik voer nooit dieren. ik
vind het niet goed om dieren te
voeren. Stadsdieren worden lui
als ze worden gevoerd. Ze zoeken
dan zelf geen eten meer. Dat is
niet goed voor de dieren.’

NaSSira (10): ‘ik voer het brood
dat wij thuis over hebben aan
eenden en vogels. ik let goed op
dat de dieren het brood opeten
zodat het niet op straat blijft liggen.
Etensresten op straat zorgen voor
ongedierte zoals ratten.’

