Eenden in Budel
De eenden in de vijver van het Boudriepark in Budel zorgen volgens de gemeente wederom voor
overlast. Er zijn er te veel en de gemeente neemt dit keer diervriendelijke maatregelen om de
populatie beperkt te houden.
Eindhovens Dagblad
U kunt op de site van het Eindhovens Dagblad een video bekijken over de eenden in het park en de
respons van bezoekers van het park op de diervriendelijke maatregelen.
Onderstaand artikel is op 11 maart 2009 in het Eindhovens Dagblad geplaatst:
BUDEL - Er komt deze keer geen druppeltje pesticide aan te pas. De gemeente Cranendonck heeft
haar lesje wel geleerd. Deze ronde wordt het teveel aan eenden in het Boudriepark in Budel met
behulp van een grote kooi gevangen.
Een paar jaar geleden ging het tot twee keer toe fout met het verdelgingsmiddel chloralose. Eenden
en vogels legden toen onbedoeld het loodje. Het middel was bedoeld om de eenden te verdoven,
om ze daarna makkelijk en pijnloos te kunnen vangen en overbrengen naar elders. Het bleek echter
fataal.
Zo'n twintig eenden in het park is wenselijk. Maar inmiddels zitten er weer ruim zestig.De gemeente
en de Dierenbescherming leggen de laatste hand aan een plan om de populatie te verminderen én in
stand te houden. Het is de bedoeling, aldus projectcoördinator Will van Leeuwen uit Budel en
vrijwilliger bij de Dierenbescherming, om de dieren in één keer te vangen. Daarna wordt een aantal
teruggezet en de rest elders ondergebracht. Gedacht wordt aan de IJzeren Man in Weert. Maar
'elders' kunnen ook particulieren uit de buurt zijn. Hobbyisten die belangstelling hebben voor de
eenden (niet voor het diner), kunnen zich bij de gemeente melden.
De gemeente heeft geleerd van wat er eerder is misgegaan. Om opnieuw negatieve reacties te
voorkomen, ging de gemeente niet meer met de wildbeheereenheid in zee, maar met de
Dierenbescherming en een fauna-adviseur.
De gemeente heeft nu nog niet met de buurt overlegd, aldus Karin Maas van de gemeente, maar dat
zit zeker in de pen. Sterker nog, omwonenden wordt gevraagd mee te werken. Bijvoorbeeld door de
Dierenbescherming in hun tuinen toe te laten als daar eenden nestelen, voor zogenoemd
nestbeheer. Het nest wordt dan zodanig behandeld dat de eend wel broedt, maar de eieren niet
uitkomen.
De eenden worden waarschijnlijk in het najaar gevangen. Nog vóór het broedseizoen is zo goed als
zeker niet meer haalbaar omdat de benodigde ontheffingen nog niet verleend zijn. Te veel eenden
zorgt voor diverse vormen van overlast.

Gemeente Cranendonck
Op de site van de gemeente Cranendonck werden in week 11 en 46 twee berichtjes over de eenden
in het Boudriepark geplaatst.
Week 11
In het begin van dit jaar is de gemeente Cranendonck in samenwerking met de Dierenbescherming
begonnen met het maken van een plan om de eendenpopulatie in het Boudriepark te reduceren en
in stand te houden. De aanpak van de eendenpopulatie gaat op een correcte en diervriendelijke
manier plaatsvinden. Op dit moment wordt een en ander geregeld zodat deze acties wettelijk goed
en zonder problemen kunnen plaatsvinden. Later dit jaar wordt u hierover geïnformeerd.

De gemeente wil via deze weg alvast vragen of u of iemand die u kent interesse heeft in een aantal
eenden, voor de hobby, niet voor consumptie. Mocht dit zo zijn neemt u dan contact op met de
heer Will van Leeuwen, contactgegevens staan onderaan deze publicatie. Ondanks dat er al een
ander locatie voor de eenden gevonden is, willen we graag weten of er particulieren zijn die
interesse hebben. Een en andere mochten er nog wijzigingen zijn in de planning of voor een
eventueel eendenoverschot in de toekomst. Voor meer informatie; Will van Leeuwen, vrijwilliger
Dierenbescherming, wileninka@hotmail.com, 0495-499690 (na 16.00 uur of in het weekend)
Week 46
Woensdag 28 oktober is er overleg geweest tussen de gemeente, de Dierenbescherming en het
fauna-adviesburo Duurzaam Fauna Advies om de situatie van de eenden in het Boudriepark te
bespreken. Er is op dit moment een populatie van ongeveer zestig eenden in het park die zich
ophouden in en rond de vijver. Teveel eenden kan, door grote concentratie ontlasting, voor een
mindere waterkwaliteit van de vijver zorgen wat weer kan leiden tot botulisme onder de
watervogels. Ook de verkeersveiligheid rond het park speelt een rol omdat sommige eenden zich
soms ophouden rond de openbare weg.
De populatie eenden heeft in de loop van de tijd in aantal kunnen toenemen omdat er onder andere
veel gevoerd wordt. Het voeren van de eenden wordt door de gemeente en de Dierenbescherming
afgeraden omdat de populatie hier te snel toeneemt, de waterkwaliteit verslechterd en er
verhoogde kans op ongedierte ontstaat. In goed overleg is nu besloten om een deel van de eenden
weg te vangen. Er zal ongeveer twee derde van de populatie worden gevangen en herplaatst. De
eenden zullen worden geplaatst bij particulieren die hobbymatig deze dieren houden en goed staan
aangeschreven bij de Dierenbescherming. Ook in Maarheeze (bij Winters Dranken) zal een
inventarisatie plaatsvinden onder de eendengroep die daar aanwezig is. Desgewenst zal ook hier
een vangactie plaatsvinden en/of nestbeheer worden toegepast. Mocht u nog vragen en/of
opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met de gemeente Budel (Dhr. Jos Hendriks, 0495431237) of de Dierenbescherming (Will van Leeuwen, wileninka@hotmail.com, 0495-499690)

Op woensdag 16 december zijn 33 van de in totaal 52 eenden en woerden uit
het Boudriepark in Budel weggevangen. Nog diezelfde dag zijn alle dieren bij
door de Dierenbescherming geschikt geachte opvangadressen geherhuisvest.

