
	  

	   Medewerking studenten akoestische vogelwerende maatregel 

Testen	  nieuwe	  techniek	  tegen	  vogelschade	  in	  de	  perenteelt	  
Stage- of afstudeeropdracht voor 2 ‘groene’ studenten 

CLM is een landelijk werkend adviesbureau voor duurzame landbouw, gezond voedsel en 
vitaal platteland. CLM heeft uitgebreide ervaring met agrarisch natuurbeheer en 
faunabeheer. Het kantoor staat in Culemborg en er werken ongeveer 25 mensen. 
 
Vogelschade is voor de Nederlandse perentelers het afgelopen decennium explosief 
toegenomen, tot enkele miljoenen euro’s op jaarbasis. Voorheen kregen de telers alle 
schade vergoed. In 2016 krijgen telers nog 30% van de schade vergoed. Per 2017 in 
principe niks meer. Ze draaien zelf op voor de schade. De provincie Limburg heeft CLM 
gevraagd om een vogelwerende maatregel grootschalig te testen. Het betreft een 
akoestische systeem, genaamd Alcetsound. Het apparaat speelt alarmroepen en 
angstkreten af van o.a. mezen (die veel schade veroorzaken), kraaiachtigen en 
roofvogels. In 2016 wordt de test op 10 fruitteeltbedrijven in Limburg uitgevoerd. Het 
doel is om vast te stellen in welke mate de schade dankzij het akoestisch systeem 
vermindert ten opzichte van een blanco. De proef vindt vijf weken voor de verwachte 
oogstdatum (medio september) plaats, dan zijn de peren zoet en sappig. Jij kunt 
meehelpen aan dit onderzoek.  
 
Inhoud opdracht 
• Voorbereiden proefopzet (start juni/ juli 2016); 
• Installeren van proefopstelling op 10 perenpercelen in Limburg; 
• Communicatie met de perentelers; 
• Schademonitoring: het wekelijks tellen van de beschadigde peren in de plots; 
• Verwerken data en bijdragen aan rapportage  (september/ oktober 2016); 
• Kennismaken met CLM medewerkers en hun werkzaamheden als adviseurs; 
• Een bijdrage leveren aan andere onderzoeken op gebied van groen en faunabeheer. 
• Werkplek is gedeeltelijk op CLM, in het veld en bij LLTB (Roermond). 

 
Wij vragen 
• Twee HBO of universitaire studenten van ‘groene opleiding’ zoals (toegepaste) 

biologie, ecologie of agrarische opleiding met affiniteit fruitsector; 
• Beide studenten liefst afkomstig van dezelfde opleiding en zelfde studiejaar; 
• In bezit van rijbewijs B;  
• Kan zelfstandig werken; 
• Stage- of afstudeerproject duurt circa 4 maanden. Van ongeveer juni/juli t/m 

sept/okt 2016. In overleg af te stemmen. 
 

Wij bieden 
• Professionele, inhoudelijke begeleiding; 
• Een mooie bijdrage aan jouw CV; 
• Ervaring met het werken voor een commercieel en idealistisch bedrijf;  
• Stagevergoeding; 
• CLM is gevestigd in Culemborg op 1,7km vanaf treinstation. 
 
Interesse? 
Neem contact op met: 

• Adriaan Guldemond: T: 0345-470721, E: guldemond@clm.nl 
• Joost Lommen:  T: 0345-470758, E: jlommen@clm.nl 


