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13.4 Holenduif (Columba oenas) 

1 Samenvatting  

Aantal en verspreiding 

 Landelijk zijn de aantallen gelijk gebleven;

 Provinciaal treedt sinds 1990 een sterke afname op, over de laatste tien jaar is de

trend onzeker.

Schade 

 Holenduiven kunnen schade aanrichten in granen, peulvruchten, koolsoorten en
vollegronds groenten.

 In 2002 en 2003 is schade opgetreden aan respectievelijk zomer- en wintergraan. Over
de jaren daarna zijn geen schades geregistreerd bij het Faunafonds.

 Voor de komende jaren mag verwacht worden dat schade door holenduiven slechts
incidenteel zal optreden.

Beleid 

 Provinciale vrijstelling voor verontrusting;

 In het verleden is een ontheffing voor afschot ter bestrijding van schade tijdens de

bezwarenprocedure ingetrokken.

Beheer 

Omdat er geen beheer gevoerd is, ontbreken data hierover. 

Overwegingen 

De aantallen van de holenduif nemen niet toe. Er is geen schadehistorie. Op basis van 

de beschikbare gegevens kan geen onderbouwing worden gegeven voor de noodzaak 

tot een planmatig beheer van de holenduif in Groningen.  

Voorstel 

 Niet op voorhand een ontheffing voor afschot aanvragen.

 Voor diersoorten waarvoor op dit moment geen ontheffing of aanwijzing kan worden
aangevraagd wegens gebrek aan onderbouwing beveelt de Fbe betrokken partijen aan
de registratie te intensiveren en aanvullende gegevens te verzamelen. Zo nodig zal de
Fbe alsnog ontheffing aanvragen.

2 Aantal en verspreiding 

Landelijk 

De holenduif is een algemeen voorkomende soort in Groningen. De holenduif is een 

standvogel, die  s winters zwerft op zoek naar plaatsen met veel voedsel. Holenduiven 

doen het goed in de kleinschalige landbouwgebieden met veel akkerbouw (Bijlsma, 

2002).  De holenduif kan zich aan uiteenlopende omstandigheden aanpassen, zowel wat 

betreft voedselkeus (onkruiden en in mindere mate landbouwgewassen), 

nestplaatskeuze (van konijnenholen en basaltdijken tot boomholten en nestkasten) als 

broedseizoen (vier broedsels per jaar mogelijk, zelfs meer indien broedsels elkaar 

overlappen). De potentie voor snelle uitbreiding is hiermee aanwezig (Bijlsma, 2002). De 
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BMP-resultaten over 1984-90 tonen in halfopen cultuurland een duidelijke toename en 

in bos- en parkgebieden een lichte afname (van Dijk et al. 2003).  

De holenduif broedt in Nederland met 50.000-70.000 paar. Figuur 1 geeft de verspreiding 

en relatieve broedvogel dichtheid per vierkante kilometer in de jaren 1998-2000 (Bron: 

Atlas van de Nederlandse Broedvogels (2002)).  

De holenduif is ook een doortrekker in groot aantal en een wintervogel in zeer groot 

aantal. Figuur 1 geeft ook de verspreiding van niet broedvogels in december 2007-2011 

(Sovon, Punt Transect Tellingen project). 

Fig. 1 relatieve broedvogel dichtheid per vierkante kilometer en verspreiding niet 

broedvogels (Bron: www.sovon.nl). 

Figuur 2 en 3 geven de landelijke index voor broedvogels en niet-broedvogels.  

Bij de broedvogels is er sinds 1990 en ook over de laatste 10 jaren geen significante 

aantalverandering opgetreden.  

Bij de niet-broedvogels is er sinds 1980 een significante toename van <5% per jaar 

opgetreden en over de laatste 10 jaren geen significante aantalverandering.  

Fig. 2 en 3. Landelijke index voor broedvogels (BMP) en niet-broedvogels (PTT in 

december (Bron: www.sovon.nl). 
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Provinciaal 

Figuur 4 toont de provinciale broedvogelindex voor Groningen. Over de gehele 
beschouwde periode treedt een sterke afname op, de laatste tien jaar is de trend 
onzeker. 

Fig.4. Broedvogelindexcijfer provinciaal, Bron: NEM (Sovon,CBS). 

3 Schade 

Volgens de Handreiking Faunaschade (Oord, 2009) kunnen holenduiven schade aanrichten 
in granen, peulvruchten, koolsoorten en vollegronds groenten. In 2002 en 2003 is schade 
opgetreden aan respectievelijk zomer- en wintergraan. Over de jaren daarna zijn geen 
schades geregistreerd bij het Faunafonds. Voor de komende jaren mag verwacht worden dat 
schade door holenduiven slechts incidenteel zal optreden.  

4 Beleid 

De holenduif is beschermd in het kader van de Flora- en faunawet en is op grond van 

artikel 65 aangewezen als diersoort die  in delen van het land veelvuldig belangrijke 

schade kan aanrichten . De Provincie heeft vrijstelling verleend van het verbod op het 

opzettelijk verontrusten van holenduiven. De vrijstelling strekt alleen tot het voorkomen 

van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren. 

Op basis van het faunabeheerplan heeft de provincie Groningen in het verleden ontheffing 
verleend aan de Fbe voor afschot ter bestrijding van schade. Tijdens de bezwarenprocedure 
is de ontheffingen voor de holenduif door de provincie ingetrokken. 

5 Beheer 

Omdat er geen beheer gevoerd is, ontbreken data hierover. Daardoor kan geen 

onderbouwing worden gegeven voor de noodzaak tot een planmatig beheer van de 

holenduif in Groningen. 

Holenduif Groningen
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6 Overwegingen 

De aantallen van de holenduif nemen niet toe. Er is geen schadehistorie. Op basis van 

de beschikbare gegevens kan geen onderbouwing worden gegeven voor de noodzaak 

tot een planmatig beheer van de holenduif in Groningen.  

7 Voorstel 

 Niet op voorhand een ontheffing voor afschot aanvragen.

 Voor diersoorten waarvoor op dit moment geen ontheffing of aanwijzing kan worden
aangevraagd wegens gebrek aan onderbouwing beveelt de Fbe betrokken partijen aan
de registratie te intensiveren en aanvullende gegevens te verzamelen. Zo nodig zal de
Fbe alsnog ontheffing aanvragen.




