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Engerlingen en emelten dit jaar al vroeg actief

Van Limburg en de regio Den Haag tot Friesland: uit het hele land komen al meldingen binnen van sportvelden en golfbanen waar kraaien en andere 

vogels forse schade veroorzaken. Dat begon al in januari. Doordat we een zachte winter hebben gehad met relatief hoge temperaturen, zijn engerlin-

gen dit jaar erg vroeg actief. ‘De grootste crux zit hem in de temperatuur’, legt Ad van Bruggen van Biocontrole uit.
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Help, kraaien teisteren 
mijn golfbaan
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Medio januari kreeg de redactie van 
Greenkeeper een e-mail van Harm de Roo, 
werkzaam voor de gemeente De Fryske Marren. 
‘Met verbazing kwam ik vanmorgen tot de 
ontdekking dat de kraaien weer hevig te keer 
gaan op onze voetbalvelden’, schreef hij. ‘Er 
zijn weer volop engerlingen verkrijgbaar waar 
ze zich te goed aan doen.’ Navraag bij Ad van 
Bruggen (Biocontrole) leert ons dat de Friese 
gemeente momenteel niet de enige is die hier 
last van heeft. Sterker nog, het probleem speelt 
in heel Nederland. Van Bruggen: ‘Overal is nu al 
activiteit te zien. Op beurzen zijn al regelmatig 
mensen naar mij toe gekomen met foto’s van 
schade. Het leeft behoorlijk.’

Eiwitrijk voedsel
Nu wordt die overlast geweten aan engerlingen 
en emelten, maar de grote schade die ontstaat 
wordt natuurlijk veroorzaakt door vogels. De 
vogels zijn, net als dassen en mollen, op zoek 
naar eiwitrijk voedsel. Vooral kraaien, kauwen 
en roeken zijn momenteel boosdoeners, terwijl 
in de regio Den Haag meeuwen de sportvelden 
weten te vinden. Spreeuwen en scholeksters 
pikken ook, maar geven weinig schade. Van 
Bruggen: ‘Voor vogels is in het buitengebied 
nog weinig voer te vinden, en omdat het janu-
ari is, staan de bomen ook nog kaal. Ze moeten 
dus op zoek naar andere plekken om hun voed-
sel te vinden. Uit hun geheugen weten ze nog 
dat er op de groene voetbalvelden iets te halen 
valt, en dus zoeken ze daar hun heil. Eenmaal 
geland op het voetbalveld, horen ze en voelen 
ze aan hun poten dat er onder de grond iets 
beweegt en dat er aan de wortels van de gras-
plant geknaagd wordt. Dus beginnen ze op 
onze sportvelden te pikken naar voedsel.’ En 
dat zorgt voor losliggende zoden en gaten in 
de grasmat. 

Snel herstellen
Voor gemeenten en golfbanen die met foe-
ragerende vogels te maken hebben, heeft 
Van Bruggen slecht nieuws. ‘Je kunt er op dit 
moment eigenlijk niets aan doen’, zegt hij 
eind januari. ‘De bodemtemperatuur is voor 

engerlingen en emelten hoog genoeg om in 
de bovenste grondlagen te kunnen overle-
ven, maar tegelijkertijd te laag (onder de 10 
graden Celsius, red.) om ze biologisch te kun-
nen bestrijden met aaltjes. En bestrijden met 
chemische middelen mag niet meer.’ Hij heeft 
wel advies. ‘Ik adviseer in deze periode om de 
schade zo snel mogelijk te herstellen. En rol-
len van de mat is een optie. Je maakt daarmee 
de grond wat harder, waardoor vogels minder 
schade achterlaten. Verder is er niet zoveel aan 
te doen.’

Ook als er nu nog nachtvorst komt, zal dat niet 
tot massale sterfte onder engerlingen en emel-
ten leiden, volgens Van Bruggen. ‘Engerlingen 
zorgen dan gewoon dat ze wat dieper in de 
grond zitten en kunnen langere tijd zonder 
voedsel. Ook emelten trekken zich terug en 
zodra de vorst over is, komen ze weer boven 
om te eten. Slechts een klein percentage van 
de jongste engerlingen gaat dood, maar het 
overgrote deel zal dieper gaan zitten.’
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Ad van Bruggen Biocontrole

‘De grootste 
crux zit hem in 
de temperatuur’ 

‘Je kunt er op dit moment helaas 
niets aan doen’

Omdat zich in februari geen vorst meer 
aangediend heeft, kunnen emelten in de 
loop van maart ‘gewoon’ weer bestreden 
worden.
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