
 
 

  

 
 

 
Huisduif 
Latijns: Domestica Columba 
Familie: Echte duiven 
Orde:    Duiven 
Status:  Niet beschermd 
 

 
 
Uiterlijk en kenmerken 

Van verwilderde huisduiven kan geen duidelijke omschrijving beschreven worden, ze 
vertonen een te grote verscheidenheid in vorm, kleur en tekening. 
 

Ontwikkeling en leefwijze 
De eieren van een huisduif komen 17 dagen na het leggen van het 2e ei uit. Duiven leggen 
2 eieren per keer soms wel 8x per jaar in rommelige nesten op een harde ondergrond en 
voornamelijk uit de wind. De jongen vliegen na 4 weken uit en zijn na ca. 5 maanden 
geslachtsrijp. Een duivenpaar blijft bij elkaar tot de dood hen scheidt. Duiven worden 
gemiddeld 7 jaar oud. Huisduiven hebben een enorm aanpassingsvermogen en planten 
zich het gehele jaar voort, met uitzondering van strenge winters. Elke duivengroep heeft 
meestal een eigen territorium, indringers worden niet geweerd. Voedsel bestaat uit 
zaden, jonge scheuten van planten maar vooral tafel afval zoals brood en aardappelen. 
 

Schuilplaatsen  
Duiven zijn in een grote variatie van plekken te vinden. Zo kun je een duif vinden in 
vogelhuisjes, dozen, duiventillen, gaten en nesten. 
 

Mogelijke risico’s, schade of hinder 
Duiven zijn verspreiders van verschillende ziekten, zoals de papegaaienziekte, paratyfus 
en vogelmalaria. Ze zijn ook 'gastheer' van allerlei parasieten, zoals mijten, teken, vlooien, 
vogelwandluizen en vederluizen. Ook zijn ze gastheer van een zeer grote nestfauna, 
waaronder motten, vliegen, kevers, mijten, zilvervisjes en stofluizen. 
Verder veroorzaken ze vervuiling door duivenmest op gevels van gebouwen, wasgoed, 
schilderwerk en standbeelden. Ze kunnen tevens hemelwaterlozingen verstoppen door 
hun nestmateriaal.  Ze veroorzaken ook gladde stoepen en trappen met hun uitwerpselen, 
stank overlast en geluidsoverlast door koeren. 
 
Advies: goede hygiëne moet altijd op de 1e plaats staan en voorkom voedselaanbod. 
Bestrijding noodzakelijk! 



 
 

Sporen 
• Uitwerpselen en nestmateriaal onder broed/rust plaatsen.  

 
Wering 
Maak nestelen onmogelijk (d.m.v. het plaatsen van netten, gaas) of regelmatig verstoren. 
Het ontoegankelijk maken met behulp van in de handel te verkrijgen hulpmiddelen  zoals 
o.a. naaldenstrippen. Verjagen door middel van geluid. Het aantal duiven is afhankelijk van 
de hoeveelheid voedsel aanbod.  
 


