Toch schade geleden?

Schuilplaatsen

min.

Kijk dan of je in aanmerking komt voor een schadevergoeding. Wat moet je hiervoor doen?

min.

4%

4%

Bekijk de algemene voorwaarden op
www.natuurenbos.be/schade.

Verzamel bewijsstukken van de schade en de
genomen maatregelen.
Bereken en bewijs de omvang van de schade. Deze
moet minstens € 300 bedragen om in aanmerking te
komen voor een schadevergoeding.
Meld de schade binnen 14 kalenderdagen aan het
Agentschap voor Natuur en Bos via het e-loket of het
formulier op de website
www.natuurenbos.be/schade.

Draden langs de oever

Bezorg het formulier
Met een aangetekende zending naar de Provinciale
Dienst van het Agentschap voor Natuur en Bos. De
nodige adressen vind je op het aanvraagformulier.
Digitaal via het e-loket op ww.natuurenbos.be/schade.
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20 cm

Netten en draden

Nog vragen? Contacteer de Provinciale Dienst van het
Agentschap voor Natuur en Bos. Je vindt de contactgegevens op www.natuurenbos.be/natuuralsgoedebuur.
Agentschap Natuur & Bos
Koning Albert II-laan 20 | 1000 Brussel
Tel. 02 553 81 02 | Fax 02 553 81 05
anb@vlaanderen.be

Let op: na publicatie van deze folder, kan de wet gewijzigd zijn. Kijk voor de
meest actuele informatie op www.natuurenbos.be.
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Verzeker jezelf ervan dat je op een correcte manier één
van de verplichte preventieve maatregelen hebt
genomen.

DE NATUUR ALS GOEDE BUUR

(SAMEN)LEVEN MET
AALSCHOLVERS EN
BLAUWE REIGERS
Van prooi tot jager, de waterkant barst van het leven.
Aalscholvers en blauwe reigers zijn rasechte viseters. Om
hun lunch te verzamelen, duiken aalscholvers regelmatig
helemaal het water in. Je ziet hen vaak met open vleugels
drogen in de zon. Blauwe reigers zijn sierlijker dan hun
voornoemde kompanen. Ze hebben allures van een
gentleman, maar schijn bedriegt. Vanaf de waterkant
verschalken ze met een flits van hun snavel genadeloos
hun prooi. Beide soorten lusten altijd wel een lekker
stukje sushi. Professionele kweekvijvers, visvijvers en
siervijvers zijn veelal de supermarkt van dienst. Gelukkig
zijn er verschillende manieren om deze visliefhebbers bij
je geschubde eigendom vandaan te houden. Heb je de
nodige actie ondernomen en toch schade geleden? Kijk
dan of je in aanmerking komt voor een schadevergoeding.
In deze folder geven we je alvast een pak informatie mee.

Minimum vereiste installatie per oppervlakte:

Door schuilplaatsen voor je vissen te
bouwen!

vlaggen/ballonnen/linten
10 per ha
bewegende vogelverschrikker
1 per 2 ha
namaak zwarte zwanen
2 per ha
geluidssysteem met
volgens de voorschriften
onderwatergeluiden
van het systeem
PRIJS

Door draden of een net te spannen!
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Hoe ben je aalscholvers en
reigers een pootje voor?
Aalscholvers en blauwe reigers jagen op puur instinct,
getraind door moeder natuur. Hun volgende maaltijd ligt
niet altijd voor het rapen, dus een gemakkelijke prooi
laten ze nooit links liggen. Professionele kweekvijvers,
visvijvers en siervijvers zijn voor onze gevederde
vrienden een echt buffet. Ze kunnen flink wat schade
veroorzaken. Ze vangen of verwonden heel wat vis,
maar verminderen door hun aanwezigheid mogelijks ook
het kweeksucces. Gelukkig kan je een pak maatregelen
nemen om dit tegen te gaan. Om aanspraak te maken
deve
op een schadevergoeding,
moet je minstens één van
de acties mett u
uitvoeren. Daarnaast kan je nog andere
(vrijblijvende) maatregelen nemen om het effect van je
ingrepen te vergroten.

EFFECT

MOEILIJKHEID

De aalscholvers en blauwe reigers gebruiken open
oevers als uitvalsbasis voor hun strooptochten. Door je
vijver af te schermen, verhinder je hen te landen of het
water te bereiken. Je spant draden of een net boven het
wateroppervlak. Zo blijft de oever en jouw vis vogelvrij!
Controleer bij de bevoegde gemeentelijke dienst of er
plaatselijke reglementen gelden waarmee je rekening
moet houden.

Span draden of een net om je vijver te beschermen::
De draadstructuur of het net moeten voor de vogels
goed zichtbaar zijn zodat ze niet verstrikt geraken in
de draden.
Je kiest tussen draden of een rasterstructuur.
De afstand tussen de draden bedraagt max. 1 m.

Ook een elektrische afrastering is vooral bij
O

Door ze te verjagen met 3
afschrikkingssystemen!

Je plaatst de afrastering het best langs de oever. Zo
maak je de waterkant onbereikbaar.
EFFECT

MOEILIJKHEID

In de natuur verschuilen vissen zich in dichte begroeiing
of andere toevluchtsoorden om te ontsnappen aan een
gewisse dood. In kunstmatig aangelegde kwekerijen of
vijvers zijn verstopplekken vaak schaars. Aalscholvers
en blauwe reigers plukken de vis zo uit het water. Door
schuilplaatsen voor je vissen te bouwen, stijgen hun
overlevingskansen aanzienlijk. Beplant je oevers of
bouw verstopplaatsen onder water. Zo blijft de prooi uit
het zicht. Je houdt bij zowel natuurlijke als kunstmatige
schuilplaatsen rekening met enkele minimumvereisten.

Natuurlijke schuilplaatsen::
Scherm min. 4% van de wateroppervlakte af.
Gebruik geen exotisch plantgoed, maar planten van
bij ons.

Kunstmatige schuilplaatsen::
Scherm min. 4% van de wateroppervlakte af.

Let op voor de behendigheid van aalscholvers.
Deze viseter duikt als de beste en wringt zich
onder water in de kleinste gaatjes. Zorg dat je
verstopplaats écht onbereikbaar is voor indringers van buitenaf.

TIP b
blauwe reigers erg effectief.

Plaats een afrastering langs de oever:

PRIJS

EFFECT

MOEILIJKHEID

Aalscholvers en blauwe reigers blijven wilde vogels.
Ze wennen aan elke leefomgeving, maar blijven op
hun hoede. Door verschillende afschriksystemen te
plaatsen, kan je hen langer en beter verjagen. Om kans
te maken op een schadevergoeding moet je minstens
drie methodes afwisselen.

Min. 2 draden op verschillende hoogte
Hoogte: 20 cm en 40 cm

TIP

Met een pinnenstrook op de rust- en zitplaatsen,
kunnen de reiger en aalscholver niet landen. Zo
pak je hun uitvalsbasis af en wordt het vissen
veel moeilijker.
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TIP

