Toch schade geleden?

Pinnenstrook om landen te bemoeilijken

Kijk dan of je in aanmerking komt voor een schadevergoeding. Wat moet je hiervoor doen?
Bekijk de algemene voorwaarden op
www.natuurenbos.be/schade.

Heb je om schade door houtduiven te voorkomen, de
plaatselijke erkende jager ingeschakeld om te bejagen
of te bestrijden?
Verzeker jezelf ervan dat je op een correcte manier de
verplichte preventieve maatregelen nam om de schade
te voorkomen.

Bewegende pop

Verzamel bewijsstukken van de schade en de genomen
maatregelen.
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Leven de houtduiven die de schade veroorzaakten in
een natuurgebied dat wordt beheerd door de Vlaamse
overheid of een erkende terreinbeheerder? Zijn deze
dieren daar uitgesloten van jacht of bestrijding?

Bereken en bewijs de omvang van de schade. Deze
moet minstens € 300 bedragen om in aanmerking te
komen voor een schadevergoeding.

Bestrijding en bijzondere jacht van de
houtduif
Soms bieden de bovenstaande, niet-dodelijke maatregelen onvoldoende bescherming tegen schade door
de houtduif. Bestrijding en bijzondere jacht bieden
hier een mogelijke oplossing. Meer informatie en de
voorwaarden voor de uitvoering van deze maatregelen
vind je op www.natuurenbos.be/wildbeheer
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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.
Stuur 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
www.natuurenbos.be/schade.
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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DE NATUUR ALS GOEDE BUUR

(SAMEN)LEVEN
MET DUIVEN
In de stad of in het groen, houtduiven, Turkse tortels,
rotsduiven en holenduiven duiken overal op. De laatste jaren
raakte de vogel wat uit de gratie, maar vroeger vervulde
hij tal van nuttige functies. Zo was hij een betrouwbare
postbode. In de stad zorgt de duivenpopulatie voor flink
wat overlast. Een koppel duiven kan tot 16 jongen per
jaar voortbrengen, dus hun familie groeit razendsnel.
Hun uitwerpselen beschadigen gebouwen, straten en
pleinen. Duiven kunnen erg opdringerig zijn. Ook in een
landbouwgebied zorgen deze koerende schavuiten voor
problemen. Ze doen zich te goed aan zaden, kiemplanten,
graan en ander lekkers. Gelukkig zijn er verschillende
manieren om deze veelvoorkomende vogels te slim af te
zijn. 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.

Door een geluidssysteem te gebruiken!

Door landen op gebouwen te
bemoeilijken
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Hoe ben je duiven een pootje
voor?

EFFECT

MOEILIJKHEID

Stadsduiven zijn gewend aan een onaflatende stroom
van geluiden, maar op het rustige platteland schrikken
ze zich nog steeds een hoedje van een luide knal. Ook
het geluid van natuurlijke vijanden jaagt ze de daver op
het lijf. Door een afweersysteem met geluid laten ze
jouw eigendom gegarandeerd links liggen. Gewenning
treedt snel op, dus afwisseling is een must. Installeer
een van onderstaande opties om bij schade kans te
maken op een vergoeding. Controleer bij de bevoegde
gemeentelijke dienst of er plaatselijke reglementen
gelden, waarmee je rekening moet houden.

Duiven zoeken de hele dag naar voedsel en pikken overal
een graantje mee. Ze komen nooit alleen en daarin schuilt
vaak het probleem. Van een enkele duif ondervind je niet
snel hinder, maar wanneer ze in groep op je eigendom
neerstrijken, loopt de schade op. Er bestaan gelukkig
een hele reeks maatregelen om die pikgrage bekjes bij je
teelten vandaan te houden. Om aanspraak te maken op
een schadevergoeding, moet je minstens één van onderstaande acties met een
ondernemen. Indien mogelijk
moet je de soort bejagen of bestrijden op je perceel (zie
kaderstukje). Daarnaast kan je nog andere (vrijblijvende)
maatregelen nemen om het effect van je ingrepen te vergroten.

Gaskanon:
1 kanon per 10 ha
Praktisch: je moet het kanon zo plaatsen dat het
geluid over de hele oppervlakte draagt.

1 systeem per 4 ha
Praktisch: hou er rekening mee dat zo’n systeem
stroom en luidsprekers nodig heeft.

MOEILIJKHEID

Duiven vliegen op als je hen achterna zit. Dit bewijst
dat ze best gemakkelijk schrikken. Er zijn tal van
manieren om hen op de vlucht te jagen. Duiven zijn erg
nieuwsgierige dieren en wennen snel aan nieuwigheden.
Voor een blijvend resultaat, is afwisseling geboden. Om
recht te hebben op een schadevergoeding, is één van
onderstaande maatregelen verplicht.

Minimum vereiste installatie per oppervlakte:

PRIJS

EFFECT

1 per ha
10 per ha
1 per 4 ha
1 per 2 ha
1 per 4 ha
max. 1m tussenafstand

Duiven kunnen gebouwen beschadigen. Als je de vogels
verhindert te landen, kan je heel wat schade voorkomen.
Dit kan op verschillende manieren:
Plaats een pinnenstrook op effen oppervlakken om
gebouwen te beschermen.
Een dunne metalen draad of prikkeldraad op 5 cm
hoogte spannen, helpt ook.
Zet de draden onder stroom voor een nóg grotere
impact.
Geef populaire landingsplaatsen een hogere hellingsgraad, met gladde (of zelfs glibberige) materialen.

Door roofvogels aan te trekken
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MOEILIJKHEID

Als de duif het lekkers niet kan bereiken, maakt hij snel
rechtsomkeer. Het overdekken van de kwetsbare zones
houdt de duiven gegarandeerd op een afstand.

Overkappen met vogelnetten of gaas:
Vogelnetten, gaas of plastic

poppen/vogelverschrikkers
vlaggen/ballonnen/linten
heliumballon aan een kabel
imitatie vliegende roofvogel
bewegende pop
gespannen linten

MOEILIJKHEID

Natuurlijke vijanden houden duiven vanzelfsprekend op
een afstand. Met een nestkast of een zitstok lok je roofvogels naar je eigendom. Als bijvoorbeeld een slechtvalk
of sperwer zich in jouw buurt nestelt, slaan de duiven op
de vlucht.

Door ze de weg te versperren!
EFFECT

EFFECT

Afschrikkende vogelgeluiden::

Door ze af te schrikken!
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TIP

Duiven hou je nog op andere manieren op een
afstand. Hiernaast vind je nog twee extra
maatregelen.
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