Toch schade geleden?

Bewegende pop

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

Verzeker jezelf ervan dat je op een correcte manier
één van de verplichte preventieve maatregelen hebt
genomen.
Verzamel de 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.

Heliumballon
& imitatie vliegende roofvogel

VU Marleen Evenepoel | 2014

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

DE NATUUR ALS GOEDE BUUR

(SAMEN)LEVEN
MET MEEUWEN
Wie dagdroomt over een strandwandeling, hoort
onwillekeurig de meeuwen al schreeuwen. De vogels
horen bij de kust als golfbrekers bij het strand. Meeuwen
leven al eeuwenlang lekker dichtbij de mens. Ze zweven
achter visserssloepen, smullen van achtergelaten
etensresten en verkennen de hele binnenstad.
Hun acrobatische luchtballet verbaasde al menige
kustbewoner en toerist. Maar soms veroorzaakt hun
appetijt en nieuwsgierigheid ook overlast.
Rondslingerende etensresten vormen een gedekte
tafel voor meeuwen. Steeds vaker kruist hun pad met
de mens. Opengepikte vuilniszakken, lawaaihinder
en uitwerpselen zijn vaak gehoorde klachten. Ook
landbouwers lijden soms onder hun eetlust. Gelukkig
kan je de schade in jouw omgeving helpen beperken.
Heb je de nodige maatregelen getroffen 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.
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Door lawaai te maken

PRIJS
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Hoe kan je meeuwen
weghouden?
Meeuwen staan niet altijd op zo’n goed blaadje bij de
mens. Vooral viskwekerijen, vlieghavens, openbare
plaatsen en landbouwers hebben vaak burenruzies met
de grote vogels. Gelukkig bestaan er maatregelen die
samenleven met meeuwen aangenamer maken. Om
de e
aanspraak te maken op een schadevergoeding
ben je
uit te voeren. De
verplicht één van de acties met een
andere (vrijblijvende) ingrepen helpen de schade door
dieren tegengaan.

EFFECT

MOEILIJKHEID

Als meeuwen zich bedreigd voelen, slaan ze op de vlucht.
Om hen bang te maken, zijn wel voldoende ‘vijanden’
nodig om de hele oppervlakte te beschermen. Meeuwen
wennen ook snel aan het vermeende gevaar. Plaats de
afschrikkers dus enkel in de belangrijkste periodes van
het zaai- en het oogstseizoen. Hoe zichtbaarder de
kunstmatige vijand, hoe groter het effect.

Minimum vereiste installatie per oppervlakte:
poppen/vogelverschrikkers
vlaggen/ballonnen/linten
heliumballon aan een kabel
imitatie vliegende roofvogel
bewegende pop

1 per
10 per
1 per 4
1 per 2
1 per 4

MOEILIJKHEID

Meeuwen schrikken van lawaai. Vraag zeker na bij je
gemeente wanneer en hoe luid je geluiden mag maken.
Een gaskanon knalt de vogels weg, maar het geluid
is vervelend voor je buren. Een geluidsinstallatie met
geluiden van roofvogels helpt even goed en is veel
aangenamer. Aangesloten op stevige luidsprekers,
bestrijk je gemakkelijk een groot gebied. Controleer
bij de bevoegde gemeentelijke dienst of er plaatselijke
reglementen gelden waarmee je rekening moet houden.
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PRIJS

EFFECT

MOEILIJKHEID

Wanneer je meeuwen te eten geeft, blijven ze trouw
terugkomen. Vaak brengen ze zelfs vrienden mee. Als
er dan niet genoeg voedsel is, laten ze hun frustratie
duidelijk blijken door luid te protesteren. Wil je geen
krijsend gezelschap op je stoep, dan laat je die
schijnbaar hongerige vogel dus best ongemoeid.

Door te beletten dat meeuwen op je dak
broeden!

Minimum vereiste installatie per oppervlakte:
gaskanon
roofvogelgeluiden afspelen

1 per 10 ha
1 per 4 ha

TIP

Als je om de twee weken het geluid van een
andere vogel afspeelt, leg je de meeuwen veel
langer in de luren.

Door hun vijanden na te bootsen!

PRIJS

EFFECT

Door de meeuwen niet te voederen!

Door netten of draden te spannen!

PRIJS

EFFECT

PRIJS

EFFECT

MOEILIJKHEID

De hoge daken van kusthuizen en flats bieden ideale
broedplaatsen voor verliefde meeuwenparen. Controleer
daarom regelmatig je dak en verwijder het potentiële
nestmateriaal. Let op: nesten en eieren van meeuwen zijn
beschermd, verwijder dus enkel enkel losliggende takjes
en veren. Volharden de meeuwen in de boosheid? Dan
kan je bijkomende maatregelen treffen. Door scherpe
voorwerpen of pinnen te monteren, vermijd je dat
vogels neerstrijken op vlakke oppervlakken. Regelmatig
gespannen dunne, sterke draden voorkomen het landen
(en nestelen) van de meeuwen.

MOEILIJKHEID
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Wie een kleine oppervlakte, perceel of eigendom wil
beschermen, gaat best met netten of gaas aan de slag.
Vogelnetten vind je in alle maten en soorten in de handel.
Een overdekte eigendom maakt het lekkers voor de
meeuwen totaal onbereikbaar. Draden die op een meter
van elkaar de gewenste oppervlakte overspannen, hebben
hetzelfde resultaat. Dankzij deze kabels ontbreekt de
ruimte om veilig te landen.

