Bewegende pop

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

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 Natuur en
Bos via het e-loket of het formulier op de website
natuurenbos.vlaanderen.be.
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Vogelverschrikker en imitatieroofvogel

Bezorg het formulier
Digitaal via het e-loket op natuurenbos.vlaanderen.be.
Met een aangetekende zending naar Natuur en Bos.
De nodige adressen vind je op het aanvraagformulier.
Nog vragen? Contacteer Natuur en Bos. Je vindt de
contactgegevens op natuurenbos.vlaanderen.be.

Agentschap voor Natuur en Bos
Havenlaan 88 bus 75 | 1000 Brussel
anb@vlaanderen.be

Let op: na publicatie van deze folder, kan de wet gewijzigd zijn. Kijk voor de
meest actuele informatie op natuurenbos.vlaanderen.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
MEERKOETEN
EN WATERHOENEN

Meerkoeten en waterhoentjes horen bij het water als rook bij
vuur. Meerkoeten doen niets liever dan zwemmen en brengen
praktisch hun hele leven op het water door. Ze bouwen hun
nest op drijvende plantenresten of zelfs ronddobberend
afval. Ze haten vliegen en rennen liever klapwiekend over het
wateroppervlak. Waterhoentjes verschillen vooral in grootte
met hun witgebekte broertjes. Ze blijven liever op de oever,
waar ze ijverig rondscharrelen naar voedsel. In de barre
wintermaanden doet de honger deze schuwe vogels soms
uitwijken naar graslanden of akkers, met soms vraatschade
als gevolg. Gelukkig kan je tal van maatregelen treffen om je
eigendom te beschermen. 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.

AGENTSCHAP
NATUUR & BOS
Waterhoen
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Minimum vereiste installatie per oppervlakte:

Door je gewassen ontoegankelijk te maken!

1 per ha
poppen/vogelverschrikkers
vlaggen/ballonnen/linten
10 per ha
imitatie vliegende roofvogel
1 per 2 ha
bewegende pop
1 per 4 ha
gespannen linten
max. 1 m tussenafstand

Door een geluidssysteem te gebruiken!

PRIJS

EFFECT

MOEILIJKHEID

Zorg ervoor dat deze schuchtere watervogels de lunch van hun
dromen nooit bereiken. Met vogelnetten of gaas houd je hen weg
van jouw plantgoed.

Afschermen met vogelnetten of gaas
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PRIJS

Hoe hou je hen weg van jouw
perceel?
Meerkoeten en waterhoenen leven in en om het water. Pas als het
voedsel in hun omgeving opraakt, wijken ze uit naar groenere
gebieden. Daar storten ze zich vol overgave op de aangetroffen
feestdis. Een hele reeks mogelijke maatregelen helpen je om
ze bij jou uit de buurt te houden. Om aanspraak te maken
op een schadevergoeding, moet je minstens één van de acties
uitvoeren. Daarnaast kan je nog andere (vrijblijvende)
met
maatregelen nemen om het effect van je ingrepen te vergroten.

EFFECT

MOEILIJKHEID

Afweersystemen met geluid houden de meerkoeten en
waterhoenen uit je buurt. De roep van natuurlijke vijanden
of angstkreten van soortgenoten werken goed, maar ook een
gaskanon bezorgt hen de schrik van hun leven. Aan jou de keuze!
Controleer bij de bevoegde gemeentelijke dienst of er plaatselijke
reglementen gelden waarmee je rekening moet houden

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

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

Door ze af te schrikken!

TIP

Om helemaal zeker te zijn, kan je nog drie extra
maatregelen nemen. Deze zijn niet verplicht, maar
helpen wel om zelfs de hongerigste vogel op
afstand te houden.

Afrasteren met gaas (enkel voor vogels met
niet-vliegvlugge jongen):
Hoogte: min. 50 cm
Maaswijdte max. 5 cm
Let op dat de vogels niet onder je afrastering kruipen.

Afrastering onder stroom (enkel voor vogels met
niet-vliegvlugge jongen):
Twee draden, op 20 cm en 45 cm
Maaswijdte max. 5 cm
Als planten de elektrische draden raken, staat je
omheining niet meer onder stroom. Vergeet dus niet
regelmatig te maaien!

Rietkragen langs de oever:
PRIJS

EFFECT

Een rietkraag langs de oever belemmert hun vluchtweg. Zonder
ontsnappingsplan voelen de diertjes zich niet veilig en blijven ze
weg. Een natuurlijke en mooie oplossing dus!

MOEILIJKHEID

Waterhoenen en meerkoeten houden hun omgeving altijd
behoedzaam in de gaten. Ze hebben heel wat vijanden en zetten
het bij het minste gevaar op een lopen. Je kan ze gemakkelijk
wegjagen door ze aan het schrikken te brengen. Ze passen zich
snel aan, dus enige afwisseling is geboden om hen telkens te
verrassen. Voor een geldig schadedossier is één van de volgende
opties verplicht.

Je vindt nog meer maatregelen om schade te
vermijden op de website: natuurenbos.vlaanderen.be.

Meerkoet

- ©VildaPhoto | Yves Adams

