Gaskanon

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.
Heb je om schade door spreeuwen in je fruitboomgaard
te voorkomen, de plaatselijke erkende jager ingeschakeld om te
bejagen of te bestrijden?
Verzeker jezelf ervan dat je op een correcte manier één van de
verplichte preventieve maatregelen hebt genomen.

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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Bewegende pop 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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Verzamel bewijsstukken van de genomen maatregelen.

DE NATUUR ALS GOEDE BUUR

(SAMEN)LEVEN MET
ZANGVOGELS

Meestal hoor je zangvogels voor je ze ziet. In de stad of in
het groen, deze geboren muzikanten maken met hun lied de
wereld net iets mooier. We rekenen meer dan de helft van alle
vogelsoorten bij de zangvogels. Pimpelmezen en koolmezen
zoeven in grote bogen door de lucht en merels en spreeuwen
scharrelen vrolijk rond, altijd op de uitkijk voor een lekker hapje.
Hun komst wekt een dubbel gevoel op bij fruittelers. Ze bewijzen
hun nut als vakkundige insectenverdelgers, maar snoepen in
de nazomer spijtig genoeg maar wat graag van het rijpende
fruit. Vooral in groep veroorzaken ze flink wat schade. Als je
maatregelen getroffen hebt en je hebt toch schade geleden, kan
je hiervoor een schadevergoeding krijgen. In deze folder geven
we je alvast een pak informatie mee.

AGENTSCHAP
NATUUR & BOS
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Door een geluidssysteem te gebruiken!

Door landen op gebouwen te
bemoeilijken!
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Hoe hou je groepen
zangvogels uit je boomgaard?
Hun snaveltjes staan nooit stil. Zingen ze niet, dan eten ze hun
buikje rond. Hoewel vooral zaadjes en insecten hun menukaart
vullen, wijzen ze een lekker hapje appel, peer of kers zelden
af. Pikschade zorgt bij fruittelers voor een pak kopzorgen.
Gelukkig laten tal van mogelijke maatregelen het gekwetter snel
verstommen. Om bij schade recht te hebben op een vergoeding,
moet je minstens één van onderstaande voorzorgsmaatregelen
met een
treffen. Indien mogelijk moet je de spreeuw
bestrijden op je perceel (zie kaderstukje). Daarnaast kan je nog
andere (vrijblijvende) maatregelen nemen om het effect van je
ingrepen te vergroten.

PRIJS

EFFECT

MOEILIJKHEID

PRIJS

Ondanks alle halsbrekende luchtgymnastiek is hun moed op de
grond ver te zoeken. Je jaagt zangvogels met een vingerknip de
daver op het lijf. De knal van een gaskanon en het geschreeuw
van natuurlijke vijanden of gewonde soortgenootjes doet
ze snel opvliegen. Gewenning komt snel, dus variatie is het
codewoord. Elk van onderstaande opties geeft recht op een
schadevergoeding. 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!

MOEILIJKHEID

Wanneer je oogst eronder lijdt, gaan hun zangkunsten snel
vervelen. Steeds op hun hoede voor gevaar, schrik je ze
gemakkelijk af. Let wel, deze muzikale diertjes wennen snel
aan nieuwe prikkels. Je wisselt best verschillende systemen af
voor een blijvend effect. Zorg dat de ingrepen boven de bomen
uitsteken, zodat ze goed zichtbaar zijn voor de vogels.

Minimum vereiste installatie per oppervlakte:
poppen/vogelverschrikkers
vlaggen/ballonnen/linten
imitatie vliegende roofvogel
bewegende pop
gespannen linten

Spreeuwen 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 landingsbanen een hogere hellingsgraad, met gladde (of zelfs glibberige) materialen.

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

Door ze af te schrikken!

EFFECT

MOEILIJKHEID

Door roofvogels aan te trekken!

Afschrikkende vogelgeluiden:

PRIJS

EFFECT

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

PRIJS

Door ze toegang te ontzeggen!

PRIJS

EFFECT

MOEILIJKHEID

Natuurlijke vijanden houden zangvogels met snode bedoelingen
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 ze op de
vlucht.
MOEILIJKHEID

Een onbereikbare oogst is een veilige oogst. Vogelnetten of gaas
houden de hongerige snaveltjes gegarandeerd op afstand. Met
een paar extra maatregelen, speel je helemaal op veilig.

Overkappen met vogelnetten of gaas

EFFECT

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

Bestrijding van de spreeuw
Soms bieden de bovenstaande, niet-dodelijke maatregelen onvoldoende bescherming tegen schade door
de spreeuw. Bestrijding is dan een mogelijke oplossing.
De bestrijding van de spreeuw mag enkel om schade
aan professionele fruitteelt te voorkomen. Meer
informatie en de voorwaarden voor de uitvoering van
deze maatregelen vind je op natuurenbos.vlaanderen.
be.

