VISDIEFJES

ZORG VOOR VISDIEFJES IN
TERNEUZEN, SAMENWERKEN AAN
OPLOSSINGEN!

W.Wullems

VOORKOM OOK IN 2022
OVERLAST DOOR VISDIEFJES!
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VISDIEFJES HOREN BIJ EEN STAD ALS
TERNEUZEN AAN DE WESTERSCHELDE,
MAAR ZORGEN OOK VOOR OVERLAST.
DE VOGELS ARRIVEREN HALF APRIL EN
BROEDEN VAN BEGIN MEI TOT EIND JULI.
WE KUNNEN DE EERSTE VISDIEFJES AL
SNEL VERWACHTEN.
SAMENWERKEN AAN OPLOSSINGEN ZORGT
ER VOOR DAT ER MINDER HINDER IN DE
STAD IS EN MEER VISDIEFJES NAAR DE
BROEDPLAATSEN BUITEN DE STAD TREKKEN
EN DAAR ONGESTOORD KUNNEN BROEDEN.

W.Wullems

DE PROVINCIE ZEELAND, RIJKSWATERSTAAT
EN DE GEMEENTE TERNEUZEN HEBBEN
ONLANGS DE HANDEN INEENGESLAGEN, OM
HET LEEFGEBIED VAN DE VISDIEF TE
VERBETEREN EN DAARMEE DE OVERLAST IN
HET CENTRUM VAN TERNEUZEN TE
VERMINDEREN.
WE ZIJN BLIJ OM TE ZIEN DAT ER OOK
STEEDS MEER PANDEIGENAREN UIT HET
CENTRUM MEEDOEN.
OOK WOONSTICHTING CLAVIS DRAAGT HAAR
STEENTJE BIJ EN NEEMT MAATREGELEN OP
EEN DRIETAL COMPLEXEN IN DE WIJKEN
BINNENSTAD EN JAVA.
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VISDIEFJES HEBBEN HET MOEILIJK
De visdief (Sterna hirundo) is een stern

Het doden of vangen van visdiefjes,

(vogelsoort) die leeft van kleine visjes. Zijn

verstoren van het broeden én het

voornaamste jachtgebied is de

verwijderen of vernietigen van nesten,

Westerschelde. Deze vogel heeft het

rustplaatsen, eieren en jongen is

moeilijk en staat op de Rode Lijst van

strafbaar!

bedreigde vogelsoorten in Nederland.

Het aantal broedparen is sterk

Hij is ook wettelijk beschermd door

afgenomen, omdat de vogels niet

Europese Vogelrichtlijn en de Wet

meer terecht kunnen op hun

Natuurbescherming. De visdieven komen

oorspronkelijke broedlocaties (strand).

jaarlijks naar Nederland om te broeden, in
de winter verblijven ze in Afrika.

HELP OOK MEE OM DE
OVERLAST TE VOORKOMEN

PLAT DAK MET KIEZELS OF
SCHELPEN? LET DAN OP!

We willen dat de visdiefjes ook dit jaar
weer opnieuw gebruik gaan maken
van de broedlocaties buiten de stad.
Dat kan alleen met jouw hulp!

Op platte daken met kiezels (of schelpen)
proberen visdiefjes een nest te maken.
Ze broeden van mei tot en met juli.

Heb je namelijk een pand met een
plat dak en kiezels of schelpen op een
locatie in de Binnenstad, Java en
omgeving? Dan vragen wij je om daar
(diervriendelijke) maatregelen te
treffen om te voorkomen dat de
visdiefjes hier gaan broeden.
De visdiefjes wijken dan uit naar
andere locaties die speciaal voor hen
zijn ingericht, zoals een broedplaats/eiland.

Als ze worden gehinderd, of als het
(eerdere) nest wordt verwijderd,
beginnen ze telkens opnieuw met
broeden. Ze worden dan steeds
agressiever, waardoor ze soms
voorbijlopende voetgangers of bewoners
aanvallen.
Tref dus op korte termijn maatregelen
om te voorkomen dat ze gaan broeden
en laat ze daarna met rust. De gemeente
faciliteert pandeigenaren hier graag bij
waar mogelijk!

GRATIS LINT!
Dit jaar heeft de gemeente weer gratis
rood/wit-lint beschikbaar voor
pandeigenaren met een plat dak met
kiezels of schelpen. Per vierkante meter is
een meter lint voldoende.
De linten kun je eenvoudig bevestigen aan
bestaande onderdelen op het dak en/of
door gebruik te maken van stoeptegels of
emmers gevuld met zand.
Gratis lint kun je afhalen bij de
publieksbalie van de gemeente, op
werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur.
Een afspraak maken is niet nodig.
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MEER INFORMATIE

Er zijn veel vragen over de visdiefjes en de
maatregelen. Alle actuele informatie kun je vanaf
nu lezen via: www.terneuzen.nl/visdiefjes
Voor dit jaar hebben we gekozen voor één
aanspreekpunt en coördinator voor de visdiefjes:
Alex Wieland (ecologisch adviseur).
Je kunt Alex bereiken via telefoonnummer:
06-12352169
Alvast bedankt voor jouw medewerking!

Heb je het niet kunnen
voorkomen dat visdiefjes op
jouw dak broeden?
Laat ze dan ongestoord!
De overlast gaat over nadat
ze jongen groot gebracht
hebben. Dat gaat het snelste
als we ze niet storen.

MEER INFORMATIE

We hopen op zoveel mogelijk
medewerking van bewoners en
ondernemers om zelf maatregelen te
treffen. Maar let op: vermijd gevaarlijke
toestanden!
Heb je hulp nodig, schakel die dan in.
Kijk op onze website voor de contactgegevens.
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