
DE NATUUR ALS GOEDE BUUR
(SAMEN)LEVEN MET ZWANEN
Zwanen spreken enorm tot de verbeelding. De sierlijke 
watervogels ademen romantiek wegens hun levenslange 
trouw aan een partner. De zwaan is een toonbeeld van 
kracht, elegantie en natuurpracht. Met zijn lange hals en 
stralend witte verenkleed glijdt hij statig door het water. In 
onze contreien komen vooral knobbelzwanen en in mindere 
mate kleine zwanen voor. Knobbelzwanen herken je aan de 
grote zwarte uitstulping boven hun snavel. Kleine zwanen 
zijn wat meer gedrongen gebouwd en hebben een grotere 
gele vlek op hun bek. Je ziet de laatste enkel in de winter. 
Wanneer het begint te dooien, trekken ze terug naar het 
noorden van Europa. Beide prachtdieren smullen bij voorkeur 
van waterplanten in ondiep water. Pas als de waterplanten 
verorberd zijn, nemen ze jouw grasland en gewassen te 
grazen.

Toch schade geleden?
Kijk dan of je in aanmerking komt voor een schade-                
vergoeding. Wat moet je hiervoor doen? 

 Bekijk de algemene voorwaarden op 
  natuurenbos.vlaanderen.be. 

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

 Verzamel bewijsstukken van de schade en van 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.

 Bezorg het formulier 
   Digitaal via het e-loket op natuurenbos.vlaanderen.be.
   Met een aangetekende zending aan Natuur en Bos. 
    De nodige adressen vind je op het aanvraagformulier.

Nog vragen? Contacteer Natuur en Bos. Je vindt de contact-
gegevens op natuurenbos.vlaanderen.be.
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Agentschap voor Natuur en Bos
Havenlaan 88 bus 75 | 1000 Brussel 
anb@vlaanderen.be

Gaskanon

Bewegende pop

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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Door een geluidssysteem te gebruiken! 

Afweersystemen met geluid helpen de vogels weghouden. Een 
gaskanon of het geluid van natuurlijke vijanden of soortgenoten 
jagen de kleine of knobbelzwanen snel op de vlucht. Om te 
vermijden dat ze weer terugkomen, is afwisseling broodnodig. 
Telkens hetzelfde lawaai went snel. Om een schadevergoeding te 
kunnen aanvragen, kies je één afdoend systeem. 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!

Hoe hou je de zwaan van je 
eigendom vandaan?
Zwanen zien er lieflijk uit, maar verdedigen hun nest en jongen fel. 
Voorzichtigheid is dus geboden. Er bestaan tal van diervriendelijke 
manieren om deze sierlijke watervogels uit je buurt te houden. 
Om aanspraak te maken op een schadevergoeding, moet je 
minstens één van de acties met   uitvoeren. Daarnaast kan je 
nog andere (vrijblijvende) maatregelen nemen om het effect van 
je ingrepen te vergroten.

Door ze af te schrikken! 

Ondanks hun indrukwekkende formaat, blijven zwanen 
voorzichtige vogels. Zolang ze zich niet bedreigd voelen, 
gaan ze confrontatie uit de weg. Door zwanen te 
doen schrikken, blijven je gewassen dus ongemoeid.   
De schrandere dieren wennen wel snel aan de verschillende 
afweersystemen. Afwisseling is geboden om blijvend effect 
te oogsten. Voor een geldig schadedossier, kies je één goed 
geplaatst systeem.
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Minimum vereiste installatie per oppervlakte:

 poppen/vogelverschrikkers
 vlaggen/ballonnen/linten
 imitatie vliegende roofvogel
 bewegende pop 
 gespannen linten

1 per ha
10 per ha

1 per 2 ha
1 per 4 ha

max. 1 m tussenafstand

Door je gewassen af te schermen 

Als zwanen op hun honger blijven zitten, hou je ze zeker uit de 
buurt. Bedek je gewassen of groen met vogelnetten of gaas voor 
een veilige bescherming.  

Overkappen met vogelnetten of gaas

Verplaats of 
wissel de 
geluidssystemen 
af voor een 
langer resultaat!

TIP

Om je eigendom te beschermen tegen zwanen met 
niet-vliegende jongen, helpen de volgende vrijblijvende 
maatregelen:

TIP

Afrasteren met gaas (enkel bij vogels met niet-
vliegvlugge jongen): 

 Hoogte: min. 50 cm
 Maaswijdte: max. 5 cm

Afrastering onder stroom (enkel bij vogels met niet-vlieg-
vlugge jongen): 

 Of twee draden, op 20 cm en 45 cm
 Of een stroomnet met een maaswijdte van max. 5 cm
 Als planten de elektrische draden raken, staat je omheining 
  niet meer onder stroom. Vergeet dus niet regelmatig te 
  maaien!

PRIJS EFFECT MOEILIJKHEID 
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Kleine zwaan
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Je vindt nog meer maatregelen om schade te 
vermijden op de website: natuurenbos.vlaanderen.be.

http://natuurenbos.vlaanderen.be

