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In Terbregge klagen veel bewoners over de
ganzen die overlast bezorgen. Dit gaat om
boerenganzen (zie foto bovenaan) en grauwe
ganzen. Enkele maanden geleden hebben
derden hier bovendien een aantal niet-
inheemse eenden uitgezet. Deze populaties
kunnen snel groeien, met als gevolg overlast
en onveilige situaties.

In overleg is besloten dat de Firma ‘Duke
Faunabeheer’ de boerenganzen en eenden weg
gaat vangen.

Andere ganzensoorten, zoals bijvoorbeeld de
Canadese gans en de grauwe gans, zijn wettelijk
beschermd door de natuurwet. Het afvangen van
deze soorten is daarom niet toegestaan.

Het wegvangen van de boerenganzen en eenden
vindt plaats op 5 april 2018.

Het afvangen gebeurt op een diervriendelijke
wijze, welke wordt onderschreven door de
dierenbescherming. Tijdens de vangactie staat het
welzijn van de dieren voorop. De Firma ’Duke
Faunabeheer ’krijgt van ons een opdracht om in
het bijzijn van een boswachter van de Gemeente
Rotterdam de boerenganzen en eenden te vangen
en te vervoeren naar een handelaar (Firma
Hoogendoorn) zij zoeken nieuwe, diervriendelijke
adoptieadressen voor de eenden en

boerenganzen. Door de boswachter worden
maatregelen getroffen, die ervoor zorgen dat de
achtergebleven groep ganzen niet te hard zal
groeien. Als aanvullende maatregel wordt er langs
de oevers over een breedte van een meter, twee
keer per jaar gemaaid. Dit heeft als doel de
ganzen op een natuurlijke wijze te weren. Ganzen
kijken namelijk graag over water uit om een
vluchtweg te bepalen. Als ganzen dit niet kunnen,
wordt de locatie minder aantrekkelijk.

Wat kunt u doen?
Het uitdrukkelijke advies is om de dieren niet (bij)
te voeren. Op de achterzijde van deze flyer treft u
meer informatie aan over waarom het niet
wenselijk is om de dieren te voeren.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
de wijkregisseur Terbregge : Lillian Huizer telefoon
010-4898700 of mail:
l.huizervanzanten@rotterdam.nl

Nieuwsbrief
In deze nieuwsbrief informeren wij u over het

afvangen van ganzen en eenden in uw buurt
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(Water)vogels voeren? Niet doen!

Vogels voeren is leuk. Vooral met kinderen of
kleinkinderen, maar in feite is het helemaal niet
goed voor ze.
In Rotterdam krijgen (water)vogels zoveel voedsel
dat het juist problemen oplevert. Van overlast
(uitwerpselen) en zieke dieren tot ongedierte
(ratten en muizen). Met enige regelmaat worden
overlast (uitwerpselen), zieke dieren en ongedierte
(ratten en muizen) gesignaleerd in de wijk. Met
name op plekken waar bewoners (hoe goed
bedoeld ook) bijvoorbeeld broden, maaltijden en
fruit achterlaten voor vogels.
Er zijn veel redenen om dit juist niet te doen:
Brood is onnatuurlijk voedsel voor de dieren. De
gezondheid van de eenden en ganzen wordt er
niet beter op als ze gevoerd worden met eenzijdig
voedsel, helemaal als er in de omgeving
voldoende natuurlijk voedsel te vinden is. Als
vogels zelf geen voedsel hoeven te zoeken,
worden ze lui en dik. Bovendien treedt door het
toegeworpen voedsel vitamine- en kalkgebrek op,
waardoor ze uiteindelijk ziek kunnen worden.

Het bijvoeren van (water)vogels zoals ganzen en
eenden, vooral in de paartijd, verstoort het
natuurlijk evenwicht. Te veel voedsel heeft een
toename van de populatie tot gevolg.
En als de dieren geen voedsel moeten zoeken
gaan ze zich vervelen, waardoor hevige gevechten
ontstaan en de felste paringen. De ratten die op
het achtergelaten voedsel af komen zijn gevaarlijk
voor de volksgezondheid. Het is ook slecht voor de
kwaliteit van het water. De uitwerpselen van de
eenden en ganzen zorgen voor problemen. Door
het eten van deegwaren neemt de hoeveelheid
uitwerpselen toe en het water wordt vuiler,
waardoor er weer meer ongedierte komt.
Bovendien neemt door de afbraak van
uitwerpselen de zuurstof in het water af.

Wij adviseren u dus alleen bij te voeren bij strenge
vorst of als er veel sneeuw ligt en dan alleen met
verantwoord vogelvoer.

Noodgeval? Bel dan de Vogelklas 010-485 78 47
voor meer informatie kijk op www.vogelklas.nl .
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