Damme, 21 februari
2019.
Verleije Davy
Moerkerkesteenweg

11/A

8340
DAMME

Aan het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Brugge.

Betreft: Het uitzetten van slechtvalken en het aanbrengen van nestleasten in hoge gebouwen
van de stad.

Geachte Mevrouw; geachte Heer;
Als mandataris van de Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond West-Vlaanderen heb ik
grote aandacht voor het welzijn van de natuur en van de dieren.
Het uitzetten van slechtvalken en het aanbrengen van nestkasten in enkele hoge gebouwen
van de stad vind ik een goed initiatief omdat die vogels hier uitgestorven waren.
Dat er ook enkele reisduiven op het menu van de slechtvalken staan, nemen wij, duivenliefhebbers,
er graag bij.
Maar nu is een grens overschreden. Er komen steeds meer nestkasten en slechtvalken bij. Deze

roofvogels hebben ook geen vijanden. Ze eten weinig verwilderde ·stadsduiven maar des te meer
reisduiven. Bij onderzoek van één nestkast vindt men gemakkelijk meer dan 100 ringen van
reisduiven.
Heel wat duivenliefhebbers ondergaan een ware slachting onder hun gevleugelde vrienden.
Vooral de jonge duifjes hebben geen verweer en worden in grote getale afgemaakt. Dit ontmoedigt
ons in die mate dat velen overwegen om hun geliefde hobby op te geven. Het overaanbod aan

roofvogels
zorgt er ook voor dat de populatie van de zangvogels en andere kleine dieren drastisch vermindert.
Daarom vraag ik U beleefd om geen nieuwe slechtvalken uit te zetten en om geen nieuwe nestkasten
aan te brengen want het natuurlijk evenwicht is nu zwaar verstoord. Er bestaat ook nog geen enkele
regeling voor schadeloosstelling bij ernstige schade.(Een reisduif kan veel geld waard zijn.) Graag
kreeg ik
een reactie op mijn schrijven en de kans om over deze problematiek met uw bevoegde
instanties in gesprek te gaan (tel.: 0475/528480).
In de hoop dat U de onrust bij tientallen duivenliefhebbers uit uw stad kunt wegnemen, dank ik
u biJ voorbaat.

Hoogachtend,

Oe provindale voorzitter van de KBDB : Danny Vandenberghe

De provinciale mandataris van de k80B: Oavy Verteije

I Stad Brugge Schepen Mercedes Van Volcem
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Uitzetten slechtvalken en aanbrengen van nestkasten in hoge gebouwen van de stad

Beste heer Verleije,
Langs deze weg bezorg ik u een antwoord op uw schrijven van 21/2. De slechtvalk was in
de
Brugse
regio
verdwenen
door
bejaging
en
door
vergiftiging
door
(landbouw)bestrijdingsmiddelen. De slechtvalken die momenteel bij ons tot broeden
komen, hebben zich spontaan gevestigd vanuit naburige regio's, weliswaar gestimuleerd
door het plaatsen van nestkasten. De terugkeer van deze vogel is in die zin een
succesverhaal te noemen. In uitvoering van de Europese Vogelrichtlijn heeft de Vlaamse
Overheid instandhoudingsdoelen voor de slechtvalk vastgesteld in 2010. Omdat de
populatie van slechtvalk in Vlaanderen voldoet aan deze doelstellingen voor de duurzame
instandhouding, zijn er op dit moment in principe geen bijkomende acties voor deze vogel
nodig.
Zoals u terecht aanhaalt, voedt de slechtvalk zich niet enkel met stadsduiven, maar
verschalkt ook andere wilde vogels, reisduiven en vleermuizen. Vanuit dat oogpunt, en
omdat er de soort het voldoende goed doet, is de Stad Brugge geen vragende partij voor
bijkomende nestkasten.
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Geachte heer

We namen kennis van de bezorgdheid van de Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond WestVlaanderen met betrekking tot slechtvalken.
U vraagt ons geen nieuwe slechtvalken uit te zetten en om geen nieuwe nestkasten aan te
brengen.
De stad Damme zette nooit slechtvalken uit en heeft nog nooit nestkasten voor slechtvalken
aangebracht. Ook Natuurpunt Damme bevestigde dat zijn niets doen voor slechtvalken.
We vrezen dat we u niet kunnen helpen in deze problematiek.

Met vriendelijke groeten

Kristof Schotsmans
Algemeen directeur

Damme geeft tijd.
Stad Damme
Vissersstraat 2A
8340 Damme
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