DIEREN VOEDEREN
IN DE NATUUR?
NIET ZONDER
GEVOLGEN!

DIEREN IN
DE NATUUR

DE BRUSSELSE
WETGEVING OVER
VOEDEREN

Oud brood voederen aan de eendjes in de vijver… Als kind
hebben we het allemaal weleens gedaan. Maar deze
leuke gewoonte is niet per se goed voor de dieren en hun
leefomgeving!

Om de dieren in de vrije natuur en hun leefomgeving te beschermen, heeft het Brussels Gewest een wettelijk kader gecreëerd.

GEVAARLIJK VOOR DE DIEREN

Volgens de Brusselse wetgeving is het verboden om dieren
te voederen in de natuur- en bosreservaten, in de Natura
2000-gebieden, in de bossen en in de gewestelijke parken die
door Leefmilieu Brussel worden beheerd.

Het eten dat wordt uitgestrooid, is over het algemeen niet goed voor
de dieren. Brood – dat vaak ook nat wordt – is niet geschikt voor
vogels: het zwelt op in hun maag en zorgt voor spijsverteringsproblemen. Bovendien zijn eenden en ganzen hoofdzakelijk plantenetende
dieren en is brood voor hen geen evenwichtige voeding.
De kilo’s voedsel die verzinken in de vijvers en waterlopen of die blijven
liggen op de oevers, verstoren ook het ecologisch evenwicht: door
de toename van voedingsstoffen ontstaat er immers een opvallende
algengroei (erwtensoep), waaronder die van giftige blauwwieren die
zelfs dodelijk kunnen zijn. Ziekteverwekkende bacteriën kunnen tot
ontwikkeling komen en er kan bijvoorbeeld botulisme uitbreken, een
andere ziekte die ook dodelijk is voor waterdieren.

VERBODEN TE VOEDEREN IN DE OPENBARE RUIMTE!

Ook in de gemeentelijke politiereglementen kan staan dat het
verboden is om dieren te voederen in de openbare ruimte (in het
bijzonder duiven) en in de gemeentelijke parken en bossen. Er zijn
enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld bij vriesweer. Vraag het na bij uw
gemeentebestuur.

EN BIJ U IN DE TUIN?

We kunnen u niet verbieden om de dieren in uw tuin te voederen,
maar uit respect voor de natuur raden we dit niet aan. Dieren redden zich namelijk zeer goed alleen om op elk moment voedsel te
vinden. Door ze te voederen worden ze afhankelijk van de mens.

De webpagina van Leefmilieu Brussel over het voederen van wilde
dieren:
nn leefmilieu.brussels/biodiversiteit > Mag men in het wild
levende dieren voederen?

We raden in ieder geval aan om de volgende principes te
volgen:

Wilt u weten wat u kan doen met uw droog brood? Ontdek de
antiverspillingsrecepten:
nn leefmilieu.brussels/antiverspillingsrecepten

èè Geef nooit brood aan de vogels, het kan hun gezondheid
schaden.
èè Voeder nooit vossen, zwerfkatten en duiven. Hun populaties
kunnen groeien, en dit kan problematisch worden.
èè Hou het eten van huisdieren (katten, honden...) binnen.
èè Een slecht beheerde compost is ook een voedselbron voor opportunistische diersoorten. Om overlast te voorkomen, zorg ervoor dat u uw compost goed beheert.
èè U kunt een kommetje met vers water voor de vogels voorzien als
het vriest of als er een hittegolf is.
Bij u thuis raden we aan om enkel kleine vogels te voederen. Leg
het voedsel op een voedertafeltje dat enkel toegankelijk is voor de
beoogde vogelsoort, en dit enkel tussen 1 november en 1 april. Geef
kleine hoeveelheden voedsel, elke dag op dezelfde plaats, en bouw
geleidelijk aan af tegen het einde van de voederperiode.

Geef ze geen eten,
observeer ze!

NADELIG VOOR HET LEEFMILIEU

In het Brussels Gewest worden er het hele jaar door kilo’s brood en
etensresten uitgestrooid aan de oevers van de vijvers, rivieren, het
kanaal, in het water, op pleinen… Dit is weliswaar een welgekomen
maaltijd voor de eenden en zwanen, maar ook ongenode gasten
komen een graantje meepikken: stadsduiven, ratten, kraaien, zwerfkatten, parkieten, vossen, Nijlganzen, Canadese ganzen, enz. Door
deze opportunisten te voederen, zullen ze in aantal toenemen, met
alle negatieve gevolgen van dien voor de biodiversiteit en het leefmilieu in het algemeen.

MEER INFORMATIE

Leg de zaden op een voedertafeltje dat hoog en beschut staat: zet
rond het voedertafeltje kippengaas waar enkel kleine vogels doorheen kunnen. Verwijder de netjes als u vetbollen in de winkel hebt
gekocht.
Elke soort heeft andere eetgewoontes; hou er rekening mee bij het
plaatsen van de voedertafeltjes maar ook bij de keuze van het voedsel.

