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HARELBEKE - De vogelwerkgroep van de Zuid-West-Vlaamse Natuur- en Milieukoepel 
verankerde op het meer in het provinciaal domein De Gavers een vlot met een nest voor het 
aantrekken van de visdief. ,,Wij willen deze vogelsoort hier nestgelegenheid aanbieden'', legt 
voorzitter Yann Feryn uit. 

De visdief behoort tot de sternensoort en lijkt op een kleine meeuw met smalle, lange vleugels 
en een zwaluwstaart. In Vlaanderen broedt hij vrijwel altijd aan de kust. Maar de 
vogelwerkgroep van voorzitter Yann Feryn wil hem graag naar De Gavers lokken. Daarom 
ontwierp hij met enkele collega's een nest op een vlot. Afgelopen weekend werd de constructie 
te water gelaten. 

,,Wij maakten een vlot met daarop honderd kilogram zand en veel schelpen. Dat zijn de 
basiselementen van het nest van de visdief. Daarnaast voorzagen wij ook een soort afdakje van 
kunstglas. Het is juist dat deze vogel meestal in de duinen nestgelegenheid vindt, maar elders in 
Europa broedt hij ook langs rivieren (Nederland, Frankrijk) en langs meren (Zwitserland, 
Oostenrijk). De Gavers vormen een ideale biotoop om hem naar het provinciaal domein te 
lokken. Wij bieden de visdief een alternatief, want in Vlaamse havengebieden ondervindt hij 
alleen al door de keuze van de locatie problemen en is hij potentieel bedreigd. In De Gavers 
daarentegen zal de visdief een veiliger omgeving vinden. In de loop van deze maand zal deze 
vogelsoort tijdens de tocht naar het noorden hier passeren. Vanaf mei verwachten wij dat de 
visdief het vlot komt inspecteren.'' 

Nederlands voorbeeld

Yann Feryn is ervan overtuigd dat het systeem zal werken. Hij verwijst naar succesvol 
uitgevoerde experimenten in Nederland. 

,,Nederland experimenteert al een tijdje met zo'n vlotten. En ook in Oost-Vlaanderen stelden wij 
een gelijkaardige situatie vast. Vorig jaar bracht hij in De Gavers de zomer door. Als wij deze 
vogel nu ook nestgelegenheid aanbieden, zal het allicht niet lang duren voor hij hier komt 
broeden. Onze werkgroep wil op die manier een nieuw soort broedvogel in het domein 
introduceren. Voor de realisatie van het project konden wij rekenen op de financiële steun van 
de provincie.'' 
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