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Antwoord college
•

Welke acties ondernam de stad al om de diversiteit onder de vogels in
Mechelen te versterken?

Biodiversiteit gaat over de verscheidenheid van soorten en hun ecosysteem, alsook
over de onderlinge genetische variatie binnen soorten. Vogels maken onderdeel uit
van deze verscheidenheid en het geheel van levensvormen.
Wanneer we nieuwe bomen, houtkanten of bossen aanplanten geven we
de voorkeur om streekeigen soorten aan te planten.
Met streekeigen bomen en struiken kan je als het ware naadloos aansluiten op het
omringende landschap.
De plaatselijke dierenwereld (waaronder vlinders, vogels, egels, ...) maken hiervan
gebruik en vinden op die manier verbinding tussen verschillende natuurgebieden.
De vruchten en zaadjes van de streekeigen soorten leveren voedsel voor de dieren.
•

Worden er specifieke cijfers van de diversiteit onder de vogelsoorten en de
aantallen bijgehouden voor Mechelen om evoluties in kaart te brengen?

De organisatie natuurpunt heeft een breed netwerk en houd jaarlijks ‘Het grote
vogelweekend’ nadien publiceren zij ook deze cijfers.
Op de website www.waarnemingen.be kan u zelf uw waarnemingen registreren.Het
is dus mogelijk om via verschillende kanalen gegevens opvragen. De stad zelf doet
dit niet.
•

Kan er eventueel in samenwerking met Natuurpunt een specifiek Mechelse
vogeltelling plaatsvinden?

Voor een Mechelse vogeltelling heeft de organisatie Natuurpunt binnen het
Mechelse grondgebied al een groot bereik. Een samenwerking in functie van
vogeltelling achten we niet noodzakelijk gezien de expertise van Natuurpunt op dit
vlak en de bekendheid van hun actie.
•

Door specifieke ingrepen in de tuin kan men deze vogelvriendelijker maken.
Is de stad bereid in te zetten op vogelvriendelijke tuinen (“tuinvogeltuinen”)
door bijvoorbeeld het verstrekken van tips, door bij individuele burgers een
voorbeeldtuinen te helpen aanleggen vol vogelvriendelijke tips en trics, door
een informatiecampagne in aanloop naar het grote vogeltelweekend,…

Het ecologisch verbeteren van de privé tuin staat elk jaar in de kijker.
Tal van organisatie zetten zich in en voeren hierrond campagne.
Iedere organisatie heeft zijn eigen specialisatie maar samen vormen ze een mooi
geheel.
Enkele van deze organisaties zijn:
- Regionaal Landschap Rivierenland
- Velt
- Natuurpunt
- Bosgroep
- Stad Mechelen: Boom Zoekt Grond
Als stad zijn we blij met de engagementen die door de verschillende partners
genomen worden en nemen we de taak op ons om waar mogelijk door te verwijzen
naar een campagne van deze organisaties, een samenwerking aan te gaan of de
initiatieven (communicatief) te ondersteunen.
•

Is de stad bereid door middel van een groepsaankoop een
wintertuinvogelpakket aan te bieden zodat mensen in hun eigen tuin
bescherming, water en eten kunnen aanbieden aan vogels tijdens de
komende wintermaanden?

Bijna alle grootwarenhuizen verkopen divers materiaal voor vogels. De markt
hiervoor is voldoende verzadigd.
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