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FRANÇOIS Roland
Voorhavenlaan 1 Bus 44
B-8400 OOSTENDE
BELGIE

francois.roland@scarlet.be

Datum : 01/12/06
Betreft : Locaties van dakbroedende Zilvermeeuwen en Kleine Mantelmeeuwen
Heilig Hartkerk tot aan de Wellingtonrenbaan
• Francois Musinstraat
• Omgeving Petit Paris
Sint Jozefkerk
• Romestraat
• Ieperstraat
• Amsterdamstraat
• Edith Cavellstraat
• Kaïrostraat
Koninklijk atheneum
• Rogierlaan
• Euphasina Beernaertstraat
OLV College
• Vindictivelaan
• Christinastraat
• Aartshertoginnestraat
St. Peter & Pauluskerk
• Kaaistraat
• Kerkstraat
Treinstation NMVB
• Daken
• Natiënkaai (Cruisekaai)
• Gangway TE Ferries
• Verkeerstoren
Visserskaai
• Omgeving Oud-Oostende
• Binnenstraten tot aan de markten
Wapenplein
TOTAAL STAD
Oosteroever
• Gebouwen Zeewezen en Zeemacht
Vismijn
• Daken
Hendrik Baelskaai
• Daken bedrijven
• Fortstraat
• Victorialaan
Vuurtorenwijk

Zilvermeeuwen

Kleine Mantelmeeuwen
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Houtbedrijf Lemahieu
TOTAAL:

Hierboven heb ik de locaties vermeld waar ik reeds dakbroeders waarnam.
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Het totaal op de daken in stad schat ik de laatste jaren status-quo ongeveer op 100 ZM en 20 KLM
Ik denk dat er de komende jaren niet veel groter aantallen zullen broeden
Andere locaties waar ik zicht op had zijn b.v.: Station, Vismijn, Oosteroever, H Baelskaai waarvan ik de
geschatte aantallen vermeld heb.. (door de aangroei van de haventransport liggen de ferry’s soms dagen
lang aangemeerd en belemmeren zo mijn zicht op de stadsdaken waardoor het voor mij bijna onmogelijk
wordt om nog dakbroeders te lokaliseren )
Nu de daken van de kolonie Lemahieu vervangen werden door plastieken golfplaten weten we niet waar
de vogels volgend jaar hun intrek zullen nemen en/of ze toch zullen pogen er te blijven nestelen gezien de
plaatsgetrouwheid (filopatrie) van deze vogels
In 2006 waren er al enkele koppels die trouwens op de witte golfplaten gebroed hebben met wisselend
succes
De daken moesten eigenlijk afgelopen zomer vervangen worden maar Paul Lingier heeft z’n baas de raad
gegeven om eerst contact op te nemen met de verantwoordelijken van Toyota Zeebrugge die daar
“meeuwvriendelijke” daken geplaatst hebben waarvoor ze dan ook een “Reward” gekregen hebben.
Weet jij misschien of dit dan uiteindelijk een succes geweest is?
De aantallen op de daken van de Vismijn en de H.Baelskaai zijn het laatste jaar nog aangegroeid en
bevinden zich het dichtst bij de kolonie Lemahieu.
Verder zijn er nog potentiële nestplaatsen achter de kolonie Lemahieu op de daken van
de transportmaatschappij CCC en van de oude scheepswerf Béliard & Murdoch
Als besluit vermoed ik dat het totaal aantal dakbroeders voor Oostende mag geraamd worden op +/- 500
koppels met de Zilvermeeuw nog altijd het talrijkst maar nu toch al zo’n 30% Kleine Mantelmeeuwen
( vooral in de kolonie Lemahieu en nu ook op de daken van de Vismijn)
PS: Paul Lingier heeft nogmaals beloofd dat hij de juiste aantallen dakbroeders van de kolonie Lemahieu
ging doorgegeven van de laatste jaren …

