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Informatiefiche voor de gemeente Haacht
Momenteel loopt in de gemeente Haacht geen actie ten voordele van de zwaluw. U kan
echter zelf het initiatief nemen en deze vogels een handje toesteken. Wat u kan doen
voor de zwaluw, leest u hier. Wilt u begeleiding bij het nemen van dergelijke initiatieven
of hebt u vragen, dan kan u terecht bij onderstaande contactpersoon.
De huiszwaluw kan u helpen door kunstnesten te plaatsen. Let wel, u woont hiervoor
best in de omgeving van een bestaande huiszwaluwkolonie. Zijn er geen zwaluwen in de
buurt of hebben er geen recent gebroed, dan is de kans op bezetting van het nest klein
(huiszwaluwen nestelen zich namelijk zelden op plaatsen waar er geen andere
huiszwaluwen zijn: ze leven in nauw kolonieverband en zijn sterk gebonden aan hun
oorspronkelijk nest). Kunstnesten kan je zelf maken of kan je kopen. Ze zijn verkrijgbaar
in de gespecialiseerde handel (vb Natuurpunt Winkel, Vivara, Vogelbescherming
Vlaanderen e.d.). Aanwijzingen hoe je ze zelf kan maken en waar u best deze
zwaluwnestkast ophangt, vindt u uitgebreid terug op de website (zie onderaan).
Indien u eigenaar bent van enkele huiszwaluwnesten, laat u deze best hangen. Nog te
vaak worden bij renovatie- of schilderwerken kolonies verwijderd, zonder dat er nadien
speciale maatregelen volgen om de vogels terug te laten keren. Het plotse verlies van de
nesten en de grote ‘nieuwvrees’ zorgen ervoor dat ze zelden terugkeren na renovaties.
Soms veroorzaken de uitwerpselen onder de nesten hinder. Een oplossing hiervoor zijn
mestplankjes. Zo’n mestplankje dient op minstens een halve meter onder het nest te
worden geplaatst. Huiszwaluwen laten zich namelijk even ‘vallen’ als ze het nest
verlaten. Meer info over de mestplankjes vindt u terug op de website (zie onderaan).
Boerenzwaluwen broeden vrijwel uitsluitend in stallen en gebouwen op het boerenerf.
Hebt u een stal of schuur dan kan u boerenzwaluwen extra nestlocaties aanbieden door
op een donkere, tochtvrije plek kunstnesten aan te brengen of steunlatjes te voorzien
waarop de vogels hun nestje kunnen bouwen. Het volstaat soms ook om een paar
(keper)nagels te kloppen in het houten gebinte of een stukje kabel te spannen. Zorg er
in ieder geval voor dat katten, ratten en muizen niet bij deze plaatsen kunnen. Nog een
eenvoudige maar cruciale maatregel is zorgen dat er altijd een opening in een raam of
deur van de schuur of stal blijft voor de in- en uitvliegende ouders. Als die vliegopening
dicht gaat, zullen de jongeren verhongeren. Laat tenslotte de nesten vooral hangen.
Boerenzwaluwen keren namelijk frequent terug naar hun nest van het vorige jaar.
Woont u in stedelijk gebied en broeden er gierzwaluwen in de buurt, dan kan u extra
nestgelegenheid creëren voor gierzwaluwen. Gierzwaluwen broedden oorspronkelijk in
oude gebouwen in kieren en spleten. Na renovatie en restauratie verdwijnen deze
nestplaatsen en de huidige architectuur laat jammer genoeg geen nieuwe mogelijkheden
toe. Je kan daarom helpen door nestkasten te plaatsen. Nog beter is de bestaande gaten
en kieren niet op te vullen of zogenaamde ‘neststenen’ in te metselen bij nieuwbouw of
renovatie. Dit en nog meer aanwijzingen en tips vindt u terug op de website (zie
onderaan).
Websites
Op www.rld.be bij thema’s/fauna/zwaluwen kan u algemene informatie vinden over
zwaluwen net als praktische informatie over kunstnesten, nestkasten en mestplankjes. U
kan ook een informatiefolder ‘Zwaluwen, zwierige acrobaten in de lucht’ gratis
downloaden.
Contactpersoon:
Milieudienst Haacht
Tel: 016/26 94 76, e-mail: milieu@haacht.be
Meer informatie vindt u op de website:
http://www.haacht.be/index.aspx?SGREF=6698&CREF=19656
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U kan zich ook vrijwillig inzetten voor de zwaluw door waarnemingen door te geven.
Kennis over de verspreiding van de soort is immers essentieel om de soort te kunnen
beschermen. Op www.waarnemingen.be, een uitgebreide online databank, kan u
waarnemingen van alle dier- en plantsoorten ingeven. Let op: u moet zich wel eerst
registreren.
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