7 maart 2014
Informatiefiche voor de gemeente Herent
Ook de gemeente Herent heeft zich geëngageerd ten voordele van de zwaluw en voor
deze vogels een project uitgewerkt. U kan als inwoner hierbij een handje toesteken. Wat
de zwaluwactie in Herent juist inhoudt, leest u hier.
Zwaluwproject – Herent
Men stelt al enige tijd vast dat er steeds minder huiszwaluwen voorkomen in onze
streken. Hiervoor kunnen verschillende oorzaken worden aangeduid. Gebrek aan
geschikte nestplaatsen is één van de belangrijkste redenen. De gemeente Herent wil
daarom i.s.m met het INL-team (Intergemeentelijk Natuur- en Landschapsteam) van IGO
nestkasten voor huiszwaluw en mestplankjes plaatsen om op die manier bestaande
populaties uit te breiden. Het project loopt sinds 2006.
Wat betreft huiszwaluwen heeft de ervaring echter aangetoond dat het lukraak ophangen
van nestkasten op plaatsen waar geen kolonie voorkomt weinig tot geen resultaten
oplevert (huiszwaluwen nestelen zich zelden op plaatsen waar er geen andere
huiszwaluwen zijn. Ze leven namelijk in nauw kolonieverband en zijn sterk gebonden aan
hun oorspronkelijk nest). Daarom dat de gemeente eerder gericht wenst te werken en
prioritair de bestaande kolonies van huiszwaluwen wil behouden en versterken door er
ter plaatse meer nestgelegenheid te bieden. De gemeente zoekt daarom eigenaars
wonende in de omgeving van bestaande huiszwaluwkolonies die bereid zijn om
kunstnesten te laten plaatsen. Daarnaast wil de gemeente de bestaande zwaluwnesten
zoveel mogelijk behouden. Huiszwaluwnesten gaan dikwijls gepaard met enige hinder
omwille van de uitwerpselen. Een oplossing hiervoor vormen de zogenaamde
mestplankjes. Via dit zwaluwproject kan u zulke mestplankjes laten plaatsen door een
gespecialiseerd team.
Kunstnesten en mestplankjes worden gratis geplaatst. Hiervoor werkt de gemeente
samen met een gespecialiseerd team (Intergemeentelijk Natuur- en Landschapsteam van
IGO), dat de kunstnesten en mestplanken op een deskundige manier voor jou
bevestigen.
Waarvoor kan ik terecht bij de gemeente Herent?


Indien u een nestkast voor huiszwaluw of boerenzwaluw wil laten plaatsen
door de gemeente (let wel: hierbij zal vooreerst de geschiktheid van de locatie
worden onderzocht. Niet alle locaties zijn geschikt om een zwaluwnestkast op
te hangen!).



Indien u een mestplankje voor huiszwaluw wil laten plaatsen door de
gemeente.

Contactpersoon:
Zie http://www.herent.be/content/content/record.php?ID=1259
Milieuambtenaar Herent: Kristel Schoonjans
Tel. 016/85.30.20, email : milieudienst@herent.be
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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