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Informatiefiche voor de gemeente Kampenhout
In Kampenhout kan u een jaarlijkse subsidie krijgen als u één of meerdere bewoonde
huiszwaluwnesten heeft. Meer info vindt u op de website van de gemeente:
http://www.kampenhout.be/financien/toelage-nestgelegenheden-huiszwaluw.php.
Een
reden temeer om deze dieren goed in de watten te leggen. Heeft u nog geen broedende
zwaluwen? Lees dan hieronder hoe je de soort kan helpen en mogelijks tot aan je gevel
kan lokken.
De huiszwaluw kan u bijvoorbeeld 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 vrij klein tot onbestaande (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 (Natuurpunt Winkel, Vivara,
e.d.). Aanwijzingen hoe je ze zelf kan maken en waar u best deze zwaluwnestkast
ophangt, vindt u uitgebreid terug op onze website.
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 slechts zelden terugkeren na
renovaties. Huiszwaluwnesten gaan dikwijls gepaard met enige hinder omwille van de
uitwerpselen. Een oplossing hiervoor vormen de zogenaamde 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 ook terug op onze website.
Boerenzwaluwen broeden vrijwel uitsluitend in stallen en gebouwen op het boerenerf.
Hebt u een stal of schuur 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 om ervoor te 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 eigen 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 jammergenoeg 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 technische fiches
van onderstaande website.
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
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kan ook een informatiefolder ‘Zwaluwen, zwierige acrobaten in de lucht’ gratis
downloaden.
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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.

Regionaal Landschap Dijleland vzw
Naamsesteenweg 573
3001 Heverlee
tel./fax: 016/40.85.58
E-mail: info@rld.be
Website: www.rld.be

Regionaal landschap Dijleland vzw bevordert het
streekeigen karakter van de regio en ondersteunt de zorg
voor natuur en landschap. Wij zijn actief in Bertem,
Bierbeek, Boortmeerbeek, Haacht, Herent, Hoeilaart,
Huldenberg, Kampenhout, Kortenberg, Leuven, OudHeverlee, Overijse en Tervuren.

Met de steun van: Vlaamse Overheid, Agentschap Natuur en Bos, Onroerend Erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant - steden en gemeenten

