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in smoking en met druk 

gekwetter op bezoek in het

groot- en klein broek

Open water, bloeiende bermen en graslanden
zoals het Klein Broek en omgeving. Kleine
landschapselementen zoals hagen, heggen en
houtkanten. Een poel, een nat karrenspoor of
een modderpoel. Een greep uit belangrijke ele-
menten voor voedselvoorziening en nestbouw
van zwaluwen. Voorbije zomer konden we aan
het Klein Broek Tielrode/Elversele verschil-
lende soorten zwaluwen waarnemen zoals de
gierzwaluw, de boerenzwaluw en de huiszwa-
luw.

Ze keren jaar na jaar terug naar hun oude nest-
plaats maar die verdwijnt steeds vaker: o.a. toe-
gankelijke stallen en schuren (boerenzwaluw),
natuurlijke steile beekoevers (oeverzwaluw), ruwe
brede dakgoten (huiszwaluw) en donkere holten
aan gebouwen (gierzwaluw) verdwijnen. Het weg-
vallen van hun oude nestplaats heeft een grote
weerslag op hun populaties. Zwaluwen worden af-
hankelijk van de mens. Wij hebben een belangrijke
functie in hun voortbestaan.

Met kleine ingrepen, zoals kunstnesten plaatsen in
de buurt van bestaande kolonies, kunnen we deze
vogels helpen. Inspanningen zoals een zwaluwtil
voor huiszwaluwen aan het Groot Broek - einde
Meersstraat Elversele - lonen. Een aantal nesten
van deze zwaluwtil waren vorige zomer bewoond.
Je kon deze acrobaten in de ruime omgeving be-
wonderen: Vestwegel, Dorpstraat, …

In de Legen Heirweg te Elversele richting Tielrode
kon men ook huiszwaluwen spotten. Meerdere nes-
ten konden er bewonderd worden. Deze kolonie
huiszwaluwen kunnen we helpen uitbreiden door
bijvoorbeeld een zwaluwtil te plaatsen aan het Klein
Broek – parking Burgermeester Siegfried Buyta-
ertdreef. Dit werd tijdens de Mina-Raad Temse van
15/09/2021 voorgesteld, alsook nestgelegen-
heid te creëren voor gierzwaluwen in Tielrode. In
de kerktoren van Wichelen werden de stellingope-
ningen verkleind waardoor grotere vogels zoals
kauwen en duiven de toren niet meer als nestge-
legenheid kunnen gebruiken en deze aantrekkelij-
ker wordt voor gierzwaluwen. Voor gierzwaluwen
zijn naast de kerktoren van Tielrode nog andere
mogelijkheden: in- of opbouwkunstnestkasten bij al-
lerhande gebouwen.
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Tijdens voornoemde raad werd gevraagd om pro-
jectontwikkelaars te contacteren met suggesties
voor het plaatsen van nestmogelijkheden zoals spe-
ciale dakpannen en inbouwstenen voor huis- en
gierzwaluwen en vleermuizen.

Summier enkele mogelijkheden:

• Leer zwaluwen kennen.

• Sluit je bij een vereniging aan die zwaluwenpro-
jecten uitvoert.

• Meld aan verenigingen die inventariseren wan-
neer zwaluwen in je omgeving broeden.

• Neem deel aan een telweekend voor zwaluwen.

• Help de insecten: creëer een natuurlijke tuin of
ruige kruidenrijke hoekjes.

• Ga ecologisch te werk: gebruik geen insecticiden
of meststoffen.

• Steek natuurlijke nesten niet af: zwaluwen kunnen
naar verlaten oude nesten terugkeren en nesten
van beschermde vogels vernielen is verboden! 

• Stel renovatiewerken aan een gebouw met een
zwaluwkolonie uit tot na het broedseizoen.

• Plaats opbouwkunstnesten en mestplankjes bij al-
lerhande gebouwen in de buurt van bestaande ko-
lonies: ga te rade bij lokale Regionale
Landschappen, overheden of natuurverenigingen.

• Voorzie inbouwstenen of speciale dakpannen bij
nieuwbouw: verschillende organisaties, overheden
en projectontwikkelaars kunnen een steentje bij-
dragen.

Samen in de bres voor deze

kleine, frivole maar dappere acro-

baten die elke dag duizenden in-

secten weten te verschalken.

Opbouwkunstnest huiszwaluw


