Sint-Bernardus : beschermheilige van de gierzwaluwen ?
Nee, dat was een grapje. Alhoewel, vorig jaar konden we dankzij rusthuis Sint-Bernardus in De
Panne nieuwe nestgelegenheid voorzien voor de gierzwaluwen van het, inmiddels verdwenen, hotel
Arcade. We speelden reeds lokgeluiden af maar van een inname van de nestkasten was er nog
geen sprake, ten hoogste efkes langsvliegen. Maar dit jaar is de situatie anders. De broedvogels
in de buurt zijn door de sloop van Arcade ontheemd en zullen ijverig op zoek gaan naar een
nieuwe nestruimte in de buurt. Vanaf eind april zullen we intensief lokgeluiden afspelen vanuit de
nestgangen. We rekenen erop dat ons geduld niet lang op de proef zal worden gesteld. Eens één
nestgang wordt ontdekt volgen de andere snel.
De tweede keer dat de Sint-Bernardus ons pad kruiste was te Nieuwpoort. Tijdens een
gierzwaluwenvergadering in Brugge ontmoette ik Wim Janssens van NP Brugge. Hij is
beroepshalve leerkracht in de middelbare school Sint-Bernardus te Nieuwpoort (W. De Roolaan)
en zette een schoolproject op poten. Er huisden reeds enkele gierzwaluwen in de muren van de
school en de oversteek van de gebouw leende zich tot meer. Samen met de technische afdeling
van de school werden nestkasten in elkaar getimmerd. Nu alleen nog bevestigen! Hiervoor werd
beroep gedaan op de stedelijke brandweer. Op de webblog van brandweerman Luc David
(http://luc-de-pompier.skynetblogs.be) konden we enkele foto’s plukken alsook volgende tekst :
‘Als het om de vogels te helpen is, dan zijn we er ook als de kippen erbij, het project om de
gierzwaluwen in onze stad te krijgen, heeft het Sint Bernarduscollege in samenwerking met het
stadsbestuur het initiatief genomen om nestkastjes voor deze seizoengasten op te hangen.’

Een proficiat aan dit initiatief en dank aan de Nieuwpoortse brandweer !
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De Nieuwpoortse brandweer in actie!

Vijf nestkasten met telkens twee nestruimten : 10 nieuwe nestgelegenheden voor de
gierzwaluwen in het Sint-Bernarduscollege te Nieuwpoort

