Nieuwe nestkasten voor onze gierzwaluwen in Veurne
Gierzwaluwen nestelen in holle ruimten van woningen en gebouwen, vaak in oude steden. Diksmuide en Veurne
zijn zo’n steden waar gierzwaluwen al eeuwen een onderkomen vinden achter spleten en kieren. Door de
renovatiewoede van de moderne mens dreigt de gierzwaluw de dupe te zijn van onze herstellings- en
restauratiewerken. Met nestkasten proberen we dit op te lossen. Nu is het zo dat gierzwaluwen niet zoals
mussen de nestkasten snel ontdekken. Nee, vaak duurt het enkele jaren vooraleer ze de speciaal voor hen
geplaatste ‘woningen’ vinden. Maar eens ontdekt, vergeet het broedkoppeltje maar ook de rest van de kolonie
deze nieuw ontdekte woonst nooit meer.
Dankzij de uitstekende samenwerking met de technische
dienst van de stad Veurne werden in maart 2010 maar
liefst 10 nieuwe nestkasten geplaatst in het centrum van
Veurne. Bovendien werden deze gierzwaluwennestkasten
gebouwd door de schrijnwerkerij van de Stedelijke
Werkplaatsen. Een speciaal woordje van dank aan Marnix
Debruyne en de mensen van de schrijnwerkerij (o.a.
Johan Blieck) is hier zeker op z’n plaats. De nestkasten
waren immers uitstekend afgewerkt. De Kerkuil moest
enkel nog de nestkasten vernissen en voorzien van
bevestigingsmateriaal. De nestkasten werden op 12 maart
opgehangen met behulp van de hoogtewerker van de stad
Veurne, bediend door Eddy Demerre. Zo kan alles veilig
verlopen.

College Houtmarkt
De bestaande nestkasten aan de Houtmarkt hadden de laatste twee jaar reeds succes met een drietal
koppels. Om het succes verder uit te breiden, werden er twee nestkasten (met telkens vier nestgangen)
bijgeplaatst onder de oversteek zoals je op onderstaande foto kunt zien. Passeer je voorbij de Houtmarkt in
de maanden mei-juli, kijk dan eens naar boven, kans dat je een aanvliegende gierzwaluw kunt opmerken.

Atheneum Smissestraat
Vorig jaar werden de drie nestkasten, die er zonder succes reeds hingen sedert 2002, aangepast : de
nestingangen werden vooraan geplaatst in plaats van onderaan. Het succes bleef niet uit en de eerste bezette
nestkast was tijdens de zomer 2009 een feit. Om extra broedgelegenheid te geven werden er twee extra
nestkasten bijgeplaatst.

Annuntiata Vleeshouwerstraat
In de omgeving van het kruispunt P.Benoitlaan/Duinkerkestraat/Daniel de Haenelaan zijn enkele nestgangen
ven gierzwaluwen aanwezig. Daarom stelde Frank Laleman voor aan de directie/inrichtende macht van
Annuntiata om een drietal nestkasten te plaatsen onder de oversteek van hun gebouwen aan de
Vleeshouwerstraat. Ze hangen er hoog en droog en wachtend op de eerste bezoekers, wellicht mussen maar
hopelijk ook zo snel mogelijk gierzwaluwen. We zullen zien.

Basisschool Nieuwstad Brugsesteenweg
Een drietal jaar terug plaatsten we drie nestkasten onder de oversteek van de basisschool Nieuwstad aan de
Brugsesteenweg. Helaas vonden de gierzwaluwen de weg nog niet naar hun nieuw appartement. Met een
aanpassing van de nestingangen vooraan in plaats van onderaan rekenen we er op dat we sneller succes zullen
hebben. Recentelijk zijn de nestkasten ook beter aanvliegbaar geworden door het verwijderen van twee
bomen op initiatief van het Vlaamse Gewest vlakbij de oversteekplaats aan de school.

Woonmaatschappij IJzer en Zee Duinkerkestraat
Woonmaatschappij IJzer en Zee, de vroegere Veurnse Bouwmaatschappij, is gespecialiseerd in sociale
huisvesting. Het huisvesten van gierzwaluwen is sedert maart 2010 een nieuwe taak van IJzer en Zee. Dankzij
de bereidwillige medewerking van Frans Verhegge en Charles Deconinck werden drie gierzwaluwennestkasten
geplaatst onder de oversteek van hun gebouw aan de Duinkerkestraat. Ook hier zijn er broedende
gierzwaluwen in de onmiddellijke omgeving meer bepaald aan andere hoek van de straat. Merkwaardig genoeg
moesten we om de nestkasten te plaatsen enkele oude restanten van een huiszwaluwnest verwijderen.
Omstreeks begin jaren negentig was er een kolonie huiszwaluwen aan het Gerechtshof van Veurne. Deze
werden echter moedwillig verwijderd waardoor enkele huiszwaluwen hun heil zochten in de buurt, zoals hier in
de Duinkerkestaat maar ook in de Zuidstraat, Sint-Denisplaats, P.Benoitlaan en Vleeshouwerstaat
(Annuntiata). Deze nesten hielden echter geen stand. De laatste huiszwaluwen in het centrum van Veurne zijn
reeds verschillende jaren verdwenen hopelijk komen er nu gierzwaluwen wonen.

Elektriciteitscabine Kaaiplaats
Vorig jaar plaatsten we deze lange nestkast aan de elektriciteitscabine van Gaselwest aan de Kaaiplaats, deze
cabine is weliswaar uit dienst maar mag niet worden gesloopt. Dergelijke gebouwen worden immers aanzien als
industrieel erfgoed.
Succes hadden we vorig jaar nog niet. We kozen toen om de nestingang onderaan de nestkast te plaatsen. De
successen van de nestkasten in het stadscentrum waren echter exclusief in de nestkasten met ingang vooraan.
Daarom werden er extra ingangen voorzien aan de voorkant. Wellicht zullen mussen de weg naar de nestkasten
wijzen voor onze gierzwaluwen. We vonden alvast uitwerpselen in diverse nestkasten wat erop wees dat ze
tijdens de winters gebruikt werden om erin te slapen. Wellicht zullen er ook enkele mussen nestelen tijdens
het voorjaar.

Elektriciteitscabine Brugsesteenweg
Dankzij de samenwerking met Gaselwest, eigenaar en exploitant van deze elektriciteitscabine en in het
bijzonder Luc Ouvrein, klantverantwoordelijke voor gemeenten (Eandis), kon deze lange gierzwaluwennestkast
gemonteerd worden aan de achterzijde van de cabine aan de Brugsesteenweg/Proostdijkstraat. Tussen de
dakgoot en de muur aan de zijkant is er reeds een broedruimte voor enkele broedende gierzwaluwen. Door
deze aanwezigheid hopen we op een snelle bezetting van de eerste nestgangen, misschien reeds in 2010 ?

Feyslaan 11
Ook bij lid Etienne Laheye in de Feyslaan te Veurne zijn gierzwaluwen welkom. Twee huizen verder wonen er
reeds gierzwaluwen en Etienne ziet de vogels vaak gieren rond z’n huis. Met een nestkast aan de voorkant en
de achterkant van de woning hoopt Etienne om vlug succes te hebben. Hij houdt het sterk in de gaten ! Vorig
jaar strandde er een gierzwaluw op de grond, wellicht na een regenbui of door een botsing met een voorwerp.
Gierzwaluwen gaan immers niet gemakkelijk van de grond, met hun zeer korte pootjes hebben ze een zetje
nodig om de lucht in te gaan.

Dank aan Frank Laleman en Marc Bonte voor de hulp tijdens de voorbereiding en het plaatsen van de
nestkasten.
Kris Degraeve

