Basisschool Cade en Natuurpunt
beschermen de gierzwaluw
Aartselaar, 5 april 2004
Vandaag werden aan de basisschool Cade drie kustnestkasten voor gierzwaluwen
opgehangen. Reeds jaren huizen gierzwaluwen in de kapotte dakgoten van de
school ter hoogte van de toegangsweg naar de bibliotheek. Geplande
herstelwerkzaamheden bedreigt deze nestgelegenheid. Daarom sloegen Natuurpunt
en Cade de handen in elkaar en kregen daarbij de steun van de gemeente en de
milieuraad. Vandaag werd door de aanbreng van nestkasten de eerste stap ter
bescherming van deze luchtacrobaten gezet. Natuurpunt zal in de school een
tentoonstelling over de gierzwaluw opstellen en Cade zal deze vogel in de lessen
betrekken.
Natuurpunt wil hiermee een voorbeeld stellen. Dikwijls gaat bij renovatiewerken
nestgelegenheid verloren. Dit vormt een belangrijke bedreiging voor het voortbestaan
van deze soort. Samen met gemeenten en steden wenst Natuurpunt invulling te
geven aan soortbescherming op het lokale beleidsniveau. De milieuraad financiert de
actie.
Gierzwaluw
De gierzwaluw dankt het eerste deel van zijn naam aan zijn geluid “srie, srie“. Het
tweede deel van zijn naam klopt eigenlijk niet: de gierzwaluw is geen zwaluwensoort.
De lucht is de thuis van de gierzwaluw. Hij doet er alles behalve eieren leggen:
paren, eten en slapen. Deze interessante lange-afstandstrekker bezoekt onze
streken slechts drie tot vier maanden per jaar. Van midden april tot begin mei komen
ze terug uit tropisch Afrika en zelfs soms helemaal uit Zuid-Afrika. Vanaf eind juli is er
een grote en vrij plotse terugtrek.
Gierzwaluwen hebben hun oorspronkelijk biotoop (kliffen en rotsen) verlaten voor
gebouwen in onze steden en dorpen. De gierzwaluw is dan ook een vogelsoort bij
uitstek van ons verstedelijkt milieu.
De gierzwaluw maakt zijn nest onder dakpannen en dakgoten en in holten van
muren. Het bestaat uit een klein kuiltje met weinig nestmateriaal. Ze broeden dikwijls
in de hoogste gebouwen van steden en dorpen. Gierzwaluwen verkiezen een
donkere en nauwe broedplaats op meer dan vier meter hoogte. Dikwijls vormen
gierzwaluwen kolonies met verscheidene nesten in eenzelfde gebouw.
Gierzwaluwen verzamelen strootjes, veertjes en pluisjes in de lucht. In de
broedruimte klitten ze dit aan elkaar met speeksel, dat hard wordt. Zo ontstaat een
komvormig bouwsel dat stevig aan de ondergrond vastgehecht is. Het is zeker géén
zacht en warm nest. Het nest voorkomt dat de eieren wegrollen. Ook geeft de
nestkom de jongen houvast.
Voor info over dit project en bestellingen van kunstnesten kan je terecht bij Luk en
Ria Smets-Thys, tel. 03/289 73 66, luk.smets@pandora.be of
www.natuurpunt.be/zuidrandantwerpen.
Natuurpunt Zuidrand Antwerpen
Wens je wat meer te vernemen over natuurvereniging Natuurpunt?
Ruim 49 000 Vlaamse gezinnen maken deel uit van dé vereniging in Vlaanderen die opkomt voor
natuurbehoud. Van de meer dan 140 plaatselijke afdelingen is Zuidrand Antwerpen wel een heel
actieve afdeling te noemen. Het werkingsgebied van de afdeling omvat de gemeenten Aartselaar,
Edegem en Hove en de districten Antwerpen 2020, Hoboken en Wilrijk.
Wekelijks kan je deelnemen aan activiteiten: geleide halve dag- of daguitstappen, weekends,
cursussen, dia- of filmavonden, driemaandelijkse kinderactiviteiten, …

In onze afdeling hebben we ook enkele prachtige natuurgebieden in beheer: de Hobokense Polder,
Fort 7 in Wilrijk (naast Schoonselhof) en de bufferzone Oeyvaersbosch in Aartselaar. Doorheen het
jaar wordt aan verschillende natuurbehoudprojecten de nodige aandacht geschonken: een
paddenoverzetactie, watervogeltellingen, vleermuizentellingen, successieonderzoeken van
paddestoelen, ondersteuning bij het uitvoeren van beheerswerken van andere verenigingen, bijv. bij
de beheersdag van VMPA in het Cleydaelhof in Aartselaar, bij de maai- en opruimdagen van de
bewonerswerkgroep Hollebeek in de Hollebeekvallei op de grens van Wilrijk en Hoboken, …
In ruil voor een jaarlijkse bijdrage word je lid van Natuurpunt en ontvang je het tweemaandelijkse
verenigingsblad Natuur.blad, het trimestriële afdelingsblad rAntGroen, een prachtige wandelgids met
uitgestippelde wandelingen in heel Vlaanderen, een CD met vogelgeluiden, 10% korting bij aankopen
in de Natuurpuntwinkel, korting in gekende buitensport- en optiekzaken, … kortom in een mum van tijd
kan je je lidgeld dubbel en dik gerecupereerd hebben.
Lid worden kan door storting van €17,50 op rekening 979-9767547-40 van Natuurpunt Zuidrand
Antwerpen, J. F. Kennedylaan 22, 2630 Aartselaar.
Meer info vind je op de afdelingswebsite www.natuurpunt.be/zuidrandantwerpen of bij Luk Smets, tel.
03/289 73 66

In bijlage:
foto 1: de nestkasten werden net deskundig opgehangen door gemeentearbeider Patrick met behulp
van de hoogtewerker
foto 2: de drie nestkasten

