
Terug onze gierzwaluwen 

 
Na onze positieve ervaringen vorig jaar met het afspelen van gierzwaluwengeluiden in de 
omgebouwde stellinggaten van de Veurnse Belforttoren, waren de verwachtingen in het voorjaar 
natuurlijk hoog gespannen. De twee nestgangen waar we vorig jaar invliegende gierzwaluwen konden 
observeren, kregen natuurlijk de volle aandacht. Jammer genoeg werd één van de nestgangen 
(rechtse pijl op de foto links) in de tweede helft van april ingenomen door nestelende spreeuwen. 
We respecteerden het recht van de eerstkomende maar zijn van plan om volgend jaar de 
nestgangen tot eind april af te sluiten voor ‘vreemden’ zodat we deze nestruimten exclusief kunnen 
voorbehouden voor onze gierzwaluwen. Geen nood, nadat de jonge spreeuwen waren uitgevlogen was 
het de beurt aan onze gierzwaluwen. De nestgang aangeduid met de middelste pijl op de linkse foto 
was begin mei reeds bezet, ongetwijfeld door het koppel dat in juli de nestgang had ontdekt en in 
beslag had genomen. Maar tot onze verbazing bleef het niet bij die ene nestgang. Ook de naburige 
nestgang (linkse pijl op de linkse foto) werd begin mei ingepalmd. Blijkbaar hadden ze die vorig jaar 
in juli ook reeds ontdekt ! 
 
Aan de andere kant van de toren (kant St.-Walburgakerk en stadspark) werden half april 
luidsprekers geïnstalleerd in twee nieuwe nestgangen. We hopen ook hier terug op succes zodat we 
volgend jaar minimum vijf nieuwe nestplaatsen kunnen ter beschikking stellen voor onze 
gierzwaluwen. Er resten dan nog zes nestgangen die nog verder kunnen worden ingepalmd. Normaal 
gezien zullen de gierzwaluwen die in de loop van de tijd zelf ontdekken aangezien die nestgangen 
telkens op dezelfde manier zijn ingebouwd in de toren. Bij mooi, zomers weer is het een mooi 

spektakel rond de Belorttoren. De overzomerende 
kolonie gierzwaluwen vliegen dan ’s ochtends en ‘s 
avonds constant rond in de omgeving en vliegen de 

drie nieuwe nestgangen vaak aan, alsook de 
vijf bestaande nestlokaties, in de vierkantige basis van de Belforttoren en het torentje van het 
stadhuis.  
 
Naast de Belforttoren hebben we ook de nestkasten langs de Smissestraat voorzien van twee 
luidsprekers. Er is reeds een nestplaats van één gierzwaluw aanwezig vlakbij de nestkasten zodat 



we ook hier kunnen rekenen op voorbijgierende gierzwaluwen die de nestkasten kunnen ontdekken. 
Ook een nestkast langs de Houtmarkt is voorzien van deze technische apparatuur. 
 
De sloop van het hotel Arcade in De Panne zal wellicht ten vroegste uitgevoerd worden na het 
bouwverlof, zodat dit broedseizoen de gierzwaluwen nog zorgeloos hun jongen kunnen grootbrengen 
in hun vertrouwde stek. Hun nieuw onderdak dat we ingericht hebben aan de achterkant van het 
rusthuis St.-Bernardus is eveneens voorzien van één luidspreker. In de maand juli proberen we ook 
hier gierzwaluwen te lokken. 
In mei organiseerde het rusthuis St.-Bernardus een heuse persconferentie om hun inspanningen 
omtrent het gierzwaluwenproject aan de pers uit de doeken te doen. In verschillende kranten werd 
hierover een bericht gepubliceerd. 
 
Ook de nestkasten langs de Rodestraat doen het goed. Het duurde wel enige tijd vooraleer de 
broedende gierzwaluwen terugkwamen maar ook hier een stijgend succes : twee nieuwe nestgangen 
werden ontdekt zodat nu reeds vijf van de twaalf  nestgangen in drie nestkasten bezet zijn. 
 
 


