
Nieuwe bewoner(s) in 
de Noordstraat

Op zaterdagvoormiddag 19 mei was ik in onze tuin 
toen ik plots een gierzwaluw zag overvliegen. Deze 
gierzwaluw vloog 3 keer net voorbij het kunstnest
(zwaluw) en het mussenkot dat onder onze dakgoot 
al jaren hangt. Mijn pa belde naar Kris Degraeve om 
dit te melden en Kris kwam een kwartier later al af 
met een grote gierzwaluwenbak met 4 openingen. ‘S 

middags was de gierzwaluw nog eens langsgekomen 
en hing hij een paar keer aan het kunstnest (zwaluw). 
Daarom besliste mijn pa om de gierzwaluwenbak 
dezelfde namiddag op te hangen tussen het 
kunstnest en het mussenkot.

Later die namiddag hebben we de gierzwaluw niet 
meer gezien. Zondag, maandag en dinsdag zagen 
we er ook geen meer, maar woensdag 23 mei was 
de gierzwaluw plots terug en hij was niet alleen, ze 
waren met zijn tweeën. Eén van de twee vloog nu 
wel in het kunstnest (zwaluw) en vloog er na 5 
minuten weer uit. Later deed hij dat nog eens en in 
de namiddag vloog één van de gierzwaluwen in 
opening 4 van de gierzwaluwenbak en dit voor 9 
minuten.
Donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag zijn ze dan 
gewoon een paar keer voorbij gevlogen zonder erin 
te vliegen.

Op pinkstermaandag 28 mei was het koppeltje er 
weer en nu vloog er één in de gierzwaluwenbak 
opening 4 (ongeveer 10 minuten), later die 
voormiddag vloog er één in gierzwaluwenbak 

opening 2 (ongeveer 15 minuten). Tijdens de 
namiddag vlogen ze gans de tijd voorbij de 
gierzwaluwenbak... en ze waren niet alleen: eens 
met 3, dan met 5, zelfs één keer met 6 ... en altijd 
met heel veel lawaai. ’S avonds bij het donker 
worden vloog er een gierzwaluw in opening 1 (en 
bleef daar slapen denken we). 

Dinsdag 29 mei vlogen er voor het eerst 2 
gierzwaluwen (koppel) samen in dezelfde opening 4 
(1 uur en 10 minuten binnen gezeten) en 
ondertussen vloog een ander koppel rond en 
probeerde in opening 1 of 2 binnen te vliegen, maar 
dat lukte niet. Later die namiddag vlogen ze met 3 
gierzwaluwen rond de gierzwaluwenbak. ’S avonds 
bij het donker worden vloog er één in opening 1 (en 
bleef slapen).

Woensdag, donderdag en vrijdag zagen we steeds 3 
gierzwaluwen vliegen en van tijd tot tijd vlogen ze in 
de openingen. Wel steeds afwisselend, eens in 
opening 1, dan 2, dan 3 en zelfs 4. Het koppel had 
ook moeite om samen in een opening te vliegen en 
zeker bij het donker worden hoorde je ze naar elkaar 
roepen als de éne in opening 1 zat en de andere 
verkeerd in opening 2 was gevlogen. Zaterdag 2 juni 
en zondag 3 juni bleven de 3 gierzwaluwen lang in 
het nest door het koude & regenachtige weer en 
vlogen ze pas rond de middag uit hun nest. Vanaf 
maandag 4 juni tot en met vrijdag 8 juni hebben we 
jammer genoeg het koppeltje niet meer gezien en 
was er alleen nog één gierzwaluw die iedere dag 
opnieuw steeds bij het donker worden in opening 2 
vloog en daar bleef slapen… wordt vervolgd ...
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