
Webcam gierzwaluwen Smissestraat 
  
In het centrum van Veurne hebben we reeds verschillende jaren bezette gierzwaluwennestkasten :  in 

de Belforttoren, het fabriekpand Maes in de Rodestraat, de lagere school op de Houtmarkt en het 

gemeenschapsonderwijs in de Smissestraat. Tijd om een stapje verder te gaan in dit project en, in 

navolging van Immaculata te Ieper (http://www.olvvantuine.be/immaculata/immanieuw/gierzwaluw), 

werd ook hier een poging ondernomen om gierzwaluwen voor de webcam te krijgen. 

 

Vanuit De Kerkuil en het Regionaal Landschap kwam de suggestie naar scholen toe om rond 

gierzwaluwen een project uit te werken, waarbij het doen en laten van gierzwaluwen in een nestkast 

live gevolgd kon worden door middel van een camera. Het Koninklijk Atheneum sprong op de kar. Een 

nestcamera, aangekocht door De Kerkuil, werd gemonteerd in een nestkast die reeds enkele jaren 

bezet was (gierzwaluwen nemen in opeenvolgende jaren normaal dezelfde nestplaats in). Het doen 

en laten van de gierzwaluwen continu (live) door het publiek laten volgen, bleek technisch gezien niet 

haalbaar (beveiliging lokaal netwerk + software problemen). Wat wel kon was circa elke 6 seconden  – 

24h op 24h, dus ook ‘s nachts - een nieuw beeld op de webpagina publiceren. 

 

De informatie op deze webpagina is samengesteld door de leerlingen van 4
de

 Wetenschappen 

(Lucienne Daneels, Gerlinde Schmitz, Rani Vandenberghe, Jolien Vandenberghe, Sam Bonte, Tom 

Gorré, Tom Slambrouck, Logan Hassan, Phil Deconynck, Geertjan Goorden, Jochen Depoorter, 

Thibault Rousseau). 

Dit project is het resultaat van een samenwerking tussen vier partners : het Regionaal landschap 

Ijzer & Polder vzw (o.a. financiering diverse materialen), NWG De Kerkuil (aankoop nestcamera en 

software + ophangen nestkast met camera), Natuurpunt Westkust (ter beschikking stellen van 

webruimte) en Koninklijk Atheneum Veurne (logistiek + website + aankoop computer). 
 

Via onderstaande link kun je het welvaren van een nest gierzwaluwen in de Smissestraat te 
Veurne tijdens het huidige broedseizoen live meemaken. De camera staat nu gefixeerd op het nest. 
Volgend jaar proberen we meer overzicht te krijgen in de nestkast. Op 27 juni 2011 is het ene jong (er 
waren twee eieren maar één hiervan was wellicht onbevrucht) 20 dagen oud en zit al behoorlijk in de 
veren. De voedselvluchten van de ouders nemen toe. Deze komen het jong met een keelzak vol 
insecten voederen. Op de blog van de website kun je de levensloop van deze ene gierzwaluw op een 
prachtige manier opvolgen (van sommige dagen kun je het exacte tijdstip van het in- en uitvliegen van 
de ouders mooi volgen). Dit wordt met enkele videofragmenten geïllustreerd, maar vooral door de vele 
foto’s waarvan we hier reeds een voorsmaakje geven. In de maand juli kan je de pulli nog verder zien 
groeien en ten slotte ook zien verdwijnen uit de nestkast wanneer ie uitvliegt. Breng ook eens een 
bezoekje aan de nestkasten zelf, bij mooi weer kun je de gierende gierzwaluwen (zonder broedsel) 
prachtig bewonderen op één van onze locaties. Zeker een aanrader. 

 
 
 
 

 

   

http://www.olvvantuine.be/immaculata/immanieuw/gierzwaluw
http://natuurpuntwestkust.be/gierzwaluw/images/stories/20110601/Snapshot11-06-01@08%6049%6020605.jpg


   

   

   

http://natuurpuntwestkust.be/gierzwaluw 
 
Diederik D’Hert en Kris Degraeve 
 
 
 

 


