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pelle (Nieuwpoort). Dik 20 adressen worden afgelopen, 
allemaal boerderijen. Eén van die boerderijen is die van 
Sandrijn Vanhee, een bedrijf dat al decennialang van va-
der op zoon wordt verdergezet . 

Op die plek is er jaarlijks een heuse kolonie Huiszwaluwen 
te vinden. Om jullie een idee te geven: tussen 2016 en 
2021 schommelde het aantal (natuurlijke) nesten tussen 
de 29 en 49. Dat kan tellen!

Vorig jaar liet Sandrijn weten dat er plannen waren om 
één van de oude stallen, de kraamafdeling van de zeugen, 
af te breken en te vervangen door een nieuwe. Liet dat 
nu net de stal zijn waar de kolonie Huiszwaluwen zowel 
aan de voorkant als aan de achterkant onder de ‘cornis-

even mijn adem in. Hij ging verder: “We zien de zwalu-
wen graag komen en kijken ieder jaar uit naar hun komst. 
Daarom hebben we het idee om kunstnesten op te han-
gen om de zwaluwen alvast de kans te geven een nieu-

zou gaan.” En zo geschiedde. Natuurwerkgroep De Kerkuil 
stelde met plezier een aantal kunstnesten ter beschikking. 
Vader en zoon Vanhee hielden woord. Ze gingen aan de 
slag en eind maart, begin april 2021 verscheen een ferme 

daaronder 14 kunstnesten, netjes geplaatst. 

Het afdak bouwen was een huzarenstuk op die hoogte, 

zo eenvoudig te zijn. Het oppervlak waaraan de nesten 
moesten worden aangebracht , bleek iets te glad te zijn en 
het eerste nest viel eraf. Stevig materiaal, dat kunstnest, 
want het vertoonde enkel een ferme barst die gelijmd kon 
worden. Dankzij extra sterke lijm en silicone lukte het uit-

 

Er werd bovendien plaats gelaten voor de huiszwaluwen 
om zelf een nest te maken tussen de andere nesten in, 
maar of dat zal lukken met die gladde ondergrond is nog 

lang of daar waren de Huiszwaluwen: het vrolijke gekwet-

bleken er minder natuurlijke nesten bezet dan vorig jaar, 
de kunstnesten vielen meteen in de smaak: in maar liefst 
6 van de 14 werd meteen voor gezinsuitbreiding gezorgd!

-
geweest bij de familie Vanhee. Sandrijn liet weten dat de 
uitvoering van de plannen niet voor morgen is. Sowieso 

geraakt. Het ziet ernaar uit dat de zwaluwen in 2022 op 
hun vertrouwde stek terecht kunnen. Benieuwd of ze vol-
gend jaar opnieuw kiezen voor hun prefab-zomerverblij-
ven ...
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