
Subsidiereglement voor het onderhoud van huiszwaluwenkolonies in het 

Regionaal Landschap IJzer en Polder 
 

Op voorstel van Natuurwerkgroep De Kerkuil werd in de schoot van het Regionaal Landschap 

IJzer en Polder een subsidiereglement voor het onderhouden van huiszwaluwenkolonies 

aanvaard. Dit reglement zal aan ieder gemeentebestuur binnen IJzer en Polder worden 

overgemaakt ter goedkeuring. Wellicht zal dit door de installatie van de nieuwe gemeente- en 

MINA-raden wat vertraging oplopen maar we hopen dat alle gemeenten het nieuw 

subsidiereglement hebben goedgekeurd voor de zomer 2007 zodat het vergoedingsysteem in 

werking kan treden vanaf het volgende broedseizoen. Ook aan de Westkustgemeenten, die 

niet behoren tot het Regionaal Landschap zal het reglement worden overgemaakt.  

 

De subsidie is bedoeld om de huiszwaluwenkolonie te onderhouden. Wie zelf het geluk heeft 

om één of meerdere huiszwaluwnesten aan z’n woonhuis te hebben weet dat het ouderpaar 

tijdens het voederen van de jongen vaak ‘pakketjes’ achterlaten. Deze ongemakken nemen 

natuurlijk toe met de grootte van de kolonie vandaar dat het reglement ook voorziet in 

gedifferentieerde vergoedingen. Met dit gemeentelijk steuntje in de rug verzachten we de 

ongemakken die gepaard gaan bij het permanent onderhouden van vloeren, terrassen en 

opritten onder de huiszwaluwnesten conform de hedendaagse eisen qua hygiëne en netheid. 

Het betekent eveneens een stimulans om de kolonie in stand te houden en te laten uitbreiden. 

 

Deze subsidie bedraagt voor : 

 één nest :  10 EUR 

 een kleine kolonie (2 tot 5 nesten) :  15 EUR 

 een middelgrote kolonie (6 tot 10 nesten) :  25 EUR 

 een grote kolonie (11 tot 20 nesten) :  40 EUR 

 een zeer grote kolonie (meer dan 20 nesten) :  50 EUR 

 

Enkel de bewoonde nesten komen in aanmerking. Meerdere legsels in één broedseizoen in 

hetzelfde nest wordt aanzien als één nest. 

 

Het reglement legt ter garantie van de nestbescherming enkele evidente voorwaarden op 

waarmee de aanvrager door het indienen van de aanvraag mee instemt om deze strikt na te 

leven : 

 Het is verboden om nesten van huiszwaluwen af te steken, ook al zijn ze niet 

bewoond. 

 Het is verboden om hindernissen aan te brengen teneinde de huiszwaluw te beletten 

om een nest te bouwen of het nest via een normale aanvliegroute te bereiken. 

 

Het aantal nesten wordt gecontroleerd door een aangestelde van de gemeente. 

Natuurwerkgroep De Kerkuil biedt hierbij zijn diensten aan en stelt voor om deze 

controlewerkzaamheden parallel met onze jaarlijkse inventarisatie te laten verlopen. 

Bovendien kan er gebruik worden gemaakt van onze reeds bestaande inventarisatielijsten van 

huiszwaluwenkolonies. Zo moeten deze locatiehouders zelf geen aanvraag meer indienen. 

Medewerkers van De Kerkuil inventariseren gewoon jaarlijks deze adressen en vervullen de 

nodige administratieve formaliteiten. Enkel de locatiehouders die nog niet geïnventariseerd 

werden door De Kerkuil dienen éénmalig een aanvraag in te dienen zodat ze vanaf volgend 

jaar op de inventarisatielijsten terecht komen. Op die manier wordt de administratieve 

rompslomp zowel voor de gemeente als de locatiehouder beperkt tot een absoluut minimum. 

 



Budgetten 

 

Gemeente Huidige inventarisatie Inventarisatiegraad Raming budget 

Veurne 850 EUR volledig 1.000 EUR 

Diksmuide 880 EUR 65 % 1.250 EUR 

Alveringem 465 EUR 40 % 750 EUR 

Lo-Reninge 305 EUR 33 % 750 EUR 

Houthulst 140 EUR 20 % 750 EUR 

Kortemark 40 EUR 10 % 750 EUR 

Langemark-

Poelkapelle 

Geen inventarisatie  750 EUR 

Nieuwpoort 235 EUR volledig 350 EUR 

Koksijde 85 EUR volledig 250 EUR 

De Panne  Geen inventarisatie  250 EUR 

 


