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De acrobaat van
het Hasseltse

stadcentrum: de
Gierzwaluw

De Clerq Lieve, Bekstraat 8, B- 35oo Hasselt.

Hasselt met zijn talloze terrassen is
zeker een goede stad om de Gierzwa-
luw te adopteren. Zonnige terrassen
zijn perfecte observatieptaatsen. Wan-
neer je op een terras zit, in een ach-
tertuin van een rijhuis in de binnen-
stad, merk je de vele
nestmogelijkheden voor de Gierzwa-
luw. Gierzwaluwen kiezen spleten en
holten, in hoge oudere gebouwen
waar de tand des tijds zijn werk heeft
gedaan. Zulke gebouwen fungeren
voor deze oorspronkelijke rotsbewo-
ner als'kunstmatige rotswanden'
(Herremans, 2004). Oude gebouwen
vindje nog voldoende in de stad, ook
in een aantal wijken binnen de grote
ring. Waarom dan toch de Gierzwaluw
beschermen?

Hasselt bouwt en vernieuwt aan een hoog

tempo. De hedendaagse bouwstijI is eerder

sober zonder uitsteekse[s, glad en gestroom-

lijnd. Kieren en spleten worden angstvaltig
vermeden om energiezuinige gebouwen te

verkrijgen. Voor het milieu is dit natuurlijk een

prima zaak maarvoor de Gierzwaluw geeft dit
op termijn problemen. Want met elk gesloopt

of verbouwd gebouw kan nestgelegenheid

verloren gaan.

De Gierzwaluw is bovendien een erg plaats-

trouwe koloniebroeder. Wanneer deze trek-
vogel na zijn zuidelijke reis terug in onze con-

treien verschijnt tussen half aprit en half mei

en dan ontdekt dat z'n nestplaats is verdwe-

nen, is de kans groot dat de vogeI dat jaar niet

aan broeden toe komt. Daar de Gierzwaluw

per jaar maar één tot drie jongen krijgt moet

dit zeker voorkomen worden. Kort na het uit-

vliegen van de jongen eind juli, begin augustus

vertaten zeonze streken (Herremans, zoo4)

Daarom is het belangrijk om nu aan de toe-

komst van de Gierzwaluw te denken en in

energiezuinige nieuwbouw nestgelegenheid

te voorzien. Energiezuinig bouwen ofverbou-
wen kan perfect samengaan met gierzwaluw-

vriendelijk bouwenl Dit kan door speciale nest-

stenen in het gebouw in te metseten, door
loze ruimten zoals kroonlijsten toegankelijk
te maken, of via het gebruik van speciale dak-
pannen voor de Gierzwaluw. De broedptaatsen

moeten echter eerst gekend zijn voor men kan

overgaan tot bescherming. Nieuwe broed-
plaatsen voorzien ver van bestaande kolonies

heeft immers weinig zin. Het is ook erg be-

langrijk dat de aangeboden nestplaatsen juist
georiënteerd zijn. Omdat Gierzwaluwen zo

plaatstrouw zijn, btijven ze op dezelfde plek

broeden, ook a[ mislukt het broedsel jaar na
jaar omdat de nestplaats bijvoorbeeld te warm

is.

Verwezenlijkingen

Terreinacties
Bij het inventariseren van de Gierzwatuwwerd

de bevotking ingeschake[d (zie ook monito-

ring). Dit heeft het voordeel dat er ook spon-
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tane aanvragen bínnenkwamen om nestkas-

ten aan privéwoningen op te hangen.

Er werd uitgezocht welke aanvragen in aan-

merking konden komen voor het plaatsen van

nestkasten.

Dit moet dicht bij bestaande nesten zijn. In to-
taal werden tien nestkasten door de diensten

van de Stad Hasselt opgehangen, waarvan

drie aan privéwoningen, in de Wierhoekstraat

in Kuringen, de Vredestraat in Runkst en in de

Dokter-Wi[emsstraat in het centrum van de

stad. Er werden ook kasten opgehangen aan

het VirgaJesseco[[ege en aan de Guffenslaan

waar een aanzíenlijke ko[onie broedt.

Daarnaast wordt de Gierzwaluw gekoppetd

aan de VirgaJessefeesten, die in zoro opnieuw

zullen plaatsvinden. De Rotten - die mee de

VirgaJessefeesten organiseren - krijgen meer

uitleg over de Gierzwaluw. Voor de VirgaJes-

sefeesten worden hee[ wat dakgoten en dak-

Iijsten herste[d. Ats hierbij extra op de Gier-

zwaluw gelet wordt, kan dit heel wat extra

informatie opleveren over broedplaatsen.
Waar nodig kunnen bijkomende gierzwaluw-

nestkasten opgehangen worden wanneer de

hoogtewerkers in de weer zijn voor het aan-

brengen van de feestversieringen.

Communicatie
Communicatie met de Hasseltse bevolking
om de nestplaatsen te vinden was en is één

van de belangrijkste doetste[[ingen van dit
project. In zooT werd de Gierzwaluw als adop-

tiesoort voorgesteld op StadsTV Hasselt. In

2oo8 en zoog werden artikels in de Nieuwe

Hassetaar - het maandeIijkse gemeenteblad -

en in de Paalsteen - het ledenblad van Na-

tuurpunt Hasselt-Zonhoven - geplaatst om

lezers deze vogel te [eren kennen.

Er werd een gierzwaluwnamiddag georgani-

seerd door het Regionaal Landschap Haspen-

gouw en Voeren, Stad Hasselt en Natuurpunt
Hasse[t-Zonhoven, waarbij de levenswijze van

de Gierzwaluw uiteengezet werd. Dan volgde

een wandeling in het centrum van de stad om

de gekende nestplaatsen en aangebrachte

nestkasten te ontdekken. Aan deze namiddag

namen 25 mensen dee[.

Omdat vele ogen meer zien, worden de stads-

wachten in zoro opgeleid door Natuurpunt
Hasselt-Zonhoven.Tij brengen veeltijd in de

straten van de stad door en hebben heel wat

kans om een invliegopeningvan een Gierzwa-

luw te spotten. Ook de stadsgidsen krijgen

een uiteenzetting, zodat zij de Gierzwaluw

kunnen verme[den tijdens hun gidsbeurten.

Monitoring
Het lokatiseren van nesten en het bepalen

van het aantal broedparen is erg moeilijk.

Gierzwaluwen leven in hoofdzaak hoog in de

lucht, waar ze eten en zelfs slapen en zich voort-

planten. Zefoerageren heeI ver van de broed-

plaats (waarbij soms duizenden ki[ometers

worden afgetegd) zodat waarnemingen niet

noodzakelijk verband houden met een plaat-

selijk broedgeval. Broedvogels zijn maar wei-
nig te vinden in de buurt van het nest. Boven-

dien speuren niet-broedende tweedejaarsvo-

gels de gebouwen af naar mogelijke broedge-

legenheid en vliegen herhaatdetijk aan om

een holte te verifiëren (Herremans, zoo4).

Hun nesten liggen meer dan drie meter hoog,

zodat de voget bij het uitvtiegen voldoende
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Figuur r. De gierzwaluwnamiddag georganiseerd

door het Regionaal Landschap Haspengouw en

Voeren, Stad Hasselt en Natuurpunt Hasselt-Zon-

hoven kon op heel wat bijval rekenen (foto: Mieke

Philips).

Figuut 2. Plaatsen waar Gierzwaluwen of nesten van de Gierzwaluw werden gevonden na de gemeente-

lijke oproep in 2008 en zoog evenals locaties waar nestkasten werden opgehangen (bron: stad Hasselt en

'www.waarnemingen. be').
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hoogte heeft voor een vrije vat. De Gierzwaluw
gebruikt kleine onopvallende holten in gevels

of daken. Hij bevuilt de omgeving van de nest-

plaats niet en taat bijgevotg geen sporen na, hij

is ook enorm sne[, je moet a[ veel geluk hebben

om een Gierzwatuw zijn nestplaats te zien ín-

vliegen.

In de in 2oo8 en zoog gepubliceerde artikels in

de Nieuwe Hasselaar en in de Paalsteen werd

een oproep gelanceerd om door te geven waar

de Gierzwaluw veelgezien en gehoord werd en

de adressen van de eventuele nestplaatsen

aan Domein Kiewit door te sturen. Vooral te-
lefonisch en via mailwerd er gereageerd. Te-

vens werden er meldingen doorgegeven via

'www.waarnemingen.be'. Op het Domein Kie-

wÍt werden de me[dingen opgevolgd en verge-

[eke n.

Door de verschi[[ende me[dingen te vergelijken

werd er geconstateerd dat er steeds groepen

Gierzwa[uwen boven een aantal straten in
Runkst, boven de binnenstad, hetVirgaJesse-

co[[ege en de Kempische Steenweg cirke[den.

Uiteindetijk werden daar ook nestplaatsen
ontdekt. De steeds terugkerende gemelde

waarnemingen, a[ de gemelde nesten en aLde

opgehangen nestkasten binnen de grote ring

worden opfiguur z aangeduid.

Interessant is het ook om de opgehangen

nestkasten jaarlijks te contro[eren (met hoog-

tewerker) en eventueel de jongen te ringen.

Dan krijgt men een beter idee van het belang

van deze nestkasten die op een aantal plaat-

sen in Noord-Limburg vrij vlug werden bezet

door de soort.

Kansen en knetpunten
In zoro gaat het project'gierzwaluwterras-

sen' uit de startb[okken. Dit door de provincie

en de Europese gemeenschap medegefinan-

cierd project van het Regionaal Landschap

Haspengouw en Voeren, de stad Hasselt en

Natuurpunt Hasselt-Zonhoven wiI de horeca

bij het beschermen van de Gierzwaluw betrek-

ken. Op een aantal Hasseltse terrassen zu[[en

onderleggers met info over de soort gelegd

worden. Sensibilisatie b[ijft immers erg be-

tangrijk, zoweI om de soort te lokaliseren als

om gepaste beschermingsmaatregel'en te kun-

nen uitvoeren. Omdat de Gierzwaluwvooral in

gebouwen huist, zijn het de inwoners van de

stad die de Gierzwaluw moeten leren kennen

en beschermen.

Met het Steunpunt Duurzaam Bouwen Lim-

burg ging een eerste overleg door over moge-

tijk gezamentijke in itiatieven naar de bouwsec-

tor i.v.m. soorten zoals de Gierzwaluw die aan

gebouwen gebonden zijn.

Conclusi.es
Er wonen nog heel wat Gierzwaluwen in de

Stad Hasselt. Via een grote campagne naar

de bevolking toe konden a[ een aantal plaat-

sen waar ze nestelen in kaart gebracht wor-
den. Deze inspanning moet verder gezet wor-
den. Via a[[erhande ludieke acties worden de

inwoners van de stad attent gemaakt op de

noden van deze [uchtacrobaat. Enkele inwo-
ners gingen a[ over tot actieve beschermingvia

het ophangen van nestkasten.

Naar de toekomst toe zal echter vooral met de

bouwsector (architecten, studiebureaus) sa-

mengewerkt moeten worden. Gierzwaluwen

nestelen in huizen, die dan ook aangepast

moeten worden aan deze soort.

Dankwoord
We wi[[en Inge Nevelsteen van het Regionaal

Landschap Haspengouw en Voeren, die steeds

ter beschikking stond voor bijkomende hulp,

en Natuurpunt Hasse[t-Zonhoven bedanken.

De centrale uitvoeringsdiensten van de Stad

Hasse[t bedanken we voor het ophangen van

de nestkasten. Tot slot bedanken we de vele

Hasselaren die informatie doorgaven en er-

voor zorgden dat er a[ een aantal nestplaatsen

werden ontdekt. Nestplaatsen kennen is im-

mers van cruciaa[ belang om over te gaan tot
beschermingl
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Summary
ïhe city of Hasse[t adopted the common swift
(Apus apus), a typical city bird. The first step to
protect this bird - that nests in cracks of old

bui[dings - is to locate its nesting spots. When

renovating buildings, these cracks disappear

and the bird - unfortunate[yvery home-loving,

wi[[ not breed for several years. Finding nest-

ingspots needs lots of effort, so the city of
Hasselt launched a ca[[to a[[ residents - via in-

ternet and television - to rapport sightings of
the common swift. They also organised a city
walk. One of the outcomes of this ca[[ is that
a few nest boxes already could be mounted. As

the nestingspots in the cíty were not known
prior to the start of the project, no trend can be

assessed.
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