
Ontwikkeld dóór 
specialisten, vóór 
specialisten
�     Laagste energieverbruik
�     Met natuurlijk koudemiddel
�     Weersonafhankelijk drogen
�      Klimaatunits geschikt voor aardappelen, 

uien en wortelen
Tolsma Air 50
Ventileren

Tolsma Cool 50
Ventileren en koelen

Tolsma Dry 50
Ventileren, koelen, opwarmen 
en condensdrogen

Rechtzetting
In Boer&Tuinder 13 van twee weken 
geleden verscheen op de voorlaat-
ste pagina een advertentie van KBC 
waarin een foto gebruikt werd van 
‘Kris, Joke en Cedric’ en er naar hun 
bedrijfsactiviteiten werd verwezen. 
Het betrokken lid liet ons weten 
dat ze hiervoor geen toestemming 
gegeven hadden en vroeg om een 
rechtzetting daaromtrent.  
We willen ons dan ook uitdruk-
kelijk excuseren bij hen.  n

Eén zwaluw maakt de lente niet?

 natuur  De eerste boerenzwaluwen 
keerden al terug in maart. In april wor-
den er zowat 30.000 verwacht. Deze 
kleine trekvogels maken het liefst hun 
bedje in een open schuur en appreciëren 
vooral koeien en paarden als naaste 
buren. 
Je kan voor de boerenzwaluw kunstnes-
ten ophangen maar ze kunnen ook zelf 
hun nest bouwen als ze voldoende mod-
der dichtbij vinden. Verder houden ze 
van een donker hoekje, dicht bij de zol-
dering en weg van tocht. Voorzie steeds 
een vrije aanvliegroute naar het (kunst)
nest. Is je loods of schuur niet perma-
nent geopend, dan volstaat een opening 
van 30 op 10 cm, liefst op enige hoogte. 
Lijmstrips laat je best achterwege, deze 
beschadigen de vleugels. De zwaluw 
haalt een pak meer insecten uit de lucht 
dan die strips (maar liefst 500.000 per 
seizoen per zwaluw!). 

Nestkasten via VLIF-steun
De aankoop en plaatsing van nestkasten 
wordt 100% gesubsidieerd tot een maxi-
mumbedrag van 165 euro per nestkast 

(excl. btw). De plaats en hoogte van de 
nestkast is afgestemd op de vogelsoort 
en als de nestkast niet beschut is, hang je 
ze met het invlieggat naar het oosten om 
slagregen te vermijden. Nestkasten blij-
ven minstens vijf jaar hangen.
Interesse in een gebundelde portie bio-
diversiteit? Check het Boerennatuurpak-
ket via www.boerennatuur.be/boeren-
natuurpakket. Hierin vind je naast een 
op maat gemaakte steenuilenkast ook 
een mooi bijenhotel, het afgebeelde nest 
voor de boerenzwaluw en als optie een 
akoestische wildredder.  n

Maaike De Ridder, projectcoördinator  
Boerennatuur Vlaanderen

  Meer informatie over deze niet-
productieve VLIF-steun? Contacteer  
ons via npi@boerennatuur.be of op  
016 28 60 41.

Aankoop en plaatsing 
van nestkasten wordt 
100% gesubsideerd.
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