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NIET-PRODUCTIEVE INVESTERINGEN
BIODIVERSITEIT
Nestkasten (boerenzwaluwnest)
Bij deze niet-productieve
investering (NPI) wordt een
kunstnest opgehangen om dé
soort van het gemiddelde
boerenerf te huisvesten: de
boerenzwaluw. Een ware
luchtacrobaat die het liefst zijn
bedje maakt in de (open) schuur.
Zeker in het gezelschap van vee
kan je steeds rekenen op
boerenzwaluwen. Wist je dat
één boerenzwaluw maar liefst
500 000 insecten vangt per
seizoen!

VOORDELEN
De boerenzwaluw is een gekende gast in open schuren en onder de dakoversteek. Ze kunnen er zelf nesten metselen of nemen hun intrek in kant-en-klare
kunstnesten. Voor wie niet houdt van muggen, is de boerenzwaluw een
welgekomen metgezel. De vogel verorbert namelijk muggen in enorme hoeveelheden. Aangezien ze jagen in de buurt van hun broedplek, houden ze de
populaties aan vliegende insecten rond de boerderij mee in toom. In het najaar
trekken boerenzwaluwen naar Afrika om vanaf maart/april terug te keren naar
onze contreien. Wie dan de boerenzwaluw spot, weet dat de lente in aantocht is!

PRAKTISCHE UITVOERING
PLAATSING
❑ Hang het kunstnest bij voorkeur in een permanent geopende schuur of
loods. Heb je geen open loods, dan is een geopend raam of deur overdag
ook een oplossing. Een opening van 30 op 10 cm volstaat voor een
binnenvliegende boerenzwaluw, liefst op enige hoogte zodat de
boerenzwaluw letterlijk geen vogel voor de kat wordt.
❑ Zorg voor vrije aanvliegroute naar het nest.
❑ Hang de nestkast goed vast
❑ Een donker hoekje in kijkrichting van licht, weg van tocht en vocht, is ideaal
❑ Houd zo’n 15 cm ruimte tussen de bovenkant van het nest en de zoldering.
ONDERHOUD
❑ Zorg dat de nestkast veilig bereikbaar is.
❑ Je kan na het seizoen in oktober de nesten schoonmaken en tegelijkertijd
controleren of ze nog stevig vasthangen.
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AANDACHTSPUNTEN
❑ Vooral in april en mei hebben de vogels modder nodig bv. een nat
karrenspoor.
❑ Hang geen lijmstrips tegen vliegen in de nestruimte (nefast voor de vleugels).
Bovendien bestaat er geen betere insectenbestrijder dan de boerenzwaluw.
❑ Mochten uitwerpselen voor problemen zorgen, voorzie dan wat kranten of
strooi wat zand onder het nest. Ook een plankje ongeveer 50 cm onder het
nest zorgt ervoor dat de grond gevrijwaard blijft.
❑ Open water en bloeiende bermen en graslanden zijn belangrijk voor de
voedselvoorziening van zwaluwen.
❑ Probeer het gebruik van insecticiden te beperken.
❑ Aangezien boerenzwaluwen frequent naar hun nest van het vorige jaar
terugkeren, laat je de nesten best op dezelfde plaats hangen.
❑ Voor het boerennatuurpakket: Hang de steenuilenkast niet naast een
zwaluwnest. Beide soorten kunnen samen op het boerenerf. Zwaluw staat
zeer zelden op het menu van de steenuil. Gun de boerenzwaluw een kleinere
schuur terwijl de steenuilenkast uitkijkt op een andere hoek van het erf.

STEUN EN VOORWAARDEN
De aankoop en plaatsing van nestkasten zijn 100% gesubsidieerd tot een
maximumbedrag van 165 euro per nestkast (excl. BTW).
Eigen arbeid wordt niet vergoed.
Aan deze voorwaarden moet je voldoen als je een nestkast plaatst met NPIsteun:
❑ De plaats en hoogte van de nestkast zijn afgestemd op de vogelsoort.
❑ Als de nestkast niet beschut is, hangt de kast met de invlieggat naar het
oosten om slagregen te vermijden.
❑ De nestkast wordt minstens 5 jaar in stand gehouden.

CONTACT
❑ Vragen rond deze fiche? Welkom op npi@boerennatuur.be of 016/28.60.41
❑ Op zoek naar een leverancier? Online vind je verschillende leveranciers
waarbij bv. Vivara een breed en kwalitatief aanbod heeft. Ook Aveve
verkoopt kleinere nestkasten. Check www.vivara.be of www.avevewinkels.be
of ga langs in een speciaalzaak in je buurt.
❑ Interesse in een gebundelde portie biodiversiteit? Check het boerennatuurpakket via www.boerennatuur.be/boerennatuurpakket. 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.
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