Subsidiereglement bescherming van zwaluwnesten goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting
van 28 mei 2009.
Artikel 1: Subsidie
Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting goedgekeurde kredieten verleent de gemeente
Kalmthout een toelage voor het in stand houden en beschermen van nestgelegenheden voor huis-,
boeren- en gierzwaluwen.
Artikel 2: Algemene voorwaarden
De toelage heeft betrekking op nestgelegenheden in of aan woningen en/of andere gebouwen
gelegen op het grondgebied van de gemeente Kalmthout.
De toelage zal worden aangevraagd door- en uitbetaald aan de gebruiker van het gebouw.
Wanneer er meerdere nestgelegenheden zijn in verschillende gebouwen op hetzelfde adres,
worden alle nesten samengeteld.
De aanvrager verbindt er zich toe de nesten te beschermen en in stand te houden, en geen nesten
te verwijderen tijdens of na het broedseizoen. Indien wordt vastgesteld dat nesten worden
verwijderd, of een succesvol broedsel wordt verhinderd, moet de subsidie worden teruggevorderd.
Artikel 3: Subsidiebedrag
De subsidie bedraagt voor het beschermen en in stand houden van:
 één nestgelegenheid : € 10,00 per jaar;
 een kleine kolonie (2 tot 3 zwaluwnesten) : € 25,00 per jaar;
 een middelmatige kolonie (4 tot 5 zwaluwnesten) : € 38,00 per jaar;
 een grote kolonie (vanaf 6 zwaluwnesten of meer) : € 50,00 per jaar.
Enkel bewoonde nesten komen in aanmerking. Meerdere legsels in één broedseizoen in hetzelfde
nest worden aanzien als één nest.
Artikel 4: Procedure





De aanvraag tot toelage gebeurt schriftelijk ter attentie van de milieudienst via een daartoe
bestemd aanvraagformulier.
De aanvragen worden ingediend tussen 15 mei en 31 juli.
Door het indienen van de aanvraag, stemt de aanvrager ermee in dat een afgevaardigde van
de gemeente de kolonie inspecteert in de periode tussen 15 mei en 15 augustus van het jaar
waarop de aanvraag slaat.
De aanvraag kan mondeling verlengd worden op vraag van de aanvrager, en dit voor
opeenvolgende jaren, in zoverre de gegevens op de aanvraag nog correct zijn en de nesten
nog bewoond zijn.
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De toelage wordt uitbetaald na controle en bij een gunstig advies van de afgevaardigde van de
gemeente.

Artikel 5
Dit reglement treedt in voege op 1 juni 2009. Het College van Burgemeester en Schepenen is
belast met uitvoering van dit reglement.
Bijlage : Aanbevelingen voor de bescherming van zwaluwnesten








Gebruik geen chemische insectenbestrijdingsmiddelen op de muren, in de stallen of andere
ruimten waar de zwaluwnesten zich bevinden of in de onmiddellijke omgeving van de
zwaluwnesten.
Bij het schoonmaken van de muren, de stallen of andere ruimten waar de zwaluwnesten zich
bevinden, worden de nesten gespaard. Het schoonmaken van de muren doe je best na het
broedseizoen.
Gebruik bij voorkeur geen lakverven op de muren of het plafond in de nabijheid van de
zwaluwnesten. Wanneer de muren of het plafond worden gekalkt gebruik je best een natuurlijk
product.
Voorzie in de stallen of andere ruimten waar de zwaluwnesten zich bevinden worden voldoende
openingen om de toegang van zwaluwen mogelijk te maken.
Verlaten nesten worden bij voorkeur minimaal 3 jaar behouden, dikwijls worden ze immers nog
overgenomen door nieuwe broedparen.
Plaats geen hindernissen die de zwaluwen beletten om een nest te bouwen of het nest via een
normale aanvliegroute te bereiken
Om de hinder van uitwerpselen te beperken kan op 50 cm onder de nesten een mestplankje
worden voorzien.
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