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Praktische

huiszwaluwbescherming in

Zeeuwsch-Vlaanderen

De boerderij-eigenaar De Vlieger betreurde

het verdwijnen van de Huiszwaluwen. In over-

leg met de vereniging ’t Duumpje werd beslo-

ten om onder de nieuwe zinken goten houten

kunstgoten aan te brengen met een totale

lengte van dertig meter. De kosten werden

gedeeld door de boerderij-eigenaar en ’t

Duumpje. De kunstgoten zijn vervaardigd

door de heer J. de Hulster uit Oostburg, een

gepensioneerde timmerman, naar een ont-

werp van Sjaak Herman uit Sluis en Lucien

Boerjan uit Oostburg. De laatste is er van

overtuigd dat er zich in de toekomst weer

Huiszwaluwen onder de nieuwe kunstgoot te-

gen de schuur van De Vlieger zullen gaan

nestelen.

’Dat ze er zullen komen, daar ben ik zeker

van. De omstandigheden zijn daar gunstig

voor Huiszwaluwen. De vraag is alleen hoe-

veel het er zullen zijn. Zelf verwacht ik een

stuk of dertig paartjes.’

Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij L. Boerjan,
Rembrandtlaan 3, 4501 KR Oostburg, 01170 - 3678 of

S. Herman, Kloosterstraat 16, 4524 BL Sluis, 01178 -
1744.

Zie ook de Provinciale Zeeuwse Courant van 31

maart 1986.

Leden van ’t Duumpje bezig met het aanbrengen van de

speciale zwaluwvriendelijke kunstgoten. Van links naar

rechts op de trappen: J. de Hulster, W. de Vlieger, onder de

trappen van links naar rechts: Rien Marijs, Lucien Boerjan,
Petrus van ’t Westeinde.

Foto: Peter Verdurmen.

Vrijwilligers van de Natuurbeschermings-
vereniging ’t Duumpje West-Zeeuwsch-

Vlaanderen hebben eind maart 1986 een

landbouwschuur in de buurtschap Goed Le-

ven bij IJzendijke voorzien van speciale zwa-

luwvriendelijke kunstgoten. De schuur, ei-

gendom van de heer W. de Vlieger, was in

1985 voorzien van nieuwe zinken dakgoten,
ter vervanging van houten dakgoten, die ver-

rot waren.

De Huiszwaluwen, daarvoor in groten getale

bij de boerderij van De Vlieger aanwezig (in

1984 telde men 54 broedparen) lieten het in

1985 afweten. Lucien Boerjan, vrijwilliger van

de Natuurbeschermingsvereniging West-

Zeeuwsch-Vlaanderen: ’De Huiszwaluwen

nestelen niet onder zinken dakgoten. Het op-

pervlak is te glad. De nestspecie hecht dan

niet.’


