Plaatsen van nestkasten voor gierzwaluwen
te Jette
Formul
ormulier voor kandidaatstelling
De gierzwaluw is een trekvogel die zich nestelt en zijn broedsel grootbrengt in België tussen april en
september. Deze vogel bouwt zijn nest op gebouwen daar waar er een gat of spleet is of onder het dak.
dak De
gierzwaluw is een natuurlijke insectenverdelger: hij kan tot 20.000 insecten per dag eten !
Met de verbeteringen op gebied van isolatie en bescherming van de gebouwen,, vinden de gierzwaluwen
steeds minder plaatsen om hun nest te bouwen.
bouwen Gelukkig bestaan er oplossingen.
Verlangend om de gierzwaluw te beschermen, heeft de gemeente Jette besloten om een oproep te doen
naar kandidaten onder de inwoners die de gierzwaluwen willen helpen. Een naturalist gespecialiseerd in
gierzwaluwen zal de burgers uitkiezen die de meeste kans hebben om gierzwaluwen te ontvangen
ont
(oriëntatie, gevel,...). De gemeente Jette zal de nestkast(en) leveren daar waar het project uitgekozen
uitg
werd
en zal eveneens zorgen voor de installatie van de nestkasten op de gevel.
gevel. Belangrijk om te vermelden:
vermelden
gierzwaluwen vervuilen uw gevel niet met uitwerpselen.
Graag meer informatie over de gierzwaluw of de nestkasten ? Aarzel dan niet om contact
contac op te nemen met
de naturalist Martine Wauters (martinets@aves.be
martinets@aves.be).

Voorbeelden van nestkasten voor gierzwaluwen

Formulier op te sturen ten laatste voor 15 juli 2016 aan het volgende e-mailadres (cmeeus@jette.irisnet.be
(
)
de
of te doen toekomen op de Dienst Duurzame Ontwikkeling (Léon
(
Theodorstraat 108, 3 verdieping, 1090
Jette)
Naam : .............................................................Voornaam
...........................Voornaam : .....................................................................
................................................................
Adres : ......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................
...............................................................................................................................
......................................................................................................................................
...................................
Email : .............................................................................. Tel. : ................................................
.......................................
Eigenaar

Huurder

Mede-eigenaar

Verplichte bijlagen:
- Voor de huurders of mede-eigenaars,
mede eigenaars, een schriftelijke toestemming van de eigenaar of medemede
eigenaar.
- Een foto van de volledige gevel aan de straatkant.
Bij deze stemt de aanvrager toe dat de gemeente Jette een nestkast op bovenvermelde gevel komt
plaatsen. De nestkast zal op de gevel met vijzen bevestigd worden. De gemeente kan niet verantwoordelijk
gesteld worden in geval van schade veroorzaakt aan de gevel
gevel bij het plaatsen van de nestkast. Eens de
nestkast geplaatst, zal de eigenaar wordt de enige verantwoordelijke zijn.
zijn Zelfs al brengt de gierzwaluw geen
vervuiling van gevels en trottoirs voort,
voort we herinneren u dat de bewoners verantwoordelijk blijven voor
v
het
onderhoud van het voetpad voor hun woning (ontsneeuwen, onkruid, vuil,…).
Hierbij verklaar ik kennis genomen te hebben van de voorwaarden voor de deelnamen aan deze
projectoproep
Gedaan te Jette, op ............................................
Handtekening (vooraf gegaan door « gelezen en goedgekeurd » )

Een initiatief van de schepen van leefmilieu Claire Vandevivere, met de steun van het College van
Burgemeester en schepenen van Jette in samenwerking met Aves-Natagora
Aves Natagora (werkgroep gierzwaluwen)

