
Gierzwaluwen: welkom op school! 
Steinerschool Lohangrin en Natuurpunt werken samen aan biodiversiteit in Valaarpark 
 

   

Op zaterdag 16 mei verzamelden enkele vrijwilligers van Natuurpunt – met mondmaskers, handschoenen en 
de nodige tussenafstand – aan de schoolpoort van Steinerschool Lohangrin te Wilrijk. Het team van de 
regionale vogelwerkgroep (Ardea) plaatste er 12 gierzwaluwkasten aan de gevels van twee gebouwen. Gezien 
de kasten op zo’n 12 meter hoogte moesten gehangen worden was de hulp van een hoogtewerker nodig. (Met 
dank aan de firma Lauwereys uit Ranst die hiervoor als sponsor optrad.) Het initiatief kwam tot stand in 
overleg met de school en de gierzwaluw-deskundigen van het Apus-team die de locatie vooraf hadden 
bestudeerd. 

De gierzwaluw is een typische stadsvogel die graag broedt in gebouwen. Hij houdt het meest van oude 
gebouwen waarin spleten, kieren en nissen zitten in muren en dakgoten, waarin hij zijn nest maakt. Door de 
renovatie van vele gebouwen en de steriele nieuwbouwarchitectuur is de afgelopen decennia heel erg moeilijk 
geworden voor deze fascinerende vogels om geschikte broedplaatsen te vinden. Gelukkig houden ze ook van 
(goede) nestkasten op geschikte plaatsen. 

Voor de school is het mooi om de eigen gebouwen wat natuurvriendelijker te maken. Het is ook een aanleiding 
om binnenkort ook met de leerlingen, leerkrachten en ouders rond vogelbescherming en gierzwaluwen aan 
de slag te gaan.  

Vogelwerkgroep Ardea zal daarbij graag helpen. Samen met de plantenwerkgroep van Natuurpunt Zuidrand 
monitoren zij deze lente trouwens het hele Valaarpark: wat komt hier voor qua vogels en planten? Op basis 
van dat onderzoek kan op termijn een aantal ingrepen worden voorgesteld om de biodiversiteit van het park, 
en ook het schoolterrein, te verbeteren. De eerste resultaten leken alvast hoopgevend. Nog meer vogelkastjes 
zijn dus te verwachten! 

Tijdens het ophangen van de gierzwaluwkasten vlogen steeds enkele gierzwaluwen boven de school. Het leek 
wel alsof ze de nieuwe nestkasten kwamen verwelkomen. Maar voor het huidige broedseizoen was het net te 
laat om nog in gebruik genomen te worden. Toch is het zinvol dat de netskasten er deze lente hangen: 
gierzwaluwen gaan nu reeds op ‘huizenverkenning’ voor volgend jaar. Het wordt dan vanaf eind april 
spannend afwachten of deze luchtacrobaten de nieuwe schooluitbreiding komen bewonen… 

 

Foto’s en tekst: Natuurpunt / Ardea CT. (Foto’s K. De Lange) 

Ter info of aanvulling: logo’s en link naar  youtube-filmpje: 

Gierzwaluwkasten ophangen Steinerschool (Niels Schild): https://youtu.be/IYlBtFIxGik 

           

 

https://youtu.be/IYlBtFIxGik

