Het Varkensloket
Scheldeweg 68
9090 Melle
09 272 26 67
info@varkensloket.be

Vraag:
Laatst had ik een gesprek met een landbouwer die maatregelen wou nemen om
boerenzwaluwen toegang te verlenen in een nieuwe varkensstal. Maar een collega
landbouwer had hem aangesproken of dit wel in orde was met de huidige wetgeving. Zijn er
wetten of reglementeringen die verbieden dat voor bepaalde diersoorten of stallen, zwaluwen
nog toegang krijgen (om nest te maken)?
Antwoord:
De boerenzwaluw is een beschermde vogelsoort in Vlaanderen. Voor beschermde
vogelsoorten gelden een aantal verbodsbepalingen die terug te vinden zijn in het Besluit van
de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 met betrekking tot soortenbescherming en
soortenbeheer (‘het Soortenbesluit’) en in de Praktijkgids natuur.
Eén van de verbodsbepalingen uit dit besluit is een verbod om nesten en eieren van de
boerenzwaluw opzettelijk te vernielen, te beschadigen of weg te nemen. Ook is het
verboden om deze vogels opzettelijk te verstoren en dit in het bijzonder tijdens de perioden
van de voortplanting, de afhankelijkheid van de jongen, de overwintering en tijdens de trek.
Daarnaast is het verboden om de vogels opzettelijk te vangen, te doden en te houden.
Bij de bouw van een nieuwe varkensstal, kan toegang worden verleend aan zwaluwen. In
bepaalde gemeenten kan een toelage/subsidie worden aangevraagd als bv. openingen
worden voorzien om zwaluwen toegang te verlenen tot de stal en bewoonde nesten
aanwezig zijn. In het kader van een goede bioveiligheid op het bedrijf, is het echter niet
aangewezen. Men moet er zich van bewust zijn dat vogels mogelijke overdragers kunnen
zijn van bepaalde ziekten (bv. Salmonella). Vogels de toegang tot de stallen beletten kan bv.
door kippengaas (maximale diameter van 5 mm) te plaatsen voor luchtinlaten. Het plaatsen
van een gaas verhindert eveneens dat ongedierte (bv. muizen en ratten) langs deze weg de
stal kunnen inkomen.
Meer info over de bioveiligheid op het varkensbedrijf, vindt u terug in de brochure ‘varkens
gezond houden: handleiding voor bioveiligheid op het varkensbedrijf’, die werd gepubliceerd
aan het einde van een ADLO demonstratieproject hoge externe en interne biosecurity op het
moderne varkensbedrijf.
Conclusie: Bestaande nesten van zwaluwen (bv. in stallen) mogen niet worden verwijderd,
evenmin mogen de vogels opzettelijk worden verstoord. Bij de bouw van een nieuwe stal kan
er al/niet worden gekozen om zwaluwen toegang te verlenen. Indien zwaluwen toegang
hebben tot de stal, moet men er zich van bewust zijn dat vogels bepaalde ziektes kunnen
overbrengen.
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Onderstaande persoon werd geconsulteerd en heeft een nuttige bijdrage geleverd bij de formulering
van dit antwoord:
- Suzy Van Gansbeke – Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling
- Bert Driessen – Thomas More Kempen – Dier en welzijn

Dit antwoord werd door het Varkensloket en de leden van het Praktijkcentrum varkens met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt
evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van het antwoord op uw vraag. De gebruiker van dit antwoord ziet
af van elke klacht tegen het Varkensloket, de leden van het Praktijkcentrum varkens of zijn medewerkers, van welke aard ook, met betrekking tot
het gebruik van het gegeven antwoord. In geen geval zal het Varkensloket, het Praktijkcentrum varkens of zijn medewerkers aansprakelijk gesteld
kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van dit antwoord.
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