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GEMEENTE RAVELS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvraagformulier 

 

Toelage voor het behoud van zwaluwnesten 
 

 

 

1. Identificatiegegevens aanvrager 

Naam: 

 

Voornaam: 

 

Adres: 

 

 

 

Telefoon: 

 

Rekeningnummer: 

 

 

 

2. Gebruiker (één optie aankruisen en eventueel aanvullen) 

0 van de woning op het adres van de aanvrager 

0 van een gebouw met bestemming               gelegen te 

0 van een gebouw gelegen nabij: 

0 van een perceel gelegen te (kadastergegevens) 

 

 

3. Op bovengenoemde locatie bevindt zich in het jaar van de subsidieaan-

vraag (één optie aankruisen) 

0 één bewoonde nestgelegenheid 

0 een kleine kolonie (2 tot 3 bewoonde zwaluwnesten) 

0 een middelmatige kolonie (4 tot 5 bewoonde zwaluwnesten) 

0 een grote kolonie (vanaf 6 bewoonde zwaluwnesten of meer) 

 

 

4. Het betreft hier een kolonie 

0 huiszwaluw 

0 boerenzwaluw 

0 gierzwaluw 

 

 

Ravels, (datum) ............... 

 

Handtekening .................. 
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Voorwaarden: 

1. Aanvragen voor subsidie dienen ingediend in de periode tussen 15 mei 
en 31 juli van het lopende werkjaar bij het college van burgemeester 

en schepenen. 

2. De aanvrager aanvaardt dat door een aangestelde van het college van 
burgemeester en schepenen controle kan uitgevoerd worden tussen 15 

mei en 15 augustus. 

 

 

Tips om voorwaarden te creëren zodat de volgende jaren eveneens nesten wor-

den bewoond. 

- Vermijd het gebruik van chemische insectenbestrijders. 

- Zwaluwen keren jaar na jaar naar hetzelfde nest terug. Je laat de 

nesten dus best ongestoord hangen. 

- Bij het schoonmaken van de stal of kroonlijsten worden de nesten ge-

spaard. 

- In de gebouwen worden openingen gelaten om de toegang van zwaluwen 

mogelijk te maken. 

- Indien je last hebt van uitwerpselen kan een mestplank onder het nest 

worden aangebracht. De plank voldoet best aan de volgende afmetingen 

30 cm (breedte) x 50 cm (lengte) en wordt minstens 50 cm onder het 

nest aangebracht ongeveer 2 cm van de muur. Controleer of katten geen 

toegang tot het nest krijgen. 

- Het mestplankje kan na het broedseizoen verwijderd worden en mag pas 

na heringebruikname van het nest het volgende jaar teruggehangen wor-

den. 

- Een kleine plas modder in de buurt is gewenst voor de bouw van het 

nest. 

 

 

Vak bestemd voor het gemeentebestuur 

 

 

Datum ontvangst aanvraag:  

 

 

In te vullen na plaatsbezoek: 

 

Op de locatie bevindt zich 

0 één bewoonde nestgelegenheid 

0 een kleine kolonie (2 tot 3 bewoonde zwaluwnesten) 

0 een middelmatige kolonie (4 tot 5 bewoonde zwaluwnesten) 

0 een grote kolonie (vanaf 6 bewoonde zwaluwnesten of meer) 

 

 

Het betreft hier een kolonie (facultatief) 

0 huiszwaluw 

0 boerenzwaluw 

0 gierzwaluw 

 

Datum controle: 

 

Datum agenda college van burgemeester en schepenen: 

 

 


