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Gelieve dit document:  

 volledig en correct ingevuld  

 ondertekend  

terug te bezorgen aan:  

de secretaris van de milieuraad, Markt 14, 2290 Vorselaar, 014 50 71 29, milieu@vorselaar.be  Bedankt! 

 

 

AANVRAGER : gebruiker van het gebouw waar  de zwaluwnesten gelegen zijn 

 

Aanvrager 

Naam + voornaam       

Straat + nummer       

Postcode + gemeente       

Telefoon en/of GSM       

E-mail       

Rekeningnummer       

 

   

   

   

   

   
   

   

   

AANVRAAGFORMULIER  
SUBSIDIE ZWALUWEN  
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ZWALUWKOLONIE : Het adres waar de kolonie gevestigd is 

 

  is het thuisadres 

  ander 
Straat + nummer       

Postcode + gemeente       

De aanvrager verklaart dat op de bedoelde locatie zich in het jaar van de subsidieaanvraag een 
zwaluwkolonie bevindt: (1 optie mogelijk) 

 van minder dan 3 bewoonde nesten 

 uit 3 tot 10 bewoonde nesten 

 van meer dan 10 bewoonde nesten 

Het betreft een 
kolonie van: 

 

 Huiszwaluw                     Boerenzwaluw    

 Gierzwaluw                      weet niet                     

 

Gedaan te ………………….    op (datum):………………………………. 

 

Handtekening aanvrager 

VAK CONTROLEUR 
 

Datum ontvangst 
aanvraag 

      

Ondergetekende, belast met de controle 

……………………………………………………………………………………………. 

verklaart dat de aanvraag overeenstemt met het subsidiereglement en op bedoelde locatie zich een  
kolonie bevindt:  

 van minder dan 3 nesten  nl. ……….. … nesten (subsidie 20 euro) 

 uit 3 tot 10 nesten  nl. …………nesten (subsidie 35 euro) 

 van meer dan 10 nesten nl. …………nesten (subsidie 50 euro) 

Type kolonie 

 
 Huiszwaluw                     Boerenzwaluw    

 Gierzwaluw                      Andere: ……………………………………….                     
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BIJLAGE : gebruiksovereenkomst indien de gebruiker niet de eigenaar is. 

 

 

Voorwaarden: 

o Aanvragen voor de subsidie moeten ingediend worden in de periode tussen 1 juni en 
31 juli van het lopende werkjaar bij de secretaris van de milieuraad van Vorselaar 
 

o De aanvrager aanvaardt dat er door een aangestelde van de milieuraad een controle 
kan uitgevoerd worden tussen 15 juli en 15 augustus van het lopende werkjaar. 

 

 

Tips om voorwaarden te creëren zodat de volgende jaren eveneens nesten worden bewoond 
(zie ook www.rlkgn.be) 

o Vermijd het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en lakverven in de buurt 
van de nesten. 
 

o Zwaluwen keren jaar na jaar naar hetzelfde nest terug. Je laat de nesten dus best 
ongestoord hangen. 

 
o In de gebouwen worden openingen gelaten om de toegang van zwaluwen mogelijk 

te maken. 
 

o Indien je last hebt van de uitwerpselen kan een mestplank onder het nest worden 
aangebracht. De plank voldoet best aan de volgende afmetingen 30cm X 50 cm en 
wordt minstens 50 cm en maximaal 100 cm onder het nest aangebracht. Controleer of 
katten geen toegang tot het nest kunnen krijgen. 

 
o Een kleine plas modder in de buurt voor de bouw van de nesten. 

http://www.rlkgn.be/

