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Open stootvoegen
Soms is voegwerk tussen 2 stenen verdwenen en is hierdoor een grote
spleet ontstaan. Hier geldt hetzelfde als voor de oude gaten. Indien het
geen kwaad kan dan de spleet ongemoeid laten.
NB.: Gebruik geen insecticide
in de ruimtes waar de gierzwaluwen nestelen. Dit kan
ze kwaad doen.
Huifjes
Bij vervanging van dakpannen
kunnen gierzwaluwdakpannen
of huifjes worden geplaatst.
Voorwaarden hierbij zijn:
alleen op ongeïsoleerde daken
op het noorden en steiler dan
45 graden. Anders niet doen!
De temperatuur onder het dak
loopt anders te hoog op. Dat is
dodelijk voor de jonge vogels.
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vormgeving Ton Sio

foto Hans Sanders

Dakreparaties en nieuwe daken
met gierzwaluwen
Regels voor het werken aan daken waar gierzwaluwen nestelen:
1 Werk niet op/aan het dak terwijl de gierzwaluwen aan het nestelen
zijn (periode mei - augustus)
2 Laat bestaande gierzwaluwnesten ongemoeid
3 Zorg dat de invlieggaten van de bestaande nesten behouden blijven
of maak nieuwe op dezelfde plek die er exact op lijken
Het repareren van
daken en vernieuwen
van daken
zonder nesten kapot
te maken
Dakreparaties en het
vernieuwen van daken
zijn onvermijdelijk maar
als er gierzwaluwen
nestelen dan betekent
dit meestal het einde
van hun broeden daar.
Bijna altijd zullen de
toegangen bij nieuwe
daken verwijderd
foto Gerhard Dirks
worden en kunnen de
vogels hun nest niet
meer bereiken, hetgeen het einde van de kolonie betekent. Helaas
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gebeurt dit in Europa op
uitgebreide schaal en in
een hoog tempo. Het resultaat is dat we de gierzwaluw in rap tempo aan
het kwijtraken zijn. In de
laatste 12 jaar is er al zo’n
ca. 50% van de populaties
verdwenen.
Maar zo hoeft het natuurlijk niet. Met een vooruitziende blik, een goede
planning en zorg kunt u
de gierzwaluwnesten behouden.
foto Henk Post
Hieronder laten wij u zien
hoe u de gierzwaluw veilig kunt laten broeden in uw huis of gebouw.
NB.: Het verstoren van gierzwaluwen, hun nesten, eieren en jongen is
een delict volgens de Nederlandse- en Europese wetgeving. Zie hiervoor
www.gierzwaluwbescherming.nl/overheid

foto Martin Albers

Waar nestelen gierzwaluwen
• In dakoverstekken en houten dakgoten.
• In gaten in muren waar bijvoorbeeld buizen zijn weggehaald
• Achter loodslabben, op muurbeëindigingen of in gaten onder
loszittende- of ontbrekende loodslabben van schoorstenen en
dakkapellen

• Bij topgevels, achter kantpannen en boeidelen
op de muurbeëindigingen
• Onder dakpannen, nestelend op het dakbeschot
Hoe kunnen we de nesten behouden
en de gierzwaluwen rustig laten broeden
foto Fred van Vliet

Werk niet aan het dak
als er gierzwaluwen
broeden zijn (doorgaans eind april tot
begin augustus)

Nesten in oude gaten
Als deze gaten geen
probleem opleveren,
laat ze dan gewoon zitten. Mocht het wel een
probleem zijn dan kan
er een gierzwaluw neststeen geplaatst worden
om als alternatief te
dienen. Het is dan wel zaak dat de steen op dezelfde plek wordt geplaatst als waar het oude gat zat.
Achter dakranden
Verplaats boeiboorden
en kantpannen zodat er
een ruimte achter ontstaat waardoor zij naar
binnen kunnen vliegen
zonder dat de wind- en
waterdichtheid in gevaar
komt. Zij kunnen dan de
ruimte er achter bereiken
en daar hun nest maken.
Onder dakpannen
foto Henk Post
Breng de oude invliegopeningen die de gierzwaluwen toegang verschaffen weer terug op dezelfde plek. Dit kan simpel gedaan worden door wiggen te plaatsen of
stukjes oude dakpan o.i.d. onder de nieuwe dakpan te schuiven zodat ze
30mm omhoog komen om de gierzwaluw toegang te geven.

