
Het k iezen en installeren van
gierzwaluwnestkasten
Fijn dat u gierzwaluwen wilt helpen!
Kies een nestplaats
Breng de kast aan op een plaats die het minste zonlicht krijgt. Dit is
meestal de noord of de noordoost kant. Als het mogelijk is onder een
overstek of dakgoot om minder last te hebben van regen en zon. De kast
moet tenminste 5 tot 6 meter boven de grond hangen zonder obstakels
zoals struiken, bomen, vlaggenmasten e.d. Let er op dat roofdieren zoals
katten, kraaien, eksters, wezels en ratten geen toegang hebben tot de
nesten, bijvoorbeeld via klimop of vanuit nabije bomen.

tekening Erik Houtkamp

Kies een houten kast
Kies een kast die het best bij uw huis past. Heeft u een smalle dakgoot,
kies voor model Zeist, bij een brede dakgoot past
model Roosendaal, in de nok onder een overstek is
plaats voor model Zundert enz. Let er op dat duur-
zaam hout langer meegaat en dat de kast goed
bevestigd is. Duurzaam hout heeft in het alge-
meen geen buitenonderhoud nodig. Op onze site
staan verschillende werktekeningen van houten
kasten. Zie verder onze brochure 6, Houten Nest-
kasten:

Kies een plantenvezelbetonnen kast
Er zijn veel plantenvezelbetonnen kasten op de markt. De naam geeft al

aan dat het een mengsel van beton en
plantenvezels is Ze zijn duurzaam en
gaan heel lang mee. Ze zijn duurder dan
houten kasten. Kijk bij
voor de diverse modellen en prijzen.

Kies een plantenvezelbetonnen
inmetselkast bij nieuwbouw
Bij nieuwbouw is het mogelijk om nest-
stenen direct in te metselen. U heeft er
geen omkijken meer naar. Eens inge-
metseld blijft ingemetseld! Zie onder-
staande links voor meer informatie en

suggesties om nestsnes stenen op een aantrekkelijke manier in te (laten) met-
selen. Zie:

Het aanbrengen van houten kasten
Het gebruikte gereedschap, zoals schroeven,
bouten en moeren moet natuurlijk net zo lang mee
gaan als de kast zelf. Gebruik daarom sterk en
roestvrij staal materiaal.
Let er op dat u veilig werkt, gebruik veiligheids-
attributen als u op hoogte moet werken of vraag
mensen die hier voor getraind zijn.
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Het k iezen en installeren
van gierzwaluwnestkasten
Fijn dat u gierzwaluwen wilt helpen!
Kies een nestplaats
Breng de kast aan op een muur die het minste zonlicht krijgt. Dit is
meestal de noord- of de noordoost kant. Als het mogelijk is onder een
overstek of dakgoot om minder last te hebben van regen en zon. De kast
moet tenminste 5 tot 6 meter boven de grond hangen zonder obstakels
zoals struiken, bomen, vlaggenmasten e.d. Let er op dat roofdieren zoals
katten, kraaien, eksters, wezels en ratten geen toegang hebben tot de
nesten, bijvoorbeeld via klimop of vanuit nabije bomen.

tekening Erik Houtkamp

Kiest u een houten nestkast?
Kies een kast die het best bij uw huis past. Zorg dat er geen vogels 
bovenop de nestkasten kunnen gaan zitten: dit verstoort de gier-
zwaluwen. Let er op dat de nestkast goed bevestigd is.
Duurzaam hout gaat langer mee en heeft
in het algemeen geen buitenonderhoud nodig.
Op onze website staan verschillende modellen en
de plaats waar u ze kan ophangen toegelicht.
Ook zijn er werktekeningen van houten
nestkasten voor gierzwaluwen beschikbaar om zelf
of samen met de buurt te maken.
Zie verder onze website 
www.gierzwaluwbescherming.nl onder 
nestgelegenheid / nestkasten. 

Kiest u een plantenvezelbetonnen kast?
Er zijn veel plantenvezelbetonnen kasten op de markt. De naam geeft al

aan dat het een mengsel van beton en
plantenvezels is Ze zijn duurzaam en
gaan heel lang mee. Ze zijn duurder dan
houten kasten. Kijk bij op de website 
voor de diverse modellen.

Kiest u een plantenvezelbetonnen
inmetselkast bij nieuwbouw?
Bij nieuwbouw is het mogelijk om
neststenen direct in te metselen. U heeft
er geen omkijken meer naar. Eens inge-
metseld blijft ingemetseld! Zie onder-
staande links voor meer informatie en

suggesties om nestsstenen op een aantrekkelijke manier in te (laten
metselen. 
Zie www.gierzwaluwbescherming.nl onder 
Nestgelegenheid / neststenen.

Het aanbrengen van houten kasten
Het gebruikte gereedschap, zoals schroeven,
bouten en moeren moet natuurlijk net zo lang mee
gaan als de kast zelf. Gebruik daarom sterk en
roestvrij staal materiaal.
Let er op dat u veilig werkt, gebruik veiligheids-
attributen als u op hoogte moet werken of vraag
mensen die hier voor getraind zijn.
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Het lokken van gierzwaluwen
Op de website zijn geluiden van gier-
zwaluwen beschikbaar waarmee u ze 
naar uw kasten kunt lokken. Garantie
dat het lukt wordt niet gegeven.
Omstandigheden in uw directe
omgeving kunnen al dan niet helpen gier-
zwaluwen in uw kasten te krijgen. Woont u
in een nieuwbouwwijk dan kan het langer
duren dan wanneer u een gierzwaluwrijk
gebied woont. Als renovatie heeft plaats-
gevonden begint u onmiddellijk met afspe-
len als de vogels terug zijn. Ze zijn dan hun
oude broedplek kwijt en zijn in paniek. Is de situatie hetzelfde gebleven
dan kunt u de jonge vogels (die vorig jaar uit het ei kropen) proberen te

lokken vanaf eind mei. Dan komen
zij namelijk pas terug. Voor meer
informatie zie de website.

Onderhoud van de kasten
In het algemeen hebben gierzwaluw-
nestkasten geen jaarlijkse schoon-
maakbeurt nodig. De vogels poepen
ook niet langs de muren. Gierzwalu-
wen komen jaren achtereen terug
naar dezelfde broedplaats. Ze doen

er jaren over om een nestje te maken, het zou dus jammer zijn als dat
ieder jaar wordt weggehaald. Wel kan de kast gecontroleerd worden op
ongerechtigheden, zoals eiresten of zelfs een dood jong. De controle
doet u niet eerder dan in september. U
moet er zeker van zijn dat de oudervogels
ook weg zijn.

Uitbreiding bij succes
Als uw kast is gevonden door een koppel-
tje gierzwaluwen is het zaak om meer kas-
ten op te hangen. Gierzwaluwen staan er
om bekend dat ze bij elkaar afkijken waar
ze broeden. Als ze de kast niet kunnen kra-
ken dan zullen ze zeker op zoek gaan naar
identieke broedplaatsen. Ze kunnen goed
bij elkaar in de buurt wonen.

foto Ad Rijnart
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foto Harrievan Berkel Gebruik een camera
Leden van de vereniging die bezette
nestkasten hebben kunnen in
aanmerking komen voor het in
bruikleen krijgen van een mini z/w
cameraatje. Daarmee kunt u het
leven en welzijn van de vogels
volgen. Als voorwaarde krijgt u de
opdracht om jaarlijks een logboek
bij te houden van de activiteiten van
de vogels zoals nestbouw, eileg, uit-
komst eieren, vertrek jongen en ouders. Installatie van - en onderhoud
aan een camera mag alleen buiten de broedperiode plaatsvinden.

Doen en niet doen
Bied de vogels een goede en veilige
nestplaats.
Haal er, als u een camera in de kast
hebt, kinderen bij en laat ze via een
monitor zien hoe vogels broeden. Houd
een logboek bij en stuur de gegevens
op naar de vereniging. Plaats foto’s
en/of filmpjes online zodat andere
mensen mee kunnen genieten.

Controleer de kast elke winter om te zien of alles nog in orde is.
Verstoor de vogels en de kast waarin ze broeden niet. Ze kunnen zich zo
bedreigd voelen dat ze het nest en
de jongen verlaten.

Neem de vogels niet in de hand om
ze te laten zien aan andere mensen.
Het gevaar van nestverlating is
groot.
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Het lokken van gierzwaluwen
De vereniging heeft 2 cd’s waarmee gier-
zwaluwen naar uw kasten gelokt kunnen
worden. Garantie dat het lukt wordt niet
gegeven. Omstandigheden in uw directe
omgeving kunnen al dan niet helpen gier-
zwaluwen in uw kasten te krijgen. Woont u
in een nieuwbouwwijk dan kan het langer
duren dan wanneer u een gierzwaluwrijk
gebied woont. Als renovatie heeft plaats-
gevonden begint u onmiddellijk met afspe-
len als de vogels terug zijn. Ze zijn dan hun
oude broedplek kwijt en zijn in paniek. Is de situatie hetzelfde gebleven
dan kunt u de jonge vogels (die vorig jaar uit het ei kropen) proberen te

lokken vanaf eind mei. Dan komen
zij namelijk pas terug. Voor meer in-
formatie zie

Onderhoud van de kasten
In het algemeen hebben gierzwaluw-
nestkasten geen jaarlijkse schoon-
maakbeurt nodig. De vogels poepen
ook niet langs de muren. Gierzwalu-
wen komen jaren achtereen terug
naar dezelfde broedplaats. Ze doen

er jaren over om een nestje te maken, het zou dus jammer zijn als dat
ieder jaar wordt weggehaald. Wel kan de kast gecontroleerd worden op
ongerechtigheden, zoals eiresten of zelfs een dood jong. De controle
doet u niet eerder dan in september. U
moet er zeker van zijn dat de oudervogels
ook weg zijn.

Uitbreiding bij succes
Als uw kast is gevonden door een koppel-
tje gierzwaluwen is het zaak om meer kas-
ten op te hangen. Gierzwaluwen staan er
om bekend dat ze bij elkaar afkijken waar
ze broeden. Als ze de kast niet kunnen kra-
ken dan zullen ze zeker op zoek gaan naar
identieke broedplaatsen. Ze kunnen goed
bij elkaar in de buurt wonen.

foto Ad Rijnart

foto AnnemarieHubers

foto Harrievan Berkel Gebruik een camera
De vereniging voert al een groot
aantal jaren een project uit om via 
camera's de gierzwaluwen op de 
nesten te bestuderen. Een verslag 
hiervan vindt u op de website.
Met een camera kunt u het
leven en welzijn van de vogels
volgen. U kunt jaarlijks een logboek
bijhouden van de activiteiten van
de vogels zoals nestbouw, eileg, uit-
komst eieren, vertrek jongen en ouders. Installatie van en onderhoud
aan een camera mag alleen buiten de broedperiode plaatsvinden.

Doen en niet doen
Bied de vogels een goede en veilige
nestplaats.
Haal er, als u een camera in de kast
hebt, kinderen bij en laat ze via een
monitor zien hoe vogels broeden. Houd
een logboek bij en stuur de gegevens
op naar de vereniging. Plaats foto’s
en/of filmpjes online zodat andere
mensen mee kunnen genieten.

Controleer de kast elke winter om te zien of alles nog in orde is.
Verstoor de vogels en de kast waarin ze broeden niet. Ze kunnen zich zo
bedreigd voelen dat ze het nest en
de jongen verlaten.

Neem de vogels niet in de hand om
ze te laten zien aan andere mensen.
Het gevaar van nestverlating is
groot.
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