
IK ZOEK EEN HUIS 

IK BEN EEN GIERZWALUW 



     Bij allebei is de buik wit en ze kunnen op draden, 
takken en in het riet zitten. 

     De gierzwaluw heeft een bruine buik en zit nooit op 
draden, ook niet op takken. 

Boerenzwaluw 

De gierzwaluw niet verwarren met: 

Huiszwaluw  
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Sinds een aantal jaren … 

is het aantal gierzwaluwen in ons land erg afgenomen. 3 



 IS DAT ERG?  

Ja, dat is erg, want ze zijn:  

• veel langer hier dan wij 

• nuttig, want ze eten veel 
insecten  

• boeiend  

• mysterieus 

• heel erg snel en 

• bedreigd door ons! 
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FEITJES OVER DE GIERZWALUW 

 

 

• Ze eten, drinken, slapen, poetsen 
en paren terwijl ze vliegen. Dat is 
heel bijzonder! 

• Hun wetenschappelijke naam is 
Apus apus. Dat betekent: geen 
poot, geen  poot. Maar ze hebben 
wel degelijk poten, korte, met 
scherpe klauwtjes, waarmee ze zich 
heel goed aan muren of rotsen 
kunnen vasthouden. 
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• Gierzwaluwen zijn hier al heel lang. 

• Een van hun voorouders die 49 miljoen jaar 

geleden dood ging, werd in Duitsland gevonden. 

Ze zijn maar weinig veranderd, kijk maar! 
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• Ze vliegen bijna  
800 km per dag. 

  

• Tijdens hun leven 
vliegen ze bijna 3,2 
miljoen kilometer. 

 

• Dat is, omgerekend, 
4 reizen heen en 
weer naar de maan!  
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Ze eten vliegende insecten zoals vliegen, 

muggen, bladluizen, darren en in de lucht 

zwevende spinnen. 
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• Ze komen ieder jaar in 

april/mei naar Europa om hier 

te broeden en hun jongen 

groot te brengen. 

• Eind juli vliegen ze weer terug 

naar Afrika. 

• Heen en terug is dat 22.400 

km.  

• Hiernaast zie je hoe gier-

zwaluw ‘A261’ van Nederland 

naar Afrika vliegt en weer 

terug. 
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• Ze zijn een van de beste vliegers. 

• Ze zijn snelle luchtacrobaten: ze bewegen hun 

vleugels tot 8x op en neer per seconde, daarna 

zweven ze weer een tijdje. Tegelijkertijd maken ze 

gierende geluiden. 

• Je kan ze horen en zien als ze rond de huizen 

vliegen waar ze broeden. Ze kunnen meer dan 

100 km per uur vliegen. Dat is net zo hard als 

auto’s op de snelweg rijden! 
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Een jagende groep gierzwaluwen boven hun 

broedgebied 

foto @ Jacques van der Neutfoto 11 



• Ze kunnen tot wel 3000 meter hoog vliegen. 

• Met een snelheid van bijna 65 km per uur zoeven ze op hun nest 

af, pas op het laatste moment remmen ze.  

• Als ze op de grond vallen, kunnen ze van een vlak oppervlak weer 

wegvliegen. Vallen ze in het gras of hei dan wordt het moeilijker. 

Als je hem vindt, dan houd je de vogel in je uitgestrekte hand 

omhoog. Als het goed is vliegt hij weg van je hand. Zo niet, dan 

moet hij naar een vogelopvangcentrum. Gooi hem nooit zomaar in 

de lucht! Hij kan gewond zijn! 
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GEZINSLEVEN 

• Ze kunnen meer dan 
20 jaar oud worden. 

• Meestal broeden ze 
onder daken, dak-
goten, in spleten van 
muren in gebouwen 
en huizen.  

• Bijna altijd zijn dit 
onopvallende plekjes. 
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• Gierzwaluwen blijven meestal hun leven lang bij dezelfde 
partner, omdat ze allebei naar hun oude nest terugkomen. 

 



• Ze vangen in de 

lucht zwevende 

veertjes, strootjes, 

blaadjes en stukjes 

papier en plakken 

dat met speeksel 

samen tot een 

nestje. Hierin 

leggen ze 2 tot 3 

witte eitjes. 
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• Om de beurt bebroeden de vogels de eitjes todat ze na 

18 tot 20 dagen uitkomen. 



• Als de kuikens uit het ei komen zijn ze blind en hebben 
ze geen veren. 

• Zo vaak mogelijk brengen de ouders balletjes met wel 
300 tot 500 insecten die ze in de keelzak bewaren. 

GIERZWALUWKUIKENS 

15 

•  De oogjes gaan na      
ongeveer 10 dagen 
open. 

•  Als het weer goed is  
zijn er veel insecten  
en groeien ze hard. 
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Gierzwaluw met keelzak vol insecten 
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Bijna volgroeide gierzwaluwen in hun nest. De 
jonge vogels zijn wit rond de snavel en hebben 
witte randjes aan de vleugelveren. 
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      foto @ erich kaiser 

• De jonge gierzwaluwen doen 

oefeningen om hun borst- en 

vleugelspieren sterk te maken 

voor jarenlang vliegen.

• Als ze een ‘push-up’ 10

seconden kunnen volhouden

en ca. 45 gram wegen zijn

ze klaar om weg te vliegen.

• De oudervogels komen met

voedsel totdat de jongen

wegvliegen. Soms komen ze

terug en zijn de jongen gevlogen! 

Daar zitten ze dan met een bek 

vol voedsel!

• De jonge vogels zijn 6 tot 8

weken oud als ze

vertrekken.
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• Nadat ze het nest verlaten, vliegen ze 2 tot 3 jaar achtereen totdat ze 

klaar zijn om zelf een partner en

een nestplaats te vinden om een gezin te stichten.

• Een jaar daarvoor gaan ze op zoek naar een

nestplaats, dat doen ze door broedvogels met een nest te 

achtervolgen. Zo leren ze waar het veilig broeden is. Deze vogels 

worden ‘bangers’ genoemd. Ze vliegen

letterlijk tegen een nestplaats aan.

• Jonge vogels kunnen binnen een paar dagen al

honderden kilometers weg zijn van hun

geboorteplek.
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Wat is nu eigenlijk het 
probleem? 

• Gierzwaluwen broeden het liefst in oude 
gebouwen en huizen met onopvallende plekjes 
om te broeden. 

• Maar bijna al die oude gebouwen en huizen 
worden gerenoveerd, geïsoleerd of gesloopt. 

• Nieuwbouw geeft geen gelegenheid om te 
broeden, alles is potdicht.  

• Dus als gierzwaluwen terugkomen om te broeden 
kunnen ze niet bij hun nest, dat is bedekt door 
een dakkapel, een andere dakgoot of nieuwe 

dakpannen. Ze zijn ineens dakloos! 
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Wat kan jij doen? 
• Vertel iedereen hoe geweldig 

gierzwaluwen zijn! 

• Vertel aan iedereen dat 

gierzwaluwen heel veel 

muggen eten en nog veel 

meer andere insecten die wij, 

mensen, niet leuk vinden!  

• Geef een spreekbeurt over de 

vogels in je klas! 

• Kijk naar ze in de korte tijd dat 

ze hier zijn, lees en leer over 

ze en geniet van ze! 

      Zelf een nestkast maken? Kijk op onze 

site onder nestkasten! 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  foto @ henk post 
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HOE KUNNEN WIJ MET Z’N ALLEN DE GIERZWALUW 
HELPEN? 

 
 

• Vertel je ouders dat zij bestaande nesten met rust laten. 

• Laat ze er op letten dat bij reparaties de ingang naar het 

nest op dezelfde plaats blijft. Anders vliegen ze zich klem. 

• Bouwen je ouders een nieuw huis? Laat ze dan nest-

stenen in de muren aanbrengen, die zijn duurzaam en 

blijven langer goed. 

• Als dat niet kan, hang dan nestkasten op. (Kijk op de 

volgende bladzijde) 

• Vertel het een vogelwerkgroep  

    (bladzijde 27) als je weet  

    waar gierzwaluwen broeden. 
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NESTKASTEN 

23 

inbouw 

    inbouw 

kolonie 

   buiten 



Amnonn’s Verhaal 
Amnonn werkte in een 
stinkende, lawaaiierige motor-
garage in Israel. In zijn vrije tijd 
ging hij met een paraglider de 
lucht in om van de stilte en de 
frisse lucht te genieten. Hij was 
zo goed dat hij de finale bereikte 
van een nationale paragliding 
competitie. Op een goed 
moment zag hij gierzwaluwen 
rondom hem heen cirkelen op 
de warme, stijgende lucht, ook 
thermiek genoemd. 

Ze gingen steeds hoger en 
Amnonn volgde hen. Vanaf dat 
moment hield hij van de vogels. 
En won hij ook nog eens de 
wedstrijd! 
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• Amnonn stelde na deze
ervaring alles in het werk
om de gierzwaluwen te
beschermen.

• De bewoners van Israel
weten nu dat zij de vogels
moeten beschermen.

• Er is een jaarlijkse

welkomstceremonie bij de
Klaagmuur in Jeruzalem
om de start van een nieuw
broedseizoen te markeren.

 

25 



NIEUWE KANSEN 

Gierzwaluwtillen of -torens zijn op verschillende plaatsen in Nederland 

aangebracht, als de oplossing voor het verdwijnen van gebouwen met 

nesten. Ook al wordt er met geluid gelokt, de bezetting van de tillen blijft 

bedoevend laag: tijd om eens goed na te denken hoe tillen aantrekkelijker 

te maken voor gierzwaluwen. Neststenen en nestkasten aan gebouwen 

blijken wel erg goed te werken.
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GIERZWALUWWEBSITE 

 

www.gierzwaluwbescherming.nl 

info@gierzwaluwbescherming.nl 
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Dit boekje is gebaseerd op een Engelse uitgave van
Swifts for Action, getiteld "I am a swift; I am in trouble".
Zie https://actionforswifts.blogspot.com
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