
Gierzwaluw: vogel van 
steden en dorpen

Biodiversiteit in jouw gemeente



Eeuwige vliegers 

Gierzwaluwen zijn zeer behendige vliegers die snelheden kunnen halen tot meer dan 120 km/uur. Ook slapen doen ze in de vlucht en dit 
tot op 3000 meter hoogte. Tijdens koude periodes in het broedseizoen durven gierzwaluwen tot duizend kilometer ver te vliegen om 
voedsel te vinden. Jongen die op dat ogenblik in het nest liggen gaan dan in een soort ‘koudeslaap’. De gierzwaluw legt 1 tot 3 eieren en 
broedt afhankelijk van de weersomstandigheden 19 tot 24 dagen, waarna ze nog 40 dagen in het nest blijven voor het uitvliegen. De 
jongen worden gevoed met insectenballen (samengehouden door speeksel) waarin tot 300 bladluizen, spinnen en kevers zitten. Deze 
ballen nemen toe in omvang, naarmate de jongen groter worden. Overwinteren doen ze in Afrika, ten zuiden van de evenaar.

Gierzwaluwen hebben hun oorspronkelijk biotoop (kliffen en rotsen) verlaten voor 

de gebouwen van onze steden en dorpen. Elk gaatje of spleet in onze huizen biedt 

hen een nestgelegenheid. . Vaak tref je hen aan in kolonies, met meerdere koppels 

samen. Slechts enkele maanden per jaar vind je de gierzwaluw in onze streken (half 

april tot eind augustus). Ze komen hier om te nestelen en dat is tevens ook het enige 

ogenblik in hun bestaan dat ze zich op de “begane grond” bevinden.

 De gierzwaluw heeft een donker verenkleed met een lichte keel. De licht gevorkte 

staart en de lange sikkelvormige vleugels zijn andere opvallende kenmerken. De 

roep van de gierzwaluw vertelt ons op overtuigende wijze dat de zomer in het land is. 

Vogels ‘onder dak’:

Op tal van plaatsen in Vlaanderen heeft Natuurpunt vrijwilligers die zich dag in dag uit 
inzetten voor de bescherming van de gierzwaluw en dit van Neerpelt tot Roeselare.
Onze vrijwilligers inventariseren waar de concentraties gierzwaluwen in jouw stad of ge-
meente zich bevinden. Indien nestgelegenheid dreigt verloren te gaan, proberen ze de af-
braak- of verbouwingswerken bij te sturen of trachten ze minimaal te zorgen voor nieuwe 
nestgelegenheid.

Deze nestgelegenheid kan bestaan uit nestpannen, nestkasten of neststenen die aange-
bracht worden op meer dan 3 meter hoogte met een blootstelling aan het noorden of het 
oosten. We trachten zoveel mogelijk het aanbrengen van neststenen te promoten. Dit is 
de meest duurzame oplossing waarbij de neststeen in de spouwmuur wordt aangebracht 
en voorzien is van een opening. De nestpannen kunnnen op een dak met een helling van 
meer dan 45 ° worden aangebracht en de nestkasten onder een dakrand of balkon.



Gierzwaluw,

Waar kan je ze vinden?

Op de tekening hiernaast vind je pijlen die aantonen waar je gierzwaluwnesten moet zoeken in jouw dorp, gemeente of stad. Vaak 
tref je ze aan in iets oudere huizen waar nog holtes aanwezig zijn. Zo tref je nesten aan onder kapotte of scheefliggende dakpan-
nen, langs schoorstenen, bij dakkapellen, bij regenpijpen, bij ontbrekende stenen, achter kapotte roostertjes, achter boeiboorden, 
achter en onder loodslabben en bij muurankers. Vaak worden dit soort huizen gerenoveerd (en vele gaten gedicht) waardoor op 
één jaar tijd kolonies met een paar tientallen koppels kun-
nen verdwijnen. Wat dan gedaan?



Biodiversiteit in jouw stad of gemeente

Natuurpunt zet zich in voor het behoud van de natuur en het 
landschap in Vlaanderen. Met de steun van duizenden vrijwil-
ligers, ruim 200 afdelingen en werkgroepen en bijna 55.000 
leden beheren we meer dan 400 grote en kleine natuurgebie-
den. We willen die natuur ook dichter bij de mensen brengen: 
we leggen wandelpaden aan, organiseren wandelingen, fiets-
tochten en cursussen. Daarnaast doen we aan natuurstudie 
en kloppen we bij de politici aan met onze verlangens. Waar-
om? Omdat de natuur alle hulp nodig heeft. En omdat wij de  
natuur nodig hebben. 

Word ook lid van Natuurpunt! Voor slechts 20 euro ont-
vang je een welkomstpakket met onze exclusieve wan-
delgids, een cd met vogelgeluiden en een abonnement op  
Natuur.blad. Het lidmaatschap is geldig voor het hele gezin. Lid 
worden kan via www.natuurpunt.be, via info@natuurpunt.be of  
telefonisch op 015-29 72 20.
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Natuurpunt
Natuur voor iedereen

Voor de verschillende trajecten heeft Natuur-
punt een brochure uitgewerkt met algemene 
informatie over de soort en over de mogelijke 
beschermingsmaatregelen.
Die brochures kan je bestellen bij:

Natuurpunt

Coxiestraat 11
2800 Mechelen

015-29 72 20
biodiversiteit@natuurpunt.be

Meer info vind je ook op 
www.natuurpunt.be/biodiversiteit

Je kan ook terecht bij de werkgroep of afdeling 
in je buurt.

Samen met steden en gemeenten wil Natuurpunt op 
lokaal niveau concreet werken aan de bescherming 
van bepaalde soorten planten en dieren, ook in een 
stedelijke omgeving. Dat gebeurt via soortbescher-
mingstrajecten. Het gaat om 14 trajecten die betrek-
king hebben op vogels, planten, zoogdieren, insecten 
en amfibieën.

Het uitvoeren van de trajecten houdt in dat we de 
soorten gaan bestuderen, monitoren en dat we con-
crete beschermingsmaatregelen nemen. Om goede 
resultaten te bereiken moeten we vaak jaren inten-
sief aan een project werken.
Natuurpunt wenst dit niet alleen te doen. Naast de 
steun van de Vlaamse Overheid en de hulp van ge-
meenten en steden zijn bepaalde doelgroepen een 
belangrijke partner in dit project. We denken hierbij 
vooral aan landbouwers, bedrijven, scholen maar 
ook particulieren.

Gemeenten of steden die dat wensen kunnen altijd 
een beroep doen op Natuurpunt voor het uitwerken 
van een beschermingsplan voor één of meer soor-
ten.
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