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Inleiding

Er was eens…
… een vogel met een torpedovormig lichaam, 
sikkelvormige vleugels en een licht gevorkte staart 
die boven de dorpen en steden halsbrekende toeren 
uithaalt om insecten in de vlucht te vangen. Deze rasechte 
luchtacrobaat is de gierzwaluw (Apus apus). Hij brengt het grootste deel van 
zijn leven al vliegend door. Zelfs om te slapen en om te paren blijft deze 
vliegkunstenaar in de lucht! Alleen om te broeden verlaat hij tijdelijk het 
luchtruim...

Tijdens de broedperiode nestelt de gierzwaluw hoog boven de begane grond 
in holtes onder daken of in spouwmuren. Helaas verdwijnen bij renovatie-
projecten kieren en spleten en ook nieuwbouw biedt weinig nestmogelijkhe-
den. Doordat de nesten van gierzwaluwen onopvallend zijn, worden ze vaak 
onbewust of onbedoeld vernietigd.

Gezocht?
Waarom zijn we op zoek naar deze luchtacrobaten? Ze hebben toch 
niets mispeuterd? Nee, wees gerust! We zijn op zoek naar gierzwalu-
wen om hen beter te kunnen helpen. Als we weten waar de luchtacro-
baten nog voorkomen, kunnen we ervoor zorgen dat ze een beter leven 
krijgen. In dit boekje kom je te weten hoe we dit doen en ook jij kan een 
handje helpen! Op zijn identiteitskaart vind je hoe de gierzwaluw eruit 
ziet, wat hij graag eet, waar hij graag vertoeft en nog heel wat meer!

Gierzwaluw – © Thierry  Tancrez
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Opvallende kenmerken

Lichte keelvlek

Lange, sikkelvormige 
vleugels

Identiteitskaart Gierzwaluw

Nederlandse naam Gierzwaluw

Franse naam Martinet noir

Latijnse naam Apus apus

Familie van Gierzwaluwen (Apodidae)

Lengte 16 tot 17 cm

Spanwijdte tot 48 cm

Lichaamsvorm torpedovormig

Kleur donkerbruin (lijkt zwart vanop afstand)

Voedsel Insecten (tot 10.000 per dag!), voornamelijk muggen, 
maar ook bladluizen, vliegjes...

Leefgebied - Komt voornamelijk voor in (boven) steden

- Brengt zijn hele leven vliegend door (behalve in 
broedtijd):

 Overdag: niet-broedende vogels trekken weg 
naar gebieden waar veel insecten te vinden zijn 
(afstanden tot 100 km!)

 ’s Nachts: vogels cirkelen in groep van op grote 
hoogtes (3-5 km) in ‘halfslaap’ langzaam naar 
beneden.

Nestplaats hoog in holtes onder daken en in spouwmuren, 
vroeger in boomholtes en rotsspleten

Nest met speeksel aan elkaar geplakte uit de lucht 
geviste plantendeeltjes en veertjes

Problemen - Afgesloten gebouwen
- Vernietiging van nesten
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Gevorkte staart

Opmerking: mannetje en vrouwtje zijn uiterlijk niet te onderscheiden.

Gierzwaluw in vlucht – © Thierry Tancrez
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Bevriende reizigers

Lengte 12 tot 13 cm 13 tot 19 cm

Leefgebied Steeds minder in de stad, 
maar wel nog op industrie-
terreinen, in buitenwijken of 
dorpen en nabij boerderijen. 

In hoofdzaak op en rond 
boerderijen.

Nestplaats Tegen de gevel van gebou-
wen onder een uitstekende 
dakrand of dakgoot of onder 
bruggen.

Tegen een balk of onder het 
plafond van schuren of (koei-
en)stallen.

Nest

Gesloten, bolvormig nest 
hoofdzakelijk bestaande uit 
modder en met aan de bin-
nenkant veertjes.

Halfopen nestkommetje 
bestaande uit modder, stro en 
veeharen.

Broedgedrag Huiszwaluwen zijn sociale die-
ren en maken vaak hun nesten 
bij elkaar (= koloniebroeders). 
Ze broeden enkel in onze 
streken op hun zomernest 
en keren jaarlijks vaak naar 
dezelfde plaats terug. 

Geen koloniebroeders, maar 
vaak wel meerdere verspreide 
nesten in eenzelfde hoeve. 

Problemen - Vernietigen of verwijderen 
van nesten

- Ongeschikte gebouwen 
(plastieken dakoversteken)

- Verminderd voedselaanbod 
(insecten) o.a. door gebruik 
van pesticiden

- Minder nestmateriaal door 
verdwijnen van modder-
poeltjes

- Verminderde nestgelegen-
heid door ontoegankelijke 
gebouwen

- Verminderd voedselaanbod 
(insecten) o.a. door gebruik 
van pesticiden

- Minder nestmateriaal door 
verdwijnen van

 modder-
 poeltjes
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Nederlandse naam Huiszwaluw Boerenzwaluw

Franse naam Hirondelle de fenêtre Hirondelle rustique
Hirondelle de cheminée

Latijnse naam Delichon urbicum Hirundo rustica

Familie van Zwaluwen (Hirundinidae) Zwaluwen (Hirundinidae)

Opvallende
kenmerken

• Blauwzwarte rug
• Spierwitte buik en keel
• Witte stuit
• Korte gevorkte staart

Opmerking: mannetje en 
vrouwtje zijn uiterlijk niet te 
onderscheiden.

• Donkere metaalglanzende rug
• Crèmekleurige buik
• Opvallend roodbruine keel 

met zwarte borstband
• Lange, diepgevorkte staart

Opmerking: de staartpennen 
van het vrouwtje zijn door-
gaans iets korter dan die van 
het mannetje.

De gierzwaluw is eigenlijk geen echte zwaluw en behoort 
tot een aparte familie (Gierzwaluwen of Apodidae).
In onze streek treffen we slechts drie soorten ‘echte’ zwaluwen aan: de boeren-
zwaluw, de huiszwaluw en de (zeldzamere) oeverzwaluw. 

Huiszwaluw – © Thierry Tancrez

Boerenzwaluw – © Thierry Tancrez

Huiszwaluw – © Thierry Tancrez
Boerenzwaluw – © Thierry Tancrez
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De Oeverzwaluw (Riparia riparia) 
De Oeverzwaluw is de kleinste van onze drie zwaluwsoorten. De vogel heeft een 
donkere, bruine rug en een witte buik met een bruine borstrand. In tegenstelling tot 
de andere ‘echte’ zwaluwen (huis- en boerenzwaluw) heeft de Oeverzwaluw een zwak 
gevorkt staart. Verder heeft ze wel de typische zwaluwkenmerken zoals een grote 
mondholte, een kleine snavel en kleine pootjes. 

Het grootste verschil met de twee andere ‘echte’ zwaluwen is dat de oeverzwaluw geen 
cultuurvolger is en haar nest maakt in steile (oever)wanden waarin ze met poten en 
snavel een nestgang graaft van een halve meter tot een meter lang. Aan het uiteinde 
verwijdt de nestholte tot een broedkamer die bekleed wordt met veren, gras en stro. 

Oeverzwaluwen zijn – net als huiszwaluwen – echte kolonievogels. Ze nestelen vaak 
dicht bij elkaar en één kolonie kan tot 500 koppels oeverzwaluwen tellen.

Door het kanaliseren en rechttrekken van rivier- en beekmeanders verdwijnen 
echter steeds meer natuurlijke broedplaatsen van oeverzwaluwen. Gelukkig bieden 
menselijke constructies soms een alternatief en oeverzwaluwen nestelen de laatste 
jaren vaak noodgedwongen in zandhopen, bouwputten, dijken, afgravingen of 
opgespoten wallen.

Oeverzwaluwen – Bron: www.shutterstock.com

De grote trektocht 

Zwaluwen zijn echte trekvogels die duizenden kilometers 
afleggen om in westelijk en zuidelijk Afrika te overwinteren.

In het voorjaar 
keren ze – al 
vanaf eind maart – terug naar onze 
streken.
Volgens het spreekwoord maakt 
één zwaluw de lente niet, maar 
toch kondigt de terugkeer van de 
zwaluwen elk jaar opnieuw de komst 
van de mooie dagen aan. 

De eerste boerenzwaluwen trekken eind juli al zuidwaarts, terwijl de laatste pas half 
oktober vertrekken. Ze maken een lange reis naar het Afrikaans evenaargebied en 
vliegen soms zelfs tot in Zuid-Afrika. In het voorjaar (sommigen al in maart, maar 
de meesten toch in april) komen ze met het zachtere weer terug in onze streken. De 
mannetjes trekken dikwijls vroeger terug naar de broedgebieden dan de vrouwtjes.

Huiszwaluwen trekken iets later (oktober) weg en verschijnen in mei weer in onze 
streken, vaak naar exact de 
zelfde plaats als het jaar 
ervoor. 

Gierzwaluwen blijven 
van al onze zomergasten 
het kortst in ons land. 
Eind april verschijnen de 
eerste vogels en begin 
augustus zetten ze al 
terug koers naar hun 
winterverblijf in Afrika. 

© Vildaphoto - Yves Adams

Boerenzwaluwen - © Thierry Tancrez
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© Vildaphoto - Yves Adams

Vogels in nood 

De laatste jaren hebben de zwaluwen het steeds moeilijker. 
Het aantal huiszwaluwen in ons land is de laatste jaren 
drastisch verminderd en ook met de boerenzwaluw gaat het 
niet zo goed. De gierzwaluw vertoeft nog graag in onze steden, 
maar ook hun aantal is sterk afgenomen.

De forse achteruitgang van het aantal zwaluwen heeft 
verschillende oorzaken. Schaalvergroting en intensivering 
van de landbouw leidt tot minder diversiteit in het 
landbouwlandschap en een verminderd aanbod aan voedsel 
en geschikt habitat. Door het gebruik van pesticiden zijn er 
bovendien steeds minder insecten, waardoor de zwaluwen 
minder voedsel vinden en/of giftige stoffen binnenkrijgen. 
Gebouwen worden hermetisch afgesloten waardoor de 
nestgelegenheid vermindert. Het gebrek aan modderpoeltjes 
zorgt er voor dat zwaluwen onvoldoende materiaal vinden om 
hun nesten te bouwen. Als de zwaluwen er dan toch in slagen 
een nest te bouwen, worden deze helaas vaak vernietigd of 
verwijderd omdat de uitwerpselen op het trottoir of voor de 
voordeur terechtkomen. Nesten van gierzwaluwen worden dan 
weer vaak onbewust vernietigd bij het dichtmaken van kieren 
of spleten in het dak. Het is dus dringend tijd om de (gier)
zwaluwen een handje te helpen.

11

Hoe kan jij helpen? 

Om te voorkomen dat er steeds minder (gier)zwaluwen te zien zijn in onze streken, 
kunnen we deze bijzondere vogels dus best een handje helpen. Met enkele eenvoudige 
ingrepen kan ook jij veel doen voor onze luchtacrobaten en wie weet komt er 
binnenkort wel eentje op bezoek bij jouw thuis.

1. Opendeur!
 Als je graag zelf zwaluwen op bezoek zou hebben is het belangrijk dat je huis, 

schuur, stal of garage voldoende toegankelijk is. 

 Laat voor Boerenzwaluwen van 
eind maart tot september een 
opening in de stal. Een raampje 
openzetten of een andere opening 
(van ongeveer 30 x 30 cm) volstaat. 
De invliegopening bevindt zich 
best minstens twee meter boven 
de grond en buiten het bereik van 
huiskatten.

 Gierzwaluwen nestelen graag 
hoog in spleten onder het dak of in 
spouwmuren. Maak dus niet alle holtes of kieren dicht!

Huiszwaluwen maken hun nest 
bij voorkeur tegen de gevel 
onder de dakgoot. Probeer 
daarom dicht bij de nesten geen 
constructies te bouwen of bomen 
te planten en hou de af- en aan 
aanvliegroute van de huiszwaluw 
vrij!

Gierzwaluw in opening onder dakrand - © Thierry Tancrez

Huiszwaluwnesten - © Thierry Tancrez
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Gierzwaluw - © Thierry Tancrez

2. Bouw mee
 Om de (boeren- en huis-) zwaluwen te helpen met het bouwen van hun nest, kan 

je steunlatjes voorzien op 7-10 cm onder de dakrand waarop de zwaluwen dan 
gemakkelijk hun nest kunnen bouwen. Om de zwaluwen extra nestgelegenheid te 
bieden, kan je zelf kunstnesten ophangen.

 Het ophangen van kunstnesten gebeurt best in de buurt van bestaande kolonies. 
Zorg dat er voldoende nesten bij elkaar hangen om te zorgen dat de kolonie 
ook het volgend voorjaar kan blijven voortbestaan. Zwaluwen zijn namelijk erg 
plaatsgebonden. Als ze terugkeren naar hun vaste stek en geen of onvoldoende 
nesten aantreffen betekent dit vaak het einde van de kolonie.

 Tip! Om te voorkomen dat de 
uitwerpselen van zwaluwen op het 
trottoir of je vensterbank terechtko-
men, hang je best een mestplankje. 
Het plankje mag niet te groot zijn (voor 
één nest ongeveer 35 cm lang en 25 
cm breed) en vooral niet te dicht onder 
het nest worden aangebracht. Een 
afstand van minstens 50 cm tussen het 
mestplankje en het nest is ideaal.

 Ook voor gierzwaluwen kan je heel wat zelf doen om de nestgelegenheid te 
verbeteren. Zo kan je  speciale ingemetselde stenen of dakpannen met een 
opening voor gierzwaluw voorzien bij de renovatie van een bestaand gebouw of bij 
nieuwbouw. Maar ook in nestkasten broeden gierzwaluwen maar al te graag. Zorg 
hierbij dat de nestkast voldoende hoog (minimaal 3 meter) tegen de gevel wordt 
aangebracht, bij voorkeur onder een overstekende dakrand of brede dakgoot. Om 
te voorkomen dat het nest te warm wordt, hang je de nestkasten best georiënteerd 
op het noorden of het oosten. Zorg er ook voor dat de aanvliegroute wordt 
vrijgehouden. 

 Alle technische info voor het ophangen van kunstnesten voor huis- boeren- en 
gierzwaluw vind je in de technische fiches van natuurpunt:

 www.natuurpunt.be/biodiversiteit.

2. Modderbad
 Bij droog weer in de nestperiode kan het voor de zwaluwen moeilijk 

zijn om binnen een redelijke afstand van de kolonie modder te 
vinden die onontbeerlijk is voor de bouw van hun nest. Je kunt ze 
niettemin helpen in hun zoektocht naar nestmateriaal door in de 
buurt van een kolonie (binnen een straal van 100 à 200 meter) een 
modderplek te voorzien. 

 Je kan de grond nabij de nestplaats natmaken of je kan een 
modderbad voorzien door in een kuil plastiek te leggen en deze te 
bedekken met modderige klei of leem. Hou 
deze nat tijdens het voorjaar en zorg voor 
voldoende aanvliegruimte. 

 Nog beter is het aanleggen van een poel. Zo 
kunnen zwaluwen zowel drinken als modder 
verzamelen voor de bouw van hun nest.

Tip!
Handige handen kunnen 
zelf kunstnesten voor 
huis- of boerenzwaluw 
maken in klei of leem. 

Huiszwaluwen verzamelen modder voor hun nest  - © Vildaphoto – Yves Adams



Tip!
Gemeenten geven soms subsidies voor de instandhouding van (huis)zwaluw-
nesten. Kijk snel op de website van jouw gemeente om te zien of je in aan-
merking komt voor zo’n financieel ruggensteuntje!
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Nuttige weetjes en tips

Al gehoord dat…
… natuurverenigingen en gemeenten al heel wat ondernemen om de 
(gier)zwaluwen een betere toekomst te geven? In verschillende regio’s 
engageren natuurliefhebbers zich bij het zoeken naar geschikte plekken 
om nestkasten of kunstnesten te plaatsen.
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Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels
Provinciaal Bezoekerscentrum De Palingbeek
Vaartstraat 7 - 8902 Zillebeke (Ieper)
T 057 23 08 50
E info@rlwh.be
W www.rlwh.be

Regionaal Landschap IJzer & Polder
Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart
Iepersteenweg 56 - 8600 Woumen
T 051 54 59 62
E info@rlijp.be
W www.rlijp.be

Regionaal Landschap Houtland
Streekhuis Noord-West-Vlaanderen
Tillegemstraat 81 - 8200 Brugge 
T 050 40 70 22
E rlhoutland@west-vlaanderen.be
W www.rlhoutland.be

Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse hart
Streekhuis Midden-West-Vlaanderen
Spanjestraat 141 - 8800 Roeselare
T 051 27 55 50
E westvlaamsehart@west-vlaanderen.be
W www.westvlaamsehart.be

Stadlandschap Leie en Schelde
Streekhuis Zuid-West-Vlaanderen
Engelse Wandeling 2F4L (ingang F3) - 8500 Kortrijk
T 056 23 49 79
E stadlandschapleieschelde@west-vlaanderen.be
W www.stadlandschapleieschelde.be
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Zeker weten dat...
…ook jouw waarnemingen van huis-, boeren-, 
oever- of gierzwaluw ons kunnen helpen! Om 
concrete beschermingsmaatregelen voor deze 
soorten uit te werken, verzamelen we best zoveel 
mogelijk gegevens over hun voorkomen. Indien je 
zelf een (gier)zwaluw ‘spot’, kan je je waarneming 
invoeren op www.waarnemingen.be.

Boerenzwaluwen - © Vildaphoto - Yves Adams
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Foto’s: Vildaphoto, Shutterstock, Thierry Tancrez


