
Project koolmees & gierzwaluw
In de Lauwerecht & Staatsliedenbuurt gaan we de 
koolmees en de gierzwaluw helpen! We, bewonersplatform 
Staatslieden & Lauwerecht, zoeken voor 15 koolmeeskasten 
en 15 gierzwaluwkasten een gunstige plek om deze op te 
hangen.  Jouw huis is geschikt voor een:
 
 koolmeeskast/gierzwaluwkast 

Gratis kast, wie het eerst komt...
De kasten zijn beschikbaar door een donatie uit het initiatievenfonds van de 
gemeente Utrecht. En het is een samenwerking met de Van der Hoeven Kliniek. Zij 
zagen de planken voor de vogelnestkasten. Met buurtbewoners timmeren we de 
kasten op 22 mei in elkaar. Dit kan op de volgende tijden: 13.30 – 15.30 uur, 
16.00 – 18.00 uur en 18.30 – 20.00 uur. Per tijdslot kunnen max. 10 personen aan de 
slag. Kinderen vanaf 8 jaar kunnen meedoen onder begeleiding van een ouder. Er 
zijn geen patiënten in de houtwerkplaats als we op deze dag met de buurt klussen.

Het ophangen van de kast
Bij voorkeur hang je de kast zelf om, maar lukt dit niet, laat het ons weten.  
Hang de kast  aan noord-, noordoost-, of oostzijde. De zon schijnt er dan het minst 
lang op en de jonge vogels raken niet oververhit.

Een koolmeeskast hang je tussen de 1,5 en 2 m.   
Een gierzwaluwkast minimaal 3 m boven de grond 
met vrije aanvliegroute (geen hoge bomen in de buurt).

Onderhoud van de kast 
De koolmees vindt het fijn als de kast in de winterperiode leeggemaakt wordt. 
De gierzwaluwkast hoeft niet leeg gehaald te worden. 

Meedoen of meer informatie    vogelkastenutrecht@gmail.com 
     (Contactpersoon: Kerstin)
Meedoen? mail dan:  voor- en achternaam, e-mail adres, woonadres en 
telefoonnummer. Wil je alleen helpen timmeren, zet dit ook in de mail. 

Doe je mee?

Gezocht: 

Hulp bij het 

ophangen



De gierzwaluw
Vanaf eind april komen gierzwaluwen Nederland binnen. De gierzwaluw komt 
speciaal hierheen om te broeden. Ze zijn heel honkvast, ze keren terug naar 
hetzelfde nest. Jonge vogels gaan op zoek naar een geschikte broedplaats voor 
dit jaar of alvast voor volgend jaar. Je kunt dus van eind april tot in juni zoekende 
gierzwaluwen bij nestkasten zien. Tot half juli zijn gierzwaluwen druk bezig met 
het grootbrengen van de jongen. Een paar dagen nadat de jongen zijn uitgevlogen 
vliegen ze weer naar Afrika. 
Ze zijn goed te herkennen aan hun gevorkte staart en sikkelvormige vleugels. Op 
warme zomers avonden scheren ze als acrobaten door de lucht luidkeels sri sri 
roepend. 
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De koolmees
De koolmees is te herkennen aan zijn zwarte petje en zijn zwarte stropdas op 
zijn gele borst. Het mannetje heeft een bredere stropdas dan het vrouwtje. Hij 
heeft een gevarieerde zang en broedt in holle bomen. In de stad broedt hij vaak 
in nestkasten. Hij blijft het jaarrond in Nederland en maakt in de winter dankbaar 
gebruik van voedertafels. 

Gierzwaluwen vliegen bijna hun hele leven. Alleen tijdens het broeden hebben ze vaste grond onder hun voeten! 


