
Project gierzwaluw & insecten 
 In onze buurt gaat bewonersplatform Staatslieden & 
Lauwerecht samen met jou gierzwaluwen en insecten helpen! 
De gierzwaluwkasten hangen we aan de muur van Amerpoort 
aan de Oudlaan 269. De kasten en het ophangen zijn mogelijk 
door een bijdrage van de gemeente Utrecht (initiatievenfonds), 
KfHein fonds en Collé. En het is een samenwerking met de Van 
der Hoeven Kliniek. Zij zagen de planken voor de nestkasten. Met 
buurtbewoners timmeren we de kasten in elkaar.

Klus een gierzwaluwkast! 
Dit kan op:

Doe  je 
mee?

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, m.u.v. vrijdag 17 april om 
15.45 uur.

Woensdag 15 april
13.30 - 14.30
14.45 - 15.45
16.00 - 17.00 
18.30 - 19.30

Vrijdag 17 april
14.30 - 15.30
15.45 - 16.45 - alleen volwassenen

Bouw je eigen insectenhotel!
Naast de gierzwaluwkasten kun je 
een eigen insectenhotel maken om 
zelf op te hangen. De kosten per 
insectenhotel zijn €2,50.

Meedoen? 
Mail naar: 
vogelkastenutrecht@gmail.com 
(Contactpersoon: Kerstin)

Je voor - en achternaam, woonadres 
en telefoonnummer, en laat weten 
of je naast helpen met timmeren 
ook een insectenhotel wilt maken. 



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 door de lucht luidkeels sri sri roepend. 

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

Een insectenhotel
In de gaten en kieren van een insectenhotel vinden vele kleine beestjes een woonplek, 
denk aan lieveheersbeestjes, spinnetjes of gaasvliegen. Of het is een plek om een nest te 
maken. Zo kun je kleine wilde bijtjes af en aan zien vliegen met stuifmeel of bijv. stukjes 
blad tussen de pootjes. Ze maken dan broedkamertjes. Hierin leggen ze voedsel en een 
eitje. Als de larve dan uit komt heeft hij meteen te eten! 
Kleine beestjes zijn een belangrijke schakel in de natuur.  Ze helpen bij de bestuiving, 
ruimen natuurlijk afval op of zijn zelf weer het voedsel voor, bijvoorbeeld, de gierzwaluw. 


