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IB GZ 04 Inbouwsteen Gierzwaluw

*  Vivara Pro kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgen die door het toepassen van dit product zouden kunnen ontstaan.

IB GZ 04 Inbouwsteen Gierzwaluw
Deze nestkast biedt nestgelegenheid aan de gierzwaluw. 
Gierzwaluwen zien onze gebouwen als vervangende 
“rotspartijen” waar ze in een natuurlijke situatie zouden 
gaan broeden. 

De gierzwaluw zoekt naar nestgelegenheid in 
spouwmuren en onder dakranden en daken. Deze 
nestgelegenheid is echter steeds minder voorhanden 
door renovatie en (na) isoleren. Het plaatsen van een 
gierzwaluw nestkast is dan de ideale oplossing. Zowel 
inbouw als opbouwkasten kunnen probleemloos worden 
toegepast bij nieuwbouw, renovatie of bij bestaande 
gebouwen. De nestkast is gemaakt van het duurzame 
materiaal Woodstone, een mengsel van houtvezel en 
beton.

De nestkast wordt in zijn geheel ingemetseld. Aan de 
voorzijde wordt de nestkast met steenstrips afgewerkt, 
er moet allen een invliegopening van 6 centimeter 
breed en 3 centimeter hoog worden gecreëerd. Deze 
invliegopening is nodig voor gierzwaluwen. Toch kan het 
zijn dat er ook huismussen of een kool of pimpelmees in 
gaan broeden. Soms ook een spreeuw. Geen probleem. 
Als de gierzwaluw de inbouwsteen kiest dan zal hij een 
eventuele andere bewoner vriendelijk doch dringend 
naar buiten werken. Vaak worden juist inbouwstenen 
die door andere soorten gebruikt worden eerder door de 
gierzwaluwen ontdekt.

Plaatsing
De verborgen gierzwaluw inbouwsteen kan worden 
toegepast bij nieuwbouw of renovatie. De hoogte 
van de nestkast is gemaakt op maatvoering van een 

standaard waalformaat (3 lagen hoog). De voorzijde 
van de inbouwsteen ligt ± 3 cm binnen de voorzijde van 
de gevel. Op deze manier kan men met steenstrips de 
voorzijde van de inbouwsteen volledig wegwerken. Er 
moet alleen een horizontale sleuf van 6,5 centimeter 
breed en 3 centimeter hoog worden opengelaten als 
invliegopening. De isolatie in de spouw kan gewoon 
doorlopen achter de steen dus er ontstaat geen 
koudebrug. Moet er toch isolatie weggesneden worden 
dan is het belangrijk om de isolatie ruim om de omtrek 
van de kast weg te snijden. De ruimte achter de kast 
moet in dat geval opgevuld worden met een harde 
isolatie.

De inbouwsteen bij voorkeur op de noord of oostkant 
inbouwen, niet op de zuid en zuid/westgevel in verband 
met regeninslag. Waar mogelijk de inbouwsteen zo 
hoog mogelijk in de gevel plaatsen maar minimaal 
op 4 meter hoogte. De aanvliegroute naar de kast vrij 
houden dus geen bomen of struiken voor de muur 
laten groeien en ook geen zonwering of iets dergelijk 
boven de inbouwsteen. De gierzwaluw broed ook 
graag in kolonies. Het is dus aan te raden meerdere 
inbouwstenen bij elkaar in te bouwen. De onderlinge 
afstand van de inbouwstenen moet dan minimaal 40 
centimeter zijn. Er hoeft geen nestmateriaal toegevoegd 
te worden.

Onderhoud
Gierzwaluwen gebruiken weinig nestmateriaal 
en maken ook geen vieze strepen op de gevel. De 
inbouwstenen hoeven dan ook niet schoon gemaakt te 
worden.

Specifi caties

Productnaam IB GZ 04 Inbouwsteen Gierzwaluw

Artikelnummer 90134

Buitenmaat (b x h x d) 42 x 18 x 15,5 cm

Binnenmaat (b x h x d) 37 x 13 x 14,5 cm

Invliegopening 6,5 x 3 cm (na verwerking)

Gewicht 8 kg

Materialen Woodstone®

Geschikt voor Gierzwaluw
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ITEM NO. PART NUMBER MATERIAL QTY.
1 90860 - 01 Exterior Grade Plywood 1
2 90860 - 02 Woodstone 1
3 90860 - 03 Exterior Grade Plywood 1
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PART NO:

GENERAL TOLERANCE TO
ISO 2768 -1 

1:5SCALE:
mmUNIT:

DATE:

PROJECTION

6-12-2016

IB GZ 04 Swift Box

SHEET 1 OF 590860 - 00
VERSION:

 

4

NAME:

MATERIAL:
Hildy SiroenDRAWN BY:

90860SI-CODE: PD000057PD-CODE:

90860
PROD NO:

Technische specificaties
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