
Red de huiszwaluw 

De zwaluwnesten worden gemaakt van papier maché.  deze grondstof droogt slechts 
traag. Om het geheel stevig te houden en vooral  een werkmethode te hebben die een 
resultaat binnen de beschikbare tijd toelaat maakt men eerst een binnenschelp in 
snelhardende gips. De hangstoel voor dit nestje wordt gemaakt van watervaste ( groene) 
MDF 18 mm dikte.
(Op de foto van onze vorige productie werd gedrengt hout gebruikt, dat goed tegen 
weersinvloeden bestand is, maar toch gaat krom trekken zodat de nestjes niet goed 
bevestigd blijven)
Na verdere bekleding met papier mâché kan het nestje rustig drogen in het dépot.
Er worden per hoekenwerk twee nestjes gemaakt. 
Aan de bouw ervan werken telkens 2 leerlingen.
Na het afhandelen van punt 3  dient meestal een tijdje gewacht te worden. 
Dan kan er gewerkt worden aan het verhaal van de zwaluw.
Er is een complete voorstelling op onze website  
http://www.taborscholen.be/natuuroudersBellem/ ga verder naar stuff  puntje 2 " Red de 
huiszwaluw"
Deze presentatie kan ook probleemloos op de pc van de school geplaatst worden.
Bespreek met de kinderen de ʻhoastingʼ van deze nestjes; welke plaatsen kunnen in 

aanmerking komen voor deze nestkastjes, en kennen zij zulke plaatsen?

Benodigdheden:

hulpstukken
tafel bedekking

http://www.taborscholen.be/natuuroudersBellem/
http://www.taborscholen.be/natuuroudersBellem/


2 negatieve schelpvorm (1/4 bol)
vershoudfolie
2 werkstoelen  bestaande uit 2 witte plankjes  melamine

materiaal
kleine nageltjes  15 mm
grote nagels met platte kop 4 cm
papierpulp
hooi
sneldrogende gips
latexverf
behanglijm klaargemaakt
witte houtlijm
zwarte en gele plakkaatverf
kort hooi en stro

Instrumenten
2 potlood
2 hamer
2 verfborstel
2 truweel, spatel 
enkele eetlepels
enkele soepele pvc containers voor water en mengen

Werkschema
0
tafels bedekken met beschermende plastiekfolie vinylmat de werk hoeken uitrusten en 
team vormen.
1 
Samenvoegen van de stoel voor het zwaluwnest.
De samenvoeging van twee plankjes in watervaste MDF gebeurt met vijzen.

Twee plankjes voordien op maat gezaagd worden met een lange kant aan elkaar 
genageld. Voor elke nagelen wordt best een gaatje voorgeboord.
MDF is een behoorlijk hard geperste plaat maar  door zijn gelaagdheid kan het zeker in de 
dikte gemakkelijk splijten.
We kunnen deze operatie die meestal wel erg moeilijk verloopt ook op voorhand uitvoeren. 
Dit is tijdswinst en behoedt voor frustraties bij sommige ʻklungelaarsʼ.
2
De stoel wordt met latex wit geverfd. Bedoeling is een soort 'whitewash'. het dient dus niet 
een kraaknette egale zeer witte afwerking te zijn.
3
De papier mâché wordt voorbereid. De nodige hoeveelheid gedroogde papierpulp wordt 
vermengd met water
4 
De plaasteren negatieve mal wordt met vershoudfolie overtrokken en in de hoek van de 
werkstoel  geplaatst;



5 
Er wordt gips gemaakt: slappe specie gevormd door  1 deel gips en 1 deel water. 
De specie wordt met een spatel of klein truweel of een eetlepel op de mal gewreven zodat 
een laag van +- 1cm dikte ontstaat Let erop dat de vliegopening vrij blijft en deze 
volkomen glad is zonder scherpe kantjes. Daar is maar een beperkte tijd voor beschikbaar 
afhankelijk van de verhardingstijd van de gips
6
Na verharding wordt de gipsen schelp voorzichtig los gemaakt. Liefst natuurlijk zonder 
breuk, maar bij breuk kan het geheel bij de verdere bewerkingen gesteld worden.
Het is nu tijd om al het materiaal, containers truwelen en lepels grondig te kuisen en te 
zorgen dat nergens gipsresten achter blijven.
Achterblijvend gips op lepels containers etc... zal er voor zorgen dat bij het volgend 
hoekenwerk het verhardingsproces nog versnelt, wat niet wenselijk is.
7
Ondertussen is ook de houten geverfde  draagstoel  droog. Men plaats de gipsen schelp 
( of de gebroken onderdelen op zijn bestemmingen tekent met een scherp potlood de 
contouren af.  
Neem de gipsen schelp weg en nagel buiten de contouren op ongeveer een halve 
centimeter afstand zowel op verticaal als op horizontaal plankje een drietal kleine 
nageltjes voor de helft in. Plaats dan de schelp opnieuw binnen de afgetekende 
contouren. Voorafgaand worden de randen die contact maken met de stoel met houtlijm 
ingestreken.
8 
Ondertussen wordt de papier mâché pasta  verder klaar gemaakt.
Overtollig water wordt uit de pasta geknepen. Koudlijm wordt toegevoegd, het geheel 
wordt gekneed en bijgekleurd.( geel en zwarte plakkaatverf.
9
Nu wordt een laag papier mâché over de schelp aangebracht, zo goed mogelijk de 
methodische opbouw van de zwaluw imiterend. ( kleine beetjes, met hoopjes tegen elkaar 
aangebracht waarbij het geheel wat gebonden wordt met KORT hooi.  zorg er ook voor dat 
deze laag de uitstekende koppen van de nageltjes inkapselt zodat het geheel blijvend met 
de stoel verbonden blijft.
Zorg ervoor dat de vliegopening zijn juiste afmetingen houdt 60/27 mm. , en mooi 
gaaf is
10
De meesterstukken naamteken en opruimen
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