GIERZWALUWBESCHERMING - NEDERLAND

jaargang 6
december 2007
nummer 2

GIERZWALUWEN
Bulletin

Redactioneel
Gierzwaluwen Bulletin - jaargang 6, nummer 2
december 2007
Gierzwaluwen Bulletin is het informatieblad van de vereniging
Gierzwaluwbescherming - Nederland (GBN)
en verschijnt 2 maal per jaar voor leden en donateurs.
Overname van artikelen en illustraties in overleg met de redactie.
Redactie
Marleen Andriessen, Margriet de Hooge, Marjo van der Lelie, Gerard
Schuitemaker
Vormgeving
Fred van der Lelie
Redactieadres/ kopij/ losse nummers
Marjo van der Lelie, P.J. Troelstralaan 44, 3818 KT Amersfoort
Tel.: (033) 46136 30. E-mail: GBN@hccnet.nl
Secretariaat
Marleen Andriessen, Fideliolaan 78, 1183 PN Amstelveen
Tel.: (020) 645 52 07. E-mail: secretaris@gierzwaluwbescherming.nl
Leden-/donateursadministratie
Fred van der Lelie, P.J. Troelstralaan 44, 3818 KT Amersfoort
Tel.: (033) 46136 30. E-mail: GBN@hccnet.nl
Lidmaatschap / donatie
Contributie per kalenderjaar € 10,- op postrekening nr. 9145004 t.n.v.
Gierzwaluwbescherming - Nederland te Amersfoort, onder vermelding van:
'lidmaatschap 2008' (of: ‘donatie 2008’).

Dit jaar heeft onze vereniging op 16 juni haar eerste
lustrum gevierd. De prachtige voorplaat van Theo
Houtkamp, die voor deze gelegenheid in kleur was afgedrukt op ons vorige bulletin, is enthousiast ontvangen.
We mochten dit jaar, voor de derde keer, weer gebruik
maken van de gastvrijheid van het milieucentrum van
Amersfoort om onze jaarvergadering en ledendag te
houden. De taart, met ons logo en een felicitatie, werd
bij de koffie aangesneden en opgegeten (zie kunst en
vliegwerk). In dit bulletin vindt u de verslagen van
de Algemene ledenvergadering en het verslag van
het middagprogramma. In heel Nederland zijn leden
actief om de gierzwaluwen voor zijn/haar dorp/stad
te behouden. Omdat al deze activiteiten leuk zijn
om te lezen staat er in dit winter Bulletin weer veel
regio nieuws. In Amersfoort werd op 8 november de
Stadsvogelconferentie van Vogelbescherming Nederland
gehouden. Tijdens deze conferentie is de eerste Stadsvogelprijs aan de gemeente Meppel uitgereikt.
Het is leuk dat onze vereniging is uitgenodigd om haar
landelijke dag 2008 in Meppel te organiseren.
Jammer genoeg is het dit gierzwaluwseizoen nat en koud
geweest. Zoekende jonge vogels waren snel uit ons land
verdwenen en de broedende vogels brachten tot laat in
het broedseizoen hun jongen groot. Ondanks de slechte
weersomstandigheden zijn veel jonge vogels met succes
uitgevlogen. Het jaar 2007 is bijna ten einde het bestuur
en de redactie wenst u fijne feestdagen en een verrassend nieuw gierzwaluwenjaar 2008 toe.

Opzeggingen dienen in het lopende verenigingsjaar voor
1 december schriftelijk te geschieden.
Donateurs graag vermelden of zij het Gierzwaluwen Bulletin willen
ontvangen.
Internet: http://www.gierzwaluwbescherming.nl
ISSN: 1569-3635
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Bij de voorplaat
Van tekenares Walty Dudok van Heel mochten we een
aquarel van een gierzwaluw afbeelden uit haar boek:
'Walty’s vogels. Alledaagse vogels in hun eigen omgeving getekend'. Jammer dat deze keer het bulletin geen
kleurenomslag heeft.

Bij: ‘Kunst en vliegwerk’
Banketbakker De Jong uit Amersfoort heeft al zijn creativiteit gelegd in deze taart (40 bij 60 cm) ter gelegenheid van ons jubileum. De aanwezigen bij de afgelopen
landelijke dag hebben het zich goed laten smaken.
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De omslag
Op 8 november hield Vogelbescherming Nederland haar
tweede conferentie Stadsvogels in Amersfoort. Dit is een
uitgelezen idee om contacten te leggen en informatie uit te
wisselen. De aandacht voor stadsvogels is op zich uniek: de
stad wordt als ‘natuurgebied’ gezien met de specifieke soorten
die hieraan gebonden zijn. De aandacht van Vogelbescherming
voor stadsvogels is recent. Het is niet zo lang geleden dat
deze vereniging haar schouders ophaalde voor soorten die in
de stad leven. Toen ondergetekende in 1993 op het bureau in
Zeist aandacht vroeg voor bescherming van de gierzwaluwen
werd er gezegd dat dit niet de prioriteit van Vogelbescherming
was. De formule was bekend. Er werden grote acties gehouden
voor de goudplevier in Drenthe, de grutto, het korhoen en
vogelgebieden in het algemeen.
De veranderingen op het platteland zijn niet gering. Steeds
verdergaande marktwerking, dus schaalvergroting domineren.
Dit heeft tot gevolg verarming van de vogelbevolking met de
nodige verschuivingen. Een ieder kan deze verarming waarnemen. Toen ik na acht jaar in 2005 de fiets pakte voor een
fietsvakantie in eigen land zag ik de verschraling met eigen
ogen. Daar waar ik eerst nog in Drenthe overal geelgorzen
hoorde was het stil geworden. De weilanden lagen er groen en
vogelarm bij waar in het verleden grutto’s en kieviten gewoon
waren. De vogelbevolking bestond uit kraaien, kauwtjes,
meeuwen en soms een witte kwikstaart.
Bij de dorpen trof ik een rijkere vogelpopulatie aan: vinken,
groenlingen, bonte specht, groene specht, ransuil enz.
Heeft de Vogelbescherming haar aandachtsgebied hierom
gewijzigd? Is het platteland verloren verklaard? Mijn waarnemingen schokte mij in 2005.
In het programma “Vroege Vogels” op zondag werd aandacht
besteed aan deze conferentie. De winnaar Meppel kreeg de
aandacht met haar nieuwbouwwijk waar neststenen waren
toegepast, natuurlijke oevers behouden waren en waar een
natuurvriendelijk natuurbeheer zou gelden! Wat in Meppel is
gerealiseerd voor de gierzwaluwen is mede dankzij Hendrik
Snel gebeurd. Hij is een lid van onze vereniging én hij was
onze eerste voorzitter.
Jip Louwe Kooimans zei het duidelijk. Deze maatregelen hebben hun gevolgen voor de bewoners die van uit hun woningen
uitkijken op deze natuurwaarden. Verwondering, belangstelling en educatie liggen in het verlengde van dit beleid. Dit is
voor ons die projecten aanschrijven, gemeenten benaderen en
architecten overtuigen prachtig nieuws. Onze inspanningen
zijn in Meppel opgepakt door de wethouders en ambtenaren.
Heerlijk om een ambtenaar te horen zeggen dat de gierzwaluw
geen mestoverlast geeft! De Vogelbescherming kan hier leden
gaan winnen op termijn. Het moment dat gierzwaluwbescherming gemeentebeleid is geworden duurt nog eventjes . . . . .
Gerard Schuitemaker & Margriet de Hooge

Concept verslag
Algemene Ledenvergadering 2007
Marleen Andriessen, secretaris
Verslag van de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 16
juni 2007 in het CNME landgoed de Schothorst in Amersfoort
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Aanwezig: 30 mensen, van wie 21 leden tijdens de vergadering
incl. 5 leden van het bestuur en redactielid Marjo v.d. Lelie.
Afwezig met bericht: J. Alsemgeest, G. Smoors, L.P. Arnhem,
H. Wering, J. Schenk, M. Verbeeten, A. Puts, A. Vogel,
E. Pellenkoft, D. Boetzkes, J. Tinholt, W. de Bock,
I. Middelveld, W. Smeets, I. Nagtzaam, M. Mourmans.
1. Opening
De voorzitter heet alle aanwezigen hartelijk welkom en refereert aan ons 1ste lustrum. Naast een prachtige taart met gierzwaluwen erop (verzorgd door Fred en Marjo van der Lelie)
blijkt dat een verjaardagslied waard. Er zijn 16 afmeldingen
ontvangen (zie boven). Zoals ieder jaar is deze gierzwaluwbeschermersdag belangrijk voor het stimuleren van elkaars activiteiten en het uitwisselen van ervaringen.

Bestuur

foto: M. vd Lelie

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
3. Vaststellen conceptverslag ledenvergadering 10 juni 2006
Tekstueel zijn er geen opmerkingen uit de vergadering.
Inhoudelijk wordt door Eline Lauret gemeld dat de bestuursaansprakelijkheidsverzekering voor een kleine vereniging
als de onze met zo weinig kapitaal niet nodig is, mits aan een
aantal voorwaarden wordt voldaan. Het bestuur is bezig de
voorwaarden in te vullen. Het verslag wordt ongewijzigd geaccordeerd met dank aan de verslaglegger en is bij deze definitief
vastgesteld.
4. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken m.b.t. deze vergadering.
5. Stichting Gierzwaluwenwerkgroep Nederland
(terugkoppeling naar de leden n.a.v. de contacten)
De voorzitter geeft Eline Lauret het woord. In 2005 hebben de
leden om nauwere samenwerking met de Stichting gevraagd.
Eline was destijds als gewoon lid in 2005 nog voorstander van
gesprekken met de Stichting hierover. Samen met het bestuur
is zij, na bestudering van de verslagen van gesprekken en de
voorstellen van beide partijen, tot de conclusie gekomen dat
intensievere samenwerking voorlopig nog geen optie is.
Uit een aantal gesprekken en een emailuitwisseling is gebleken dat het belangrijkste breekpunt voor verdere samenwerking nog steeds artikel 3.2 van onze statuten is: over de
noodzaak van het vangen van gierzwaluwen voor ringonderzoek of wetenschappelijke doeleinden en het verstoren van
broedvogels op de nesten ten behoeve van onderzoek lopen de


meningen nog steeds blijvend uiteen. Het bestuur van GBN
wil niet tornen aan de huidige statuten, immers artikel 3.2
raakt de wortels van onze vereniging. Verder overleg met de
Stichting wordt daardoor vooralsnog zinloos.
Verder ziet de Stichting fusie in de toekomst als een optie,
waarbij beide organisaties zouden moeten worden opgeheven
en in een nieuw op te richten organisatie zouden moeten
opgaan. Het bestuur van GBN ziet fusie echter alleen zitten
als de organisatie er als geheel sterker van wordt. We verwachten echter dat GBN momenteel alleen maar zwakker zou
worden door een fusie, vanwege de slapende toestand waarin
de Stichting zich bevindt. Opheffen van GBN is daarom niet
aan de orde.
Toch heeft het contact met het stichtingsbestuur wel wat opgeleverd:
• Er staat op beide websites een link naar de website van de
andere organisatie.
• Er wordt al door het verenigingsbestuur verwezen naar de
dhr. Van der Spek van de stichting indien er om een adres
voor houten nestkasten gevraagd wordt.
• GBN-(bestuurs)leden en Stichting-(bestuurs)leden hebben
onderling weer contact
met elkaar.
• Beide besturen kijken
regelmatig op de website
van de ander om van
elkaar te leren en op de
hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen.
Het voorstel aan de leden
is als volgt: voorlopig
niet verder te gaan met
Aandacht bij een presentatie
gesprekken over verdergaande
samenwerking en accepteren dat er twee organisaties zijn (in
de praktijk zijn er nog veel meer, denk aan de gierzwaluwwerkgroepen die zich inzetten voor de gierzwaluw met elk een
eigen invalshoek! Zodra er aanleiding toe is en het beleid van
de Stichting (m.b.t. het vangen van gierzwaluwen en het verstoren van broedvogels op de nesten t.b.v. onderzoek) verandert, is het bestuur van GBN bereid opnieuw de mogelijkheden van verdergaande samenwerking te onderzoeken.
Jan van der Rijt (Helmond): stelt dat er veel meer plekken zijn
waar houten nestkasten aangeschaft kunnen worden. Hij vraagt
zich af of dhr. Van der Spek wel genoemd moet worden,
omdat dhr. Van der Spek een fervent ringer is. Hij denkt aan
Waveka, Stichting SMO. Wat willen we nu eigenlijk te weten
komen met het ringen?
Ook Marjo van der Lelie (Amersfoort) stelt dat er zijn veel
meer plekken zijn waar nestkasten kunnen worden gemaakt of
uit voorraad leverbaar zijn.
Els van der Pol (Zaandam): er is al zoveel bekend, ook radaronderzoek heeft al veel opgeleverd.
Marleen Andriessen (Amstelveen): bij Erich Kaiser in
Duitsland zijn meer dan 5000 gierzwaluwen geringd. Slechts
één ring is ooit teruggemeld.
Dick Jonkers (Blaricum): om voor (ring)onderzoek een vergunning te krijgen is een heel goede projectbeschrijving nodig;


deze heeft hij nog nooit gezien.
Hans van Paddenburgh (Amersfoort): vindt het jammer van de
sektarische opstelling, maar begrijpt het wel.
Rick Wortelboer (de Bilt): de vereniging is tegen verstoring,
het ringen van gierzwaluwen valt hier onder.
De voorzitter vraagt de vergadering om akkoord te gaan met
eerdergenoemd voorstel. De vergadering gaat hier unaniem
mee akkoord. De voorzitter zal dit besluit doorgeven aan het
Stichtingsbestuur.
6. Jaarverslag 2006
Ook dit verslag (bulletin mei 2007, nr. 1) wordt zonder vragen
en wijzigingen geaccepteerd. De voorzitter zegt dat er geen
melding is gemaakt van de contacten met de Stichting omdat
op ons voorstel van juni 2006 pas eind januari 2007 werd
gereageerd.
7. Financieel overzicht 2006
De penningmeester vraagt de vergadering of er vragen en/of
opmerkingen zijn:
Ad van Uchelen (Mijdrecht): men kan alleen een post
reserveringen hebben als er ook geld voor is. Dat is hier niet
het geval. Fred: dat geld komt er ook wel door giften, maar zo
niet, dan is er voldoende eigen
vermogen.
Jos Hoekstra (Amersfoort): hoe
komt de begroting voor 2007
negatief? Fred: door o.a. de
eenmalige kleurendruk van het
laatste bulletin.
Els van der Pol (Zaandam): wat
doet het bestuur om sponsors te
vinden? Ze vindt de vereniging
maar een arme club en ze vindt
foto: F. vd Lelie
het jammer dat GBN geen regionale of lokale projecten kan ondersteunen.
Dick Jonkers (Blaricum): er moet bij aanvragen altijd een projectbeschrijving en begroting zijn. Men krijgt niet zomaar geld
Fred: we willen geen contributieverhoging invoeren, de
laagdrempeligheid is belangrijk.
Jos Hoekstra (Amersfoort): is er een aanspreekpunt voor sponsoring in het bestuur? Eline: nee, die is er niet maar ze stelt dat
bijv. de brochure over gierzwaluwverzorging is betaald door
de Stichting Criellaert. Ze denkt dat ze dit punt met Marleen
kan oppakken.
Jan van der Rijt (Helmond): er moet een wisselwerking zijn bij
de projecten, sponsoring, hulp van de lokale vogelwerkgroep,
een eigen bijdrage van bewoners en de betrokken woningbouwvereniging of andere instanties. Mensen voelen zich dan
meer betrokken.
De voorzitter vraagt de vergadering om akkoord te gaan met
het financieel verslag en de begroting. De vergadering gaat
hiermee akkoord.
8. Verslag kascommissie
De penningmeester leest een verklaring van de kascommissie
voor, ondertekend door Wim Smeets (Bunschoten) en Jaap
Jonker (Amstelveen). Zij verklaren dat zij de boeken van het
boekjaar 2006 van de vereniging hebben gecontroleerd en
hebben geconstateerd dat de in de jaarrekening weergegeven
cijfers een getrouw beeld geven van het exploitatieresultaat
Gierzwaluwen bulletin
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over 2006 en de financiële positie per 31 december 2006 van
de vereniging. In de boekhouding zijn geen onregelmatigheden aangetroffen. De kascommissie verzoekt de vergadering
décharge te verlenen aan het bestuur. Dit gebeurt met dank aan
de penningmeester.

Margien Redeker (Wolfheze) vraagt of de vereniging iets doet
voor kleinere gemeentes. Ze vertelt over de problemen bij haar
buren.
Rick Wortelboer wil er in het middagprogramma op terugkomen, dan komen de plannen opnieuw aan de orde.

9. Verkiezing kascommissie
Jaap Jonker (Amstelveen) zal nog 1 jaar meedoen. Wietske
Kingma (Westzaan) stelt zich beschikbaar en Tom Westeneng
(Woerden) is reserve. Al deze mensen hartelijk dank.

12. Rondvraag
Nico van Dam (Krimpen aan de IJssel): In Rotterdam gaat
het goed met de gierzwaluwen. In de Krimpenerwaard wordt
een wervingsactie op poten gezet om vooral de jeugd bij de
bescherming te betrekken. Rick stelt voor om dit punt naar
de middag te verplaatsen. Verder heeft Nico nog een huis mét
gierzwaluwnest in de aanbieding.

10. Bestuursmutaties
De secretaris Marleen Andriessen is aftredend maar stelt zich
herkiesbaar. Rick Wortelboer (bestuurslid) is aftredend en stelt
zich ook herkiesbaar. De voorzitter vraagt Marleen of zich
kandidaten hebben aangemeld. Het antwoord is negatief.
De voorzitter vraagt de vergadering akkoord te gaan met de
herverkiezing van Marleen Andriessen en Rick Wortelboer.
De vergadering gaat akkoord met applaus.
11. Plannen van het bestuur
• Uitbouwen van de website www.
gierzwaluwbescherming.nl in samenwerking met onze ‘oude’ website
www.gierzwaluw.com. Over deze
twee websites is verwarring.
Www.gierzwaluw.com is meer bekend. Er lijken nu twee verenigingen
te zijn. Dit moet inderdaad verbeterd
worden met duidelijke links.
Www.gierzwaluw.com is opgezet
door Fred en Marjo (en ook door hen Even bijpraten
betaald) voor Amersfoort met veel
informatie over de vogel zelf. Marjo en Fred willen hun website niet opgeven.
• Opzetten informatiesite voor architecten: niet vergeten dat er
ook nog vleermuizen zijn die dezelfde problemen hebben als
de gierzwaluw, huismus en spreeuw.
• Verbetering samenwerking met SOVON: SOVON is nu heel
druk met het project MUS (stadsvogelproject), waarbij tellers
drie maal in het seizoen op vaste punten vogels moeten tellen;
een van de tellingen is ’s avonds. Dan kunnen de gierzwaluwen meegenomen worden.
• Actieve samenwerking met regionale initiatieven: meer geld
nodig.
• Oriëntatie waar wij als landelijke vereniging sterk in zijn.
• Juridische zaken uitzoeken (is een natuurlijk gierzwaluwnest een permanente bewoning onder de Vogelrichtlijn?
Jurisprudentie? En wellicht een proefproces starten).
Eline: misschien kan de Dierenbescherming hier een rol bij
spelen; verder heeft zij nog een dierenrechtenjurist in haar
netwerk die mogelijk kan ondersteunen.
• Zonnecelgeluid ontwikkeling: Els van der Pol gebruikt hiervoor een set luidsprekers met cd speler; als de vogels zich
gemeld hebben wordt de installatie weer elders geplaatst. Het
zonnecelgeluid wordt ontwikkeld voor plaatsen waar moeilijk
bij de nesten gekomen kan worden en waar toegang tot elektriciteit lastig is, zoals op kantoorgebouwen en flats.
Els van der Pol vraagt het bestuur om’ financiële groei’ in de
bestuursplannen op te nemen.
Gierzwaluwen bulletin

2007 - 2

13. Sluiting
De voorzitter dankt iedereen hartelijk voor zijn/haar aandacht

Verslag middagdeel GBN dag 2007
Marleen Andriessen, Rick Wortelboer
Voorzitter: Rick Wortelboer
Marjo van der Lelie
Zij opent de middag als gastvrouw
van het CNME de Schothorst. Het
centrum is een soort enclave omringd
door woonwijken. Het gebied is een
groen lint van weides, onbespoten en
beheerd door Galloways en schapen.
Schapen en herder trekken door de stad
Amersfoort om de stad op een natuurlijke manier te beheren.
foto: F. vd Lelie
Er zijn veel activiteiten in het centrum
en ook schoolkinderen kunnen hier terecht.
Rick Wortelboer
Hij vertelt over het programma van vanmiddag. Het is niet zo
vol als andere jaren dus tijd genoeg voor discussies.
Nico van Dam
Nico laat een dvd zien van het project dat hij na 5 jaar heeft
kunnen afsluiten: een brandweertoren veranderen in een gierzwaluwtoren met 80 gierzwaluwnestkasten. De toren werd
officieel geopend door de burgemeester van Krimpen aan de
IJssel op 25 mei 2007. Geld voor dit project kwam vrij op het
moment dat MKZ heerste en veel projecten op het gebied van
weidevogelbescherming werden afgeblazen.
Harm Peeters
Harm Peeters vertelde bevlogen over zijn manier om nestkasten zomin mogelijk als een nestkast uit te laten zien. Hierdoor
kunnen de gierzwaluwen eerder verleid worden om te onderzoeken wat zich achter de donkere invliegopeningen bevindt.
Met wat meer fantasie kunnen we nog veel meer leuke dingen
voor de gierzwaluwen gaan doen.
De zogenaamde Mimese-nestkasten van Harm Peeters: met
een zandcoating of steenbekleding lijken de kasten meer een
onderdeel van het huis.
Rob Willebeek
Rick laat een foto van Rob zien waarop te zien is dat ook hij er
in is geslaagd met fantasie en goed kijken naar waar de vogels
aanvlogen een nestplek voor ze te scheppen. Ook werkte


hij met piepschuim om het binnengaan van de nestruimte te
vergemakkelijken.
Rick Wortelboer
Rick vertelt een verhaal over de camera-monitoring en het
binnenkrijgen van de gegevens via de website. De gegevens
worden opgeslagen in een database. Verschillende aspecten
kunnen nu onderzocht worden, b.v. of dieren wel of niet
samen aankomen in het nest, de broedduur, het aantal keer dat
een tweede broedsel plaatsvindt, het aantal dagen waarop de
jongen uitvliegen, enz. (zie de figuren). De gegevens kunnen
nu digitaal naar SOVON.
Rick sluit af met de oproep dat de volgende waarnemingen
van belang zijn voor onderzoek:
• Aanvlieggedrag (nieuwe partner?)
• Gedrag in de nestkast bij aankomst
• Blijven ouders ’s nachts permanent op het
nest? (vraag van het internationale forum).
Discussie over plannen van het bestuur
(Rick Wortelboer)
Op de volgende plannen van het bestuur
tijdens de vergadering kwamen vragen:
1. Sponsoring, regionale financiële steun.
2. Kleine gemeenten adviseren.
3. Hoe krijgen we jeugd geïnteresseerd.



Vraag: wat doe ik als mijn buurman het dak er af haalt?
Woningbouwcoöperaties aanspreken en inventarisaties uitvoeren.
Op GBN website veel toegepaste
technieken zetten.
Jan van der Rijt uit Helmond heeft
bezwaarschrift ingediend toen bij
nieuwbouw niets voor vogels werd
gedaan. Met succes.
Eline Lauret: GBN moet VNG
aanspreken.

Ad 1. Sponsoring
Bij de RABObank is sponsoring
Voorbeeld resultaat database afb.: R. Wortelboer
mogelijk als je ‘lid’ bent.

Ad 3. O.a. door kinderen via TV/computer in de gierzwaluwnesten te laten kijken.
- Vogellessen in Zaanstad, vier scholen doen er aan mee (kasten zijn bezet met mezen en mussen); kinderen zijn verplicht
waarnemingen te noteren.
- Voorstel om monitors in etalages te plaatsen zodat van buiten
af meegekeken kan worden.
- In Amsterdam worden ook theorielessen gegeven over de
gierzwaluw met een film van Chris Mulder, waarna nestkasten
worden gemaakt, geschilderd en opgehangen.
- Scholen interesseren in camera monitoring. Thea Dammen
heeft daar een project voor in de Carréschool waar gierzwaluwen onder de boeidelen broeden.
- Hans van Paddenburgh: documentaire maken over gierzwaluwen, geld vragen, project beschrijving opstellen, VBN
inschakelen, meer vogels meer kans op steun.
Rick Wortelboer: VBN zal eerst het Stadsvogelproject afmaken voordat zij iets anders starten.

Digitaal invulformulier

- Eline Lauret kent iemand bij de dierenbescherming die films
maakt.
Ad 2. Kleine gemeenten – Margien Redeker uit Wolfheze.
Haar buren haalden het dak eraf een week voor dat de gierzwaluwen terugkwamen. Ze bleven tegen het dak aanvliegen,
Margien en gezin bleven de knallen horen waarmee ze tegen
het dak vlogen. Uiteindelijk is er wel meegewerkt door buren.
Bij de knik is een uitsparing gemaakt. Margien heeft zelf tien
kasten opgehangen en probeert met geluid de vogels te lokken.
Ze komen wel; ze denkt dat een kast al bezet is.

afb.: R. Wortelboer

Andere genoemde plannen
Projecten: film, zonnecelproject, mobiele geluidsbox,
zoiets als Bomenridders.nl of zo.
Gastenboek op website.
Projecten inventariseren door bestuur.
Marjo van der Lelie – Stadsvogelconferenties
14 Februari '07 was er een stadsvogelbijeenkomst: brainstormsessie met Amersfoort, Hardenberg, Dordrecht en Zoetermeer.
13 Juni '07 was er een kennissessie met VBN in Zeist. Alleen
Amersfoort heeft echte plannen (natuurlijke oevers, groene
linten), de andere steden hadden alleen ideeën.
Belangrijkste vogels: mus en gierzwaluw.
In 2007 alleen nog voor de eerdergenoemde steden, straks
werkt dat als een olievlek voor heel Nederland.
VBN gaat scholen informeren; bij bouw/renovatie aanvragen
info over flora/fauna meegeven. In november is een nieuwe
stadsvogelconferentie in Amersfoort.
Gerard Schuitemaker
Refereert aan eerdere opmerking van Aad van der Linden.
Er is veel ervaring met bouwautori-teiten en het is dan jammer
dat er elders projecten mislukken. Hulp kan gegeven worden.
(Bv. door namen en telefoonnummers in het bulletin of op de
website te zetten waar mensen vragen kwijt kunnen).
Er is steeds meer belangstelling voor de natuur in en om de
stad. Hier kunnen de gierzwaluwen mee meeliften. Er worden
in diverse steden en sectoren gedragscodes opgesteld voor het
uitvoeren van werkzaamheden en het zo goed mogelijk beschermen van flora en fauna (rekening houdend met de Floraen Faunawet). Wij als vereniging kunnen daarop inspelen.
Om 17.00 uur sloot Rick het middaggedeelte af, waarna een
gezamenlijke maaltijd werd gebruikt. Pas om 18.30 uur vertrokken de laatste mensen.
Het was een leuke, informatieve en relaxte middag.
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samen met anderen, zoals woningcorporaties, Natuur en milieueducatiecentra, waterschappen, enthousiast aan de slag gegaan
om een integraal actieplan op te zetten. Dit heeft geleid tot zeer
goede initiatieven. In 2008 verwachten VBN het intensieve
stadsvogeltraject met zes tot acht nieuwe gemeenten door te
zetten.
Acties voor de stadsvogels

Studenten bouwen robotzwaluw
Korné Versluis
Een groep Delftse studenten Lucht- en ruimtevaarttechniek
gaat onder begeleiding van de Wageningse promovendus ir.
David Lentink een robotzwaluw bouwen, genaamd Roboswift.
Lentink publiceerde onlangs in Nature over de vliegcapaciteiten van de gierzwaluw. De Delftse studenten willen zijn kennis
gebruiken in hun ontwerp.
Lentink schreef in Nature dat de gierzwaluw een efficiënte vlieger is doordat hij de vorm van zijn vleugels kan aanpassen aan
zijn snelheid. Het Delftse vliegtuigje zal gebruik maken van
dat inzicht. Volgens Lentink wordt het daardoor mogelijk een
vliegtuigje te maken dat bij verschillende snelheden efficiënt
vliegt. Vliegtuigen met vaste vleugels hebben één snelheid
waarbij zij optimaal vliegen. Harder vliegen dan die snelheid
kost veel energie.
Roboswift is naar verwachting begin 2008 klaar. Het vliegtuigje kan dan met een zender vanaf de grond worden bestuurd en
bijvoorbeeld gierzwaluwen volgen. ‘Ik denk dat dat gaat lukken als de dieren rustig zweven. Als ze meer capriolen uithalen,
is de piloot met de zender waarschijnlijk veel te traag om ze te
volgen.’
Uiteindelijk bouwen de studenten drie Roboswifts om in maart
2008 deel te kunnen nemen aan een wedstrijd voor kleine
vliegtuigjes in India. Elk vliegtuigje krijgt drie camera’s die
opnames kunnen maken van vogels, maar ook van mensen op
de grond. Voor een eerder ontwerp van Lentink, de op insecten
geïnspireerde Delfly, bestond veel interesse van de defensieindustrie. Die is geïnteresseerd in de mogelijkheden om de
kleine vliegtuigjes te gebruiken voor spionage.

Stadsvogelconferentie

Daarnaast heeft VBN alle gemeenten van Nederland aangemoedigd om in actie te komen voor de stadsvogel en haar
leefomgeving middels het ‘Actieplan Stadsvogels’. Als extra
stimulans is er een stadsvogelsprijs in het leven geroepen,
een mooi geldbedrag voor goede stadsvogelprojecten. Er is in
samenwerking met SOVON Vogelonderzoek Nederland een
nationale stadsvogeltelling opgezet, MUS (Meetnet Urbane
Soorten), om inzicht te krijgen in de aanwezigheid en trends in
stadsvogels.
Vier thema’s tijdens de stadsvogelconferentie
De stadsvogelconferentie is een podium voor de vier gemeenten uit 2007, voor de nieuwe gemeenten die volgend jaar aan
de slag zullen gaan, voor nieuw onderzoek en de prijsvraag.
Leidend in het programma was de kennisuitwisseling. Mensen
met elkaar in contact brengen en praktische toepassingen van
stadsvogelbescherming aanreiken. De informatie hebben we
gestroomlijnd in vier thema’s: stedelijk groen en waterbeheer,
inrichting en bouwen, onderzoek, campagnevoering en communicatie. Deze thema’s waren in alle lezingen en op de informatiemarkt terug te vinden.
Ook werd de Stadsvogelprijs 2007 uitgereikt aan de winnende
gemeente Meppel. Alle inzendingen worden gebundeld in een
overzichtelijke brochure, zodat de goede voorbeelden een inspiratie kunnen zijn voor anderen.
Deelnemers
Er waren 300-350 bezoekers; met uiteenlopende doelgroepen:
gemeentelijke ambtenaren, woningbouwverenigingen, vogelwerkgroepen waaronder GBN, projectontwikkelaars en bouwers, (tuin-)architecten en onderzoeksinstellingen. Naast GBN
waren er 24 andere standhouders en er waren 10 sprekers.
De publieksprijs voor de beste stand ging naar de vogelwerkgroep uit Krimpen aan de IJssel, bemand en gecreëerd door ons
lid Nico van Dam en zijn broer. Onze stand trok gelukkig ook
veel aandacht.

Marjo van der Lelie
In 2006 lanceerde Vogelbescherming Nederland haar stadsvogelcampagne met de eerste stadsvogelconferentie in
Amsterdam. Nu een jaar later is er veel bereikt en in gang
gezet, hoog tijd voor een tweede stadsvogelconferentie en de
eerste uitreiking van de stadsvogelprijs!
‘Elke stad een vogelstad’ was het thema op 8 november 2007
in Amersfoort.
In het afgelopen jaar is Vogelbescherming Nederland een
samenwerking aangegaan met vier gemeenten (Amersfoort,
Dordrecht, Hardenberg en Zoetermeer), het zogenoemde pilotjaar. In deze gemeenten werd integraal samengewerkt aan het
verbeteren van de leefomgeving voor stadsvogels (en daarmee
natuurlijk ook voor mensen!). In dit jaar zijn de gemeenten
Gierzwaluwen bulletin
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De winnaars van de publieksprijs

foto: M. vd Lelie



Slecht weer
Marleen Andriessen
Over het slechte weer in mei werd aardig wat gediscussieerd op
het internationale (SMS Worldwide) forum.
Erich Kaiser (Kronberg, Duitsland) meldt op 15 mei dat de laatste 2 dagen dramatisch waren: regen, temperaturen van 10ºC en
ook nog eens harde wind. De broedvogels met een nestplaats
hadden geen probleem maar voor de nietbroeders was het
weer dramatisch. Ondanks het slechte weer ging een deel van
de nietbroeders niet weg, ze bleven in de buurt en probeerden
zelfs ’s avonds een plekje te vinden in bezette kasten. In Erich’s
gevelkolonie gebeurde dat in 4 van zijn 17 kasten. De volgende
dag was een van de gasten dood, hij woog maar 28 gram. Maar
ja, wat wil je, zonder voedsel de hele dag rondvliegen.
De broedvogels kwamen bij die lage temperatuur maar met zon
toch nog met voedsel voor de jongen.
Erich citeert uit een artikel van zijn hand uit 1997 waaruit blijkt
dat het heel bijzonder is dat nietbroeders in bezette nestkasten
overnachten. Sinds 1966 heeft hij het 2 keer gezien, beide keren
bij heel slecht weer. Terwijl de broedvogels op het nest zaten,
sliepen 2 gasten in verschillende hoeken van de kast. De tweede
keer zag hij dat er 3 vogels op het nest sliepen.
Het lijkt er op dat de ‘slecht-weer-gasten’ instinctief weten
dat ze niet moeten opvallen. Zelfs een klein geluidje zou het
geslacht van de gast kunnen verraden en op die manier de gastheer of gastvrouw kunnen alarmeren.
Op 17 mei vraagt Erich zich af wat gierzwaluwen eigenlijk
doen met dit slechte weer. Er zijn geen gierzwaluwen in de
lucht te zien, de meeste nietbroeders zijn weg op zoek naar
zonniger streken, maar hoe gaat dat dan met de broedvogels.
Hij stelt vast dat al zijn 17 paartjes op het nest zijn en met opgezette veertjes proberen energie te besparen. Met de vetreserves
kunnen ze het nog 5 dagen uithouden onder dezelfde omstandigheden.
David Lack (Engeland) en Emil Weitnauer (Zwitserland) schreven dat ook broedvogels weggaan als het weer te slecht wordt
en hun jongen in de steek laten. Erich schrijft dat het in zijn
kolonie duidelijk anders is. Sinds 1966 heeft hij nooit een vogel
gemist bij zulke barre weersomstandigheden. Op dit moment
heeft 50 procent van de gevelkolonie zelfs nog geen eieren
gelegd en blijven zij op het nest.
Jan Holmgren (Skurup, Zweden) reageert op bovenstaande
berichten met de mededeling dat ook zijn broedvogels nooit de
jongen achter hebben gelaten bij slecht weer maar op het nest
bleven. De nietbroeders vertrekken evenwel al bij onstabiel
weer. Men kan ze dan in grote aantallen langs de zuidkust van
Zweden zien vliegen.
Slechts 4 (van 12 paar vorig jaar) zijn (tot nu toe) teruggekomen. Het weer is ook daar koud, bewolkt en winderig. Desondanks waren de gierzwaluwen de hele dag buiten. Boven
het dichtbij gelegen meer kon hij honderden gierzwaluwen op
verschillende hoogten zien foerageren. Aan de zuidkust zag hij
nog geen gierzwaluwen maar dat is logisch want de nietbroeders zijn nog niet eens in Zweden aangekomen.
Ook in Lapland (Noord Zweden) blijven de in bomen broedende gierzwaluwen op hun nest in de spreeuwenkasten thuis maar
foerageren actief zelfs bij slecht weer. In Lapland sneeuwde het
op 16 mei 2007 nog.
Uit cameraonderzoek in Nederland is trouwens ook al gebleken
dat broedvogels hun jongen in het algemeen niet alleen laten bij
slecht weer. Sommige waarnemers melden dat de oudervogels
er gedurende 1 à 2 dagen niet zijn. Uit andere gegevens blijkt


echter weer dat de ouders gewoon op het nest waren.
Uit de cameragegevens van dit jaar zal blijken wat de stand van
zaken werkelijk was. U hoort nog van onze eigen gegevens.

Vogelfestival 2007, Lelystad
Jochem Kühnen
In het weekend van 25 en 26 augustus werd voor de vierde
keer het Vogelfestival georganiseerd. Zoals ook voorgaande
jaren vond het festival plaats op een prachtige locatie: de
Oostvaardersplassen. Verspreid over het festivalterrein stonden
tientallen kraampjes, er was een klimwand voor de jeugd en
er waren verschillende lezingen, excursies en workshops te
volgen. Standjes waren er onder andere van reisorganisaties,
de Waddenverening, IVN Nederland, STONE Steenuiloverleg
Nederland, Hier! (klimaatcampagne), Vivara, Staatsbosbeheer,
en het KNNV en vele commerciële bedrijven.
Het thema dit jaar was klimaatverandering. Ik vond het dan
ook jammer dat er, ondanks de prima openbaar vervoer
verbinding tijdens het festival, zo ontzettend veel auto’s langs
de Oostvaardersplassen stonden.
De eerste dag ben ik als bezoeker gegaan, gewandeld,
langs de vele standjes gegaan, een workshop natuurfotografie gevolgd, en even langs het standje van Vereniging
Gierzwaluwbescherming Nederland gegaan om kennis te
maken. Nog een Visarend een prooi zien eten, al was dat op
flinke afstand... En een prachtige Wilgenhoutrups gezien, die
iemand mee had genomen naar een plaats waar meer mensen
hem/haar konden bewonderen.
De tweede dag ben ik wederom gegaan, maar toen om GBN te
helpen de stand te bemannen.
De stand stond op een erg gunstige locatie, op weg naar het
van vele standjes, hoofdpodium en grote zalen voorziene
‘Roerdompplein’ kwam je langs drie standjes, waarvan die
van GBN de eerste was. Er valt dan ook niet te klagen over de
aanloop. De naast de tafel met nestvoorzieningen opgestelde
Gierzwaluwdakpannen leken veel aandacht te trekken. Ook de
‘huifjes’ waarmee zelf gierzwaluwdakpannen gemaakt kunnen
worden waren voor veel mensen interessant.
Hoewel het Vogelfestival toch voornamelijk vogelliefhebbers
trekt, waren er toch erg veel mensen die nog maar erg weinig
over ons geliefde vogeltje weten. Veel mensen dachten dat
gierzwaluwen in hun woonomgeving niet voorkwamen omdat
ze ‘midden in de stad’ woonden.
Er waren uiteenlopende vragen, over het plaatsen van nestgelegenheden, over hoe goed of slecht de Gierzwaluw zijn nestruimte schoonhoudt, over zijn houding ten opzichte van andere
vogels. En tijdens het beantwoorden was er natuurlijk de
mogelijkheid meer te vertellen over deze bijzondere vogel.
Ik heb me voornamelijk bezig gehouden mensen te informeren
over de verschillende mogelijkheden gierzwaluwen nestgelegendheid te bieden. Maar naast de tafel met nestvoorzieningen
stond de échte stand, met prachtige foto’s van de Gierzwaluw
en praktijkvoorbeelden van nestvoorzieningen. Verder een
opengewerkte houten nestkast met een mini infrarood camera,
informatiemateriaal, stickers en T-shirts.
Ik vond het een erg interessante en gezellige dag!
Volgend jaar ben ik er weer als het aan mij ligt.
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Het regent gierzwaluwen in Afrika
Evert Pellenkoft
Dit jaar wordt het 300ste geboortejaar van Linnaeus gevierd.
Zijn Latijnse tweeledige naamgeving ( Apus apus L. voor onze
vogel) werd de standaard, waardoor de spraakverwarring over
soorten verdween. Vreemd genoeg voor een geleerde had hij
ook het halsstarrige volksgeloof dat zwaluwen op de bodem
van de zee overwinterden en niet naar zuiden trokken, omdat
ze vlak boven het water insecten vingen.
Gierzwaluwen beginnen de terugreis vaak al halverwege juli
voordat de nachten te koud voor insecten worden weten wij
nu. Omdat ze niet rusten onderweg, vliegen ze snel - een jonge
gierzwaluw die zijn nest op 31 juli verliet werd 3 augustus al
in Madrid gevonden. Halverwege augustus zijn ze in oostelijk
centraal Afrika waar ze niet op één plaats overwinteren, maar
de insecten volgen die op het weer reageren. Terugmeldingen
komen uit het oostelijke gebied tussen de evenaar en de zuidelijke keerkring als de zon er op het hoogste punt staat.
Tussen de Oost Afrikaanse slenk en de Great Rift valley ligt
op de evenaar het grootste meer van Afrika Lake Victoria met
ten zuidoosten het soortenrijkste nationale park ter wereld,
het savannelandschap van de Serengeti met de laatste grote
migrerende kuddes zebra’s en gnoes, die je op tv altijd samen
met cheeta’s en leeuwen ziet.
In het noordoosten van de 14.500 km2 grote Serengeti ligt bij
de Mara rivier en de grens van Tanzania en Kenia (01º46’34”
S, 035º16’56”E), Klein’s kamp van de organisatie CC Africa,
dat wordt gerund door Alastair and Petro Kilpin, die het volgende vertellen. Het gebeurt niet vaak dat je dichtbij levende
gierzwaluwen kunt komen op het Afrikaanse continent. In
Kenia en Tanzania worden ze op trek gezien in september/
oktober. Vorig jaar was het heel droog en waren het er weinig,
maar in 2006 zagen we ze vaak toen ze uitzwermden achter de
regenbuien over het ecosysteem van de Serengeti vlakte.
Op 19 december 2006 de morgen na een gigantische storm
met 53 mm regen vonden we een aantal gierzwaluwen die
in het gras lagen rond het kamp zelf. Toen we verder gingen
kijken vonden we wel 44 vogels! Vijftien waren er dood en de
rest hebben we opgewarmd en vrijgelaten nadat we afstand in
mm tussen de buitenste staartveer en de volgende staartveren
hadden opgemeten. Gebaseerd op kenmerken als de algehele
kleur van het verenkleed, afmetingen en de beschrijving van
het jeugdkleed met witte randjes kwamen we tot de conclusie
dat het allemaal gierzwaluwen waren van de nominaat vorm
apus apus. We namen ook de maten van de dode vogels en we
kwamen tot de conclusie dat deze ook binnen de voor de soort
geldende afmetingen vielen. De meeste dode vogels waren
juvenielen, die waarschijnlijk in de vroege uurtjes stierven
door blootstelling aan de vliegende storm.
Ik las in het boek Devil Birds (p 85) over gierzwaluwen die
in november 1976 op het erf lagen van een boerderij in Kitwe
bij de grens van Zambia en Kongo ( 013º S) nadat ze door een
plotselinge hagelstorm uit de lucht geregend waren. Eén ervan
was een gewone gierzwaluw in 1969 als nestjong geringd in
Engeland. In een ander kamp bij Arusha National Park bij
Mount Meru kunnen bij gunstige weersomstandigheden wel
acht soorten gierzwaluwen worden gezien waar onder de palmGierzwaluwen bulletin
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gierzwaluw, de Nyanza (= Victoria Meer) gierzwaluw, twee
grote alpengierzwaluwsoorten en onze gewone gierzwaluw met
de zwarte gierzwaluw die er veel op lijkt. Iedereen die van de
uitgestrekte luchten houdt zou ook van gierzwaluwen moeten
houden en dankbaar moeten zijn voor deze fantastische buien
die rond Kerstmis 2006 bij loodgrijze luchten naar beneden
zijn gehoosd, want het gevolg is een vochtige grond en een
overdadige plantengroei die een onbeschrijfelijke explosie van
verschillende insecten heeft veroorzaakt. De lucht in Tanzania
is dan een kaleidoscoop met kevers, motjes, vlinders en voortjagende gierzwaluwen in een door elkaar schietende combinatie van zwart wit en bruin.
Aan de oostkust was het interessant om te zien hoe tegen de
avond donderbuien van het land na 5 km boven het Oceaan
rif oploste. In de ervoor opstijgende lucht werden gewone
gierzwaluwen (Apus apus) voortgestuwd, die wolken insecten
vonden en laag boven de kust bleven jagen bij zware buien en
hoger bij lichte buitjes. In tegenstelling tot wat vaak wordt vermeld over hun zwijgzaamheid buiten de broedtijd schreeuwden
de vogels hier vaak minutenlang met hun kenmerkende contactroep! Op twee avonden stegen ze steeds hoger en zeilden
oostwaarts over de zee in de richting van Zanzibar Island, waar
de volgende dagen wel 200 jagende gierzwaluwen werden
gezien. Als ze in mei met koude tegenwind weer terugkeren
in de noordelijke atmosfeer, waarvan de conditie al langdurig
gestaag achteruit gaat, zullen velen hun oude nestplaatsen en
favoriete voedselgebieden in hun afwezigheid vernietigd zien
door het losgelaten beest van de “vooruitgang”. Ze zullen met
schreeuwende roekeloze duikvluchten een soort groepsprotest
houden tegen de ongeïnteresseerde “welvarende” stadsbevolking, inmiddels vervreemd van de natuur, waardoor zij niet
meer weten wat er nodig is om hun dierenleven te behouden.
Ze komen terug van acht maanden vliegen (wel 150.000 km)
in de voedselrijke luchten boven het eindeloze oeroude continent Afrika, waar de mensen arm zijn met een uitzichtloze
toekomst, maar waar de nog redelijk gezonde natuur zeer rijk
aan levensvormen is, en belanden dan boven het verstikkende
randstedelijk gebied om hun “insecten krill” weg te happen in
de aangetaste luchtoceaan er omheen.
De luchten van Afrika lijden wel degelijk aan de vergiftiging
van het Noorden met een langdurige achteruitgang van “overwinterende” gierzwaluwen wanneer ze tegen september weer
uit de (tot nu toe) insectenrijke noordelijke zomer terugkomen.
Op de kaart is te zien waar genoemde gebieden liggen, die
kijkers naar natuurfilms over Afrika bekend in de oren klinken.
De oudst bekende eerste mensen komen hier vandaan, wellicht
genoten zij onder heel andere omstandigheden ook al van die
mooie gierzwaluwen.

Tekening : G. Driessens



Kalk in gierzwaluweieren?
Marleen Andriessen
Op het internationale forum was een korte uitwisseling van
berichten te lezen over de vraag of er kalk in de eieren van de
Gierzwaluw zit.
Ulrich Tigges uit Berlijn, Duitsland nam de proef op de som
en nam een eierschaal uit de nestkast nadat de 2 jongen waren
uitgevlogen. Hij deed de eierschaal in een kopje en bedekte het
met azijn (5%). Daarna deed hij een stukje schaal van een kippenei in een ander kopje en voegde daar dezelfde hoeveelheid
azijn toe. Na 48 uur bleek dat de eierschaal van het kippenei
volledig was verdwenen. De eierschaal van de gierzwaluw
echter was nog geheel intact, maar zacht. Betekent dat nu dat er
geen kalk in een gierzwaluwei zit?

Louis-Philippe uit Heverlee, België vindt een gierzwaluwei
onder zijn kasten en schrijft dat het soepel aanvoelt en dat het
membraam niet los komt van het ei. Het geeft meer de indruk
van een ei van een reptiel.
Ook George Candelin uit Oxford, Engeland doet een duit in het
zakje door hierop te antwoorden dat de proef van Ulrich bevestigt wat zij in Oxford allang vermoedden: een gierzwaluwei bevat heel weinig kalk. Verwijderde eierschalen verschrompelen
maar onvruchtbaar gebleken eieren blijven hard. Misschien dat
een jong in het ei toch nog iets van het aanwezige maar weinige
kalk opneemt?
Zit er iemand in de zaal die dit kan en wil uitzoeken? Zo ja, laat
dat even weten.

REGIONIEUWS
Haarlem
De ontwikkeling van een gierzwaluwenkolonie
De ontwikkelingen gaan snel. Kwam ik vorig
jaar via mijn werk in contact met iemand van de
Gierzwaluwenwerkgroep Amsterdam, zo bereid ik
me nu al weer voor op het 2e seizoen waarin mijn
nestkasten hangen.
Vorig jaar ben ik in contact gekomen met een
medewerker van de Gierzwaluwenwerkgroep
Amsterdam, Thea Dammen. Ik was toen werkzaam
als bouwkundig uitvoerder op de renovatie van een
oude "Amsterdamse School" school (de Corelli
school). Een school met een groot schuin dak. Ik
kreeg een interessante uitleg over de gierzwaluw.
De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik toen
Begin van een gierzwaluwenkolonie
foto: H. Willemsen
nog niets van de gierzwaluw af wist.
Ik was gelijk om. Mij werden wat informatieboekjes
overhandigd en de vraag of ik aan mijn opdrachtgever wilde
Een van mijn belangrijkste vragen betrof het lokgeluid. Want
voorleggen of de mogelijkheid bestond om dakpannen te legbij het ophangen van de kasten heb ik een speaker in een van
gen voor gierzwaluwen. Er was niet veel voor nodig om mijn
de kasten geplaatst.
enthousiasme over te brengen op mijn opdrachtgever. Zo is het In eerste instantie begon ik de cd af te draaien ’s ochtends en
school-dak voorzien van 10 pannen keurig netjes op de noord- ’s avonds…..geen reacties. Ik draaide het hard af. Te hard bleek
gevel.
later. Uiteindelijk ben ik het geluid een stuk zachter en op
Maar het gewekte enthousiasme is niet weggezakt. Al snel
stelde ik mezelf de vraag of ik bij mij thuis ook nestgelegenheid kan creëren voor deze zeer intrigerende vogels?
Al surfend over het net las ik informatie over de gierzwaluw
en wat men allemaal kan doen om ze bij je thuis te krijgen. Ik
heb naar nestkasten gezocht die gemakkelijk onder een dakoverstek/dakgoot aangebracht kunnen worden. Om het geheel
wat grootser aan te pakken heb ik contact gezocht met mijn
twee buren. En na hun enthousiaste reactie hangen er nu 12
model Losser en 12 model Roosendaal. De kasten hangen aan
de zuidgevel. De warme kant, maar ze hangen in de schaduw
van de goot/overstek, dus de zonbeschijning is minimaal.
Nu terugkijkend op het eerste seizoen krijg ik zeer tevreden
een glimlach op mijn gezicht. Ik heb mijn ontwikkelingen
steeds gepost in het gierzwaluwen-forum op internet. En daar
bijzonder veel advies en tips voor terug gekregen.
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willekeurige momenten gaan draaien. Eigenlijk de momenten
dat de gierzwaluwen actief waren. Op de cd van Erich Kaiser
werd ook beter gereageerd……. Binnen 1 minuut grote squadrons gierzwaluwen die onder de goot voor mijn gevel langs
zoefden met een enkele aanhaker op de muur en aan de kasten.
Helaas is er nog niet gebroed dit jaar, maar kenners stellen me
gerust met het feit dat het al erg goed is dat de kasten ontdekt
zijn en begierd. Niet slecht voor een eerste jaar.

Ik heb het al gemeld in het forum dat er nu al verbeteringsplannen zijn. Ik ben bezig om een aantal van de kasten uit te rusten
met een observatiecamera en deze te verbinden aan een website
zodat jullie als mede gierzwaluwliefhebbers streaming online
van deze prachtige vogels kunnen meegenieten.
Hans Willemsen, Gierzwaluwenkolonie Regulierstraat
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Groningen
Uit de Groninger Gezindsbode, rubriek: Wonen & zo.

Renovatie in Vlissingen
Toen ik op woensdag 13 juli in Vlissingen was, ik woon
zelf in het niet ver daarvan liggende Middelburg, werd mijn
aandacht getrokken door het geluid van gierzwaluwen. Ik
zag toen dat deze gierzwaluwen zo nu en dan rondom twee
mannen vlogen die op een dak bezig waren. Van dat dak was
ongeveer een meter dakpannen verwijderd. Ik heb toen de
Dierenbescherming in Vlissingen gebeld en op de hoogte
gesteld.
Het gevolg leest u hieronder een van de twee artikeltjes die
verschenen: één op teletekst van Omroep Zeeland en de ander
in de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC). In het nieuws van
Omroep Zeeland werd een halve minuut aan het voorval gewijd compleet met prima beelden.

Sinds een paar jaar biedt de Groningse wijk Nijestee ruimte
aan de gierzwaluw. Op verzoek van de Gierzwaluwwerkgroep
Groningen worden bij nieuwbouw in oude stadswijken nestkasten in de gevel gemetseld of worden er ‘invliegpannen’ op het
dak geplaatst. De gierzwaluw is een beschermde en bedreigde
vogelsoort en daarom werkt Nijestee mee om de gierzwaluw in
het straatbeeld te houden.
In april 2007 zijn zes nestkasten ingemetseld in het nieuwe
appartementencomplex aan de Potgietersstraat in De Wijert.
In het voorjaar van 2006 zijn er in de nieuwe flat aan het
Linnaeusplein 10 nestkasten onder de dakrand geplaatst. Al
eerder zijn er bij de nieuwbouw op de Kop van de Oosterpoort
enkele neststenen in de spouwmuur gemetseld. In de
Oosterparkwijk en de Oosterpoort nestelen enkele kolonies
gierzwaluwen in gebouwen en onder daken. In de wijken De
Wijert, Lewenborg en Vinkhuizen staan veel gebouwen met
platte daken. In deze wijken komen op dit moment niet of nauwelijks gierzwaluwen voor. Nijestee hoopt met het aanbrengen
van nestkasten bij nieuwbouw in De Wijert, Lewenborg en
Vinkhuizen, deze stadsvogel ook hier een plek te geven om
zich thuis te voelen.

Ik heb de indruk dat de inspecteur doelbewust de pers heeft
ingeseind. Maar zeker weten doe ik dat niet.
Ik heb er tweeerlei gevoelens aan overgehouden: enerzijds
triest omdat enkele nestplaatsen vrijwel zeker totaal verstoord
zijn. Ook voor de bewoners en de aannemer is het niet leuk.
Anderzijds is het goed dat de inspectie zo snel heeft ingegrepen; het laat de andere nestgelegenheden gelukkig ongestoord.
Ook kan van deze berichtgeving een preventieve werking uitgaan.
Gerard Strien
Uit de PZC van 14 juni 2007
(Vlissingen) Bouw stil door gierzwaluwen
De inspecteur van de Dierenbescherming heeft gistermiddag de
renovatie van een viertal appartementen aan de Sottegemstraat
in Vlissingen stilgelegd. Onder de pannen van het gebouw
nestelen namelijk gierzwaluwen. Deze beschermde vogels
mogen niet gestoord worden tijdens het broeden.
Bouwbedrijf Joziasse mag pas na de bouwvak op 3 augustus
het werk hervatten. Dan zijn de zwaluwen weer vertrokken
naar het zuiden. Voor uitvoerder J. Jacobse van Joziasse is
het de eerste maal dat hij het werk heeft moeten stilleggen.
Hij weet nog niet of hij de kosten daarvan kan verhalen op de
eigenaar of dat het tot het risico van de aannemer behoort.
Inspecteur J. van Bruggen maak het niet vaak mee dat hij werk
moet stilleggen. Volgens hem hadden eigenaar en aannemers
kunnen weten dat er daar gierzwaluwen nestelen. Hij kondigde
gisteren aan dat hij de komende tijd intensief controleert of bij
renovatiewerkzaamheden broedende vogels worden vestoord.
Gierzwaluwen bulletin
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Nieuwbouw in Groningen

Groningen
Peter de Vries volgt vanuit zijn huis in de Acacialaan in de wijk
Selwerd een kleine kolonie gierzwaluwen die in de Prunuslaan
broeden. Hij denkt dat er zo’n 4 à 5 nesten zijn. De meeste
vogels vertrokken begin augustus. Op 18 augustus meldde
Peter dat er nog één paartje actief was. Op 6 september vliegt
een gierzwaluw nog steeds het nest in. De laatste keer dat hij
ze ziet is op 8 of 9 september, 3 stuks hoog in de lucht. Peter
is er achter gekomen dat het observeren van gierzwaluwen niet
gemakkelijk is, het vraagt veel geduld en dus tijd maar het is
wel heeeeeeeel leuk.
Marleen Andriessen
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vogelvriendelijk mogelijk in te richten. Dit betekent bijvoorbeeld dat bij de ontwikkeling van nieuwe projecten vooraf
al wordt gekeken naar nestplaatsen van vogels. Ook bij het
beheer van het openbaar groen wordt rekening gehouden met
de vogels.
Bij het Masterplan Centrum Hardenberg speelt de vogel ook
een belangrijke rol. Door de nieuwbouw gaan nestplaatsen verloren. Dit wordt gecompenseerd door in de nieuwe projecten
zo mogelijk plek te maken voor de vogels. Zo zal er binnenkort
ook iets voor de stadsvogels gaan gebeuren in blok I op de
markt, gaf wethouder Prinsse maandag bij het LOC aan.
Ontvangen van André Boonstra

Trotse wethouder Janssen en enthousiaste 'Spectrum' leerlingen

Hattem

Gierzwaluwen welkom bij LOC Hardenberg

Hattem ‘miegelt van de gierzwaluwen’
door Roel Kleine van de Stentor

Aan de gevel aan de noordzijde van het Lokaal Opleidingen
Centrum in Hardenberg komen vijftig nestkastjes voor gierzwaluwen. De kastjes bieden plaats aan honderd paartjes
gierzwaluwen. Als start voor de plaatsing van de nestkastjes
werden maandagmiddag de eerste twee exemplaren (van het
zogenaamde Groothuis-model) met een hoogwerker geplaatst
door de wethouders, Douwe Prinsse en Jannes Janssen, dit met
hulp van leerlingen van basisschool ’t Spectrum.
Voorafgaand aan de plaatsing van de kastjes legde vogelaar Johan Poffers, voortrekker van het stadsvogelproject in
Hardenberg, de kinderen uit wat er allemaal op vogelgebied
was gebeurd nadat hij in 2001 van de school een cheque ter
waarde van 400 euro had gekregen. Hij gaf onder meer aan
dat hij het geld ‘had laten groeien‘ en eerst geprobeerd had
andere mensen warm te maken voor het stadsvogelproject. Dat
lukte wonderwel want in 2002 kreeg hij de Commissaris van
de Koningin in Overijssel zover dat deze ambassadeur van het
stadsvogelproject wilde worden,‘ vertelde Poffers. Hij uitte
ook veel waardering voor de medewerking van het gemeentebestuur en de ambtenaren binnen het gemeentehuis.
Van het geld van ‘t Spectrum werden onder meer ook
nestkastjes betaald. De kastjes zijn gemaakt bij HACO
Bouwopleiding met Emiel Ekkel uit Bruchterveld als ‘supervisor‘. Emiel ging maandagmiddag met wethouder Prinsse
de hoogwerker in om het eerste kastje aan de muur te slaan.
Daarna plaatste wethouder Janssen het tweede kastje met hulp
van de ‘Spectrum-kinderen‘. ‘We kunnen er meer dan trots op
zijn wat er allemaal in Hardenberg in gang is gezet voor de
stadsvogels‘, aldus Poffers.
De nestkastjes hangen op ongeveer 8,5 meter hoogte aan de
gevel van het LOC, aan de kant van appartementencomplex
Bisschopshof. Op deze manier hangen de kastjes het grootste
deel van de dag in de schaduw en wordt het er niet te warm.
De kastjes zijn gemaakt door Haco Bouwopleiding. Ze hebben
een schuin dak, zodat er geen duiven op kunnen zitten.

HATTEM - Waakzaamheid blijft geboden. Daar kwam gierzwaluwenwacht Harry van Diepen uit Epe deze week achter
toen hij een bezoekje bracht aan Hattem om een ontsnapte
edelpapegaai naar een opvangadres te brengen.
Van Diepen kwam in een woonwijk (Van Heeckerenkamp)
terecht waar het naar zijn zeggen ‘miegelde van de gierzwaluwen’. Dat wijkbewoners soms amper weet hebben van de aanwezigheid van deze beschermde vogel ondervond Van Diepen
even later.
De Epenaar zelf daarentegen viel het onmiddellijk op dat er wel
erg veel gierzwaluwen door het zwerk schoten.
“In ons land heb ik er nog nooit zoveel bij elkaar gezien rondom een woning”, meldt Van Diepen.
Opvallend, vond de Epenaar, omdat hij veronderstelde dat de
meeste gierzwaluwen in het oude stadscentrum voorkomen. De
wijk waarin Van Diepen de gierzwaluw in groten getale aantrof
is bepaald geen middeleeuwse woonwijk.
Enige bezorgdheid maakte zich van Van Diepen meester toen
hij zag dat er aan de Maeskamp bouwvakkers bezig waren ‘een
dak te vernieuwen’ van een tussenwoning.
“Gierzwaluwen vlogen er wel heen, maar ik weet niet of er
door de bouwactiviteiten nesten verloren zijn gegaan”.
Juist daarmee moet volgens hem rekening worden gehouden als
de gierzwaluwen in ons land verblijven. Dat is in de maanden
mei, juni en juli.
Van Diepen die ook lid is van de vereniging van
Gierzwaluwenbescherming Nederland, zegt dat hij bouwbedrijven en woningstichting regelmatig benadert en informeert
over de omgeving van de gierzwaluw.
Dan kunnen ze er rekening mee houden en zo mogelijk voorzieningen aanbrengen voor de vogel.

De nestkastjes passen binnen de stadsvogelcampagne van de
Vogelbescherming Nederland waar de gemeente Hardenberg
aan mee doet. Deze campagne is erop gericht om de stad zo
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Gierzwaluwen bulletin

2007 - 2

Gierzwaluwsucces in Hoorn

Harlingen

Vorig jaar op 16 mei heb ik een gierzwaluwvoorlichtingsavond
bijgewoond in het Pakhuis in Hoorn. Deze bijeenkomst was
georganiseerd voor de gidsen en vrijwilligers van Oud Hoorn.
Omdat ik me al sinds 1990 in Amsterdam en omgeving bezig
houd met het plaatsen van nestgelegenheid voor gierzwaluwen
leek het me leuk deze voorlichtings avond, hoewel ik geen
vrijwilliger of gids van Oud Hoorn ben, bij te wonen.
Ondanks dat ik veel van de gierzwaluw afweet was het een
gezellige en inspirerende avond. Omdat ik de resultaten van de
geplaatste kastjes in Amsterdam nooit zag had ik besloten mijn
huis aan de Koperslager van nestkasten te voorzien.
In maart dit jaar heb ik zes kastjes getimmerd op de zolder met
de vliegopeningen in de houten gevelbekleding.
Ik heb een cd aangevraagd met lokgeluiden en ben deze vanaf
eind april af gaan draaien vanuit een nestkast.
Omdat er in de Risdam Zuid weinig gierzwaluwen rondvliegen
verbaasde het mij dat op donderdag 24 mei een vijftal gierzwaluwen met een hoop herrie rond de nestopeningen vlogen.
Vrijdagavond 25 mei vlogen er opnieuw een aantal rond en
deden pogingen de nesten in te komen.
Om half negen wist een exemplaar succes te boeken.
Op zaterdagochtend 26 mei was er opnieuw een aantal zwaluwen aan het rondvliegen zonder dat de cd-speler aan stond.
Één zwaluw deed een aantal pogingen een kastje in te vliegen
maar gleed steeds weg.
Het leek of aanhaken met de klauwtjes mislukte. Ik heb toen
het hout onder de vliegopeningen wat opgeruwd met een verfkrabber. Binnen een kwartier lukte het verschillende zwaluwen
de nesten binnen te gaan.
Van de zes nestruimten heb ik er drie vooraf voorzien van
nestmateriaal (gedroogd taai gras en wat mos. Al deze drie de
nesten werden deze dag regelmatig bezocht.

Uit een artikel in de Harlinger Courant van 24-8-'07

Sinds die tijd zie ik regelmatig zwaluwen de nesten in en
uitvliegen en zoals het er nu uit ziet wordt er in twee nesten
gebroed. Af en toe gieren er een vijf- zestal zwaluwen rond het
huis die achter elkaar aanjagen.
Het is een vertrouwd geluid dat ik, sinds ik niet meer in de
binnenstad van Hoorn woon, miste.
Jan Groot

Dat gierzwaluwen afhankelijk van ons zijn bleek dit jaar in
Harlingen. Dit door verbouwingen aan daken. Volgens de
vogelwet mag men de vogels niet verstoren bij het broeden en
groot brengen (periode juni, juli, half augustus).
Dit jaar heb ik, net als twaalf jaar terug, heel Harlingen in
kaart gebracht waar de soort tot broeden kwam. Daar de soort
een kolonievogel is, heb ik de kolonies geteld en kwam ik op
negentien stuks met een kleine 800 paartjes.
Problemen deden zich voor bij pakhuis De Zon, Zuiderhaven,
Noorderhaven 33 en Heiligeweg 48.
Pakhuis de Zon wilde in eerste instantie niet meewerken aan
een oplossing. Onder de dreiging dat de Algemene Inspectie
Dienst het werk kon stop zetten, ging men om. Door onderhandelingen zijn we tot het besluit gekomen dat nestgelgenheid door de Bond van Friese Vogelwachten zal worden
aangebracht. Dit zullen we ook proberen te bereiken bij de
Bouwvereniging.
De AID is niet altijd goed bereikbaar. We moeten dan de
hulp van de plaatselijke politie inschakelen. Dat gaat soms
moeilijk en soms helemaal niet. We hebben de burgemeester
van Harlingen hierover een brief gestuurd en daarin om zijn
medewerking gevraagd. Tot nu toe hebben we nog geen antwoord gekregen. Wel is met de desbetreffende ambtenaren van
bouw-en woningtoezicht afgesproken dat zij een overzicht van
de in kaart gebrachte gierzwaluw kolonies in hun bezit krijgen. Ze kunnen dan bij een aanvraag voor verbouwing aan het
dak de instructies meegeven dat de eventueel daar broedende
vogels niet mogen worden verstoord in de broedtijd.
Piet de Bruin

Kampen
In Kampen worden de gierzwaluwen in hun voortbestaan
bedreigd door te weinig nestruimten. Deze verdwijnen door
nieuwbouw en renovatiewerkzaamheden aan huizen en kantoren. Gelukkig zijn er gepassioneerde gierzwaluwliefhebbers als
Henk van Vuure. Hij spant zich in om de meer dan 200 paartjes
gierzwaluwen voor de stad te behouden.
Er wordt bijv. bij particulieren speciale nestkasten opgehangen. Hij wijst de gemeente op publieke gebouwen waar met
enige inspanning broedplekken behouden kunnen blijven. Door
overleg met de woningbouwvereniging Delta Wonen zijn in de
nieuwbouw van de Oranjewijk voorzieningen getroffen waarin
gierzwaluwen kunnen nestelen. In de muur zijn twaalf neststenen verwerkt. Ook rekent hij erop dat er neststenen verwerkt
gaan worden in nieuwbouwflats op het Birkt terrein.
Uit: Nieuws uit Kampen en omstreken, Ratelaar 101

De ingangen van de kasten
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Goes bekommert zich om stadsvogel

Groningen

De alarmerende achteruitgang van het aantal stadsvogels als de
huismus en de gierzwaluw was voor de SGP/CU-fractie in de
gemeenteraad van Goes een reden om in actie te komen.
Het was Henk Middelkoop opgevallen dat er in Vlissingen en
Middelburg veel meer waargenomen gierzwaluwen een plek
hebben om een nest te maken dan in zijn woonplaats Goes.
In een motie heeft de fractie hier aandacht voor gevraagd. De
fracties willen in Goes meer gastvrijheid voor de vogels en
willen voorzieningen zoals vogelvriendelijke dakpannen en
oeverzwaluwwanden. Ondertussen had Henk Middelkoop in
het geheim dakpannen van de SGP/CU raadsleden omgebouwd
tot gierzwaluwdakpannen. De twintig huifjes en de daarbij
behorende dvd heeft GBN op zijn verzoek toegezonden. Deze
reactie kregen we nadat de dakpannen waren omgebouwd.
“Ik heb de dvd bekeken en ik ben vervolgens aan de slag
gegaan. Helaas lukte het met de decoupeerzaag niet. De betonpannen die ik gekregen had van de raadsleden zijn te hard.
Daarom heb ik toch maar de slijptol gepakt. Dat ging overigens
prima. De montagekit heb ik vervangen door zwarte polymaxkit. Deze is UV-bestendig. Verder heb ik nog een keer extra
afgekit. Ik geef de pannen door aan anderen en lekkages zou
erg vervelend zijn. Op de foto’s zie je mijn werkplaatsje en het
eindresultaat. Door jullie tip om de kit in te strooien met slijpsel ziet het er erg mooi uit.”
De motie werd ’s avonds aangenomen. Zaterdag werden de
daken van de huizen van SGP/CU-raadsleden als eerste voorzien van enkele gierzwaluwpannen.
De bedoeling van deze ludieke actie is om burgers te enthousiasmeren om gierzwaluwdakpannen op hun dak te plaatsen.
Zij kunnen maximaal 4 pannen (ivm kolonievogel) inleveren
bij de gemeente, want bijna iedereen heeft wel wat extra pannen liggen. Er wordt gekeken of de dakoriëntatie en hellingshoek van het dak aan de voorwaarde voldoen. Vervolgens gaat
de sociale werkplaats in Goes de pannen voorzien van huifjes
(werkproject). Als de pannen klaar zijn kunnen de burgers hun
gierzwaluwdakpannen afhalen en deze dan zelf op het dak
plaatsen.

In GierzwaluwenBulletin 2 van november 2006 stond een
artikel over de besteding van afscheidsgelden bij de pensioenering van hoofddocent A.J. Scheffer. Zijn wens ging hierdoor
in vervulling: 10 gierzwaluwen kasten inmetselen in de nieuwbouw van het UMCG.

Marjo van der Lelie

Hieronder het succesvolle resultaat.
Dat kolonisatie inderdaad niet lang op zich liet wachten bleek
op 15 juni 2007. Tijdens de opnames van een reportage over de
ingemetselde gierzwaluwkasten voor de ziekenhuis-tv zag een
van de aanwezigen twee gierzwaluwen uit de meest oostelijke
nestkast komen. Toen we vervolgens op het dak stonden kwamen ook een aantal malen gierzwaluwen vlak langs het gebouw
suizen. Latere waarnemingen van andere mensen bevestigen
de aanwezigheid van gierzwaluwen in ten minste twee van
de nestkasten. Een voorbeeld van een zeer snelle kolonisatie
zonder dat er al lokgeluiden waren gebruikt.
Rob Lindeboom, Gierzwaluwwerkgroep Groningen

Renovatie in Heemstede
Gemma Terpstra uit Haarlem, lid van de Gierzwaluwwerkgroep
in die stad, zag tijdens een fietstochtje (begin juni) door
Heemstede veel gierzwaluwen rond een huis vliegen dat in de
steigers stond. Een deel van het dak was er al af; een ander
deel was bedekt met oranje dekzeil.
Ze schrok vreselijk en is onmiddellijk naar het betreffende huis
gefietst en heeft de eigenaar aangesproken en zoals wel vaker
voorkomt, wist hij van niets. Hij had de vogels wel gezien
maar had zich niet gerealiseerd dat ze bij hem onder het dak
broedden. Gemma belde met mij, nadat ze al geprobeerd had
andere leden van de werkgroep te bereiken. Een dag later, op
11 juni, ben ik met haar naar de huiseigenaar gegaan om met
hem te praten. Inmiddels had meneer zijn huiswerk gedaan.
Op onze website gekeken en vastgesteld dat hij in overtreding
was. Hij had zijn aannemer al gesommeerd te stoppen met de
werkzaamheden aan het dak totdat de vogels waren uitgevlogen. Die vond dat helemaal niets, maar had geen andere keus
dan even wat ander werk te verzinnen. We zijn op de zolder
geweest en we konden in ieder geval één gierzwaluw op een
nest zien zitten. We vermoedden dat op identieke plekken ook
gierzwaluwen zouden broeden en dat bleek correct. Meneer
heeft al die plekken aangepast en ze weer geschikt laten maken
zodat de vogels weer naar binnen konden. Op een paar plekken waren de nesten door de werkzaamheden verdwenen, toch
kwamen ze daar weer invliegen. Ook heeft hij gierzwaluwdakpannen laten plaatsen.
Gemma hield het huis nauwlettend in de gaten en heeft meermalen met het echtpaar over de gierzwaluwsituatie gesproken.
Ook hier toch weer een aantal nesten verdwenen maar andere
behouden en nieuwe nestgelegenheid geschapen dankzij
Gemma’s oplettendheid.
Marleen Andriessen

Voordorp (Utrecht)
Henk Middelskoop's 'huiswerk'
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foto: H. Middelkoop

Sinds het vroege voorjaar 2007 heb ik 2 nestkasten onder
de dakgoot aan mijn huis hangen. Het betreft een huis in het
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ecologisch woningbouwproject “Het Groene Dak” in de wijk
Voordorp. Voordorp is een in 1993 opgeleverde nieuwbouwwijk, gelegen aan de noordoost rand van Utrecht. De gemeente
kwam aan een verzoek van bewoners tegemoet om extra
broedgelegenheid voor gierzwaluwen te creëren. We hadden
in ons ecologisch project al wel gierzwaluwdakpannen, maar
die hebben nooit tot enig resultaat geleid. De gemeente gaf nu
een flinke korting op de aanschaf van gierzwaluwnestkasten.
Daarnaast werd de mogelijkheid geboden om met geluid de
gierzwaluwen naar de nestkasten te lokken i.c. verleiden.
Voordat ik hiermee ongeveer eind april begon, zat er al een
spreeuwenpaar in de bovenste nestkast. Op zich bleek dat
geen belemmering te zijn voor de gierzwaluwen om zich toch
op die kast te oriënteren. De rotzooi, die spreeuwen achterlaten in de vorm van witte poepstrepen op de nestkasten en
uithangende strootjes uit de vliegopening, blijken waardevolle
markeringen voor de gierzwaluwen. Ik had 2 geluidsboxjes
in een uitklapbovenraampje geplaatst op ca. 30 cm. van de 2
onder elkaar hangende nestkasten. Door het grote raam onder
het bovenraampje, had ik mooi uitzicht op de 2 nestkasten en
kon ik, zittend op een vissersstoeltje, van binnenuit observeren
van ca. 3 meter afstand. Welnu, het gebruik van geluid heeft
absoluut succes gebracht. Al na enkele dagen kwamen de
gierzwaluwen laag voorbij vliegen, om en nabij de nestkasten
en reageerden op het geluid door terug te krijsen (gieren). Dit
heeft zich in de loop van de maanden mei en juni regelmatig
herhaald. Daarnaast klampten ze zich meerdere malen aan de
kasten vast. Op vrijdag 22 juni 2007 heb ik zelf voor het eerst
tot 3 keer toe een gierzwaluw uit de bovenste kast zien komen.
Toevallig kwam op diezelfde dag ‘s avonds Rick Wortelboer
van GBN bij mij langs, omdat hij vernomen had over gierzwaluwactiviteiten in Voordorp. Ik ben een paar dagen later lid
geworden van de GBN.
Op de volgende dag, zaterdag 23 juni, heb ik vanaf mijn vissersstoeltje kunnen waarnemen hoe een gierzwaluw
rechtstreeks de bovenste nestkast invloog, alsof hij/zij bekend
was met de kast en op een moment dat het begon te regenen.
Van buiten, onder een elzenboom heb ik de kast vervolgens
geobserveerd en kon zijn kopje duidelijk zien achter het vlieggat. Toen de regen na 10 minuten voorbij was, kwam de gierzwaluw de kast weer uit.
Het reageren op geluid, het wildkrijsend rondom de kasten
vliegen, het laag vliegen in de straat, het aanklampen aan de
kasten en de kast invliegen is in de maand juli herhaaldelijk
doorgegaan. Ik heb niet kunnen constateren of er een gierzwaluw is blijven overnachten in de kast. Ik heb in de wijk
Voordorp steeds een groep zien rondvliegen variërend van
2 tot 4 tot maximaal 8 gierzwaluwen, waarvan er een aantal
absoluut reageerden op het geluid en zeer geïnteresseerd waren
in mijn nestkasten.
Van 1 augustus tot 20 augustus 2007 was ik op vakantie in
Noorwegen en ik heb niet kunnen waarnemen wanneer de
gierzwaluwen uit Voordorp zijn vertrokken. Ik hoop dat “mijn
gierzwaluwen” de terugtocht naar Afrika (30° NBr tot 30°
ZBr) hebben overleefd en dat ze de tocht naar Nederland (ca.
52° NBr) in 2008 belonen met een broedplaats in mijn kasten
(zonder spreeuwen?!). Ik ga een camera aanvragen bij GBN
om dit te observeren.

Nijmegen

Mark van Ree
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Een gierzwaluw in mensenhanden
Het scheelde niet veel of de vogelopvang had van mij een gierzwaluw gehad. Afgelopen vrijdag was ik ziek en wat was ik
daar uiteindelijk blij mee!
Heel even buiten zittend om wat kracht van de zon te krijgen,
hoorde ik een zachte plof en zag vervolgens één van mijn katten wat lage kruiden inschieten.
Voor mij een sein om er onmiddellijk achteraan te hollen. In de
verwachting dat Balou (zo heet deze kat) een muis of vlinder
had gevangen, was mijn verbazing des te groter toen bleek
dat ze bovenop een onfortuinlijke gierzwaluw was gesprongen. Kennelijk een jong dat een mislukte eerste vlucht had
geprobeerd. Balou liet zich gelukkig redelijk gemakkelijk
weg dirigeren. Het zwaluwjong was helemaal over de toeren,
hijgend met het bekje wijd open. Na een snelle check of er
geen verwondingen waren, heb ik het jong teruggezet in de
nestopening onder het overstek. Het jong zat daar echter na een
half uur nog en ik besloot een schoenendoos gereed te maken
met een theedoek erin voor transport, want ik dacht: “Dat gaat
niet goed”. Toen ik met de schoenendoos terugkwam was de
zwaluw echter verdwenen. Het moment suprème heb ik gemist, maar ik vermoed dat het diertje het nest in is gegaan.
Heb wel ouders zien terugkomen op het nest onder luid gepiep
van de jongen. En ben geen jonge zwaluwen meer op de grond
tegengekomen (en gelukkig ook geen veren).
Wat een bijzonder moment te ontdekken dat je een gierzwaluw
in handen houdt, in plaats van de verwachte muis of vlinder.
Ziek zijn is dus nuttig en niemand die mij nog van het tegendeel kan overtuigen!
Eline Lauret

Foto: W. Smeets

IJmuiden
Ik had al twee nestkasten onder de oversteek aan de zuidkant
van ons huis in IJmuiden; onze buren enige tijd later ook. De
gierzwaluwen leken daar echter geen interesse in te hebben.
Afgelopen herfst hebben we een verdieping op ons huis gezet.
Dat was een mooi moment om kasten in te bouwen. Na een
week of wat muziek maken hebben de gierzwaluwen de nieuwe kasten gevonden en komen nu onder luid kabaal de boel
inspecteren - wat zijn ze groot van dichtbij! Nu maar hopen
dat ze volgend jaar komen broeden!
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Wolphaartsdijk
Gierzwaluwen,een nieuwe hobby is geboren.
Mei 2004 heb ik het ouderlijk huis gekocht. Het dak heeft één
helft met een zeer flauwe dakhelling van ca. 30 º, de andere
helft met een normale dakhelling. In diverse gaten net boven
en onder de goot en onder de scheefliggende dakpannen zaten
(schat ik nu) 4 paartjes gierzwaluwen. Dat wist ik echter toen
niet. In de maanden mei en juni 2004 is er fors verbouwd, er
is ook een nieuw dak aangebracht. Pas met het verwijderen
van de dakpannen zagen we de nesten zitten, in sommige
lagen zelfs al eieren. En nog besefte ik pas achteraf dat het
geen merels o.i.d. waren, maar gierzwaluwen. Ik had niet het
verband gelegd met de veelvuldig overvliegende vogels en het
nestelen onder de pannen.
Dat het aangemeld moest worden bij de gemeente wist ik ook
niet. Na de verbouwing, toen ik weer meer tijd had, ben ik me
er pas in gaan verdiepen.
Begin 2005 heb ik een 10-tal ventilatiepannen OVH 201
gekocht bij de fa. Lafarge. De
pannen waren € 10 per stuk
(voor echte gierzwaluwpannen
betaal je zeker € 25). Ik heb de
“spijltjes” er tussen uitgezaagd
tot ongeveer de juiste opening ontstond en ze vervolgens
op diverse plaatsen op het
dak gelegd. Acht stuks op de
oostkant en twee stuks op de
westkant van het dak. Ze zijn
op ongeveer een plaats gelegd
waarvan ik dacht dat daar
De vier kasten
vroeger een opening was geweest. De vogels hebben een
vrije aan en uitvliegroute. Omdat het nieuwe dak na de verbouwing nu ook dezelfde flauwe helling van 30º had gekregen, had ik weinig hoop dat de vogels er terug zouden komen.
In 2005 vlogen er wel vogels rond, maar geen enkele dakpan
werd bevolkt. Achteraf zeg ik dat ik toen misschien niet goed
heb opgelet, maar ja ik wist toen niet waar ik op moest letten
en wanneer ik op moest letten.
Toen ik op 25 april 2006 in de tuin bezig was ik er tot mijn
verrassing een gierzwaluw invliegen, Het was bijna helemaal
van onderen bij de goot. Ik kan wel zeggen dat de verslaving
toen is begonnen. Het is zo erg dat ik sindsdien regelmatig
voor gek wordt verklaard wanneer ik bij goed en bij slecht
weer na negen uur ’s avonds nog naar het dak en de lucht sta
te turen. In het gierzwaluwen seizoen van 2006 waren er 3 jongen. (Kwik, Kwek en Kwak). Ik had twee gierzwaluwdakpannen neer gelegd met 2 gewone pannen ertussen en ik zag de
jongen nu eens vanuit de ene ventilatiepan naar buiten kijken
en dan weer vanuit de andere. Ook vlogen de ouders, dit was
meestal de 2e binnen vliegende vogel, niet altijd hetzelfde
invliegopening gebruiken. De jonge vogels zijn 13 augustus
uitgevlogen. In oktober heb ik de pan opgelicht en het nest
bewonderd. In 2006 heb ik wel andere gierzwaluwen vlakbij
de nok zien aanvliegen, hier lagen helaas geen gierzwaluwdakpannen.
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Januari 2007 heb ik diverse pannen verlegd om ze wat meer
bij elkaar te krijgen. Behalve de al in gebruik genomen dakpan
natuurlijk. De 2e in dezelfde rij heb ik 1 rij omhoog gelegd.
Tevens heb ik in de nok aan de noordkant van het huis een
4-tal rechthoekige kasten opgehangen. Helaas is de overstek
van het huis niet erg diep, waardoor ze wat uitsteken. Het is
geen mooi gezicht. Op de noordkant van het dak heb ik uit
een 4 tal kantpannen een vliegopening geboord en gezaagd en
ervoor gezorgd dat daarachter nest ruimte is ontstaan. (Zie foto
3 helemaal rechts) Op deze nestkasten heb ik een luidspreker
geplaatst die ik heb aangesloten op een CDspeler.
Ik heb het gierzwaluwgekrijs gekregen van Rosanne van
Oudheusden en deze gebrand. Toen de hele installatie op de
zolder klaar gezet. Als laatste heb ik onder de dakgoot op het
oosten nog een houten nestkast (type Zeist opgehangen).
En nu maar wachten tot 2007.
In 2007 is de eerste vogel op 28 april, in het oude nest, terug
gekomen. Een week later vloog in een 2e pan vlak daarbij een
2e koppel. Toen ze er eenmaal
waren, en ik in de lucht nog
meer vogels zag vliegen, heb
ik regelmatig de CD speler
aangezet. En wat bleek. De
nestkasten en de kantpannen
werden tijdens het afspelen
geregeld aangevlogen. Langer
afspelen dan een half uur
bleek niet nodig want dan
verdween de interesse weer.
Ik heb het geluid in mei 1
of 2 maal per week herhaald.
foto: W. Beeke Uiteindelijk is er een paartje
gaan ‘wonen’ in één van de nokpannen. Dat was nadat haast
alle vier de kasten bezocht maar afgekeurd waren. Waarom ze
afgekeurd werden is me een raadsel.
Als toegift is er ook een paartje in een verbouwde ventilatiepan aan de westkant gaan wonen. Deze pannen liggen halverwege het dak. Het zou me niet verbazen als er zelfs 2 paartjes
zijn gaan nestelen. Het eerste paartje heeft dit jaar 1 jong groot
gebracht (Corrie). De rest heeft, volgens mij, waarschijnlijk
geen jongen gehad. Ik heb nog niet onder de pannen gekeken.
Het gedrag van de nieuwe koppels vond ik anders dan van het
eerst broedende paar.
Ze zijn onrustig, ze hebben meer moeite met invliegen en ze
zijn onregelmatiger aanwezig.
Iets verderop in onze straat is ook een huis verbouwd waar met
gierzwaluwennestplaatsen in zaten. Ik vermoed dat er vogels
van dat huis naar ons zijn gekomen. De vogels zijn in onze
vakantie waarschijnlijk rond 6 augustus vertrokken.
Het dak heeft een erge flauwe helling (te flauw volgens allerlei artikelen), desondanks is het aan/invliegen altijd leuk om
te zien, soms zijn er drie of vier pogingen nodig, zeker met
veel zijwind. Ook heeft de ene vogel er meer moeite mee dan
de andere. Ik heb het idee dat de tweede vogel er meer moeite
mee heeft dan de eerste vogel. Als we op het dakterras zitten, kunnen we alles goed zien aanvliegen ook de licht scheef
liggende kantpan.
Gierzwaluwen bulletin
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De gierzwaluwen onder de pannen vlak bij de goot hebben een
mooie aanvlieg route. Soms tot vliegen ze 2 m boven de grond
en vliegen daarna net voor de goot naar boven zo het nest in.
Vooral de kat vindt dit spannend.
Ik ga in oktober de pannen, behalve natuurlijk de bewoonde,
die op het oosten liggen nogmaals verleggen.
Voor een tweetal pannen is de vliegroute, denk ik, niet zo
goed. Ook denk ik een webcam te plaatsen in de bewoonde
kantpan. Er is daar iets meer ruimte dan onder een ventilatiepan.
De CD hoef ik niet meer te gebruiken, denk ik, omdat alle
kanten, behalve de zuidkant, nu bewoond worden. Op het
zuiden zal ik maar geen moeite doen. Ik verwacht dat de
overige dakpannen ook wel bezet raken, gezien het schijnbare
gemak waarmee ik nu al vijf paartjes heb kunnen lokken.
Waarom de nestkasten niet in gebruik zijn genomen weet ik
niet. Misschien te groot. Ze zijn toch volgens de bouwtekening
gemaakt.
Totaal heb ik nu dus tien ventilatiepannen, vier kantpannen
en vijf houten nestkasten aan en op mijn huis. Deze winter ga
ik misschien de houtenkasten die op het noorden hangen vervangen door wat elegantere minder diepe kasten. Ze zijn nu
toch nog niet bewoond en minder uitstekende kasten staat wat
netter. De gewone kasten hang ik dan op het westen op onder
de goot.
Dan de situatie in ons dorp.
Er zijn nog 5 kolonies, 4 kleine van ca 6 vogels en 1 grote van
misschien wel 20 vogels. Deze laatste zitten op het dak van
een voormalig hotel met een groot en slecht onderhouden dak.
De nesten van de kleinere kolonies weet ik nog niet precies te
zitten.
In het nabije stadje Goes zijn er boven het oude centrum veel
gierzwaluwen. Ik moet daar toch eens wat tellingen gaan
doen, het zijn er meer dan 100 schat ik. Zoals ik in het bulletin
gelezen heb kan ik de gemeente Goes benaderen als er huizen
met gierzwaluwen verbouwd gaan worden.
Dit ga ik zeker doen.
Tot zover mijn verhaal. Ik heb er een nieuwe hobby bij.
Wim Beeke

Een verkendend jong

foto: L. Wientjes

Gierzwaluwen in De Wijk 2007
Ook dit jaar zaten we weer met spanning uit te kijken, wanneer
we onze snelle gevleugelde vrienden voor het eerst zouden
zien. Op 24 april zag ik drie vogels vliegen boven Meppel. Het
was die dag 24 graden.
De volgende dag zag ik boven ons huis in De Wijk (Dr) twee
gierzwaluwen vliegen. We hebben zelf vier gierzwaluwdakpannen op de noordkant van ons huis liggen. Sinds vijf jaar is er
één pan met wisselend succes bewoond Het eerste en tweede
jaar waren er geen jonge vogels, in het derde jaar zijn er twee
jongen uitgevlogen en in het vierde jaar waren er weer geen
jonge vogels. De ander drie pannen werden niet bezocht of
aangevlogen. Er vlogen wel groepjes van acht of soms wel
twaalf gierzwaluwen boven ons huis.
Dit jaar 2007, is er één jong uitgevlogen. Op 2 mei zagen we
om 21.15 uur de eerste gierzwaluw het nest binnen vliegen.
Drie dagen later vlogen er om dezelfde tijd twee gierzwaluwen
de nestruimte binnen. In deze periode was het warm en droog
weer. De daarop volgende dagen zagen we met regelmatig
het paartje in en uit vliegen Er was geen enkel teken dat er al
jonge vogels waren. Omstreeks 1 augustus begon het vaste
paartje met meer regelmaat in te vliegen.’s Avonds vlogen
beide vogels achter elkaar het nest binnen om de nacht door te
brengen.Vanaf 17 augustus zagen we de vogels overdag om het
halve uur het nest in en uit vliegen. Mijn vrouw kon de jongen horen pieperen! Van 17 augustus tot 1 september zagen
we steeds twee gierzwaluwen nog laat ’s avonds naar binnen
vliegen Na die tijd kwam er ‘s avonds nog maar één invliegen.
Het leek erop dat er al één ouder vogel vertrokken was. Op 16
september kon je voor het eerst een wit smoeltje uit de nestopening zien loeren. Er was kennelijk maar één jong. Nu maar
hopen dat hij/zij snel uit zal vliegen, want de weersvooruitzichten waren niet al te best. Op 20 september om 19.45 uur vliegt
er één oudervogel in. Er is geen begroeting meer hoorbaar.
Waarschijnlijk was dit late jong die dag uitgevlogen. Op 22
september zagen we rond 9.00 uur nog één gierzwaluw rondjes
vliegen boven ons huis. De vogel vertrok daarna in zuidwestelijke richting.
Een geweldig afscheid na een mooi lang gierzwaluwen seizoen.

De uitgezaagde kantpannen
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Dedemsvaart

Breezand
Naar aanleiding van het artikel
over gierzwaluwen in bomen, kan
ik melden dat bij een kennis van
mij in Breezand ook een gierzwaluw in een boom broedt. Het
paartje heeft gebruik genomen van
een spreeuwen/ ex bonte spechtkast. Deze kast hangt in een boom
die voor het huis staat waar gierzwaluwen onder het dak broeden.
De gierzwaluw weet met gemak
de hoogte naar de opening van de
Alle deze foto's: H. Post
kast te overwinnen.
Bij Cor en Annie broeden ieder jaar zo’n 16 paartjes onder de
dakpannen, in nestkasten of andere openingen aan en rond hun
huis. Cor houdt al jaren de gegevens van de gierzwaluwen op
een plattegrond en in een boek bij.
Omdat een gierzwaluw succesvol heeft gebroed in de spreeuwenkast is de kolonie in 2007 weer groter dan vorig jaar.
Aan mijn huis in Julianadorp heb ik ook de nestgelegenheid
uitgebreid. Dit door eigenlijk een betrekkelijk simpele oplossing. Ik heb de opening onder een dakpan namelijk met een
kegje iets opgehoogd. Het werd direct een succes (zie foto).
Op een aantal dakpannen heb ik een huifje geplaatst. Hier hebben de gierzwaluwen geen oog voor. Hun voorkeur gaat in
mijn straat toch kennelijk uit naar zoveel mogelijk natuurlijke
openingen. Ik zag dat een paartje dit jaar regelmatig werd
belaagd door een stel kauwen. De kolonie in mijn straat is
overigens gegroeid naar 13 paartjes.
Henk Post

Een spannend en lang broedseizoen 2007.
Elk jaar is er wel weer wat anders te beleven met gierzwaluwen. Fijn is dat eigenlijk. Denk je het net allemaal te weten,
dan is er weer een jaar, dat het toch even anders gaat. Zo’n
jaar hebben we ook nu weer achter de rug. Het begon al met
de aankomst. De laatste jaren was de eerste vogel bij mijn
huis op 26 april aanwezig; in 2007 was dat al op 23 april. Ik
volg de gierzwaluwen nu 15 jaar intensief, en voor mij was dit
de vroegste aankomstdatum.Toen het vrouwtje 5 dagen later
kwam, was het nest helemaal opgeknapt; hij had al heel wat
pluisjes en strootjes verzameld. De huwelijksband moet dan
wat verstevigd worden, maar dat ging allemaal voortreffelijk,
zodat er op 9 mei al het eerste eitje in het nest lag!
Bijzonder was ook het einde van het broedseizoen. Ondanks
dat het mooi warm weer was, gingen de eerste vogels op 4
augustus naar het zuiden en dat waren er alleen al bij ons
huis negen stuks. Dan wordt het al behoorlijk stil. Vanaf 21
augustus was het bij ons aan huis helemaal voorbij; al onze elf
paartjes waren vertrokken!
Vanaf 17 augustus ben ik begonnen om in ons dorp te inventariseren, daar broeden nog gierzwaluwen. Al fietsend ga ik
dan door een aantal straten, waar ik weet dat ze wel broeden.
Het gemakkelijkst is dat te doen het laatste anderhalf uur voor
het donker worden. Ze vliegen dan meestal in de buurt van het
nest rond, komen soms even op het nest, om vervolgens nog
snel even een rondje te doen, om een paar avondvlinders te
vangen. Op vier plaatsen in ons dorp zag ik nog ouders naar
binnen vliegen. Ik kon de jongen soms ook duidelijk horen.
Eind augustus was het natuurlijk nog even spannend, zal ik in
september nog gierzwaluwen zien die jongen moeten voeren?
Dat was het geval. Af en toe kwam het voor, dat er plotseling
twaalf gierzwaluwen in de lucht waren, maar enkele minuten
later waren de meeste ook weer vertrokken, duidelijk trekkende voorbijgangers.
Op 6 september sprak ik nog een oude dorpsbewoner, die
mij vroeg of ik dat gierzwaluwennest in de Lepelaarweg wel
ken? Dat was zo, maar ik had niet gezien, dat daar op die dag
door de ouders nog gevoerd werd, dus hadden we nog vijf
bewoonde nesten.
Natuurlijk kwam er aan het broedseizoen 2007 ook een eind,
maar voor Dedemsvaart was dat pas op zondag 16 september!
Op die avond zag ik één ouder nog naar het nest vliegen en
direct daarna hoorde ik het jong. Maar op 17 september was er
niets meer te beleven. Helaas voor mij, maar gelukkig voor de
gierzwaluwen.
Als we dan het aantal dagen tellen, dan komen tot een totaal
van 147 dagen! En dan te bedenken, dat we steeds of vaak over
de 100-dagen-vogel praten.
Alle plekken waren voor mij bekende plekken, die ik bij het
inventariseren al wel eerder had ontdekt. Ik heb daarbij niet
de indruk, dat het om tweede broedsels gaat. Ik vond het een
prachtige nazomer, er viel veel te genieten met de gierzwaluwen. Omdat ik elke avond in dezelfde straten fietste, heb ik
heel wat mensen weer kunnen vertellen over die prachtige
snelle zomervogel.
Ik kijk alweer uit naar volgend voorjaar.
Johan Tinholt
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Gierzwaluwen in Amsterdam maar hoeveel?
Samenvatting uit een artikel in Limosa 77 (2004): 121-130
van: Guido Keijl
Drie maanden per jaar is de Gierzwaluw de vogelsoort die
bepalend is voor het zomerbeeld in de steden. Maar hoe talrijk zijn ze eigenlijk in die periode? Gierzwaluwen zijn notoir
moeilijk te inventariseren:
er bestaat geen bevredigende telmethode voor de aantallen
rondvliegende vogels of de moeilijk bereikbare en onzichtbare
nesten. De vraag is zelfs of we in staat zijn te volgen hoe de
populatie zich ontwikkelt over de jaren. Het is hoog tijd om
het gebrek aan standaardisatie van gierzwaluwtellingen onder
ogen te zien en aspecten van het broedgedrag nader te onderzoeken.
Gierzwaluwen Apus apus behoren tot de talrijkste stadsvogels
in Nederland. Omdat ze vooral in oude huizen broeden kan
gesteld worden dat Amsterdam een van de grootste gierzwaluwpopulaties van ons land huisvest. Herhaaldelijk is gemeld
dat Gierzwaluwen in Nederland achteruit gaan als gevolg van
het verdwijnen van geschikte broedlocaties. Een numerieke
inventarisatie van broedende
Gierzwaluwen is momenteel
echter vrijwel onmogelijk:
de vogels zijn veelal talrijk
aanwezig maar ze zingen niet,
ze hebben verborgen nesten,
eventueel met meerdere inen uitgangen, broedvogels
bezoeken ook andere kolonies,
en niet-broedvogels zijn aan
het uiterlijk niet te onderscheiden maar bezoeken wel
broedkolonies en bezetten
daar soms (potentiële) nestTweede-kalenderjaar gierzwaluw
plaatsen, of overnachten bij
broedvogels.
Resultaten van gedetailleerde observaties blijken voor meerdere uitleg vatbaar: de koloniegrootte aan de hand van in- en
uitvliegers bij ‘genummerde’ dakpannen, waarbij een invlieger
(kennelijk) een paar representeerde.
Omdat nesten echter verschillende in- en uitgangen kunnen hebben kan een schatting op grond hiervan (veel) te
hoog uitvallen. Uitspraken over aantallen en trends in zowel
Nederlandse als internationale broedvogelatlassen geven dan
ook niet meer dan een schijnzekerheid.
In Amsterdam zag ik door de jaren heen geschikte daken langzaamaan verdwijnen, soms ten koste van aanzienlijke gierzwaluwkolonies. Daarom greep ik de zomer van 1994 aan om
beter inzicht te krijgen in hun nestvoorkeur. Een inventarisatie
van door Gierzwaluwen bezette daken breidde zich allengs uit
over het oude gedeelte van de stad. Omdat een getalsmatige
inventarisatie een utopie leek is per broedlocatie slechts het
adres genoteerd. In de toekomst kunnen deze adressen worden
gecheckt op de aanwezigheid van Gierzwaluwen en biedt de
adressenlijst een handvat om de schaarse grotere kolonies te
beschermen. Daarnaast geeft dit artikel inzicht in de nestplaatskeuze van Gierzwaluwen in Amsterdam. Ook vestigt het
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de aandacht op de bedreiging van de gierzwaluwenstand in ons
land en wordt de noodzaak van een goede gestandaardiseerde
telmethodiek benadrukt.
Gebied en methode
Op zes avonden in mei, 17 avonden in juni en 25 avonden in
juli 1994 is in Amsterdam naar Gierzwaluwen gezocht, tussen 20 juni en 12 juli soms met twee of drie personen tegelijk
in verschillende stadsdelen. De in mei en begin juni bezochte
wijken zijn in juli opnieuw doorkruist, maar de meeste vanaf
1 juli geïnventariseerde wijken zijn eenmaal bezocht. Na 20
juli is gestopt met inventariseren omdat er al jongen waren
uitgevlogen en Gierzwaluwen uit de stad verdwenen. Wel zijn
hierna nog aanvullende waarnemingen gedaan.
Er zijn 140 velduren besteed, vrijwel alle tussen 18u30 en
23u00. De zomer van 1994 was bijzonder mooi: een deel
van mei en juni was vrij koud, maar met name vanaf half
juni waren de meeste avonden geschikt voor een gierzwaluwinventarisatie. Alle vooroorlogse stadsdelen zijn bezocht, in
totaal ongeveer 2600 hectare. De voor Gierzwaluwen minder
geschikte buitenwijken (recentere bouwdatum, strakkere pannendaken, geen mansardedaken) zijn, mede vanwege de tijd,
grotendeels buiten beschouwing gebleven. De onderzochte
wijken zijn per fiets in wandeltempo doorkruist. Vooral
in straten waar Gierzwaluwen
rondvlogen fietsten we enkele
keren heen en weer of stonden
we enige tijd stil. Als er weinig
of geen Gierzwaluwen rondvlogen in een weinig belovende
wijk of straat (zoals nieuwbouw)
en er niet binnen korte tijd
nestindicatieve waarnemingen
gedaan werden, is er weinig tijd
besteed. De volgende gedraginfoto: Guido Keijl
gen zijn als indicatief voor een
verblijfplaats aangemerkt: in- of uitvliegen, vanuit een holte
roepen, herhaaldelijk loodrecht op één punt aanvliegen, en
herhaaldelijk langs hetzelfde dakdeel gieren. Poepstrepen op
dakpannen zijn niet als indicatief beschouwd, hooguit pas
vanaf begin juli als er op die locatie Gierzwaluwen invlogen
of gierden. Veel ‘poepstrepen’ zijn van andere vogelsoorten of
betreffen verfspatten.
Van elke gierzwaluwverblijfplaats is zo mogelijk het adres
genoteerd. Het vaststellen van het precieze adres was niet
altijd mogelijk: zo doken veel Gierzwaluwen in binnentuinen
naar beneden. Het is mogelijk dat er op een adres één locatie
genoteerd is terwijl het er in feite meer waren. Het totale aantal
locaties geeft dus een minimum weer. In de stadsdelen Noord,
Oost, Oud-Zuid, Nieuw-Zuid en een deel van Oud-West is
waar mogelijk per adres het daktype genoteerd, onderverdeeld
in mansarde (een plat dak met een kort schuin deel van enkele
rijen dakpannen, aan bovenzijde en vaak ook aan de zijkanten
afgegrensd met een brede ‘plank’; de bovenste horizontale
plank wordt boeideel genoemd, Franse kap (puntdak met
halverwege een knik, waardoor er een steil en een minder steil
deel is), of puntdak. Afwijkende daken (bijvoorbeeld plat dak)
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of andere situaties zijn apart omschreven. Ook is het aantal
verdiepingen van het pand, dakbedekking (dakpannen, asfaltpapier (deze laatste ook wel asfalttegels of shingles genoemd)
of overig – in dit artikel samengevoegd met asfaltpapier)) en
kleur van de dakpannen genoteerd. Achterliggende gedachte
bij dit laatste was dat zwarte pannen meer warmte vasthouden
en daarom misschien geprefereerd worden. Het type dakpan
is niet genoteerd. Het was niet mogelijk om op alle plaatsen
al deze karakteristieken te verzamelen. Mede hierdoor treden
in de tabellen verschillen op in de steekproefgrootte. Een lijst
met gierzwaluwadressen is gedeponeerd in het archief van de
Vogelwerkgroep Amsterdam.
Resultaten
Stadsdelen Omdat steeds in de avond geïnventariseerd is
– de tijd van de dag waarop alle Gierzwaluwen de kolonies
bezoeken – zijn in ieder geval geen grote kolonies gemist. De
inventarisatie is echter ook voor het onderzochte deel van de
stad niet volledig. Factoren die de resultaten beïnvloed kunnen hebben zijn koloniegrootte, het weer, bezoekfrequentie
en -duur, en ouderdom van de bebouwing. De meeste locaties zijn gevonden in oude, soms wat vervallen en nog niet
gerenoveerde 19e- en vroeg 20e-eeuwse wijken met veel mansardedaken. Locaties in jongere wijken lagen vrijwel steeds in
het oudste deel. De resultaten geven een enigszins scheef beeld
van de verspreiding over de stad omdat de jongste stadswijken
niet zijn bezocht. Duidelijk is dat de oudere wijken de hoogste
Gierzwaluwdichtheid hebben: de Pijp, Oud-West, Indische
Buurt en een deel van Oost liggen alle in de zogenaamde
19e-eeuwse ring. Enkele hiervan zijn slecht onderhouden.
Weliswaar is het Centrum deels nog ouder – enkele huizen dateren van voor de 17e eeuw – maar het aantal gevonden locaties is hier kleiner doordat de binnentuinen voor niet-bewoners
ontoegankelijk zijn.

Mansarde-achtig daktype bedekt met metaalplaten. Gierzwaluwen
vliegen ook hier bij het boeideel in, getuige de poepstrepen in het midden en rechts in de hoek. Op de plek van de invliegende Gierzwaluw
is geen poepstreep zichtbaar. Tevens zijn verfspatten te zien, welke op
afstand makkelijk te verwarren zijn met poepstrepen.
Foto: Paul Ruiters

maar een of twee invliegende vogels zijn waargenomen waren
soms meerdere Gierzwaluwen aan het rondgieren of waren er
exemplaren hoger in de lucht aanwezig die mogelijk bij hetzelfde adres hoorden. Verreweg de meeste invliegpogingen zijn
waargenomen bij daken en de meeste invliegpogingen vonden
plaats onder het boeideel . Ook andere randsituaties, zoals daklijsten of loden bekleding langs raamkozijnen, zijn iets vaker
in gebruik dan dakpannen midden op een dak. In enkele afwijkende situaties, bijvoorbeeld houten en stenen muren en bij
platte daken, bevond de invliegopening zich achter een houten
afdeklat.
Daktype en dakbedekking In feite is een uitspraak over
voorkeur van Gierzwaluwen voor bepaalde typen daken of
dakbedekking alleen mogelijk als ook het aanbod hiervan
bekend is.
Deze gegevens zijn niet aanwezig bij de gemeente en zouden
apart verzameld moeten worden. Toch kan gesteld worden
dat Gierzwaluwen in Amsterdam een grote voorkeur hebben
voor mansardedaken, omdat dit daktype sterk in de minderheid is maar hier toch de meeste Gierzwaluwen zijn aangetroffen. Bovendien komen in wijken zonder mansardedaken
Gierzwaluwen minder geclusterd voor.
De meeste daken waar Gierzwaluwen invlogen waren bedekt
met dakpannen. De voorkeur voor dakpannen was bij mansardedakenechter minder uitgesproken dan bij de andere twee
daktypes. De meeste puntdaken waar Gierzwaluwen invlogen
hadden rode dakpannen (70%, N=82), maar bij mansardedaken
(52%, N=148) en daken met een Franse kap (53%, N=19) was
er geen verschil tussen daken met rode of zwarte pannen.

Drie poepstrepen bij Gierzwaluwnesten halverwege een geknikt dak.
Let ook op de kleine poepstreep tussen de tweede en derde brede poepstreep, die aangeeft dat Gierzwaluwen ook wel op plaatsen aanhaken
of invliegen terwijl er zich daar geen nest bevindt en op de poepstreepjes op de nok van het dak, die ook van andere vogelsoorten kunnen
zijn. Foto: P. Ruiters

Aantal locaties en nestplek In totaal zijn op 493 adressen 1542
locaties met gierzwaluwen gevonden. Op slechts 49 adressen
zijn tien of meer invliegende vogels gezien, op 305 adressen
vlogen een of twee Gierzwaluwen in. Op diverse plaatsen waar
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P.s. redactie: Zonder Guido Keijl te kort te willen doen
is niet het hele artikel hier geplaatst door ruimtegebrek.
Geïnteresseerden kunnen het gedegen artikel (10 pagina’s)
vinden op de GBN-website; daar ZONDER weglating van de
uitgebreide discussie ,alle verwijzingen, referenties, tabellen,
foto’s, literatuurlijst, en summary.
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Utrecht

Israel

Elk jaar weer wachten wij eind april op de bekende zwaluwgillen. Altijd zijn de gierzwaluwen dan terug rond 1 mei.
Wij wonen op 3 hoog en in onze dakrand betrekken de gierzwaluwen hun vaste nestplaats.

Een gierzwaluwkolonie in de Katzenelson school in Givatayim

Maar 2 weken geleden blijkt de woningbouwvereniging een
schildersbedrijf te hebben ingehuurd om al het houtwerk te
schilderen.
Hiervoor is een stellage opgezet tot boven het dak. Met doek
is de stellage voor grote delen afgedekt. De stellage beperkt de
aanvliegruimte voor de zwaluwen dramatisch.
Helaas hebben verzoeken om het doek weg te nemen niets
opgeleverd. Intussen gaan de zwaluwen door de nauwe opening maar niet zonder risico. Gisteren vloog een zwaluw tot
twee maal toe tegen het raam. Zijn er soortgelijke voorvallen
bekend en zo ja wat voor oplossingen waren er toegepast?

De Katzenelson is een basisschool in Givatayim, ongeveer 3
km landinwaarts bij Tel Aviv. Het stadje werd gesticht in 1922,
de school werd gebouwd in 1936. Het bestaat uit 3 verdiepingen en pannendaken, zoals gewoon in die tijd. In 1951 kreeg
de school nieuwe overburen: een brandweerkazerne.
Gierzwaluwen vonden al snel zowel bij de school als bij de
brandweer de juiste plekken om te broeden en namen beide
gebouwen in bezit.
De kolonie breidde zich gestaag uit, ook gebouwen in de
directe omgeving werden door de vogels in beslag genomen.
Ik herinner mij dat er ongeveer 200 gierzwaluwen boven de
kolonie rondvlogen toen ik hier 25 jaar geleden kwam wonen.

Ton Söder

De laatste jaren werden veel gebouwen echter neergehaald en
vervangen; glanzend, zonder uitsteeksels en ontoegankelijk.
De brandweerkazerne werd 10 jaar geleden gerenoveerd en de
invlieggaten werden dichtgemaakt. Toen de school een aantal
jaar later ook werd gerenoveerd werden ook daar alle invlieggaten afgesloten met boeidelen.

Reactie van de redactie: de AID en/of politie inschakelen en
doek (laten) verwijderen, of tenminste een gat er in maken
waar de vogels door kunnen.

Koppige gierzwaluwen slaagden er echter in sommige van de
afgesloten gaten in de brandweerkazerne te openen. Tenminste
3 paartjes nestelen er weer. In de omgeving broeden nog
ongeveer 7 andere paartjes. De school bleef leeg.

Als niets helpt en de zwaluwen hun broedactiviteit opgeven
mogen wij ze volgend jaar nog terugverwachten?

Door al deze bouwactiviteiten verdwenen de gierzwaluwen en
als ze er al waren klonk hun geschreeuw bijna wanhopig. Door
contact met Ulrich Tigges uit Berlijn werd het me duidelijk dat
dit probleem bijna overal ter wereld voorkomt en ik besloot te
handelen.
Ik maakte een afspraak met het schoolhoofd. Ze staat er om
bekend dat ze van de natuur en van dieren houdt. De school
heeft een tuin met ganzen, konijnen en duiven. Samen met
Ulrich, die voor een bezoek in Israel was, gingen we praten en
maakten we alvast een plan voor nestkasten rond het schoolgebouw.

De kast met 6 nestplaatsen

foto: W. Bos

Bunschoten
Hierbij een foto van de kast die ik bij mijn moeder heb opgehangen. Vanavond heb ik een eerste test met geluid gedaan en
vrijwel gelijk kwamen de zwaluwen zodicht bij het huis als ze
(volgens mijn moeder) nog nooit geweest waren!
Ze vlogen op ca. 50 cm voor het raam van de dakkapel langs
en ook rond de dakkapel. Ook bij de buren kwamen ze voor
het slaapkamerraam langs en dat is nog niet eerder gebeurd.
Deze week ga ik een vaste opstelling maken van de luidsprekers. Vanavond hadden we de luidsprekers slechts in het open
raam staan.
Wilhelm Bos
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Een paar dagen later kregen we het ‘groene licht’ van de
school.
Toen ik bij Israeli Militaire Industrie ging informeren naar
prijzen voor houten kasten bleek dat de Marketing Manager
vroeger op de Katzenelson school had gezeten. Hij vond de
kasten een geweldig plan en slaagde erin zijn baas ook te overtuigen. Ik kreeg de 20 kasten die uit 3 aparte cellen zouden
bestaan gratis. Ik maakte de tussenwandjes, boorde gaten en
maakte de invlieggaten op 2 cm van de bodem. De uitgeboorde stukjes bewaarde ik. Die zou ik weer terugplaatsen
als de vogels weg waren. De kasten werden geschilderd in de
schoolkleuren.
Alle leerlingen werden geïnformeerd over de Gierzwaluw en
vanaf dat moment kwamen ze me helpen met schilderen en
andere zaken.
Zowel rond de school als bij de brandweer en andere huizen in
de buurt werden in totaal 23 kasten geplaatst met in totaal 67
nestplekken. Mijn dank gold natuurlijk Ulrich Tigges, de IMS,
de brandweer, de school en de leerlingen. Iedereen was erg
behulpzaam bij deze werkzaamheden.
Het is nu aan de gierzwaluwen om de kasten te vinden.
Amnonn Hahhn, Givatayim, Israel, april 2007
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Prijs voor IVN Olst-Wijhe
OLST/WIJHE - Het IVN Olst-Wijhe heeft een prijs gewonnen
met het project ‘Van groenste naar vogelrijkste dorp’. Dat plan
is er op gericht om typische stads- en dorpsvogels als de mus,
de gierzwaluw en de huiszwaluw letterlijk de ruimte te geven
in de gemeente.
Geschikte nestgelegenheid voor deze vogels wordt schaars. In
Olst-Wijhe wordt getracht daar verandering in te brengen door
middel van onder meer nestkasten en speciale dakpannen.
De prijs is verleend door Vogelbescherming Nederland. Met
behulp van de Nationale Postcode Loterij kan daar een geldbedrag aan worden verbonden. Daarmee wil de Vogelwerkgroep
van het IVN Olst-Wijhe meer nestkasten aanschaffen.
VBN wil met de prijs de vaak goede lokale plannen ondersteunen. Die stranden vaak wegens geldgebrek.
Mensen die zelf iets willen doen voor de toekomst van dorpsvogels, kunnen bellen met Ronald Boerkamp, tel. 0570 525243. Mailen kan ook, via het adres:
ronald.boerkamp@home.nl.

Boskoop
Als inwoonster van Boskoop woon ik al 34 jaar in de
Julianastraat 41-b. Rondom mijn huis zijn zo’n 5 gierzwaluwnesten.
Het is een oude buurt en er zitten gelukkig nog heel veel
zwaluwen. Alleen valt het op dat dit jaar het er aanzienlijk
minder zijn. Of is het nog te vroeg voor die grote groepen die
‘s avonds om je oren scheren.
Een pracht gezicht en ik geniet er altijd weer van.
Helaas gaan ze in een straat hierachter de oude huizen (waar
ook veel nesten zitten) slopen voor nieuwbouw. Ik hoop dat ze
er rekening mee houden.
M. Vermeulen

KORTE BERICHTEN

Enthousiaste mails

28- 06- 07
Vanavond zag ik een gierzwaluw invliegen onder een dakpan.
Ik heb een hoekhuis met een langszijde op het noorden gericht.
Voorlopig heb ik er maar één gezien.
Groeten Johan Schouwerwou, Hilverbeek 46, Zwijndrecht
26-06-07
Wij zijn zooo blij !! Vorig jaar plaatste u bij ons op de van
Bemmelstraat 50 te Amersfoort twee nestkasten voor de gierzwaluw, en dit jaar wordt er al gebroed!
Wij zijn er erg trots mee, ook gezien het feit dat dit niet zo
vaak zo snel al gebeurt en willen u nogmaals bedanken voor de
moeite die u voor deze vogels doet.
Met vriendelijke groet, Caroline Nutbey en Marcel Kerver.

De vogels
De vogels in het stedelijk luchtruim schrijven
een winterbrief aan de mensen in de straten.
Cirkelend op het witte blad van de hemel
Zijn zij hun eigen letters, veren en kraakbeen.
Al hun zinnen beginnen met uitroeptekens.
De taal der vogels is vol gevleugelde woorden.
Weinigen kunnen hun kraaienpoten lezen.
Weinigen worden wijs uit hun verhaal.
Maar de kinderen spellen het spelenderwijze
en de dichters schrijven het blindelings na.
Bert Voeten

Oproep van Ton Westeneng
Momenteel hebben we 1 gezamenlijke (verenigings)dag:
Namelijk de algemene ledenvergadering gecombineerd met de
presentatie/discussie middag.
Als lid van de vereniging zou ik het leuk vinden als er een dag
bij komt. Een onderdeel van het verenigingsleven is toch het
leggen en onderhouden van sociale contacten.
Mijn voorstel:
1 dag in juni voor de algemene ledenvergadering gevolgd door
een excursie.
1 dag in september, oktober voor presentaties, discussies.
Met deze oproep wil ik de leden polsen hoe men hier tegenover
staat.
Reacties naar: secretaris@gierzwaluwbescherming.nl

Laatste gierzwaluw 2007?
Uit De Gelderlander, in de rubriek: Gezien . . .
“Jantien Benders uit Tiel zag op dinsdagmiddag 6 november
met een aantal leden van de paddenstoelenwerkgroep een
late eenzame gierzwaluw boven Neerijnen. De vogel was de
hele middag aan het foerageren boven de bomen rondom het
gemeentehuis. Hij had twee maanden geleden al in Afrika,
ergens ten zuiden van de evenaar, moeten zitten. Waarschijnlijk
betreft het een noordelijke broedvogel die nu pas voldoende
vetreserve heeft opgebouwd om de lange reis te maken.”
Rubriek gezien door Jochem Kühnen, Nijmegen

Vogels en de wet

Dit jaar bleven 2 jongen resp. 49 en 55 dagen op het nest i.p.v.
zo'n 42 voor ze de sprong naar de toekomst waagden. Ze kwamen 16 en 17 juni uit het ei; geregisteerd door een IR-camera.
Zou dat door het frisse weer in juli en augustus komen?

Vogelbescherming Nederland heeft er een nieuwe website bij:
www.vogelsendewet.nl . Deze digitale vraagbaak dient als
hulpmiddel voor vragen over wat wel en niet is toegestaan
in relatie tot vogels. Zo kun je bijvoorbeeld opzoeken welke
regelgeving van toepassing is op vogels in Nederland, zoals de
Flora- en Faunawet. En je leest welke stappen je kunt nemen
als er regels worden overtreden.
De vragen zijn verdeeld over 6 thema’s, zoals ‘verstoring’ en
‘landelijk gebied’. Per thema staan er veelgestelde vragen met
een kort antwoord. Als je meer wilt weten kun je aan de hand
van meerdere deelvragen dieper in het onderwerp duiken.

Marjo van der Lelie

Bron: Grasduinen juni 2007

Lang op het nest
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MEDEDELINGEN
Aankondiging Landelijke dag 2008
De volgende algemene ledenvergadering, tevens verenigingsdag wordt 14 juni 2008 in Meppel georganiseerd.Nadere bijzonderheden volgens z.s.m.
Data van bestuursvergaderingen vindt u op Internet:
www.gierzwaluwbescherming.nl/mededelingen.htm

OPROEPEN
Herhaalde oproepen
Vind u het leuk om bij GBN-activiteiten, zoals bij beurzen,
e.d. , onze stand te helpen bemensen? Laat het ons weten.
Laat ons weten als u geïnteresseerd bent in deelname aan ons
monitoringproject d.m.v. GBN-camera’s in natuurlijke nesten
(en/of eventueel nestkasten)!
Wie heeft een ervaring, vraag, visie, gedicht, afbeelding of
idee mbt gierzwaluwen, dat de moeite waard is om in het
Bulletin op te nemen?
Wie kan melding doen van broedsucces in speciaal aangebrachte nestvoorzieningen: nestkasten, neststenen, dakpannen
(typen aangeven)?
Wie heeft positieve ervaringen met geluidsexperimenten?
Er is nog steeds behoefte aan commissieleden Geluid!
Voor info over deze commissie neem contact op met Rick
Wortelboer: onderzoek@gierzwaluwbescherming.nl
Foto's van bouwprojecten met specificaties (aantal kasten,
architect, plaats, e.d.) voor de website voor architecten
gezocht.
Reacties graag sturen of mailen naar de redactie!

LID WORDEN
Als u gierzwaluwbescherming belangrijk vindt kunt u lid of donateur
worden van GBN door overmaking van
€ 10,- op postrekening nr. 9145004 t.n.v. Gierzwaluwbescherming
- Nederland te Amersfoort, onder vermelding van: 'lidmaatschap 08'
of ‘donateur 08’.
Het Bulletin wordt automatisch toegezonden. Donateurs kunnen desgewenst aangeven geen prijs te stellen op het verenigingsblad.
Ga voor gierzwaluwbescherming !
Geef je op als lid of donateur per e-mail, briefkaart of telefoon:
Gierzwaluwbescherming - Nederland
M. Andriessen
Fideliolaan 78, 1183 PN Amstelveen
(020) 645 52 07, secretaris@gierzwaluwbescherming.nl
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Meld de redactie eventuele foute of onvolledige
gegevens in deze lijst; laat ook weten als u òp of vàn deze
vertegenwoordigerslijst wilt.
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