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Het gierzwaluwseizoen ligt alweer 3 maanden achter
ons. Tijdens het werken aan dit Bulletin denken we weer
bewust aan de afgelopen zomermaanden terug. De zomer
van 2008 was een wisselvallige zomer. Regen, wind en
zon wisselde elkaar af. De gierzwaluwen die rond 26
april in ons land kwamen en vroeg hun kroost moesten
groot brengen konden door het mooie voorjaarsweer voldoende insecten vangen. De later in het jaar gearriveerde
gierzwaluwen hebben het moeilijker gehad om hun
jongen te voeden. Dit is ook de ervaring geweest van de
Vogelopvang in Den Haag. Lees hierover in dit Bulletin.
In Meppel hebben we dit jaar onze jaarvergadering en
ledendag gehouden. Het was een gezellige en leerzame
dag. Een uitgebreid verslag over deze dag kunt u verderop lezen 3. Er zijn ook minder leuke zaken te melden
zoals b.v. een grote gierzwaluwkolonie die op brute
wijze in Antwerpen werd vernietigd. Ook deze keer weer
veel ervaringen van onze lezers bij regionieuws. (Blijft u
ons vooral kopij toesturen, het liefst digitaal). De gierzwaluwen zijn in hun overwinteringgebied. Wij blijven
op hun nestplaatsen passen opdat de vogels volgend jaar
hun stekkie weer kunnen innemen. De redactie wenst u
alvast prettige feestdagen en een goed 2009 toe!

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 2009' (of: ‘donatie 2009’).
Opzeggingen dienen in het lopende verenigingsjaar voor
1 december schriftelijk te geschieden.
Donateurs graag vermelden of zij het Gierzwaluwen Bulletin willen
ontvangen.

Alweer een tekening van Erik Houtkamp. Dit keer heeft
hij de St. Urbanuskerk in Bovenkerk, Amstelveen getekend. Een plek waar Erik opgroeide.
Erik heeft, zoals u zult begrijpen, vrijwel al zijn inspiratie opgebruikt voor de afgelopen bulletins.
Als er leden zijn die hun gierzwaluwtekening op het bulletin geplaatst willen zien, stuur die dan naar de redactie.
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Bij: ‘Kunst en vliegwerk’
Dit schilderij van Franciso José Hernández Fernández
uit Sevilla, Spanje, stelt een moment voor waarbij gierzwaluwen rond een mooi beeldhouwwerk vliegen in
de buurt van de kathedraal van Sevilla, een historische
plaats waar een groot aantal gierzwaluwen broedt. In de
kathedraal jagen torenvalken ’s nachts op vleermuizen,
geholpen door de kunstmatige verlichting. Ook hier ziet
hij steenuiltjes. Het is een ongelooflijke plek.
Meer informatie is te vinden op zijn websites: www.
avestrazos.com en www.bublegum.net/avestrazos/
Gierzwaluwen bulletin
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Concept-verslag
Algemene Ledenvergadering 2008
Marleen Andriessen, secretaris
Verslag van de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 14
juni 2008 in de herberg Meppel’s Inn in Meppel.
Aanwezig: 21 leden, inclusief 5 leden van het bestuur en
redactielid Marjo van der Lelie (volgens presentielijst).
Afwezig met bericht: 15 leden (volgens lijst afmeldingen).
1. Opening
De voorzitter heet alle aanwezigen hartelijk welkom. Hij
vertelt over alle GBN brochures en die van Woerden en Hoorn.
Ieder kan hier een exemplaar van meenemen. Hij laat ook het
Amersfoort boekje zien dat te koop is bij Marjo van der Lelie.
Zij vult aan dat er dit jaar ook een fietsroute komt langs de
vele gierzwaluwprojecten in Amersfoort.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
3. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken m.b.t. deze vergadering.
4. Vaststellen concept-verslag ledenvergadering 16 juni '07
Zowel tekstueel als inhoudelijk zijn er geen opmerkingen uit
de vergadering. Het verslag wordt ongewijzigd geaccordeerd
met dank aan de verslaglegger en wordt door de voorzitter
ondertekend.
5. Jaarverslag 2007
Rick Wortelboer vult het verslag aan met informatie over
de camera waarnemingen. SOVON wil onze waarnemingen
hebben maar in een andere vorm dan wij willen. Een tweede
legsel wordt door SOVON als een nieuw legsel gezien. Wij
zien dat duidelijk anders. We hebben van de laatste 6/7 jaar
de waarnemingen verslagen en zullen deze doorgeven aan
SOVON.
Het verslag wordt zonder verdere opmerkingen vastgesteld.
6. Financieel overzicht 2007 en begroting 2008/2009
De penningmeester licht de cijfers toe. Er zijn geen vragen uit
de vergadering.
7. Verslag kascommissie
De voorzitter leest een verklaring voor ondertekend door
Wietske Kingma (Westzaan) en Jaap Jonker (Amstelveen).
Zij verklaren dat zij de boeken van het boekjaar 2007 van de
vereniging hebben gecontroleerd. Zij hebben geconstateerd dat
de in de jaarrekening weergegeven cijfers een getrouw beeld
geven van het exploitatieresultaat over 2007 en de financiële
positie per 31 december 2007 van de vereniging. In de boekhouding zijn geen onregelmatigheden aangetroffen. De kascommissie stelt voor de vergadering décharge te verlenen aan
het bestuur. Dit gebeurt; met dank aan de penningmeester.

te laag is. Antwoord: als concrete voorstellen bij het bestuur
binnenkomen worden deze bekeken en zonodig wordt de
gevraagde subsidie aangeboden.
Jan van der Rijt stelt voor de contributie te verhogen met 2
euro. Antwoord: 10 euro is een laagdrempelige contributie en
dat willen wij graag zo houden. Er is een ruime marge.
10. Bestuursmutatie
De voorzitter vraagt of zich kandidaten hebben aangemeld om
de functie van Fred van der Lelie over te nemen. De secretaris
meldt dat dit niet het geval is. Fred van der Lelie heeft aangegeven nog 1 jaar door te willen gaan als penningmeester. Hij
geeft aan dat hij niet alle werkzaamheden wil opgeven. De vergadering gaat akkoord met zijn herverkiezing voor één jaar.
De voorzitter meldt verder dat Marleen Andriessen in 2010
haar functie als secretaris moet neerleggen. Het bestuur moet
dus op zoek naar nieuwe bestuursleden.
11. Plannen van het bestuur
• Nieuwe bestuursleden
• Website verder uitbouwen
• Informatiesite voor architecten
(Onderdeel middagprogramma)
• Samenwerking met SOVON en Vogelbescherming
(Onderdeel middagprogramma)
• Samenwerking met regionale vogel- of natuurwerkgroepen
• Juridische zaken: sinds 17 december '07 is een gierzwaluwnest het jaarrond beschermd, onder voorwaarden (Flora en
Faunawet artikel 11). Bij problemen AID evenals politie inschakelen
• Onderzoeksvoorstel m.b.t. gierzwaluwgeluid en beeld op
zonneceltechnologie
12. Rondvraag
Hans Willemsen (Haarlem): ondanks het feit dat hij zijn eigen
camera’s heeft wil hij graag aan het monitoring-project meedoen. Rick is daar blij mee.
Paul van Houten (Dordrecht) wil graag informatie over een
gierzwaluwflat zoals hij in het bulletin heeft gezien. Daar
komen we in het middagprogramma op terug.
13. Sluiting
De voorzitter dankt iedereen hartelijk voor zijn/haar aandacht
en inbreng en sluit de vergadering om 12.15 voor een lunch.
Het middagprogramma begint om 14.00 uur of zoveel eerder
als mogelijk is.

8. Verkiezing kascommissie
Wietske Kingma (Westzaan) wordt nog voor 1 jaar herkozen.
Hans Willemsen (Haarlem) stelt zich beschikbaar. Tom
Westeneng (Woerden) blijft reserve. De voorzitter bedankt
deze mensen.
9. Concept begroting 2008/2009
Hans Willemsen (Haarlem) vraagt of het PM-post bedrag niet
Gierzwaluwen bulletin

2008 - 2

Bestuur anno 2008				
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Verslag middagdeel GBN-dag 2008
Marleen Andriessen
Na een gezamenlijke lunch in de zon op het terras begint het
middagprogramma om 13.45 uur. Middagvoorzitter is Rick
Wortelboer.
Rick meldt dat in ieder geval Gerard van der Kaa (Oisterwijk),
Hendrik Snel (Meppel) en hijzelf aan het woord komt. Om
16.00 uur wordt de wethouder Ton Dohle verwacht. Na de
presentatie van de wethouder zal Hendrik Snel ons langs gierzwaluwprojecten in Meppel leiden.
De beloofde website voor architecten kan helaas niet worden
vertoond. Er is een storing in de computer waar de website op
staat.

Dick Jonkers, Blaricum
Inventarisaties
Dick is niet aanwezig maar heeft een A4tje opgesteld dat
gebruikt kan worden gierzwaluwtellers of gierzwaluwwachters.
Hiermee kunnen buurtbewoners geënthousiasmeerd worden om
gierzwaluwen te tellen in hun directe omgeving. Bij belangstelling kan dit worden opgevraagd bij Dick Jonkers zelf of bij
Marleen Andriessen

Rick bedankt de wethouder			

Lunchen in de zon			

Foto: F. van Vliet

Rick Wortelboer, de Bilt
Rick vertelt over het succes van zijn nieuwe nestkasten.
Jaren geleden begon hij met dakpannen waar hij de eerste
huifjes (nog met een opstaand randje) op aanbracht, daarna
verwijderde hij het opstaande randje. Het hield de vogels
tegen. Hij speelde gierzwaluwlokgeluiden af. Hij had eenmaal
een broedgeval maar omdat het nest op het zuiden lag, mislukte het legsel.
Daarna nestkasten onder het overstek van zijn huis en uit de
zon; deze kasten leverden niets op. In 2008 maakte hij een
compleet nieuwe kast waarvan het uiterlijk leek op een echte
muur met 4 nestkasten. Dit in navolging van Harm Peeters die
zich specialiseerde in dit soort kasten.
De eerste bezoekers waren spreeuwen met een broedgeval;
nadat die uitgevlogen waren, kwam er een gierzwaluw op
bezoek, gevolgd door een (mogelijke) partner.

Foto: F. van Vliet

Hendrik Snel, Meppel
De Meppelse natuurbeschermingswacht plaatst of laat aanbrengen nestkasten, dakpannen en neststenen. Ze vraagt bewoners
om de zaken te controleren en dit door te geven aan Hendrik.
De gierzwaluwwerkgroep, onderdeel van eerder genoemde
natuurbeschermingswacht heeft iedere 2 à 3 maanden een
gesprek met de wethouder van Milieu en Huisvesting en is op
die manier altijd op de hoogte van grootschalige nieuwbouw of
renovaties.
Bij nieuwbouwactiviteiten worden de projectontwikkelaars
aangesproken. Bij koophuizen is het veel moeilijker om iets
voor elkaar te krijgen voor vogels of andere natuurvriendelijke
activiteiten. Praten op voorlichtingsavonden helpt, speciaal als
het gaat over vogels en natuur.

Gerard van der Kaa, Oisterwijk
Gerard wil foto’s laten zien van zijn kasten in de kerk van
Oisterwijk. Helaas is alleen de snelkoppeling gekopieerd en
niet de inhoud. Wel kan hij de kerk (St. Joanneskerk) laten zien
en de schematische tekeningen.
Er ontspint zich een discussie over of er gewone camera’s
(mini infrarood) dan wel draadloze camera’s gebruikt kunnen
worden. Bij de gewone camera’s is het beter om coaxkabels
te gebruiken. Zowel Hans Willemsen, Harrie van Berkel als
Gerard Smoors vinden dat draadloze camera’s storingsgevoelig
zijn. Gerard van der Kaa krijgt een slechte beeldkwaliteit misschien door de lengte van de kabels of is er interferentie met
andere kabels? Dit moet nader worden uitgezocht.
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Voor het 'oude' huis van Hendrik Snel		

Foto: F. van Vliet

Jan van der Rijt, Helmond
Jan is het eens met Hendrik. In Helmond is het zelfs zo
geregeld dat projectontwikkelaars en de burgemeester Jan uitnodigen om voorlichting te geven aan toekomstige bewoners.
Zo heeft hij weer 40 neststenen kunnen aanbrengen.
Gierzwaluwen bulletin
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Rick Wortelboer, de Bilt
Met betrekking tot het inventariseren van vogelsoorten in de
stad is het zo dat Vogelbescherming Nederland samenwerkt
met SOVON aan de stadsvogelcampagne en het MUS project
(Meetnet Urbane Soorten) via postcodetellingen, 2x een telling
in de vroege ochtend en 1x ’s avonds om een beter beeld van
te krijgen van de aantallen gierzwaluwen.
Fred van Vliet, Den Helder
Stelt voor om het goedwerkende weidevogelmeetnet om te
zetten naar een gierzwaluwmeetnet. Gierzwaluwbescherming
gaat hierover verder praten met SOVON en VBN. Hierbij kunnen en moeten regionale en lokale vogelwerkgroepen worden
ingeschakeld.
Er is al een gesprek geweest met Vogelbescherming Nederland
en SOVON, maar dat was meer gericht op wat wij deden en er
werd over een gerichte aanpak van de problemen gesproken.
Op veel vragen zijn nog geen antwoorden.
Fred van der Lelie, Amersfoort
Fred legt een stelling voor: een kolonie jaagt in de eigen buurt,
er komen geen vogels bij uit andere buurten.
Harrie van Berkel, Tilburg zegt dat vogels zich verzamelen
maar zich ook weer langzaam verplaatsen.
Jan van Rijt, Helmond
Vogelvide: het oorspronkelijke ontwerp is gericht op huismussen. Het systeem blijkt te werken en komt later dit jaar op de
markt. Hij stuurt de vogelvide-site door naar aannemers.
Fred van Vliet laat een gierzwaluwvide zien met aan 4 zijden
schrootjes. De vogels blijven op één plek. Er is voldoende ventilatie. Het systeem is al toegepast in Den Helder.
Hendrik Snel, Meppel
Als gastheer vertelt hij wat de vogelwerkgroep voor de gierzwaluw in Meppel afgelopen tijd heeft gedaan en dat dit initiatief o.a. de reden is waarom Meppel in 2008 de Stadsvogelprijs
van Vogelbescherming Nederland in de wacht heeft gesleept.
De inmiddels gearriveerde wethouder Dohle nodigt hij uit iets
te vertellen over de besteding van de prijs.
Wethouder Dohle, Meppel
Na een opsomming van de vele natuurprojecten in en rond
Meppel, zegt hij dat het idee is om bij elk nieuw stadproject
bewoners te stimuleren iets voor gierzwaluwhuistvesting te
doen. Voor de mussen zullen veel hagen geplaatst worden.
Rick overhandigt onder dankzeggingen aan de wethouder een
door Marjo gemaakte gierzwaluw. Deze zal hij op zijn bureau
zetten, waardoor hij de gierzwaluw niet meer zal vergeten bij
de planning van nieuwbouwprojecten.

Vogelfestival 2008
Op 23 en 24 augustus was het weer zo ver, het vogelfestival
in de Oostvaarders Plassen. Bijna op dezelfde plaats waar we
vorig jaar stonden en waar iedere bezoeker twee keer langs
moest komen. Dat hebben we geweten! Gelukkig was er veel
hulp. Na een e-mail oproep aan onze leden meldden negen
leden zich aan om te helpen. Eén dagdeel hulp aan een van
onze kramen, het andere dagdeel om lekker rond te wandelen
over het festivalterrein. Buiten deze mensen waren er onze
vaste GBN-krachten.
Het moest wel
goed komen.
Geen regenbui
gehad, alleen
zon. We waren
op alles voorbereid maar we
hadden het niet
nodig.
De bezoekers
zijn allemaal
mensen die wat met vogels en dus met de natuur hebben. Ze
stellen leuke vragen en wij proberen die te beantwoorden. Op
zaterdag komt Marjos Mourmans langs. Zij geeft om 13.00 uur
een lezing over gierzwaluwen (waar anders over!)
We staan vaker aan de bezoekers kant dan achter de kraam. Je
staat zo’n eind van de mensen af. Je kunt de mensen ook naar
je kraam toehalen. Piet en Huub, beide uit Driehuis-Velsen
weten veel van inbouwneststenen. Ze hebben dat voor elkaar
gekregen in IJmuiden. Wat we allemaal hopen maar zelden
gebeurt, is dat de neststenen bezet raken voordat de nieuwe
bewoners er zijn. Dit gebeurde in IJmuiden. Op zondag zijn er
weer andere helpers. Ook Rick is er. Hij heeft een tafeltje en
spullen meegenomen en bewerkt een plank om daar steenstructuur op aan brengen à la Harm Peeters (zie foto). Hij nodigt
kinderen uit om mee te helpen. Ze vinden het leuk.
Bij de verloting van schilderijtjes ben ik zowaar een van de
gelukkigen. Nog nooooit wat gewonnen tot nu. Een schilderijtje
met een boerenzwaluw geschilderd in Japanse stijl van Kalpa
Mac Lachlan. Ik ben er erg blij mee.
Hartelijk dank aan alle medewerkers Huub, Piet, Emile, Joke,
Eline, Jeannette, Jaap, Hans, Bert, Geert, Jochem en Rick!
Marleen Andriessen

Na afloop van het binnengebeuren leidt Hendrik ons door
Meppel langs plaatsen waar gierzwaluwnestgelegenheid is
aangebracht in de vorm van neststenen en dakpannen. We zien
ook gierzwaluwen in- en uitvliegen. Zelfs de dakpan met het
beruchte opstaande randje is in trek bij gierzwaluwen.
Om ca. 18.00 uur vindt de gezamenlijke maaltijd plaats. Het
was een uiterste goed verzorgde maaltijd en het was bovendien
ook heel gezellig.
Onze dank aan iedereen die er aan heeft meegewerkt onze
zesde landelijk dag tot een succes te maken.
Gierzwaluwen bulletin
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Niet (ver)storen!
Werkzaamheden tijdens het broedseizoen
Wie werkzaamheden uitvoert, heeft een gedeelte van het jaar
te maken met de bescherming van broedvogels. In het broedseizoen zijn vogels extra gevoelig voor verstoring. Ze hebben
al hun energie nodig voor voortplanting en het grootbrengen
van de jongen. Tijdens werkzaamheden worden ze vaak ongemerkt en onbedoeld verstoord. Gevolg kan zijn dat ze definitief het nest verlaten en het broedsel mislukt. Hier vindt u
praktische informatie en tips om dit te voorkomen.
Wettelijke bescherming
Alle broedende inheemse vogels en hun nesten zijn wettelijk
beschermd. De Flora- en faunawet regelt onder meer de bescherming van vogels in het broedseizoen: het verstoren van
broedende vogels en jongen, of het vernielen van nesten en
eieren is verboden.
Belangrijkste bepalingen in de Flora- en faunawet
Beschermde inheemse dieren mogen niet worden verstoord,
gevangen, verwond of gedood;
Nesten, vaste rustplaatsen en voortplantingsplaatsen mogen
niet worden verstoord of vernield;
De eieren van beschermde dieren mogen niet worden gezocht,
beschadigd of geraapt.
Verstoring
Vanaf het tijdstip dat de ouders het nest bouwen tot het
moment dat de jongen het nest hebben verlaten, zijn de vogels
gevoelig voor verstoring. Het gaat hier met name om onnodige
en ernstige verstoringen als gevolg van ingrijpende werkzaamheden als het kappen van bomen, het maaien van slootkanten
en renovatiewerkzaamheden van huizen.
Broedseizoen
Niet elke vogel broedt in de meimaand. Sommige vogelsoorten, zoals de blauwe reiger en de bosuil, beginnen al in
februari te broeden en bepaalde (zang)vogels (zoals o.a. de
gierzwaluw) broeden nog in augustus. De meeste vogels in
dorpen, steden en bossen broeden echter ongeveer tussen 15
maart en 15 juli. Moerasvogels en andere watervogels broeden
meestal tussen 1 april en 15 augustus.

• Pas het werk aan, mocht er onverwacht tijdens werkzaamheden een nest met eieren of jongen ontdekt worden;
• Zorg voor maatwerk. Denk daarbij aan:
- het achterwege laten van werkzaamheden in delen van het
gebied waar vogels broeden;
- het toepassen van aangepaste methodes;
- het veranderen van de volgorde van de werkzaamheden,
waarbij de verstorende werkzaamheden worden uitgesteld
tot na de broedperiode.
Adressen specifieke werkzaamheden
Ga naar www.vogelsendewet.nl voor specifieke werkzaamheden in/ bij: bos, plantsoenen, dijken, oevers en slootkanten,
gras, zandafgravingen en bouwterreinen, huizen en andere
bouwactiviteiten.
SOVON Vogelonderzoek Nederland - SOVON
Vogelonderzoek coördineert de vogeltellingen in Nederland,
brengt alle broedgegevens in kaart en heeft de broedvogelatlas
uitgegeven. Tel. 024-6848111. www.sovon.nl .
Het Natuurloket - Het natuurloket is een informatieloket over
wet- en regelgeving in relatie tot natuurwaarden. Daarnaast
biedt het loket informatie over de beschikbare flora- en faunagegevens. Tel. 0317-474777. www.natuurloket.nl.
Algemene Inspectiedienst - Inspecteurs van de AID controleren
de naleving van de Flora- en faunawet. Overtredingen kunnen
daar gemeld worden.
AID Groendesk, tel. 030-6692640. www.aid.nl.
Landelijke Inspectiedienst – Is een onafhankelijke
stichting. De beroepsinspecteurs zijn Buitengewoon
Opsporingsambtenaar, zij hebben strafrechtelijke bevoegdheden. Meldnummer: 0900 – 20 21 210 (10 cpm).
Lokale - of regionale (milieupolitie)
Gierzwaluwbescherming Nederland – www.gierzwaluwbescherming.nl voor specifieke informatie over beschermingsmaatregelen voor de gierzwaluw en voor nestgelegenheid:
dakpannen, nestkasten en neststenen.
Bron: www.vogelsendewet.nl
Marleen Andriessen

Let op:
In de Flora- en Faunawet wordt geen datum genoemd voor
het broedseizoen. Op het moment dat beschermde inheemse
broedvogels bezig zijn met hun broedproces, mogen er geen
verstorende werkzaamheden of activiteiten plaatsvinden, dus
ongeacht de periode van het jaar.
Algemene tips
Plan verstorende werkzaamheden zoveel mogelijk tussen half
augustus en half februari. Dit is de minst kwetsbare periode
voor broedvogels. Een goede planning scheelt inventarisatiewerk, overleg en problemen. Is het onvermijdelijk om in
het broedseizoen te werken, volg dan deze tips:
• Zorg voor een goede inventarisatie van alle broedvogels.
Maak gebruik van de expertise van SOVON of een plaatselijke vogelwerkgroep;
• Zorg voor deskundig advies. Maak tijd om te communiceren
over de werkzaamheden. Dit kan later veel problemen
voorkomen, zoals het moeten stilleggen van het werk;
6
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REGIONIEUWS
Zaanstad
In mei 2007 schreef Wietske Kingma, lid van GBN en het
Gierzwaluwplatform Noord-Holland een brief aan het College
van gemeente Zaanstad. De brief ging over alle gierzwaluw- en
andere plannen die Wietske en Els van der Pol al sinds 2001
hadden voor het projectgebied Inverdan in Zaanstad. Na vertrek van een hun aanspreekpunten was het akelig stil geworden
over dit onderwerp.
Op 24 juli 2007 kwam er een antwoord van het College. Dit
antwoord is belangwekkend genoeg om het hier te herhalen:
“Met belangstelling hebben wij kennis genomen van uw
bovengenoemde brief betreffende gierzwaluwen. Mede door
uw brief is dit voor ons aanleiding geweest om alle ontwikkelaars, woningbouwverenigingen en aannemers waarvan nu
bekend is dat zij gaan bouwen in het projectgebied Inverdan
bijgaande brief te sturen. In dat gebied ontstaat een stedelijk
gebied. Bij een dergelijk gebied horen ook de gierzwaluwen
met o.m. hun kenmerkende geluid.”
Verder wordt er in de brief nog gemeld dat iedereen met bouwinitiatieven een folder krijgt “extra woningen voor de gierzwaluw”. Én dat de architect van het nieuw te bouwen stadhuis
bekend is met de uitdrukkelijke wens van de gemeente dat bij
de bouw voorzieningen t.b.v. de gierzwaluwen worden getroffen.

Nuttige geveltoerist

Foto: M. van Hal

ten aan. Wij hebben de kasten kort daarna op 7 juni opgehaald.
Wij bewonen de bovenste twee verdiepingen van een huis uit
1885 in Amsterdam en onze gevellijst bleek zich bij nameten
op ruim veertien meter hoogte te bevinden. Hoe krijgen we
die kasten (inmiddels geheel klaar voor gebruik: stro erin,
schroefjes en vleugmoeren compleet) onder onze gevellijst?

Ladders die je kan huren blijken niet lang genoeg.
Hoogwerkers zijn erg duur en ik begreep dat niemand je in die
De brief aan de architect (Soeters van Eldonk, Amsterdam) van
dingen wil verzekeren.
het nieuwe stadhuis en alle andere betrokken partijen kregen
Uiteindelijk kwam mijn echtgenoot met de oplossing: hij
een brief van het College waarin o.a. werd gesteld:
zou ze eigenhandig ophangen en wel met een klimgordel en
“Misschien niet gewichtig maar wel een erg belangrijk ondertouw aan de hanenbalk (hij klimt ook in sporthallen en in de
werp omdat dit het welzijn van zeer nuttige dieren betreft en
natuur). Zo gezegd, zo gedaan en op zondag 8 juni hing hij uit
het mede een positieve impuls betekent voor de sfeer in dit
het dakraam, gezekerd en wel, met naast zich een ander touw
deel van de stad.”
waaraan een sporttas met de kasten en alle spullen om ze te
Verder: “Wij willen er met klem op aandringen dat u bij de uitbevestigen. Het ophangen was binnen een uur gedaan, daarna
voering van uw werkzaamheden met het voorgaande rekening
eenvoudig abseilen naar de straat.
houdt en steeds overweegt voorzieningen voor de gierzwaluw
De gierzwaluwen komen wel als ik ze fluit, maar maken (nog)
te treffen”.
geen aanstalten om de nesten te bezoeken. Misschien moet ik
Het heeft ze jaren van hun leven gekost maar hopelijk komt het wachten tot volgend jaar, het volgende broedseizoen?
nu dan toch allemaal goed.
Graag bedanken wij de secretaris van de vereniging, mevrouw
Goed gedaan Wietske en Els!
M. Andriessen en de heer E. Pellenkoft, die zó efficiënt hanMarleen Andriessen
delden dat de kasten er binnen een paar dagen hingen.
Marja van Hal

Gierzwaluwen in de Plantage Badlaan,
Amsterdam

Stadswandeling in Amersfoort

Op onze gevel aan de straatkant hebben wij sinds enkele jaren
twee mezenkasten waarin met veel succes door mezen wordt
gebroed; zo ook dit jaar. Tijdens het broeden viel het mij op
dat er er meerdere gierzwaluwen door de straat vlogen. Soms
hielden zij stil voor de mezenkasten. Ik vroeg mij af of ze
op zoek waren naar broedruimte. Omdat wij al jaren kasten
willen voor gierzwaluwen hebben we meteen de gierzwaluwvereniging gebeld. Daar werden we doorverwezen naar de heer
Pellenkoft. Die hebben we gebeld en hij bood direct drie kas-

Marjo van der Lelie
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Zaterdag 21 mei heb ik een stadswandeling gemaakt met de
ledenraad van Vogelbescherming Nederland langs bouwprojecten waar gierzwaluwvoorzieningen zijn getroffen. De
wandeling was de afsluiting van de ledenraadsvergadering die
in Amersfoort werd gehouden. Het was een grauwe dag met
een drupje regen. Toch zagen we tot onze vreugde op een paar
plaatsen gierzwaluwen invliegen in de nieuw aangebrachte
neststenen. Het was een geanimeerde wandeling van een uur.
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Gierzwaluwnesten Ziekerstraat Nijmegen
Eind mei merkte ik op dat er voorbereidingen werden getroffen voor renovatiewerkzaamheden aan een pand in de
Ziekerstraat in Nijmegen, om de hoek van waar ik op dat
moment woonde. Er bevonden zich in de gootbetimmering
van dat pand drie gierzwaluwnestplaatsen. Vanaf de bovenste
etage van de garage die ik via de nooduitgang van ons appartementencomplex
kon bereiken had
ik regelmatig de
gierzwaluwen
boven het centrum
geobserveerd.
Daarbij zag ik
zo nu en dan een
gierzwaluw in één
van de gaten in
de gootbetimmering invliegen
en waren er zeer
regelmatig giervluchten langs het
betreffende pand
te zien.
Bij de renovatie
Oude invliegopening
Foto: J. Kühnen
zouden de nestplaatsen ongetwijfeld verloren gaan, dus heb ik eind mei contact opgenomen met het bouwbedrijf Meuwsen Bouw, welke
de renovatie uit ging voeren en Dorvas BV, de eigenaar van
het pand. Tot mijn opluchting bleken beide partijen zeer bereid
mee te werken. Omdat er op dat moment nog nestelende gierzwaluwen aanwezig waren is er, op aanraden van het Zwaluwen Adviesbureau, voor gezorgd dat toen begin augustus de
steiger werd opgebouwd er loopplanken werden weggelaten tot
zeker was dat alle gierzwaluwen waren uitgevlogen. Pas nadat
was vastgesteld dat er geen nestelende vogels meer aanwezig
waren is met de werkzaamheden aan de goten begonnen. Door
rotting, veroorzaakt door lekkende goten, waren in de loop der
tijd twee gaten onderin de gootbetimmering ontstaan die als
invliegopening dienst deden. Een derde paartje gierzwaluwen
gebruikte een opening waar eens een regenpijp had gezeten.
In de holle gootbetimmering was maar een ruimte van 7,5 cm
hoog beschikbaar, wel erg ruim bemeten in de breedte met
+/- 70 cm en zo’n 25 cm diep. Er waren inderdaad drie nesten
aanwezig waarvan er twee min of meer hetzelfde uiterlijk hadden; veel veertjes, strootjes, stukjes plastic, draadjes en touw-

tjes. In één van deze nesten zat een behoorlijk dik stuk touw
verwerkt welke de gierzwaluwen waarschijnlijk in de ruimte
aantroffen toen ze er begonnen met nestelen. Verder zat er in
datzelfde nest ook nylon draad verwerkt, wat ooit tot de dood
van een jong had geleid, getuige een ingedroogd jong waar het
nylon een paar keer omheen gedraaid was.
Het derde nest was nog jong en was klein vergeleken met de
andere twee nesten. Ook nauwelijks veertjes in dit nest, het
bestond bijna geheel uit stukjes gras.
Nadat de goten zijn gerenoveerd zijn er in overleg met de
eigenaar door een medewerker van Meuwsen Bouw gaten
onderin de holle gootbetimmering gemaakt. Ovale openingen
waren teveel moeite, dus zijn het ronde geworden (47 mm). Ik
ging voor het maximaal haalbare aantal, wat negen was (één
tussen elk setje gootklossen), maar dat is het uiteindelijk niet
geworden, omdat de eigenaar liever geen invliegopeningen
boven de (toekomstige) winkeldeur had. Het leek er even op
dat het er ‘maar’ drie of vier gingen worden, maar ik was blij
verrast toen ik merkte dat naast vijf openingen in de gootbetimmering, eveneens twee openingen in de gootbetimmering van
het naastgelegen pand waren gemaakt. Naast de drie paartjes
Gierzwaluwen die vorig jaar hebben genesteld zullen in de
toekomst dus nog wat extra gierzwaluwen terecht kunnen,
omdat er nu in plaats van drie maar liefst zeven nestplaatsen
beschikbaar zijn!

Nieuwe invliegopening			

Foto: J. Kühnen

Dit was mijn eerste ervaring met het zorgen voor nestplaatsen
buiten ons eigen huis, maar ik hoop in de toekomst nog menig
gierzwaluw van nestruimte te kunnen voorzien. Dorvas BV
heeft in ieder geval al aangegeven dat er in de nabije toekomst
misschien meer mogelijkheden tot samenwerking zullen
komen!

Nestje				
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Foto: J. Kühnen

Jochem Kühnen
Meer foto’s op www.xjochemx.nl/Ziekerstraat.html,
06-51914095 / 024-6635719, this_isnt_the_tenka_ichi_
budokai@hotmail.com
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Rotterdam

Gierzwaluwneststenen geplaatst dankzij een buurtbudget!

Voor het project “Natuur in Kaart” van het bSR (buro
Stadsnatuur Rotterdam) en het RMC (Rotterdams Milieu
Centrum) observeer ik (Yolanda Folmer) sinds 2007 een grote
kolonie gierzwaluwen in een oude wijk in Rotterdam Centrum.
De kolonie wordt zoveel mogelijk in kaart gebracht wat betreft
de populatie grootte en de nestlocaties. Eind juni 2008 besefte
ik dat door dakrenovatie bij één van de gebouwen de broedende
vogels ter plekke verstoord werden. Dit is een overtreding op
de Flora en Fauna wet.

Nadat ik jarenlang in een huis had gewoond, dat tevens
bewoond werd door een gierzwaluwpaar, verhuisde ik in 2003
naar de Kwekersweg. Al gauw had ik in de gaten dat er, jammer genoeg, in mijn nieuwe wijk geen gierzwaluwen broedden. Na wat onderzoek vond ik toch wel gierzwaluwennesten
net buiten de wijk. Het idee om aan mijn huis wat nestkasten op te gaan hangen begon te kriebelen. Helaas gingen er
geruchten rond dat de wijk Jeruzalem, waar de Kwekersweg
in ligt, afgebroken zou gaan worden. De wijk is in het begin
van de jaren vijftig in rap tempo gebouwd, met het idee dat
de woningen daar voor ca. twintig jaar zouden staan. Al jaren
gaan de geruchten dat de wijk zou moeten worden afgebroken en in 2007 heeft de woningbouwvereniging hiervoor een
onderzoek ingesteld. Hieruit bleek dat de meeste bewoners
graag blijven wonen in de wijk en helemaal geen nieuwbouw
willen. De conclusie van de woningbouwvereniging was dan
ook, dat de komende 15 á 20 jaar de wijk blijft zoals hij is.
De gemeente Amersfoort stelt jaarlijks een hoeveelheid geld
ter beschikking van verschillende wijken, het buurtbudget.
Mensen uit de wijk kunnen zelf ideeën aandragen om 'iets'
in de wijk met dit geld op te knappen of te vernieuwen. Zo
kreeg ik ook de mogelijkheid om ideeën voor het buurtbudget aan te dragen. Nu ik wist dat de woningen voorlopig niet
zouden worden afgebroken, wist ik wel wat ik zou aanvragen.
Gierzwaluwnestkasten dus. Bij verschillende buren het idee
opgeworpen en iedereen reageerde enthousiast. Ook bij de
buurtbudget commissie werd enthousiast gereageerd. Op de
speciale verdelingsavond van het buurtbudget kreeg ik ook
voldoende steun en zo kreeg ik geld voor het project.
Met instemming van de woningbouwvereniging en met hulp
van de stichting Ravelijn zijn op 30 mei tien nestkasten in de
wijk Jeruzalem opgehangen. Na die dag heb ik regelmatig
gierzwaluwgeluiden door een speaker naast een nestkast laten
klinken. Hopen dat ze volgend jaar de weg naar Jeruzalem
weten te vinden.
Wilma Verburg

Op last van het Regionaal Milieu Team van de Politie
Rotterdam-Rijnmond, die ik inschakelde, zijn de werkzaamheden aan de daken stilgelegd. Deze mogen pas weer hervat
worden na 1 September 2008, ver na het broedseizoen. Dit
betekent echter dat als er geen vervangende nestlocaties worden
aangeboden, de gierzwaluwen vanaf het komende broedseizoen
2009 hun nestgelegenheid kwijt zijn.
Op advies van de Gierzwaluwbescherming - Nederland is er in
samenwerking met het RMC (Rotterdams Milieucentrum) een
spoedactie op poten gezet. We hebben met een flinke groep
vrijwilligers op 2 avonden in juli de nesten in de hele wijk zo
veel mogelijk in kaart gebracht. Ondanks het slechte weer in
die week hebben we een kleine 40-tal nesten kunnen traceren,
een mooi resultaat. (Op een warme stabiele zomeravond vliegen er 50 - 80 vogels rond.) Deze actie is breed uitgelicht in de
lokale pers en is ook bij de radio uitzending van Vroege Vogels
van 13 juli als item te horen geweest. De gegevens van deze
spoedactie kunnen nu gebruikt worden om een project op te
zetten om de kolonie in de hele wijk te behouden en wellicht
uit te kunnen breiden.
Doelstellingen:
1. Behoud en bescherming van de huidige wilde kolonie gier
zwaluwen in de Warande te Rotterdam, door het plaatsen
van gierzwaluwdakpannen tijdens dakrenovaties.
2. Voorlichting aan de bewoners van de wijk, tevens eigenaren
van de panden, over de gierzwaluw en de belangen om deze
unieke vogelsoort in hun wijk te koesteren.
3. Plaatsen van 1 of 2 webcams bij bestaande nesten in de wijk.
4. Ervaringen delen met overige gierzwaluwtellers zodat zij
beter voorbereid zijn in soortgelijke gevallen in andere telgebieden in en buiten Rotterdam.
5. Opzetten van standaard informatie brief voor eigenaren van
panden die gerenoveerd (gaan) worden.
Beschrijving van het project:
De kolonie ligt verspreid over 5 straten met huizenblokken van
3-5 verdiepingen hoog. Het betreft de Leopoldstraat – Johan de
Meesterstraat – Bernardus Gewinstraat – Brussestraat en Carel
van Nieveltstraat, in de wijk Rubroek te Rotterdam centrum.
De daken van de laagbouw aan de kant van de Warande zijn
eerder dit jaar helaas allemaal al vervangen en in tegenstelling
tot vorig jaar heb ik bij deze huizen gedurende dit broedseizoen
geen nest meer kunnen vaststellen.

De eerste van de 9 beugelkasten
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Foto: W. Verburg

Beoogde resultaten:
Gierzwaluwen zijn erg precies wat betreft hun nestlocatie. De
plaatsen van de nieuwe gierzwaluwdakpannen kunnen maximaal een afwijking hebben van 50 cm t.o.v. het originele nest,
wil het vogelpaar het nest zonder moeite kunnen terugvinden.
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Het plan is om op de locaties waar nesten gezien zijn groepjes
van 4-5 gierzwaluwdakpannen bij elkaar te plaatsen zodat het
betreffende gierzwaluwpaar er altijd wel een nestlocatie kan
vinden in het volgend broedseizoen..De andere pannen kunnen op termijn door andere zwaluwparen in gebruik worden
genomen waardoor de kolonie uitbreidingsmogelijkheden
geboden wordt.
De 40 getraceerde nesten zijn te verdelen in 2 verschillende
typen nestingangen:
A. Ingang van nest via ruimten tussen dakpannen (voornamelijk op oostzijde van de daken)
B. Ingang van nest via onderzijkant van de dakpannen boven
de zijmuren van de huizen (voornamelijk bij de dwars
liggende Frans Coenenstraat en de steegjes tussendoor).
De nesten met de ingang tussen de dakpannen (type A) zullen
verloren gaan als er geen zwaluwdakpannen worden geplaatst
bij renovaties.
De nesten met de ingang via de zijkant van de pan (type B)
behoeven geen speciaal aangepaste dakpannen zolang er bij het
leggen van de nieuwe pannen een kleine overlap wordt aangehouden, overstekend aan de zijmuur van de huizen.
In een optimale situatie hebben we voor de hele wijk het volgend aantal dakpannen nodig (totaal 175):
- 7 gebouwen met 3 groepen van 5 dakpannen per gebouw
- 7 gebouwen met 2 groepen van 5 dakpannen per gebouw
De kant-en-klare gierzwaluw dakpannen kosten rond €40
tot €80 per stuk, afhankelijk van gewenste type en kleur.
Geschatte kosten van 60 dakpannen is €2400- tot €4800- .
Betrokken partijen:
• Bureau Stadsnatuur Rotterdam 010-436 4222 –
contact persoon Gary Bakker
• Rotterdams Milieu Centrum 010-466 6496 –
contact persoon Wouter Bauman
• Vereniging Gierzwaluwbescherming Nederland –
contact persoon Marleen Andriessen
• Yolanda Folmer – vrijwilliger Project Natuur in Kaart
(van bSR en RMC)
Yolanda Folmer

Teamleden waaronder Yolanda voor het onthulde bord

Laatste nieuws
De eerste 10 dakpannen in de wijk worden gesponsord door
buro Stadsnatuur Rotterdam ter ere van hun 10 jarig bestaan
en mogelijk doet ook het Rotterdams Milieu Centrum een
bijdrage. Deze pannen worden hopelijk begin september 2008
gelegd op het pand aan de Carel van Nieveltstraat, waar de
renovatiewerkzaamheden dan weer hervat mogen worden.
De dakpanfirma Monier (vh Lafarge) uit Montfoort sponsorde
ook nog eens 25 dakpannen. Op dit moment proberen we met
de Vereniging van Eigenaren van deze panden tot de gewenste
resultaten te komen. Hopelijk zal goed voorbeeld goed doen
volgen in de rest van de wijk.
Marleen Andriessen: Yolanda is van plan om de jaarvergaderingen van de bewoners van de 7 gebouwen bij te wonen,
spreektijd aan te vragen en er op die manier voor te zorgen
dat zulke calamiteiten niet meer zullen plaatsvinden en alle
toekomstige renovaties zonder verlies aan gierzwaluwnestgelegenheid zullen plaatsvinden.
Het allerlaatste nieuws
Op 23 oktober jl werd een groot bord (zie foto) onthuld in de
betreffende wijk, aan de muur van het gebouw waar de eerste
gierzwaluwdakpannen afgelopen september werden aangebracht. 38 mensen waren hierbij aanwezig w.o. Yolanda Folmer
natuurlijk, Gary Bakker van bSR en Wauter Bauman van RMC.
Ook de heren van Leenden en collega van Wingerden van het
Regionaal Milieuteam waren erbij en natuurlijk de straat- en
buurtbewoners. Daarbij het bekende hapje en drankje. Om
17.00 uur werd de happening afgesloten.

Nieuw geplaatste gierzwaluwdakpannen
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Foto: Y. Folmer

Het mooiste nieuws
Yolanda had bij Vogelbescherming Nederland een voorstel
ingediend voor steun van VBN en de Postcode Loterij in het
kader van Projectondersteuning. Op 23 oktober kon ze melden
dat het boven beschreven project in de prijzen was gevallen.
Gefeliciteerd Yolanda!
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Kast Amersfoorter: Lichtgewicht "steens" kast
Al twee jaar ben ik bezig om gierzwaluwen te lokken.
Regelmatig vliegen ze vlak over ons woonhuis in Amersfoort.
Het eerste jaar dacht ik: dat is een eitje. Ik heb twee zelfbouw
multiplex Zeisterkasten onder het overstek opgehangen, deels
voor mijn ramen omdat er geen andere geschikte plaats is.
Gelokt werd er met een simpel versterkt computerluidsprekertje met diverse gierzwaluw CD geluiden, helaas zonder
resultaat. Het tweede jaar heb ik de kleinste van de twee kasten
vervangen door een zelfbouw dubbele Losserkast. Na alles wit
geverfd te hebben moest het nu wel gaan lukken omdat mijn
gevel ook wit is. De zwarte invliegopeningen staken prachtig
af! Het is inmiddels eind mei en er is nog steeds geen serieuze
interesse. Dan herinner ik mij de kasten die Harm Peeters
bedacht heeft: kasten met steencoating d.m.v. pur lijm. Ook
waren er ook al mooie resultaten te zien van ander clubleden
die pur gebruikten voor het imiteren van steengevels. Een
groot voordeel hiervan is dat de kast weg valt tegen de gevel.
Bij verhuizen van bewoners zal de kast ook door nieuwe
bewoners minder als storend worden ervaren, waardoor de
broedplaats behouden blijft. Een nadeel van veel kasten is dat
deze erg opvallen. De meeste vogels kiezen voor een onopvallende en daarmee veilige plek om te broeden. Bij nestkasten
die gemaakt worden van duurzame (steens) materialen is
gewicht een gevaarlijke factor. Heeft u wel eens een ladder
beklommen met één hand en in de andere een dubbele multiplex Zeister van 90 cm van meer dan 5 kilo? De kasten die
Harm Peeters en ik dit jaar ontwikkeld hebben, bestaan slechts
uit een schuine voorwand, die aansluit op het overstek en twee
zijstukken. Het voordeel van kast met schuine voorzijde is
dat zonlicht er langs schijnt waardoor opwarming minimaal
is. Het type Arcen is toe te passen bij meer ruimte maar daar
Kast "Amersfoorter"

Tekening: J. Hoekstra

heb ik geen plaats voor. Na veel gepuzzel werd het een nieuw
kasttype: de Amersfoorter. Op naar de bouwmarkt om daar het
plaatmateriaal Marmox (6mm) te halen. Dit is persschuimplaat
met aan weerszijden cement. In Duitsland kunt u dit materiaal vinden onder de naam Do-it Dit materiaal is makkelijk te
zagen, te snijden en te plakken. Een andere eigenschap van het
materiaal is dat het geluids- en warmte-isolerend, watervast en
zeer licht is. Een houten of cementen binnenwerk moet ervoor
zorgen dat er voldoende vochtopname is. Bij de montage bleken niet alle gevels recht lopen. Een kartonnen passtukje hielp
bij het bepalen van de vorm van de zijkanten. Mijn overstek
(oost zijde) steekt slechts 21 cm uit en de ruimte tot mijn raam
15 cm. Deze maat stond dus al vast. (Zie tekening).
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Ik heb een 2-gaten Amersfoorter in begin juni opgehangen en
in de derde week nog één met drie gaten. Hierna zijn binnen
één dag alle gaten bezocht. Het soort lokgeluid maakte eigenlijk niets uit,
Hetzelfde
speakertje als
in het eerste
jaar maar nu
zonder kastje
er omheen
bungelt los
onder de kast
(4w 2ohm).
Foto: Mw. Hoekstra
Sindsdien heb Jos wijst de weg
ik elke dag wel bezoek gehad. Overnachtingen zag ik echter
alleen in een (te kleine) Losserkast. Deze hangt tussen twee
ramen aan het zelfde overstek. De Losserkast heb ik tussen de
bouw van mijn eerste en tweede Amersfoorter van steencoating
voorzien. Inmiddels is deze kast voor seizoen 2009 twee maal
zo groot geworden. Het tussenschotje heb ik verwijderd en één
invliegopening is dichtgemaakt, waardoor er meer broedruimte
is. Maar oh wat lelijk; hij steekt 20 cm onder mijn overstek uit.
Als de Amersfoorter kasten succesvol blijken te zijn dan zal
mijn hele gevel uit Amersfoorters gaan bestaan.
Jos Hoekstra
P.s. De beschrijving 'Werkwijze bouw Amersfoorter' is te verkrijgen via de redactie of email: hoekstrajos@cs.com

Krimpen aan de IJssel
Gierzwaluwkast Klein Quaraker
In de nieuwbouwwijk Lansing-Zuid te Krimpen aan den IJssel
hebben wij vorig jaar juli een (huur)woning betrokken in het
project "Quarakter" (hoe je woont bepaal je zelf). Het ligt aan
de rand van het Crimpenerhout en dat is een prachtig stukje
natuur om de hoek.
Er vliegen ook aardig wat gierzwaluwen rond. Ik heb mijn man
weten te overtuigen dat we er goed aan zouden doen om ook
hen mogelijk een huis te bieden. Dus tekeningen op het internet
opgezocht en gekeken wat er zoal was en gemaakt kon worden.
Onze woning is erg hoog, maar onder de dakgoot was geen
optie omdat we er dan zelf niet bij kunnen (ik heb hoogtevrees
dus zo'n hoge smalle ladder is niks voor mij).
Ik heb diverse kasttypes bekeken en vond Roosendaal wat saai
en recht en heb die dus wat uit z'n model gehaald en zo is de
Gierzwaluwkast "Klein Quarakter" gemaakt die qua uiterlijk
ook beter bij onze woning past.
Ze zijn weliswaar laat in dit seizoen opgehangen maar misschien zien ze dit seizoen
de kasten hangen en
komen ze een ander jaar
eens dichterbij buurten.
Het zou fantastisch zijn
als ze er intrekken ... een
camera is al geplaatst. We
zijn benieuwd naar het
volgende seizoen.
Mar van der Stelt
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Amsterdam
Vogelkantoorgebouw aan de Zuidas
Beeldend kunstenaar Patty Groot Bluemink heeft een vogelkantoor ontworpen voor de Amsterdamse Zuidas. Het 'kantoor'
moet 2000 nestgelegenheden bieden aan de beschermde gierzwaluw. Inmiddels heeft het project een flinke discussie los
gemaakt omdat het om slechts een tijdelijke broedruimte voor
de vogels gaat: "Het is natuurlijk begonnen als een kunstwerk,
maar langzaam aan zijn die vogels bijna belangrijker geworden
dan de vogelflat zelf."
Na de bekendmaking van het project werd duidelijk dat een
belangrijk punt over het hoofd is gezien: het gaat om een

Onzeker
Patty legde haar plannen voor aan Vogelbescherming
Nederland. Volgens hen zou de gierzwaluw de perfecte
gebruiker van de vogelflat zijn.
De kunstenares heeft een goed idee om de natuur een plek
te geven in een stedelijk gebied, de tijdelijkheid van dit
‘kunstwerk’ is o.a een punt van discussie. Patty zoekt samen
met het VMZ, Vogelbescherming Nederland en GBN naar een
goede oplossing. Diverse locaties voor de flat worden daarbij
overwogen. De toekomst van het vogelkantoor is nog onzeker.
Of het kunstwerk er uiteindelijk wel of niet komt, het heeft nu
al veel mensen in en om het gebied na laten denken over de
positie van de natuur.
Auteur: Irene Jonkers Bron: OneWorld

Amersfoort

Gierzwaluwen aan ons huis, 2008

tijdelijk kunstproject en de vogelflat zou slechts vijf jaar
blijven staan. De gierzwaluw, daarentegen, is een honkvaste
vogel die elk jaar terugkeert naar dezelfde plek. Volgens de
Gierzwaluwbescherming - Nederland is er in Zwitserland zelfs
een geringde gierzwaluw geobserveerd die 21 achtereenvolgende jaren hetzelfde nest gebruikte. Juist omdat de gierzwaluw in Nederland afhankelijk is van mensen, is deze goed
beschermd. De Flora- en Faunawet verbiedt de verstoring van
nestgelegenheden van beschermde vogels.
Natuur terug
De Zuidas, dat nog volop in ontwikkeling is, moet een toplocatie worden om te werken en te wonen met een zakelijke,
internationale uitstraling. Iedere ochtend stroomt een stoet
werknemers het station Amsterdam Zuid/WTC uit en verdwijnt
in de verschillende kantoorflats. 's Avonds wordt het ritueel in
omgekeerde richting herhaald. In de tussenliggende uren is het
stil op straat. Alles in het gebied is gepland en efficiënt; iedere
centimeter heeft een functie. "Met mijn ontwerp wil ik een
stukje natuur terugbrengen, maar dan wel in de visie van de
Zuidas", vertelt Patty. De betonnen toren van 13 meter hoogte
weerspiegelt de kantoren uit de Zuidas. De 2000 nestgelegenheden zijn symmetrisch gerangschikt, net als de ramen in de
kantoorflats. De buitenkant blijft ruw, om de functionaliteit van
het gebouw te benadrukken.
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Dit jaar waren rond 26 april drie houtbeton neststenen bezet. In
één ervan hangt een camera en 3 mei zagen we voor het eerst
een paring op het nest. Een paar dagen later werd het eerste ei
(van de drie) gelegd. De bewoners van de andere zeven kasten
lieten bijna 14 dagen op zich wachten. Rond 20 mei arriveerde
(pas) de andere broedparen. Zou dit risicospreiding zijn om
na elkaar te komen of komt het door de slechte weersomstandighedenvoor deze groep? Onze neststenen en kasten zijn in
ieder geval weer in gebruik genomen. Ook bij de buren zijn de
twee kasten door gierzwaluwen bewoond. Het was daar nog
even spannend of het spreeuwenechtpaar dat daar broedde, op
tijd klaar zou zijn met het opvoeden van hun jongen. Net als
vorige jaar hadden ze nog niet hun 'vleugels' gelicht of een
gierzwaluwenstel nam zijn intrek.
De gierzwaluwen die vroeg zijn begonnen met hun jongen
groot te brengen hebben een goede start gehad wat betreft het
weer en het aantallen insecten. De drie jongen groeiden gelijk
op. Ze zijn ook goed doorvoed na 42 dagen uitgevlogen. Het
was dit jaar heel opvallend dat de beide ouders nog drie weken
gebruik hebben gemaakt van de nestkast. Zowel overdag als
’s nachts waren ze te zien. Het leek of ze hun plekje veilig
wilden stellen voor het volgende jaar.
Gierzwaluwen die later aangekomen zijn troffen het niet met
het weer. Het was koud en regenachtig. Het viel dan ook niet
mee om voor drie jongen (zichtbaar door een camera) voldoende insecten te vangen. De drie kuikens groeiden eerst even
snel, maar toen de koude langer duurde bezweek een van de
kuikens van de honger. Het lag dood in het nest. De anderen
zaten er gewoon op. Ook sliepen ze samen met hun ouders
bovenop de dode vogel. Iedere keer als de ouders terug keerden
met voedsel was het een enthousiast heen en weer geschuifel
in de kast. Het dode jong, ingedroogd tot een lichtgewicht,
werd naar alle kanten van de kast verplaatst. Op een gegeven
moment zat het klem in de vliegopening. Fred heeft het eruit
gehaald omdat we bang waren dat de vogels er niet meer in of
uit konden vliegen. Na veel oefenen is 1 augustus (44 dagen
oud) het eerste jong uitgevlogen. Op 4 augustus is het tweede
jong (47 dagen oud) uitgevlogen. De ouders hebben nog twee
dagen doorgebracht in de nestkast.
Marjo van der Lelie
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Mijdrecht
Indringer wordt verjaagd door jongen.
Ad van Uchelen heeft een inpandige nestkast waar een éénoudergezinnetje met 3 jongen van een paar dagen oud. Eén van
de oudervogels kwam op een kwaad moment niet meer terug.
Het 3e jong ging helaas dood, de andere 2 zijn door de ene
ouder succesvol grootgebracht en uitgevlogen.
Ad laat me het volgende weten:
Ik heb iets moois gezien in mijn observatiekast: "Al enkele
dagen vliegt er een paartje gierzwaluwen mee met de ene oudervogel. Vaak zie ik ze met z'n drieën boven het huis.
De twee weten dat de derde steeds aanvliegt op mijn kast om
te voeren. Het gevolg is zoeken, zoeken en regelmatig worden
de nog vrije nieuwe kasten aangeklampt. Maar de meeste
belangstelling gaat uit naar de bewoonde kast. Vanmorgen toen
het vr/mannetje(?) weg was vloog er één de bewoonde kast in.
De jongen zagen direct dat het een vreemde was en vielen hem
aan!!
Door het grootste jong werd hij bewust driftig naar buiten
gewerkt. Kortom duidelijk geen bedelgedrag!
Is een dergelijke actie bij jou bekend???"
Wie wel iets weet over dit gedrag mag het de redactie laten
weten.
Marleen Andriessen

Vogelopvang Den Haag de Wulp
Slecht weer en tekort aan vliegende insecten?
Vandaag hebben we op tien dode gierzwaluwen sectie verricht.
Een aantal van hen was geeuthaniseerd en een aantal was dood
gegaan. Alle jongen werden sterk vermagerd binnengebracht.
Ze hadden allemaal geen borstspieren meer. Twee vogels hadden een dubbele longontsteking. Drie inwendig letsel (bloedingen) door trauma. Waarschijnlijk zijn ze van grote hoogte
gevallen. Bij een aantal vonden we bloed in de darmen wat
erop duidt dat ze langere tijd zonder voedsel zijn geweest. De
nieren waren donkerder dan normaal wat kan betekenen dat
op termijn ook hier een beschadiging optreedt. Het beeld leek
veel op dat van aangespoelde Kleine Alken. Totale uitputting.
Alleen waren bij hun de nieren al kapot.
Zou deze zware ondervoeding komen door een tekort aan
vliegende insecten? Ik heb zelf namelijk geen vliegende
mieren gezien of vliegende bladluizen. Het zijn maar hersenspinsels maar ik wil altijd ergens een verklaring voor hebben.
Ik heb nooit zulke slechte jongen binnen gehad. Aan het einde
van een gierzwaluw seizoen wil er nog wel eens een mager uitgevlogen jong binnenkomen maar verder zijn het altijd van die
lekkere dikkertjes.
Lily Weerdesteyn

Gierzwaluw kan niet tegen klussen
(De Telegraaf) - De vele schilder- en renovatiewerkzaamheden
aan oude woningen in de zomermaanden dreigt de gierzwaluw
in ons land de das om te doen.
Doordat gaten en kieren, waar de vogels nestelen, overal
worden dichtgestopt blijft er nauwelijks meer ruimte over om
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te broeden. Gierzwaluwbescherming - Nederland slaat daarom
alarm. "Willen we de gierzwaluw hier blijven zien, dan is het
hoog tijd dat er betere wetgeving komt om de vogel te beschermen", zegt bestuurslid Eline Lauret. Zij wijst erop dat een gierzwaluw ieder jaar weer naar hetzelfde nest zal terugkeren om te
broeden. "De vogels vliegen dan vaak met een noodvaart tegen
de muur aan op de plaats waar het vorige jaar nog een opening
zat. Overleven ze dat, dan proberen ze het opnieuw. Dat is het
instinct. Een gierzwaluw verhuist niet zomaar naar een andere
plek."
Meldingen
Bij de vereniging kwamen de afgelopen week weer acht
meldingen binnen van verontruste Nederlanders die zich zorgen
maken om verbouwingswerkzaamheden bij hen in de buurt.
"Meestal zijn dat vogelliefhebbers, die precies in de gaten hebben waar de dieren nestelen. Die zien met lede ogen toe dat
panden, waarin wordt gebroed, tegen de vlakte gaan of dat er
ergens gerenoveerd wordt.
Het moeilijke is dat eigenaren zelf vaak niet eens in de gaten
hebben dat ze een nest hebben. De vogels zitten er ook maar
drie maanden van het jaar. In augustus gaan ze weer weg." De
vele opknapbeurten van oude woningen en sloop van woonwijken hebben tot gevolg dat het aantal gierzwaluwen in ons land
afneemt. Hoeveel vogels er nog precies zijn, kan Lauret niet
zeggen. "De vogelatlas heeft in 2002 geschat dat het aantal tussen de 30.000 en de 60.000 moest liggen. Maar we weten zeker
dat het aantal gierzwaluwen fors aan het dalen is. Omdat er
steeds minder nestruimte is, komen er ook minder jonge vogels
bij."
Marjolein van der Gaag

Gierzwaluwen in Doorwerth
Een spannend vervolgverhaal
Het begon allemaal in de zomer van 2004. Tijdens het
opruimen van dozen op onze rommelzolder hoorde ik een bekend geluid vanonder de pannen; het geschreeuw van een gierzwaluw. Dat geluid kende ik tot dan toe alleen van vliegende
vogels maar had het nooit onder eigen dak gehoord. Ik was blij
verrast. Toen begin 2005 bij Vroege Vogels een oproep werd
gedaan voor deelnemers aan een cameraproject om de nestactiviteiten van gierzwaluwen te onderzoeken ben ik onmiddellijk
in de telefoon geklommen. Het cameraatje lag tot half april
onaangeroerd op mijn bureau, domweg omdat ik er nogal
tegenop zag om het dak op te gaan. Ook zonder hoogtevrees is
zo’n dak best hoog.
Uitkomst bood een buurman die ik op de eerste warme dag in
april hoog in zijn coniferen zag zitten met klimuitrusting en
motorzaag. “Dit is mijn kans”, dacht ik. Enkele dagen later
heeft hij zijn klimtouwen aan beide schoorstenen bevestigd
zodat ik gezekerd het dak op kon om het nest te zoeken en de
camera te plaatsen. Op de televisie die we speciaal voor dit
doel hadden aangeschaft was diezelfde dag nog een prachtig,
leeg nestje te zien. Nog een paar weken en de vogels zouden
arriveren. Wat spannend, zouden ze weer terugkomen?
2005: De eerste keer
Dan op 29 april zit de eerste vogel op het nest. Een ontroerend
moment. Ieder jaar weer trouwens, de eerste vogel; ‘thuis’, rus13

tend na een lange reis. Er ging een wereld voor me open door
ieder dag een kijkje in het anders zo verborgen leven van gierzwaluwen te kunnen nemen. Het fabeltje dat gierzwaluwen hun
hele leven in de lucht doorbrengen was snel ontzenuwd; ieder
avond rond zonsondergang kwam onze gierzwaluw terug om
te slapen onder onze pannen. Vanaf 8
mei ook met de partner erbij; troetelen
voor het slapengaan. Het eerste ei gaf
de spanning dat we dit jaar zelfs nog
het verzorgen van een broedsel konden zien. Helaas, tot 18 juli hebben de
vogels gebroed. De volgende dag lag
het ei naast het nest. Volgend jaar beter.
2006; Gemakkelijk verstoord
En het ging beter. Het eerste ei was op
12 mei te zien. Op 2 juni zagen we bij
Het oude dak
het wisselen van de wacht even iets dat
op een jong leek. De volgende dag zagen we inderdaad, toen
één van de oudervogels even ging verzitten, het kopje van een
jong én een ei ernaast. Wat hebben we veel video-opnames
gemaakt; van de wisseling van de wacht, van een ouder met
volle krop, van bedelende jongen en ouders die veertjes aanbrengen en poep opruimen, werkelijk prachtig.

al springend en trekkend met de vleugels het nest, maar ze
doen het; de broeddrang overwint de pijn van de steken. Op 23
mei een tweede ei. Er volgt een periode met eirolbewegingen,
nestelgedrag en het aandragen van veertjes, het gaat goed. Mis,
op 21 juni – een week over tijd – liggen beide eieren naast het
nest.
We geven de moed een beetje op
en kijken pas eind juli weer; beide
vogels zijn er nog terwijl veel
andere vogels al richting zuiden
vertrokken zijn. De nestkom krijgen we niet te zien, daar zitten de
vogels boven op. Waarom blijkt op
2 aug. want dan is er ‘plots’ een
jong te zien, van minder dan een
week oud. De volgende dag zien
Foto: H. Huitema
we twee jongen. Ze worden goed
verzorgd terwijl buiten de laatste gierzwaluwen zich opmaken
voor de grote trek. Zou de verzorgingsdrang sterker zijn dan de
trekdrang? Deze keer kunnen we de jonge dieren tot volle wasdom zien groeien. Op 7 september kijken twee jongen via het
vlieggat naar buiten. Vliegbewegingen op de vierkante centimeter op 8 september. Op 11 september vliegt een jong voor de
eerste keer. Op 18 september verlaat de laatste vogel het nest.
Wat een jaar.

Het geluk mocht helaas niet lang duren. Rond het middaguur
op 13 juni – een snikhete zomerdag - tikte een speelkameraadje
2008; Een nieuw dak
van onze dochter even tegen het dak, als ware het om onze
Begin 2008 viel er een schrijven van woningstichting Vivare
bevestiging te vragen over de positie van het nest. Dat bleek
op onze mat met de mededeling dat medio 2008 het dak van
de vogels teveel; de ouder-vogels vluchtten. Toen we aan het
einde van de dag voorzichtig keken waren de oudervogels nog ons huis zou worden vervangen. Nieuw dakbeschot, nieuwe
steeds weg, bleek één jong dood op het nest te liggen en kroop pannen, weg gierzwaluwen. Na een reactie waarin ik Vivare
wees op hun verantwoordelijkheid voor de gierzwaluwen volgde andere vogel naast het nest, vermoedelijk op zoek naar
de een uitnodiging voor gesprek. De zaak werd zeer serieus
een ouder met voedsel. Via een luikje heb ik de dode vogel
genomen. De werkzaamheden
weggenomen en de ander op het nest
aan het dak werden uitgesteld tot
teruggeplaatst in de hoop dat een terugna het broedseizoen en ik mocht
kerende oudervogel de verzorging zou
een inventarisatie uitvoeren en
voortzetten. Ik kon het niet over mijn
adviezen uitbrengen voor een
hart verkrijgen de jonge vogel te zien
uitvoering die het behoud van
creperen. Die avond kwam een ouderde gierzwaluwen zou garanvogel terug en maakte aarzelend wat
deren. Bij de inventarisatie
bewegingen naar het jong. In de hoop
vond ik zo’n 30 broedplaatsen
dat het goed zou komen sliep ik gerust
in de twee straten; grotendeels
in. Maar de volgende (warme) dag was
naast ventilatiepannen maar ook
geen oudervogel te bekennen en lag het
onder enkele nokvorsten. In
jong weer naast het nest. Toen heb ik
Nieuw dak met oud nestmateriaal
Foto: H. Huitema
overleg met Vivare, de aannemer
besloten de jonge vogel naar de gierz(Lenferink), de uitvoerder (CombiDak) en GBN zijn gierzwawaluwopvang in Heelsum te brengen. Begin augustus hebben
luwpannen ontwikkeld die pasten bij de gekozen sneldekkers
Dhr. en Mw. Wijnveen ‘ons’ jong laten vliegen. De ouders
en is een uitgebreid plan van maatregelen doorgenomen om de
zijn ondanks alles teruggekeerd en hebben zowaar op 29 juni
nestplaatsen veilig te stellen.
nog een ei gelegd. Dit ei is eind juli weggerold. De rust was
weergekeerd. Het nest is eind juli verlaten.
Momenteel zijn de werkzaamheden aan de nieuwe daken in
2007; De aanhouder wint
Een bewogen jaar, teveel om uitgebreid verslag van te doen
daarom maar in ‘staccato’. Koninginnedag, eerste vogels op
het nest. Partner volgt vier dagen later. Op 7 mei lijkt er een ei
in het nest te liggen. Op 12 mei ligt het ei naast het nest. Was
dit een ei van het vorig jaar of vers gelegd en door verstoring
verstoten? Op 22 mei ligt er een nieuw ei. Wespen bouwen hun
nest naast de invliegopening. Binnengevlogen vogels bereiken
14

volle gang. Op ons adres is het dak vervangen, het nest en camera teruggeplaatst. Nu maar wachten of de vogels volgend jaar
hun nieuwe dak zullen accepteren. Meer over de voorbeeldige
samenwerking tussen alle betrokken partijen en het resultaat
van deze inspanningen volgt.
Hans Huitema
hans.huitema@planet.nl
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Geldrop
Eerste gierzwaluwnestkast overBurght overhandigd.
Op woensdag 11 november j.l. heeft het IVN Geldrop formeel
de eerste kunstnestkast voor gierzwaluwen overhandigd aan
de projectleiders van het bouwplan overBurght in het centrum
van Geldrop. Naast een vertegenwoordiging van de projectontwikkelaar, het Woonbedrijf en het bestuur van het IVN
waren ook wethouder W. Vissers en een aantal medewerkers
van de gemeente aanwezig.
Dorus v.d. Boom van het IVN wees er nog eens op dat het
IVN Geldrop tweeledig betrokken was geweest bij de voorbereidingen van het bouwplan overBurght. Allereerst was
er vanuit de werkgroep Groen Geldrop stevig geprotesteerd
tegen de wel erg rigoureuze kap van alle bomen op het bouwterrein. Ter plaatse kon niet anders worden geconcludeerd
dat elke meter op het bouwterrein voor de bouw wordt benut.
Stadsnatuur komt door de verdere verstrating en verstening
steeds verder onder druk.
In tweede aanleg is meegedacht om toch nog enige natuur
terug te brengen. Uiteindelijk is ervoor gekozen om samen
met de gierzwaluwenspecialist in onze regio - Jan v.d. Rijt
uit Helmond – een concreet plan op te stellen om in totaal 40

kunstnesten in te bouwen. Hij ging verder in op het bijzondere
van de gierzwaluw en de noodzaak om deze sierlijke vlieger
een handje te helpen bij het steeds schaarser worden van de
natuurlijke mogelijkheden om te broeden.
Hierna overhandigde Jan van de Rijt een betonnen inbouwkast
aan de heren Gremmen en Giesbers van V.O.F. overBurght,
hierbij geassisteerd door twee jonkvrouwen met roofvogels.
Gelijktijdig drong hij erop aan dat hij bij het inbouwen graag
betrokken wil zijn om de laatste aanwijzingen te geven.
IVN Geldrop

Foto: M. Coolen

BUITENLAND
Engeland
Nestmaterialen (van het SMS worldwide forum)
Op 11 augustus controleerde Dick Newell uit Engeland al zijn
nestkasten nadat hij zich er van overtuigd had dat alle vogels
waren vertrokken.
Het nest van zijn allereerste broedpaar sinds 4 jaar had het
grootste nest dat hoofdzakelijk bestond uit veren. Zijn 2e paar
sinds 3 jaar bouwde het eerste deel van distelzaad, vorig jaar
werden daar veren aan toegevoegd en dit jaar bestond het nieuwe materiaal uit naalden van de Schotse naaldboom van 120
tot 160 mm lang maar ook stukjes van coniferen en bloemen
tot een lengte van 120 mm lang. Toch hebben daar geen andere
vogels in gebroed dan gierzwaluwen
Zijn 3e paar van 2007 voegde dit jaar alleen veertjes en grasjes
toe. Het 4e paar verplaatste het nest van de een naar de andere
kant, gebruikte materiaal als takjes, grasjes, een takje van 6
mm dikte en een paar veertjes. Kennelijk had dit paar al eerder
een nest willen maken op andere plekken want er lagen her en
der verspreid hoopjes materiaal. Echter, dit hoeft niet hetzelfde
paartje geweest te zijn. Ook in een onbewoonde kast er naast
lag nestmateriaal.
Twee andere kasten waren gebruikt door zangvogels om de
nacht door te brengen, in een andere kast werd door spreeuwen
gebroed. Het nestmateriaal laat hij liggen, het kan ook weer
door gierzwaluwen worden gebruikt.
Twee mysteries blijven over: in 2 kasten was in een hoek verpulverd hout aan elkaar geplakt en een andere kast was vol
stof, terwijl de anderen schoon waren.
Grappig genoeg kwam op dezelfde dag een mededeling van
Mark, ook uit Engeland, die van het forum wilde weten wat
voor nestmateriaal er door de gierzwaluwen werd gebruikt:
Zijn 2 niet-broeders gebruikten hoofdzakelijk zwarte en witte
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veren. Mark denkt dat de witte veren van meeuwen of zwanen
komen. In één kast was plastic in het nest verwerkt.
In een andere kast werd door een broedpaar knopschubben van
de berk gebruikt als nestmateriaal, later werden daar zwarte en
witte veren aan toegevoegd. In de tweede kast werd hoofdzakelijk wit schuim gebruikt waarmee kussens worden gevuld plus
veren.
In gierzwaluwnesten in een kerk vonden Dick en Mark
hoofdzakelijk duivenveren.
Marleen Andriessen

Neststenen schoonmaken?
(Vraag en antwoord op het SMS Worldwide forum)
In sommige gebouwen zijn gierzwaluwstenen ingemetseld. Nu
is mijn vraag kan nestmateriaal, vochtigheid, eieren en eventuele dode jongen daarin tot ongedierte leiden? Kenmerk is toch
dat dit soort stenen niet kunnen worden schoongemaakt?
Dirk Tanger, Haarlem
Het schoonmaken van deze stenen hoeft ook niet. In andere
holtes wordt dit ook niet gedaan. Het "ongedierte" zorgt daar
trouwens zelf voor: mottenlarven eten pluimen op, keverlarven
eten excrementen en pluimschachten en vliegenlarven zorgen
er wel voor dat eventuele kadavertjes tot op het bot van vlees
en vocht worden ontdaan. De rest wordt 9 maanden later in
een hoekje gekrabd, uit de holte gekieperd of als nestmateriaal
gebruikt, ook de eventuele uitgedroogde lijkjes. Dit is mooi
te zien op een foto, gemaakt door Marleen Andriessen, in het
fotoalbum van GPG onder “Curiosa” http://tech.ph.groups.
yahoo.com/group/gierzwaluwen-praatgroep/photos/view/
d447?b=10
Louis-Philippe Arnhem, Leuven
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Massale slachting gierzwaluwen in de
Antwerpse haven

Een samenvatting:
Op 7 juli 2008 werd ik er door Louis-Philippe Arnhem uit
België op attent gemaakt dat er in het weekend van 5/6 juli (in
het gierzwaluwbroedseizoen) was begonnen met de sloop van
oude loodsen in de Antwerpse haven. In deze loodsen werd
door meer dan 150 paartjes gierzwaluwen gebroed. Zowel de
eigenaar van de gebouwen als de aannemer/sloper had een
vergunning gekregen van de gemeente Antwerpen. Bij deze
activiteit werden door een groot aantal vrijwilligers 101 dode
gierzwaluwen uit het puin gehaald en slechts enige tientallen
levende, waaronder veel jongen. 70 Vogels overleefden de
aanslag en zijn opgevangen door Opvangcentra voor Vogels en
Wilde Dieren in Brasschaat en Kieldrecht.
De foto’s die bij de betreffende website werden getoond zijn
afschuwelijk.
Omdat het bericht van Louis-Philippe naar het internationale
SMS (Swallows-Martins-Swifts Worldwide) forum was gestuurd stond binnen zeer korte tijd de gierzwaluwwereld op
zijn kop en werd er boos en met afschuw gereageerd uit verschillende landen tot en met Amerika.
Via Louis-Philippe kreeg iedereen die dat wilde een lijst van
afdelingen ven de gemeente Antwerpen die op deze geweldige
blunder aangesproken konden worden.
Onderstaand vind je de brief die GBN stuurde aan o.a. de
schepen, het college en de havenautoriteiten van de gemeente
Antwerpen:

Geachte dames/heren,
Met afschuw heeft het bestuur van Gierzwaluwbescherming Nederland kennis genomen van de sloop van hangars op zaterdag 5 juli in de Haven van Antwerpen, waar een 150-tal koppels gierzwaluwen (Apus apus) al jaren nestelen. Deze gebouwen werden in het midden van het broedseizoen, juist voor het
bouwverlof dan nog, gesloopt.
Ik nodig u uit om de foto's te "bewonderen" en de erbij horende
tekst te lezen.
http://www.natuur-forum.be/topic.asp?TOPIC_ID=6856
Gierzwaluwen zijn een beschermde vogelsoort. Net als in
Nederland en de hele Europese Unie is het ook in België bij
de Wet verboden de nesten van deze vogelsoort opzettelijk te
verstoren, weg te nemen of te vernielen. Zie hiervoor ook: the
Birds Directive (Council Directive 79/409/EEC of 2nd April
1979 on the conservation of wild birds; http://ec.europa.eu/
environment/nature/legislation/birdsdirective).
Die wet moet toch ook bij het stadsbestuur bekend zijn!
Het bestuur van Gierzwaluwbescherming - Nederland gaat er
van uit dat deze activiteit niet met toestemming van het stadsbestuur heeft plaatsgevonden.

Wij moeten helaas toegeven dat ook in Nederland de nodige
zaken op dit gebied misgaan. Als Gierzwaluwbescherming Nederland proberen wij echter op alle manieren iedereen, maar
juist de bouwbranche, zoveel mogelijk te informeren over deze
vogels.
Wij verzoeken het stadsbestuur Antwerpen om alles te doen wat
mogelijk om dit soort slachtpartijen in de toekomst tegen te
gaan.
Verder hopen wij dat u inbouwneststenen gaat aanbrengen
in de nog op te trekken gebouwen in de omgeving, waarmee
hopelijk de nog overgebleven vogels een toekomst in de
Antwerpse haven zullen vinden.
Hoogachtend,
Marleen Andriessen, Secretariaat
Gierzwaluwbescherming - Nederland
Door vrijwel alle aangeschreven afdelingen werd op onze
brief gereageerd met de mededeling dat dit een ‘spijtige zaak’
was die door betere communicatie vermeden had kunnen
worden. Vogelbescherming Vlaanderen heeft de zaak aanhangig
gemaakt en er zijn processen verbaal opgemaakt. Deze zaak
moet nog voor de rechter komen.
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Het is vooral een
nare zaak omdat
de havenautoriteiten al jaren
bekend zijn met
broedende gierzwaluwen in de
havens en er al
veel gierzwaluwnestgelegenheid
is aangebracht
om de vogels te
behouden. In de
toekomst zal het
Gemeentelijk
Havenbedrijf er
beter op toezien
dat het slopen of
verbouwen alleen
na het broedseizoen plaatsvinden. Om het verlies van nestplaatsen te compenseren wordt een financiële tegemoetkoming
beloofd om andere en nieuwe gebouwen te voorzien van nestplaatsen.
De gemeente Antwerpen heeft zich verplicht gesteld de fauna
in de stand te beschermen. Daarom heeft het College een wethouder aangesteld die verantwoordelijk zal zijn voor dierenwelzijn, de heer Bungeneers.
Marleen Andriessen
Bron foto's: Vogelbescherming Vlaanderen

twee ladders verder naar boven. In de warme, donkere ruimte
onder het dak van de toren, begint David Overall zijn wekelijkse inspectie van de 147 nestkasten. Hij telt de eieren en
maakt notities van de jonge vogels.
De nesten van gierzwaluwen worden gemaakt van materiaal
dat ze in de vlucht kunnen vangen. Ze bestaan voor een groot
deel uit grasjes, strootjes en duivenveren maar ieder individu
neemt mee wat hij/zij kan bemachtigen zoals een stukje papier
of boomblaadjes.
De meeste gierzwaluwen lijken de aanwezigheid van Overall te
tolereren, anderen schuifelen naar de uitgang en vliegen weg.
Wegvliegen is makkelijk maar weer terug komen in het nest
vereist ervaring. Gierzwaluwen hebben een spanwijdte van 42
cm en de ventilatiegaten zijn slechts 5 centimeter. Ze naderen
erg snel het invlieggat; op het laatste moment vouwen ze hun
vleugels, remmen hierdoor af, vliegen iets omhoog en gaan
door het gaatje het nest binnen.
Als de jonge vogels de komende maand de nesten verlaten zullen ze er nooit meer in terugkeren. Ik heb 1000 van deze jonge
vogels geringd maar niet een is ooit teruggekeerd. Als ze de
nestkasten verlaten hebben zijn ze in staat om naar Afrika te
vliegen. Dit doen ze zonder te stoppen. Als de ouders al eerder
weg zijn gevlogen kan het jong alleen reizen zelfs voordat zijn
vleugelveren volledig zijn gevormd.
Bij de vraag hoe kan een net uitgevlogen jong de weg vinden
naar een plaats waar hij nog nooit is geweest haalt Roy Overall
zijn schouders op.
Buiten het museum horen we een aantal gierzwaluwen schreeuwen. Bij de vraag waarom ze dit doen is zijn antwoord: "Het is
louter 'joie de vivre' ."

Oxford

Gemma Hall

De geheimen van het leven op vleugels

(Samenvatting en vertaling: Marjo van der Lelie)

De aankomst van de gierzwaluwen uit Afrika geeft het begin
van de zomer aan. Het is een genot om hun herkenbare eigen
geluid weer te horen. Ze geven ook het teken dat de natuurlijke
cyclus altijd maar doorgaat.
Gierzwaluwen worden al sinds 1948 bestudeerd in de toren
van het Museum of Natural History in Oxford. Het is begonnen toen professor David Lack gierzwaluwen door ventilatie
openingen in het torendak van het Gotische gebouw zag binnen vliegen. Hij installeerde nestkasten achter de 40 gaten
en begon met zijn onderzoek. Lack schreef in 1956 zijn boek
Swifts in a Tower. Dit waren de eerste ontdekking over het
leven van de gierzwaluwen.
Sinds 1962 heeft Roy Overall, Lack’s werk voortgezet. Ik
heb meer gierzwaluwen geringd dan wie ook maar er zijn
waarschijnlijk net zoveel onbeantwoorde vragen als toen we
net begonnen. We weten hoe ze een nest maken, dat ze langdurige kunnen vechten maar hoe ver ze in 1 dag kunnen reizen
en hoe de vrouwtjes aan het voldoende calcium komen om hun
eieren te produceren weten we niet.
Wij gaan met Roy Overall mee de toren in.
Via een deur in het museum wordt de wenteltrap naar de toren
bereikt. Boven in de toren zijn grote ramen, daar heb je een
mooi wijds uitzicht over de daken van Oxford. Overall stopt
om te kijken naar gierzwaluwen die invliegen in de ventilatiegaten boven ons. Hierna klimmen we via een andere trap en
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China
Op 18 mei werden in Beijing (China) door de Birding Association 76 gierzwaluwen (Apus apus Pekinensis) geringd en
14 gierzwaluwen zijn in het Zomer paleis in Beijing terug
gevangen. Eén van hen was 9 jaar geleden op dezelfde plaats
geringd. Dit bewijst dat deze Gierzwaluw op zijn minst 9 jaar
oud kan worden.
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KORTE BERICHTEN
Laatste gierzwaluw?
Heden, 10 september, zaten we omstreeks 19.00 uur bij café
Vaatstra in Zuidwolde op het terras. Tot mijn verbazing zag ik
een gierzwaluw vliegen boven het Boterdiep. Ik kon mijn ogen
niet geloven en helemaal niet toen het dier aanvloog op het dak
van Boterdiep OZ 28 (tegenover de brug). In latere instantie
vloog het dier alsnog onder het dak en ik zag het enige tijd
later ook weer tevoorschijn komen.
Was het een verlaat jong, of een verlaat broedgeval of een verlaat volwassen exemplaar dat nog onder het dak slaapt?
Vooral het feit dat het beest nog onder het dak dook op 10
september is zeer opmerkelijk. Verlate trekkers kunnen altijd,
maar dit!
Rob Lindeboom

Gezien op de BBC
Op de BBC TV lieten men zien dat een imker 8 gierzwaluwen had doodgeschoten. Ze vlogen boven zijn terrein en hij
verdacht ze ervan dat ze zijn bijen wilde vangen. Hij heeft de
magen na gekeken en vond tot zijn verbazing allemaal darren
en juist die mogen van een imker gevangen worden!

EEN LIED VAN ALKMAN
in poëtas non poëtas
Zwaluw, doorklief de lucht !
Nù is de grote trek.
Vergeet het late broed,
dat met gesperde bek
in 't nest verhongeren moet.
Een eeuwenoud gericht
verwierp het voor de vlucht.
Wiekslag, doorklief de lucht !
Wat zwak is kan
het niet bestaan.
Phalanx, sluit aan !
Ida Gerhardt.
Uit : Verzamelde gedichten.
Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep,
1980.

Stickervel
Evert Pellenkoft heeft een stickervel gemaakt zoals de
afbeelding hieronder laat zien. (Het is van origine van
Vogelbescherming Nederland van ca. 25 jaar geleden).
Het wit is transparant en de vogels zijn aan beide kanten zwart.
Evert heeft op kosten van het gierzwaluwplatform NoordHolland mooie A4 stickervellen laten maken met 6 gierzwaluwen er op.

Dorstige gierzwaluwen of randdebielen? Foto: R. Hoogendijk

Fontein met vissen en gierzwaluwen
Plaats: op het pleintje voor hotel American, Amsterdam.
* Ontwerp: beeldhouwster Gerarda Rueter (1904 -1993)
* Opening: 1962
* Commentaar: het plantsoentje is rommelig en staat vaak vol
fietsen. De mooie monumentale vissen hebben geleden in de
loop der jaren. Een opknapbeurt is nodig. Het metalen voetstuk
waar het bronzen beeld van Rueter op staat en de versiering op
de bassinrand passen niet bij het beeld, ze leiden onnodig de
aandacht af. Bij renovatie van de fontein zou alle aandacht naar
de vissen moeten leiden. Als het plantsoen wordt opgeknapt
zou het intieme karakter behouden moeten blijven als tegenwicht van het razende verkeer op de rest van het Leidseplein.
Ria Hoogendijk
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MEDEDELINGEN
Aankondiging Landelijke dag 2009
De volgende algemene ledenvergadering, tevens verenigingsdag wordt 13 juni 2009 in de kelder van de kerk Heilige
Joannes van Oisterwijk georganiseerd. Gerard van der Kaa
heeft dit geregeld. De uitnodiging wordt u t.z.t. toegestuurd.
Op 29 november a.s. staat GBN weer met onze stand op de
jaarlijkse SOVON-dag in 'De Vereeniging' te Nijmegen.
Data van bestuursvergaderingen vindt u op Internet:
www.gierzwaluwbescherming.nl/mededelingen.htm

OPROEPEN

Drenthe
H. Snel, Lisdodde 13, 7944PL Meppel, (052)2261 879
Overijssel
A.J. Boonstra, Oelenveerstraat 64, 7771 BK Hardenberg,
(052)3852 282, ajboonstra@home.nl
G. Smoors, Wensinkstraat 45, 7622 KR Borne, (074)2665 048
J.D. Tinholt, De Hazelaar 6, 7701 WD Dedemsvaart,
(052)3615 321, J.Tinholt@Reest-Wieden.nl
Gelderland
J.J. Schröder, Mecklenburglaan 9, 3843 BH Harderwijk,
(034)1416 324, schroder.zoomers@caiway.nl
Utrecht

Per 2009 legt Fred van der Lelie zijn bestuursfunctie van penningmeester neer. Het GBN-bestuur zoekt naarstig naar een
opvolger (m/v).
Als u interesse heeft voor deze belangrijke functie laat dit de
secretaris Marleen Andriessen weten!

Mw. M. van der Lelie, P.J. Troelstralaan 44, 3818 KT Amersfoort,
(033)4613 630, GBN@hccnet.nl
W. Smeets, Bachlaan 111, 3752 HG Bunschoten,
(033)2983 147, smeets.foto@hetnet.nl

Herhaalde oproepen

J.F.M. Alsemgeest, Elbe 9, 1423 CV Uithoorn, (029)7563 394
Mw. M.H. Andriessen, Fideliolaan 78, 1183 PN Amstelveen,
(020)6455 207, gbn-ned@planet.nl
Mw. T. Dammen, Wijkcentrum Ceintuur, Gerard Doustraat 133, 1073 VT
Amsterdam, (020)4004 503
J.M. Fiedeldij Dop, Zuideinde 9a, 1551 EA Westzaan,
(075)6143 346
D.A. Jonkers, Koggewagen 3, 1261 KA Blaricum,
(035)5260 456, dickjonkers@tiscali.nl
Mw. E.C. van der Pol, Hanenpad 67, 1501 WC Zaandam,
(075)6121 464 janels@tele2.nl
G. Schuitemaker, Brederostraat 94-I, 1054 VG Amsterdam,
(020)6164 759
D. Tanger, Van 't Hoffstraat 124, 2014 RH Haarlem (06)51511915,
dtanger@xs4all.nl

Vindt 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, tekening 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)?

Noord-Holland

Zuid-Holland

Wie heeft positieve ervaringen met geluidsexperimenten?

N. van Dam, Parkhof 14, 2922 CS Krimpen a/d IJssel,

Foto's van bouwprojecten met specificaties (kasten, architect,
plaats, e.d.) voor de website voor architecten gezocht.

(018)0513 975, npvandam@planet.nl
E.J. Kriele, Kikkerveen 249, 3205 XB Spijkenisse,
(018)1641 153, ejkriele@prettel.nl

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 09' of ‘donateur 09’.
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

GBN VERTEGENWOORDIGERS

Noord-Brabant
A. Koenraadt, Molenstraat 9, 4758 AA Standdaarbuiten,
(016)5315 136
J. van der Rijt, H. Mesdagstraat 11, 5702 VK Helmond,
(0492)534 446
Limburg
H. van de Laar, Doorvaartstraat 45a, 6443 AP Brunssum,
(045)5273 211
J. Vrehen, Tuinstraat 6, 6101 CJ Echt, (047)5482 817
j.vrehen@hetnet.nl
België
L.P. Arnhem, Alfred Delaunoislaan 21/21, B-3001 Heverlee (Leuven),
(0032) 22 06 18 88
W.A. de Bock, Guido Gezellelaan 13, B-2910 Essen,
(0032) 36 67 49 19, svennekedebock@scarlet.be
E. Pultau, IJzerleen 39-3, B-2800 Mechelen,
(0032) 15 34 92 81

Deze GBN-leden zijn aanspreekpunt voor regio informatie:
Groningen
R. Lindeboom, Rensumaheerd 94, 9736 AD Groningen,
(050)5425 163, rlin@home.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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