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Redactioneel
We zijn het alweer bijna vergeten, dat het begin van dit
gierzwaluwseizoen gekenmerkt werd door slecht en koud
weer. Bij velen van ons kwamen de gierzwaluwen wel 14
dagen later dan anders. In dit Bulletin vindt u een aantal
regioverhalen die illustreren hoe deze koude start invloed
heeft gehad op de ontwikkeling van het broedseizoen. In
het concept verslag ALV leest u dat de vergadering anders
verliep dan anders. Het middagdeel van de landelijke dag
was prima georganiseerd door de jubilerende Werkgroep
Amsterdam, zie pagina 4. Het verslag van de lezing over
het zenderonderzoek bij gierzwaluwen die Raymond Klaassen tijdens dit middagprogramma gaf staat op pagina 8.
Een full color Bulletin is financieel op dit moment niet
mogelijk. Om die reden zijn alleen de voor-, midden en
achterpagina van dit Bulletin in kleur.
De redactie en het bestuur wensen u een goed 2014 en voor
nu veel leesplezier!
Leuke tip: Vader en zoon Klaassen ziet u op deze site:
www.vpro.nl/nederland-van-boven/alle-afleveringen/aflevering-1-trek.html (na 8:30 min.)

Bij: De voorplaat
Evert Pellenkoft werd geïnspireerd
door gierzwaluwen boven poelen
bij het Rode Dorp van Broek in Waterland en heeft hier een prachtige
impressie van gemaakt. We zijn blij
dat we zijn creatie voor het Bulletin
mogen gebruiken.
Op pagina14 geeft hij uitleg over
die inspiratie.

van huifjes, CD's en ander beschermingsmateriaal.

Bij: Kunst en vliegwerk

Internet: http://www.gierzwaluwbescherming.nl
Lidmaatschap / donatie: zie pagina 15 onder: Lid worden.
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'De sierlijke boerenzwaluw is met zijn virtuoze vlieggedrag
de meest voorkomende zomergast' staat boven op het
bewaarblik Säkerhets Tändstickor sinds 1895. Geen 'zekerheidstandenstokers' maar veiligheidsaansteekstokjes met parafine, lucifers dus. Naast de drie svalan staat op de zijkant
dit plaatje van een tornseglare,
een torenzeiler gedreven door de
wind, vliegend rond de kerktoren
waarlangs insecten omhoog worden gestuwd en één zoekend op
de muur: 'De zwarte gierzwaluw.
Energiek vlieger rond de huizen,
dorpen en steden.'
Lucifer betekent 'lichtbrenger'
maar is ook de naam van de duivel voor zijn val als engel, heel toepasselijk dus voor onze
duivelsvogel, die mij doet ontvlammen als hij weer licht
brengt in het voorjaar. Nu het winter is slaakt u waarschijnlijk een zucht van verlichting dat u weer gierzwaluwen
ziet bij het lezen van het Bulletin en dat bij een theelichtje
aangestoken met Zweedse zwaluwlucifers.
Evert Pellenkoft
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Van het bestuur
Als gierzwaluwbeschermer heb ik in 2012 zitting genomen in
het bestuur van Gierzwaluwbescherming Nederland, belast met
bouwtechnische zaken die raakvlakken hebben met gierzwaluwen. Nu in 2013 treed ik op als interim voorzitter van GBN.
Een rommelige onduidelijke periode ligt achter ons. Maar net
als de gierzwaluwen laten we ons niet uit het veld slaan en zijn
we niet voor één gat te vangen.
Adviezen zijn ingewonnen, besprekingen en ander overleg zijn
gevoerd om het schip weer op koers te krijgen. Dat lijkt te lukken. Een penningmeester hebben we gelukkig kunnen vinden.
Egbert Leijdekker is bij de buitengewone ALV van 23 november j.l. voorgedragen en door de vergadering als penningmeester geaccepteerd. Hij voert ook de ledenadministratie. De
broedgegevens worden voortaan verwerkt door Laura Moria.
Maar we zijn nog niet compleet en zoeken verder…
Wij, het bestuur van GBN, gaan er van uit dat u net als wij met
vertrouwen de toekomst van de vereniging tegemoet ziet. Een
toekomst waarin we ons weer kunnen richten op dat waar we
echt goed in zijn, namelijk 'GIERZWALUWEN BESCHERMEN'.

5. Financieel overzicht 2012 en verslag kascommissie 2012
Het financieel overzicht 2012 wordt ter plekke uitgedeeld. Bij
afwezigheid van de penningmeester licht de voorzitter een en
ander toe.
Zoals te lezen is in het verslag van de ALV 2012 behoorde het
onderzoeken van de mogelijkheden tot automatisering van de
financiële administratie van de vereniging tot de plannen van
het bestuur.
Om dit te realiseren heeft de voorzitter van GBN, Rick Wortelboer, een bestaand programma aangepast voor onze vereniging
en daarmee afgelopen november een nieuwe opstelling gemaakt voor de financiële verslaglegging van 2011. Het was de
bedoeling om met dit nieuwe programma ook de opstelling voor

Hans Willemsen

Concept verslag ALV 2013
Trudy du Chattel, secretaris
De Algemene ledenvergadering 2013 vond plaats op zaterdag
22 juni in de Oranjekerk in Amsterdam.
Aanwezig: bestuursleden Rick Wortelboer , Hans Willemsen,
Marleen Andriessen, Trudy du Chattel en 29 leden en 4 introducés (volgens presentielijst).
Afwezig: bestuurslid Jaap Jonker en 13 leden (volgens lijst
afmeldingen).
1. Opening en vaststellen van de agenda
De voorzitter Rick Wortelboer opent de vergadering om 10.30
uur. Er zijn geen aanvullingen of wijzigingen in de agenda.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Jaap Jonker , penningmeester GBN is vandaag niet aanwezig.
3.Vaststellen concept verslag ALV 2012
Naar aanleiding van punt 8, plannen bestuur, vraagt Wietske
Kingma of het voorstel voor het oprichten van een werkgroep
m.b.t. omgevingsvergunningen en handhaving Flora- en faunawet een vervolg heeft gekregen. Het bestuur antwoordt dat
dit niet het geval is. Maar er is een nieuw initiatief, dat later in
de vergadering aan de orde komt. Wietske merkt op dat haar
achternaam Kingma is en niet Kingsma.
Eline Lauret merkt op dat de DRU fabriek waarover in de rondvraag gesproken werd niet in Delft, maar in Ulft staat.
Er zijn geen verdere op- en aanmerkingen. Het verslag wordt
met de voorgestelde wijzigingen door de vergadering goedgekeurd met dank aan de verslaglegger, Trudy du Chattel.
4. Jaarverslag 2012/2013
Het jaarverslag beslaat de periode tussen de ALV van vorig jaar
en die van dit jaar. Het jaarverslag wordt zonder wijzigingen
goedgekeurd met dank aan de verslaglegger, Trudy du Chattel.
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Leden en bestuur			
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2012 te maken. Dit is niet gebeurd, omdat de penningmeester zich niet in staat achtte om met het nieuwe programma te
werken. Tegen de wil van de voorzitter heeft de penningmeester
zijn opstelling gemaakt op de manier zoals deze in de voorgaande jaren werd gedaan. Dit heeft tot een diepgaand conflict in het
bestuur geleid, dat zover is gegaan dat de kascommissie de financiële verslaglegging 2012 niet heeft willen goedkeuren en is
afgetreden. Er vindt een discussie plaats over het hoe en wat en
hoe nu verder te gaan. Uit de vergadering komt de suggestie om
de financiële verslaglegging 2012 door een accountantskantoor
te laten opstellen. Het bestuur neemt deze suggestie ter harte.
6. Verkiezing kascommissie 2013
Dit agendapunt wordt opgeschort in verband met hetgeen in het
vorige punt aan de orde is geweest.
7. Concept begroting 2014
Hiervoor geldt hetzelfde als voor punt 6.
8. Bestuursmutaties
De penningmeester, Jaap Jonker, heeft te kennen gegeven dat
hij per heden af wil treden. Er is nog geen nieuwe kandidaat
voor deze functie.
De secretaris, Trudy du Chattel, stelt zich herkiesbaar en wordt
voor een tweede periode van drie jaar benoemd.
De voorzitter, Rick Wortelboer, maakt bekend dat ook hij per
heden aftreedt. Hij legt tevens zijn functie als coördinator van
het cameraonderzoek neer. Hij blijft wel verder werken aan zijn
artikel voor Limosa over de resultaten van het onderzoek.
De vergadering reageert geschokt op de mededelingen van de
voorzitter. Er is veel teleurstelling over de gang van zaken.
Na een lange discussie komt de vergadering uiteindelijk tot de
volgende afspraken:
1. Rick treedt per direct af als voorzitter. Hans Willemsen zal
3

zolang er geen nieuwe voorzitter is als interim voorzitter
fungeren.
2. Op initiatief van Gerard Schuitemaker besluit de vergadering
tot de instelling van een Commissie van Bezinning bestaande
uit betrokken leden die als denktank het bestuur in de ontstane crisis zullen ondersteunen. Ter plekke melden zich 11
leden voor de Commissie aan.
3. In het najaar 2013 wordt een extra ALV uitgeschreven, op
een centrale plek. Op deze ALV dienen de volgende punten
aan de orde te komen: benoeming nieuwe bestuursleden,
resultaten Commissie van bezinning en goedkeuring financieel verslag 2012/ begroting 2013.
9. Rondvraag
• Wietske Kingma: refererend aan het niet door iedereen
gewaardeerde initiatief van Jaap Langenbach om meer contact
tussen de GBN-vertegenwoordigers dringt ze er op aan dat
vanuit de bestuursorganen – Bulletin, Nieuwsbrief, website–
meer bekendheid wordt gegeven aan het bestaan van de GBNvertegenwoordigers en wat ze voor de gierzwaluwbescherming
kunnen betekenen.
• Wietske Kingma: het was me onbekend dat ik me voor een
Nieuwsbrief aan kan melden. Waarom gaat die Nieuwsbrief
niet naar alle leden?
• Astrid van den Broek: vorig jaar is tijdens de ALV voorgesteld om een 'juridisch werkgroepje' te beginnen. Daar is niks
van gekomen, maar ik ben hier nog steeds voorstander van.
Ik heb mijn collega bij Vogelbescherming Nederland, Astrid
Doesburg (juriste) bereid gevonden een kleine workshop te
organiseren voor leden van GBN. Wie heeft belangstelling om
hieraan deel te nemen?
10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 12.00 uur. De volgende
reguliere ALV zal worden gehouden in juni 2014 op een nog
nader te bepalen locatie.

Lunchen en bijbabbelen			

Naast de leden van
GBN die de ALV hadden bijgwoond, waren
’s middags ook veel
gierzwaluwliefhebbers
uit Amsterdam aanwezig om naar de lezingen
te luisteren.
Na een kort openings- woord van Thea
Dammen werden de
aanwezigen welkom
geheten door Ds. Jantine Heuvelink van de
Oranjekerk parochie.
Foto: M Wesselink
De eerste lezing werd Jubileumtaart!
gegeven door Luc Hoogenstein, projectleider van 'Beleef de
Lente' van Vogelbescherming Nederland. Hij lichtte het belang
van de stad als leefgebied voor de vogels toe. Sommige vogels
profiteren van de stad, andere soorten gaan achteruit. Zonder
vogels is een stad niet leefbaar, daarom besteedt Vogelbescherming veel aandacht aan stadsvogels. In 2006 heeft Vogelbescherming Nederland een beschermingsplan opgesteld. Er is een
speciaal team voor stadsvogels. Onlangs is op de stadsvogelconferentie in Eindhoven de Stadsvogelbalans 2013 gepresenteerd. Deze Stadsvogelbalans is gebaseerd op de gegevens die
zijn verzameld via MUS (Meetnet Urbane Soorten). Speciale
aandacht wordt gegeven aan de gierzwaluw, de op vier na meest
getelde soort in MUS. Het blijft een lastig te inventariseren
soort. MUS laat zien dat de dichtheden in naoorlogse wijken
ongeveer de helft lager zijn dan in oude en vooroorlogse wijken.
De trend in geheel Nederland is licht afnemend in de afgelopen
zes jaar. Met als opmerking dat zes jaar, zeker voor een soort als
de gierzwaluw, erg kort is om een trend te bepalen.
Zowel in 2012 als in 2013 zijn de gierzwaluwen van de Oranjekerk te zien geweest (1maart – 1 juli) in Beleef de Lente. Vorig
jaar was er een succesvol broedgeval. Luc toont een erg leuke
clip waarop de reactie te zien is van de jonge gierzwaluwen op
het beieren van de kerkklokken. De gierzwaluwen bleken erg
populair bij de kijkers, dit jaar nog meer dan vorig jaar. Helaas
is het dit jaar niet tot broeden gekomen in de kast met de webcam. Wel bevond zich er geregeld een paartje gierzwaluwen in.
Helaas zijn er onvoldoende middelen om Beleef de Lente na 1
juli in de lucht te houden, erg vroeg in het broedseizoen van de
gierzwaluwen.
Raymond Klaassen verzorgde de tweede lezing. Hij sprak over
geolocators bij gierzwaluwen. Zie pagina 8/9 voor zijn verhaal.
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Verslag middagprogramma GBN
Gierzwaluwdag 22 juni 2013
We waren dit jaar te gast in de Oranjekerk in Amsterdam, waar
in de toren achter de galmgaten de gierzwaluwen van Beleef de
Lente hun verblijf hebben.
De middag was georganiseerd door de Gierzwaluwwerkgroep
Amsterdam, die in 2013 twintig jaar bestaat.
4
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Na de thee en koffie met taart, vanwege het twintigjarig jubileum vertelden Evert Pellenkoft en Gerard Schuitemaker van
de Gierzwaluwwerkgroep Amsterdam over de vele projecten
die de werkgroep in de loop van de afgelopen jaren in het kader
van de bescherming van de gierzwaluw heeft uitgevoerd. Dit
gaat van het voorlichting geven op scholen en het met de leerlingen nestkasten timmeren tot het (laten) ophangen van nestkasten op vele gebouwen en woningen in de stad. En van het
inventariseren van de kolonies tot het ingrijpen bij overtredingen van de Flora- en faunawet. Gisteren nog nam de werkgroep
contact op met een aannemer, die een steiger aan het plaatsen
was aan een gebouw waar gierzwaluwen broeden met als resultaat dat het bovenste deel van de steiger werd verwijderd zodat
de vogels ongehinderd in en uit kunnen blijven vliegen.
Dat de gierzwaluwen van de Oranjekerk zijn uitverkozen
tot deelnemers aan 'Beleef de Lente' is ook te danken aan de
leden van de werkgroep. Zowel vorig jaar als dit jaar hebben
ze met succes heel veel tijd gestoken in een goede gang van
zaken rond dit project. Zo was vorig jaar Thea en dit jaar Evert
webmaster en schreven ze fraaie verhalen over wat zich in de
nestkast afspeelde.
De middag werd afgesloten met een feestelijke borrel en een
kleine attentie voor alle aanwezigen.
Dank aan de werkgroep voor de perfecte organisatie van deze
middag en de keuze van de inspirerende sprekers.
Trudy du Chattel

Boeiende presentaties			
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Extra ALV 2013
De aangekondigde extra ALV (zie punt op pagina 4) heeft inmiddels plaatsgevonden in Amersfoort op de zelfde locatie als
de reguliere ALV 2013. De reden was dat er belangrijke punten
toen niet afgerond zijn: benoeming nieuwe bestuursleden en
goedkeuring financieel verslag 2012/ begroting 2013. Ook de
resultaten van de ingestelde Commissie van bezinning waren
hier aan de orde.
Belangrijkste besluiten:
Hans Willemsen zal als voorzitter fungeren tot er iemand anders is geworven. Egbert Leijdekker is tot penningmeester gekozen. Het financieel jaaroverzicht 2012 is akkoord bevonden.
De begroting 2013 vervalt.
In het volgende Bulletin leest u het gehele concept verslag van
deze extra ledenvergadering.
Gierzwaluwen bulletin
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REGIONIEUWS
Simonshaven
DE DOORBRAAK
Wat hebben geduld, creativiteit, doorzettingsvermogen, teleurstelling en de gierzwaluw met elkaar te maken! Hier heb ik in
de afgelopen 17 jaar mee te maken gehad. Ik kan er wel een
boek over schrijven, dat ga ik niet doen, maar wel een verkorte
samenvatting ervan.
In het jaar 1996 zat ik het vogelblad Onze Vogels te lezen.
Daar stond een stukje over de gierzwaluw in, geschreven door
mevrouw Mourmans. Ik wist toen niets van gierzwaluwen. Wel
was ik al vogelliefhebber en maakte broedkasten voor spechten,
torenvalken en kerkuilen. Het artikeltje sprak mij ontzettend aan
en ik wilde er meer van weten. Ik heb Marjos opgebeld en ze
heeft mij veel informatie gegeven. Een nieuwe gierzwaluwbeschermer was geboren.
Bij de opgestuurde informatie zat ook het toenmalige blad
Apus. Hierin stond dat de heer Kriele coördinator voor ZuidHolland was. Na een telefoontje nodigde hij me uit om eens bij
hem te komen kijken. We spreken af op een mooie zomeravond.
Ik was helemaal onder de indruk, de gierzwaluwen vlogen af en
aan. Hij wist er ook zoveel over te vertellen, bv. over het lokken
met geluid.
Toen ik naar huis ging stond voor mij wel vast dit ga ik ook verwezenlijken. Ik maakte een tekening van de oversteek van m`n
dak. Hier kon ik 32 broedplekken realiseren! Ik maakte kasten,
huurde een steiger en ging aan de slag. Emil Kriele kwam nu
bij mij langs om te kijken. Misschien had hij nog een tip. Hij
kwam samen met zijn vrouw en ze vonden de kasten prachtig
geworden.
Het dorpje Simonshaven gelegen tussen Spijkenisse en Zuidland is een gehuchtje met zo`n 500 inwoners. De oude dorpskern heeft nog redelijk veel huizen met de voor gierzwaluwen
aantrekkelijke Oudhollandse dakpannen. Maar zoals het nu
eenmaal gaat in het leven gaan oudere mensen weg uit hun woning en trekken nieuwe bewoners erin. Verbouwing volgt en zo
verdwijnt de Oudhollandse pan steeds vaker en doet de sneldekker z`n intrede.
Als het jaar 1997 aanbreekt en met Koninginnedag de eerste
gierzwaluwen zich laten zien ben ik benieuwd hoeveel nestkasten bezet zullen raken. Ik heb cassettebandjes van GZ geluiden
gekocht en een radio uit elkaar gehaald voor speakers en deze in
nestkast gemonteerd.
De gierzwaluwen raakten heel opgewonden van het geluid, riepen terug en begonnen over het dak te scheren. Ik hoopte dat
het vele werk en ook wel kosten beloond zouden worden. Het
blijft druk maar ik zie jammergenoeg geen 'boomers'. Dat jaar
werd het niets. Maar ach ja, ik heb geduld. Misschien volgend
jaar.
Helaas zie ik de jaren daarna weer hetzelfde beeld. Op sommige
dagen vliegen er 20 tot 30 gierzwaluwen over het dak.
Ik besluit om op de sneldekkers huifjes te maken. Het duurt niet
lang of de eerste gierzwaluw vliegt het huifje binnen. Helaas is
de ruimte onder een sneldakpan beperkt. Ook wordt het te heet
onder de pannen. Dit probeersel leidt tot niets.
Ik heb me vaak afgevraagd waarom de gierzwaluwen niet onder
5

het oversteek van het huis vliegen. Mijn conclusie is dat de
zoekende en broedende gierzwaluwen allemaal onder de dakpannen geboren zijn. Hun instinct zegt ze daar te zoeken. Vaak
heb ik geconstateerd dat de vogels opgewonden worden door
het afgespeelde geluid verderop bij bestaande broedplekken
aanhaken. (Oudhollandse dakpannen).
De buren twee huizen verderop besluiten om een verdieping
op hun dak te plaatsen. Hierdoor gaan helaas 3 broedplaatsen
verloren. Ik spreek ze hierop aan. Ze wisten niet dat er nesten
zaten. Ze vroegen mij of ik dan een paar nestkasten wilde maken en ophangen. Natuurlijk wilde ik dat doen. Het jaar daarop
kwamen de gierzwaluwen terug, scheerden over het nieuwe
dak maar konden de vertrouwde invliegopeningen niet meer
vinden.
Nu hing er een nestkast met 3 invliegopeningen. Een spreeuw
liet een paar keer zien hoe je naar binnen kon komen en warempel enige tijd later hing er een gierzwaluw aan.
Een paar dagen later was de kast bezet door een gierzwaluwpaar en stonden de andere kasten ineens heel erg in de belangstelling van andere gierzwaluwen.
In 2010 heb ik aan de voorkant van m`n huis 7 nestplaatsen
voor de gierzwaluwen gemaakt en 5 losse kasten op dakpannen geplaatst. Op de andere kant van het dak zijn er nog eens 6
geplaatst. De kasten op het dak staan op een metalen frame. Ze
hebben een dubbel plafond, het bovenste gedeelte is gemaakt
van wit trespa en vangt de warmte op. Het onderste gedeelte is

2 kasten op frame				
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van redcederhout, in dat plafond zitten 3 grote gaten voor ventilatie. Deze plafonddelen hebben een tussenruimte van 2 cm.
Als iets niet wil lukken werkt dat frustrerend. Helemaal als je
er veel werk en geld aan hebt besteed. Bij mij is dat zeker het
geval, maar ik geef niet snel op. Ik heb nu toch 50 broedplaatsen voor gierzwaluwen. Best veel! Helaas is er in 17 jaar tijd
nog geen jonge gierzwaluw uitgevlogen. Goede reden om eens
contact te zoeken met de gierzwaluwkenner Nico van Dam.
Hij is komen kijken en we hebben een middag over gierzwaluwen gesproken. Hij heeft alles bekeken en zei net als de heer
Kriele toentertijd dat het prima in orde is.
Na het broeden van een spreeuw vorig jaar, was er voor het
eerst interesse aan de voorkant van het huis waar 7 inbouwkasten zijn. Er werd in de laatste week van juli zelfs meerdere
keren aangehaakt. Door de jaren heen hebben er overigens wel
spreeuwen gebroed op alle kanten van het dak.
Nico nog maar eens gebeld en hij zei me dat het echt goed zou
gaan komen in 2013.
Het is 2013 en de gierzwaluwen komen terug, het is een koud
kil voorjaar in ons land. Ik maak de 6 kasten weer open. In de
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nokkast wordt gebroed door spreeuwen toen de jongen uitgevlogen waren vloog er een gierzwaluw binnen en snel vloog
ook de tweede vogel binnen. Het geluid speel ik nu niet meer

Kast met 6 nestplekken			
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af. Op een ochtend, het is mooi zwaluwweer, ga ik op een stoel
zitten om te kijken wat er gebeurt. Het is heel druk in de lucht
en dan schiet een gierzwaluw in de kast (wat is dat toch een
prachtig gezicht) twee tellen erna kwam de partner. Ik ben dik
tevreden maar dan vliegt er 1 bij de nok naar binnen het wordt
nog gekker, in een uur tijd zie ik in alle 7 kasten gierzwaluwen
naar binnen gaan. Ze bleven maar aanvliegen, het is hetzelfde
beeld wat ik al jaren bij m`n buren heb gezien. Ik heb mezelf
eens goed in m`n arm geknepen en ja ik was toch echt wakker,
eindelijk de doorbraak de gierzwaluwen hebben het ontdekt.
Ik vraag mezelf af of dit de vogels zijn die ooit bij de buren in
de kasten zijn geboren.
Komt de invliegopening hun bekend voor? Is deze generatie
dus bekend met nestkasten? Het blijft voor mij een raadsel.
Voor mezelf is 2013 in ieder geval een SUPER jaar met de
gierzwaluwen geworden.
Albert Nobel
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Het Apus apus virus in Amstelveen
Ongeveer 6 jaar geleden werd ik besmet met het Apus apus
virus. Het virus is zeer actief in de maanden mei, juni en juli,
dit alles wordt veroorzaakt door een prachtige vogel genaamd
de GIERZWALUW. Voordat ik verder ga zal ik me eerst even
voorstellen. Mijn naam is Stefan Monnich en woon in een wijk
van bijna 20 jaar oud, Westwijk Amstelveen.
Zes jaar geleden zat ik in mijn voortuin en zag een vreemde
vogel bij de buren aan de overkant onder de goot verdwijnen.
Wat was dat voor een vogel?
Ik ben op internet gaan zoeken en kwam uit bij Apus Apus, de
Gierzwaluw. Ik ging me meer verdiepen in de vogel en kwam
er al snel achter dat dit toch wel een bijzondere vogel was.
Welke vogel vliegt zijn/haar hele leven op het groot brengen
van jongen na? En welke vogel vliegt vanuit Afrika rechtstreeks naar zijn/haar broedplek?
Ik moet eerlijk bekennen dat ik een beetje jaloers was op mijn
overburen totdat de vogel niet meer verscheen. Een jaar later
kwam ik tot de ontdekking dat de vogel een ander onderkomen
had gevonden, u raadt het al, inderdaad onder mijn dakgoot.
Vanaf die tijd nam het virus grootse vormen aan. Op internet
ben ik verder gaan zoeken welke mensen zich bezig hielden
met deze vogel. Na wat speurwerk kwam ik terecht Gierzwaluw Bescherming Nederland.

Mijn vogels kwamen rond 15 mei aan, erg laat dus. Als vaste
webcam bezoeker van Beleef de Lente zag ik dat het slecht
ging. Ook op andere webcams zag ik het fout gaan. De meeste
vogels hadden geen jongen en als er een ei was werd deze opgegeten door de ouder vogel. Ik had de hoop op jongen al opgegeven. Maar toen ik gepiep hoorde als de vogels terugkwamen
wist ik het zeker, er waren toch jongen.
Toen vertelde mijn dochter ook nog dat ze een derde vogel naar
binnen had zien vliegen. Na zo’n opmerking neemt het VIRUS
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weer de overhand. Een tweede broedplek? 4 vogels? Zelfde
invliegplek? Kan dat? Tja en wie ga je dan bellen, Marleen en
Jaap natuurlijk! Kan ik jullie wel zo vaak lastig vallen? Geen
probleem was steevast het antwoord. Geweldig toch? Ik heb dus
inmiddels 2 broedplekken en er zijn naar alle waarschijnlijkheid
4 jonge vogels uitgevlogen. 1 jong kon niet wegkomen
omdat de ruimte tussen de goot en de muur te smal was. Uiteindelijk heb ik meer ruimte gemaakt tussen de muur en de
goot zodat de vogel weg kon. Eind goed al goed. Het was weer
een seizoen om niet te vergeten. Het Apus apus virus is weer
verdwenen maar voor je er erg in hebt ....
Stefan Mönnich
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Ik had nogal wat vragen zoals: kan ik kasten plaatsen; komt de
vogel weer terug; hoe lok ik andere vogels en nog veel meer.
Op alle vragen kreeg ik keurig antwoord van Marleen Andriessen. Kasten plaatsen was een optie, dus weer het internet op.
Op marktplaats bood iemand een kast aan.
Het was de heer Henk Wering uit Groningen die niet 1 maar
wel 18 kasten te koop had en wat voor kasten, ze waren prachtig. Uiteindelijk heb ik er zo’n 16 gekocht en voor dezelfde
prijs weer doorverkocht aan vrienden en collega’s. Henk Wering had het opgegeven na het zoveelste spreeuwen nest.
Er hangen sindsdien 4 kasten, 2 bij mij en 2 bij de buren. Het
grappige is dat wij mensen denken dat een dier, in dit geval
een gierzwaluw, meteen doet wat een mens denkt nl een mooie
nieuwe broedplek dus meteen bezet. Niet dus: dieren gaan
hun eigen weg en dat is maar goed ook, hoe graag we het ook
anders zien. Elk jaar vindt hetzelfde ritueel plaats, de mussen
worden verjaagd als de gierzwaluwen arriveren. Tja, en die
arme mussen worden gedwongen te verhuizen. Maar wat is nu
gemakkelijker als er 4 prachtige onbewoonde kasten hangen?
Mussen blij gierzwaluwen blij.
Dit voorjaar begon dramatisch. De hele natuur was van slag,
regen en lage temperaturen voorspelden niet veel goeds.
Gierzwaluwen bulletin
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Trekwegen en overwinteringsgebieden van
Nederlandse Gierzwaluwen onthult door
‘geolocators’
Raymond Klaassen
Vogeltrekstation, Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOOKNAW), raymond.klaassen2@gmail.com
De Gierzwaluw wordt soms wel de 100-dagen vogel genoemd
omdat ze slechts ongeveer 100 dagen bij ons in het broedgebied
zijn. Waar Gierzwaluwen de rest van het jaar verblijven is weinig
over bekend. Ringonderzoek heeft wat dat betreft bar weinig
opgeleverd. Van de ongeveer 23 000 in Nederland geringde Gierzwaluwen zijn slechts vier terugmeldingen bekend ten zuiden van
de Sahara, uit het veronderstelde overwinteringgebied (www.griel.
nl). Deze meldingen komen uit de Centraal Afrikaanse Republiek
(1), Democratische Republiek Kongo (1) en Tanzania (2).
Het is tegenwoordig echter mogelijk kleine zangvogels door het
jaar heen te volgen met behulp van zogenaamde geolocators. Geolocators zijn minutieuze dataloggers die licht over tijd registreren.
Hiermee is het mogelijk de positie op aarde dagelijks te bepalen,
waarbij de breedtegraad gegeven wordt door de daglengte en de
lengtegraad door de tijd waarop het middag is ten opzichte van
Greenwich Mean Time. Alleen rond 21 september en 21 maart is
het niet mogelijk een breedtegraad uit te rekenen omdat het dan
overal op aarde 12 uur licht en 12 uur donker is. Geolocators zijn
van origine ontwikkeld om de omzwervingen van zeevogels te
registeren. Het bleek echter ook mogelijk hiermee de trek van
zangvogels in kaart te brengen (Stutchbury e.a. 2009 Science),
een revolutie in het trekvogelonderzoek omdat het tot dusver alleen mogelijk was grotere landvogels te volgen met relatief zware
satellietzenders. Een nadeel van geolocators is dat het een relatief
onnauwkeurige methode is omdat de positiebepaling nogal gevoelig is voor verstoringen tijdens het meten van het licht. Daarnaast
moet de geolocator teruggekregen – de vogel dus teruggevangen
worden, om de data te kunnen uitlezen.
Aan de Universiteit van Lund, in het zuiden van Zweden, wordt
al decennia lang onderzoek gedaan naar trekvogels, onder de
bezielende leiding van professor Thomas Alerstam. Toen het
mogelijk bleek trekvogels te kunnen volgen met geolocators werd
een onderzoeksprogramma opgestart om ervaringen op te doen
met deze nieuwe techniek bij een beperkt aantal soorten, waaronder de Gierzwaluw. In 2009 werden in Zweden de eerste acht
Gierzwaluwen uitgerust met 1 gram zware geolocators. Het jaar
erop keerden zes vogels terug, waarmee voor het eerst de omzwervingen van individuele Gierzwaluwen in kaart konden worden
gebracht (Åkesson e.a. 2012 PlosOne). Het bleek dat de Zweedse
Gierzwaluwen overwinterden boven het regenwoud in het bassin
van de Kongo-rivier in de Democratische Republiek Kongo, een
gebied waar de hele winter door veel regen valt. De Gierzwaluwen
vlogen in de nazomer niet direct naar Kongo maar via een omweg
via West Afrika en de Sahel. Opvallend was verder dat zeven van
de acht Zweedse Gierzwaluwen in het voorjaar hun reis onderbraken om op te vetten in een heel beperkt gebied in Zuidwest Afrika
in Liberia. Dit gebied kent in het voorjaar een regenperiode, wat
na de droge winter tot een bloei van het insectenleven leidt; ideale
omstandigheden voor een Gierzwaluw om zich voor te bereiden
op de oversteek van de Sahara.
8

Foto 1. Een Gierzwaluw uitgerust met een geolocator. De geolocator zit als e
van de Gierzwaluw. Foto: Stijn Schreven.

Aan het succesvolle Zweedse onderzoek werd een vervolg
gegeven door ook in een aantal andere landen Gierzwaluwen te
volgen met geolocators. Het achterliggende idee is om voor het
gehele verspreidingsgebied de trekwegen en overwinteringsgebieden in kaart te brengen, om te ontrafelen hoe Gierzwaluwen uit
verschillende landen zich in de winter in Afrika verspreiden, en
het identificeren van cruciale gebieden voor Gierzwaluwen. In Nederland zijn in 2010 de eerste Gierzwaluwen uitgerust met loggers
(foto 1) in de kolonie van Henk Klaassen in Groesbeek (6 vogels),
in de kolonie van Andries Berghuis in Noordhorn (4), en in de
kolonie van Hein Verkade in Noordwijk (2). Hiervan werden er in
2011 negen vogels teruggevangen, alle zes in Groesbeek, twee in
Noordhorn en één in Noordwijk. De algemene patronen voor de
Nederlandse Gierzwaluwen leken verrassend veel op die van hun
Zweedse soortgenoten (figuur 1). De najaarsroutes liepen via West
Afrika en de Sahel naar Kongo. Daarnaast bleek ook Liberia in
het voorjaar belangrijk te zijn voor de Nederlandse Gierzwaluwen,
alle negen Gierzwaluwen maakten daar een stopover, in hetzelfde
gebied waar ook de Zweedse Gierzwaluwen in het voorjaar stopten. Een belangrijk verschil met de Zweedse vogels was dat de
Nederlandse Gierzwaluwen niet de hele winter in Kongo bleven
maar een lange uitstap maakten naar Tanzania en Mozambique.
De Nederlandse Gierzwaluwen lijken hiermee te profiteren van
een winterse regenperiode aan de Afrikaanse Oostkust. Het is
intrigerend dat de Zweedse vogels deze winterse uitstapjes niet
maken maar in het bassin van de Kongo-rivier blijven hangen.
Een tweede opvallend verschil met de Zweedse vogels is dat de
timing van de trek voor de Nederlandse vogels in het algemeen
twee weken voorloopt. Dus de Nederlanders verlaten de broedgebieden eerder, komen eerder aan in Kongo, verlaten Kongo in het
voorjaar eerder, en keren ook eerder terug in de broedgebieden.
Voor dit soort onderzoek is het noodzakelijk Gierzwaluwen in of
bij het nest te vangen (en terug te vangen!). Dit zal door de Gierzwaluwen met zekerheid als zeer stressvol ervaren worden.
Daarnaast moeten de Gierzwaluwen de geolocators een jaar
lang meedragen, met mogelijke effecten op energieverbruik of
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overleving. Het is bij wetenschappelijk onderzoek aan
(wilde) dieren altijd de vraag
of de opgedane inzichten wel
opweegt tegen het ongerief van
de ingrepen. Ik ben er in dit
geval van overtuigd dat dat zo
is. Immers, de effecten op de
Gierzwaluwen lijken heel erg
klein, terwijl wat Gierzwaluwen
buiten de broedperiode precies
doen, en waar ze dan uithangen
was voor het geolocatoronderzoek vrijwel volledig bekend.
Dat we nu de trekroutes en
overwinteringsgebieden kennen
geeft aanknopingspunten voor
verder onderzoek om uiteindelijk een jaarronde bescherming
van Gierzwaluwen te bewerkstelligen. Bijvoorbeeld, Liberia
een soort rugzakje bovenop de rug
lijkt voor Gierzwaluwen een
cruciale springplank te zijn
in het voorjaar om zich voor te bereiden op de passage van de
Sahara. Waarop de Gierzwaluwen daar precies foerageren,
hoe voedselrijk het gebied dan is, en in hoeverre er bedreigingen zijn zoals habitatveranderingen, jacht en pesticidegebruik, zijn belangrijke vragen. Hoewel er grote aantallen
Gierzwaluwen in Liberia waargenomen zijn in het verleden
(Gatter 1997 Birds of Liberia) is het pas door het geolocatoronderzoek duidelijk geworden om welke vogels het gaat.
Het is belangrijk te beseffen dat er geen enkele ringterugmelding uit Liberia bekend is uit Europa, terwijl naar schatting
70-80% van alle Europese Gierzwaluwen in het voorjaar via
Liberia vliegt. Als de mogelijkheid om op te vetten in Liberia
zou verdwijnen, bijvoorbeeld door een grootschalige verandering in landgebruik, zou dat een groot deel van de Europese populatie ineens kunnen wegvagen. Hoewel minder
urgent zou ook onderzoek naar Gierzwaluwen in Tanzania/
Mozambique, en in mindere mate in Kongo, relevant zijn om
een beter beeld te krijgen over omstandigheden en potentiele
bedreigingen voor Gierzwaluwen door het jaar heen.

moeten inblazen. Het zou met name waardevol zijn om geolocatordata te koppelen aan monitoringsdata zoals de jaarlijkse
overleving van adulte vogels (bijvoorbeeld RAS-projecten Vogeltrekstation) en het jaarlijkse broedsucces (bijvoorbeeld camera
observaties Gierzwaluwbescherming). Zo’n integrale aanpak is
noodzakelijk om beter een vinger aan de pols te houden. Bijvoorbeeld, mocht blijken uit camerawaarnemingen dat de aankomst en
eileg van de Gierzwaluwen vertraagd is in een bepaald jaar, dan
kunnen we geolocatordata gebruiken om te achterhalen waar de
Gierzwaluwen mogelijk in de problemen zijn geraakt tijdens hun
migratie (zie bijvoorbeeld Tøttrup e.a. 2012 Science voor een vergelijkbare aanpak bij Grauwe Klauwieren). Dit soort onderzoek
is belangrijk om de potentiële knelpunten voor Gierzwaluwen
in kaart te brengen, wat uiteindelijk cruciaal is om de jaarronde
bescherming van Gierzwaluwen te waarborgen.
Met behulp van geolocators hebben we een groot geheim van
de Gierzwaluw weten te onthullen, namelijk waar ze overwinteren en de omzwervingen die ze daarbij maken. Deels doet deze
nieuwe kennis afbreuk aan de mystiek van de Gierzwaluw, maar
tegelijkertijd schept het verbazing en bewondering. En deze
fascinatie kan op zichzelf een motivatie vormen voor een betere
bescherming van deze gracieuze vlieger.

In 2012 en 2013 zijn er geen nieuwe geolocators meer aangebracht bij Nederlandse Gierzwaluwen omdat de belangrijkste
onderzoeksvraag, namelijk het ontrafelen van trekroutes en
overwinteringsgebieden van de Nederlandse Gierzwaluwen,
beantwoord was. Het is echter wenselijk om na te denken
over of dat we het geolocatoronderzoek nieuw leven zouden
Figuur 1. Trekroute van een Nederlandse Gierzwaluw (A261) uit Groesbeek zoals
bepaald met behulp van een ‘geolocator’. Route tijdens de nazomer in rood, tijdens het
voorjaar in groen. Rood en groen omrande punten betreft stopovers (opvetplekken). Blauwe punten zijn posities uit Kongo (ruwe data om onnauwkeurigheid van de techniek aan
te geven). Gele punten zijn het winterse uitstapje naar de Afrikaanse oostkust, in dit geval
Mozambique, wat zo speciaal is voor de Nederlandse Gierzwaluwen. Deze Gierzwaluw
vertrok 14 juli uit Groesbeek om al op 8 augustus in Kongo to arriveren. De winterse uitstap vond plaats van 23 oktober tot 24 januari. Op 10 april verliet de Gierzwaluw Kongo
om op 7 mei de nestkast in Groesbeek binnen te vliegen.
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REGIONIEUWS (vervolg)
Raar maar goed en leuk gierzwaluwseizoen
in Vught

gaan organiseren. Gelukkig dat er in de winter geen gierzwaluwen zijn, want dan kunnen we ons mooi daarmee bezig houden!

Op 25 april om 9.15 uur hoorde en zag ik de eerste zeven gierzwaluwen boven Vught. De duetroep hoorde ik, dus: broedvogels! Ik verheugde me op het nieuwe seizoen. Dat verliep echter
wel anders dan ik toen hoopte. Door het koude en natte weer in
heel West-Europa zijn veel broedvogels niet teruggekomen of
niet tot broeden gekomen dit seizoen. Op 3 juli veranderde het
weer en vanaf dat moment was het een groot gierzwaluwfeest.
Dat maakte veel goed. In een hofje barstensvol met nesten was
het tegen 22.30 uur, als de families met z’n allen onder de pannen waren, een sprookje om de kreetjes vanonder de dakpannen
te horen!
De nestkasten in de Petruskerk zijn dit eerste jaar – zover
we hebben kunnen zien – niet benut. Binnenkort checken we
alle nestkasten en dan weten we het zeker. We hebben geluid
afgespeeld, maar door het magere aantal broedvogels dat
terugkwam naar het centrum, was er weinig belangstelling. We
hebben wel op een van de oude invliegplaatsen diverse keren
een gierzwaluw pogingen zien doen om binnen te komen.
Dus toch niet open gebleven tijdens de restauratie, tegen de
afspraken in! Dat is balen, maar we kunnen er niets meer aan
veranderen. We hopen dat ze de nieuwe kasten volgend jaar
gaan vinden. Omdat ze niet direct in het zicht zijn van de oude
nestlocaties willen we ook dan weer geluid afspelen om ze een
handje te helpen.

Om meer bekendheid te geven aan onze werkgroep, vrijwilligers te werven en informatie over gierzwaluwen te verspreiden, hebben we een Facebookpagina ‘Gierzwaluwen Vught’
geopend. Please ‘Like’ us ! En om met name in de bouwwereld
te kunnen ‘infiltreren’ zijn we gaan twitteren : @GierzwaluwVught. Actie genoeg dus in Vught!

We zijn volop actief geweest om gierzwaluwzieltjes, vooral in
de vorm van vrijwilligers, te winnen. Zo werden we uitgenodigd om mee te doen bij de open dag van de Petruskerk op Koninginnedag. Die dag ging het gebouw na restauratie voor het
eerst weer open. Ondanks het roet dat de abdicatie in het eten
dreigde te gooien, werd de dag goed bezocht. We hebben weer
een boekje 'Goede reis, gierzwaluw' uitgereikt voor de mooiste
kleurplaat, en een op de Vughtse situatie aangepaste puzzel
zette kinderen met hun ouders aan het werk om informatie over
de gierzwaluwen te verzamelen.
Begin mei hield Marjos Mourmans een lezing. Die werd voor
Vughtse begrippen goed bezocht!
Een school voor basisonderwijs nodigde ons uit om een presentatie aan de groepen van de bovenbouw te geven. Een leuke
happening! De kinderen waren zeer geïnteresseerd, stelden
volop vragen en leefden vooral erg mee met het filmpje met de
opdrukoefeningen van de jongen! Later werd ik nog wel eens
nageroepen als ‘mevrouw Gierzwaluw’ en tijdens het inventariseren werd een meisje helemaal gelukkig toen ze ons zag en
mee kon genieten van de praktijk van die gierzwaluw. Er is dus
in ieder geval een aantal kinderen meer in Vught die nu naar
gierzwaluwen kijkt.
Met het inventariseren deed een aantal vrijwilligers mee; een
stuk of tien, in wisselende bezetting. En we konden weer een
stuk of zestig nieuwe nestplaatsen bijschrijven. We kregen een
aantal verzoeken om informatie over nestkasten, dus we hopen
dat er volgend jaar een aantal meer hangen! Ons plan is overigens om in gierzwaluwrijke buurten een nestkastenproject te
10

Marja Goossens, GierzwaluwenVught@gmail.com

Vroeg geleerd ...				
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Logboek Gierzwaluw DRU Industriepark Ulft
Voorjaar 2012 hebben we een 3-tal kasten met elk 3 broedkamers opgehangen (Waveka), aan de noord gevel van een cultuurtheater in Ulft (GLD) (zie foto). Ik heb toen 2 CD’s besteld
bij jullie vereniging. Voor het lokken van de vogels hebben we
de Nederlandse CD gebruikt, niet die van Erich Kaiser, want
die haperde. Het geluid werd begin juni afgespeeld. We hadden
tot onze verrassing al snel succes. De gierzwaluwen hadden
onze kasten al ontdekt en vlogen regelmatig de kasten binnen,
meestal ‘s avonds tussen 20.00 uur en 21.00 uur. Gebroed hebben de vogels in 2012 echter niet.
Dit jaar hebben we 2 broedgevallen gehad. Het ene broedgeval
is mislukt en bij het tweede broedgeval zijn twee jongen uitgevlogen. Hieronder een chronologisch overzicht in zoverre we
dat hebben bijgehouden.
• Eind april de CD speler geïnstalleerd en de luidsprekerboxen
links en rechts van de kasten op het dak geplaatst.
• ‘s Morgens 8.00u. het geluid aangezet 12.00u. weer uit en
tegen 15.00u. weer aan, ‘s avonds rond 20.30u. weer uit. Daarna
over gegaan naar voortdurend afspelen over dag. Dit omdat het
lastig bleek om rond de middag de CD speler uit te zetten i.v.m.
pauze van het personeel op kantoor waar de CD speler staat.
Tegen 20.00u. wordt het geluid uitgezet.
• Half mei het geluid anderhalve week niet afgespeeld. Weinig
activiteit. Een kast is bezet door een koolmees. In deze periode
was het slecht weer. Op een bepaald moment hebben we toch
weer het geluid aangezet. De twee buitenste kasten werden toen
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regelmatig bezocht door zwaluwen. In die periode vaak tussen
20.00u. tot 21.30u. gekeken of er nog activiteit was. Ze vlogen
op beide kasten maar omstreeks 21.30u. kwamen ze er dan niet
meer naar buiten.
• Begin juni het geluid uitgezet en de luidsprekerboxen weggehaald.
• Begin juli wordt de meest linker kast regelmatig bezocht door
een gierzwaluwpaartje.
• Kort daarna werd ook een tweede kast (geheel rechts) bezocht
door een paartje gierzwaluwen. De kast waar eerst een koolmees gebroed had.
• Er vlogen deze zomer steeds 4 tot 6 gierzwaluwen rond de
kasten. De middelste kast is ook een paar keer bezocht door
zwaluwen. Waarschijnlijk hebben ze hier alleen geslapen. Dit
heeft echter niet lang geduurd. Midden juli was in de rechtse
kast geen activiteit meer waar te nemen. In de linker kast werd
volgens ons toen al jongen gevoerd.
• Eind juli vlogen de vogels al vroeg in de ochtend de linker
kast binnen, ook rond 12.00 uur en 15.00 uur. ‘s Avonds vlogen
ze om 22.30 uur nog de kast binnen.
• 4 augustus de oudervogels nog gezien. Daarna de vogels alleen ‘s avonds nog gezien.
• 15 augustus de kasten gecontroleerd, we dachten dat de jongen al waren uitgevlogen en de vogels waren vertrokken. In de
meest rechter kast troffen we 2 eieren aan van gierzwaluwen én
een dode koolmees! Dus dit broedsel was mislukt. In de meest
linker kast troffen we tot onze grote verbazing nog 2 jonge
gierzwaluwen aan. Zo te zien bijna op punt van uitvliegen, gezonde jongen, goed gevoerd. In de lucht vlogen op dat moment
de oudervogels.
• Deze dagen vlogen, naar onze mening, veelal jonge vogels
heel fanatiek op de kasten. Soms hingen er wel 4 vogels aan de
vliegopeningen, een heel mooi gezicht. Ze joegen elkaar tekens
weg, dat heeft 2 dagen geduurd. De meest linker kast werd
daarbij gemeden.
• Op 16 augustus nog een paar keer wezen kijken en zagen dat
de jongen nog werden gevoerd. Op 18 augustus konden we de
jongen in de vliegopening van de kast zien zitten. Ook op 21
augustus waren de gierzwaluwen er nog. Op 23 augustus hebben we de zwaluwen voor het laatst gezien.
• Op 2 september hebben we nog een keer de kasten gecontroleerd, de jongen waren uitgevlogen! Dus 2 broedgevallen,
waarvan er één succesvol met 2 jongen.
Rob Geerts & Piet Sluiter, Ulft

3 x 3 nestplekken				
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AKZO Nobel, Sassenheim
Alweer een project van groen denken en groen doen.
Ongeveer 3 jaar geleden ben ik gevraagd door een familielid om
een praatje te komen houden bij hem op het werk over gierzwaluwen. Hij werkt bij AKZO Nobel in Sassenheim.
Tja wat kan je daar nou van verwachten?
Ik heb mijn mening moeten herzien. Voordat ik mijn gierzwaluwbetoog mocht houden kreeg ik een uiteenzetting van de manier waarop het grote fabrieksterrein van AKZO Nobel, gelegen
langs de A44 (tussen Wassenaar en Amsterdam) is opgedeeld in

18 van de 30 inbouwkasten			

Foto: H Willemsen

milieu gradaties (sectoren). Kort gezegd bij de poort asfalt en
beton tegels en helemaal achterin wilde bloemen met insecten
en wilde groenstroken etc.
Het plan was om het gebouw 27, een zogenaamde 'landmarker' te gaan renoveren, maar dan ook gelijk de mogelijkheid
bekijken om er nestvoorzieningen voor gierzwaluwen in aan te
brengen. Mijn lezing ging dan ook over de mogelijkheden om
nestgelegenheden voor gierzwaluwen aan te brengen in bestaande gebouwen. Ik heb ze een betonnen neststeen met zichtbare
voorzijde geadviseerd.
Enthousiast na mijn praatje werd ik al snel benaderd door de
aannemer die het zou gaan uitvoeren. Wat kost zo een kast en
waar kan ik ze bestellen?: was de vraag.
Toen werd het stil. Crisis? ik weet het niet. Nog een paar keer
contact gezocht maar de antwoorden bleven vaag. Totdat ik opeens in augustus werd gebeld door de aannemer met de mededeling: de steiger wordt opgebouwd en de voeger gaat beginnen.
Wanneer kunnen de kasten er zijn?
Eerst een werkbezoek ter plekke op de steiger om de plaatsen te
bepalen. Uiteindelijk gekozen voor de noordoost en oostgevel.
11
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In totaal zijn hier 30 neststenen ingewerkt.
Een mooie samenwerking van mensen die allemaal met een
andere verantwoordelijkheid voor hetzelfde eindresultaat zijn
gegaan.
Chapeau voor alle betrokkenen, de mensen van AKZO Nobel
en Kiebert Bouw Sassenheim.
Hans Willemsen

Verslag 2013 uit IJmuiden
Het zal U niet verbazen dat ook in IJmuiden het gierzwaluw
seizoen traag op gang kwam. Met gierzwaluwnestor Piet Kok
werden in het voorjaar 2013 de voorlopig laatste 2 kasten ( nr.
18 en 19) in de Trompstraat en Casembrootstraat opgehangen.
Gedurende de maand mei werden acht (8) eerder gebruikte
nestkasten in gebruik genomen en wat later kwamen daar nog
twee kasten bij (slapers). In die zelfde 8 kasten werden in
2012 met succes jongen groot gebracht.
Er gingen dagen voorbij dat geen enkele zwaluw werd waargenomen, of er voortgang was in het nestelen kon niet echt
worden vastgesteld.
In juni waren er zomaar twee aardige dagen. Gezien werd dat
de 10 kasten nog steeds werden gebruikt kennelijk om te slapen
of dat de vogels elkaar voor het broeden aflosten.
Met het voorbij gaan van de dagen bleef dit beeld wel overeind
en toen het echt beter weer werd kwamen daar toch nog de zoekers in grote getalen. Gezien werd dat de zoekers 5 lege kasten
voor korte of langere tijd bezochten. De grote meute verdween
weer rond 27 juli en werden in 5 van de 8 kasten totaal negen
jongen gierzwaluwen waargenomen.
De avond van 3 augustus vloog de eerste uit, dat was een jong
alleen. In 4 kasten lagen de overige acht jongen naar buiten te
loeren. De volgende dag, 4 augustus, bleken er twee in de
vroege uren te zijn vertrokken. De laatste zes waren er die
avond klaar voor. Daarvan heb ik er daadwerkelijk drie zien
uitvliegen in een tijdsbestek van 5 minuten (21.50./ 21.55).
Rond dit tijdstip werd nog een kast met twee jongen door beide
ouder vogels bezocht. 5 Augustus werd ik toch nog verrast want
in een van de kasten lagen geen twee maar drie jongen, wat het
totaal op 10 bracht. Deze laatste drie werden op 6 augustus door
ouders bezocht waarna deze drie op 7 en 8 augustus uitvlogen.
Duidelijk is dat van de 8 gierzwaluwparen er 5 tot een succes12

volle broed zijn gekomen. Gezien de geluiden uit het land zal
dit broedresultaat niet veel afwijken. (33% minder).Volgend jaar
zijn wij er in ieder geval weer klaar voor.
Verder wil ik nogmaals mijn bewondering voor Piet Kok met
u delen. Piet was in het verleden de animator om een groot
aantal gierzwaluw neststenen en nestpannen bij bouwprojecten
in IJmuiden te plaatsen. Piet heeft ruim 40 jaar nestkasten voor
bijna alle vogelsoorten in de duinen en bossen van Velsen geplaatst en onderhouden.Vele kilometers sjouwen met een ladder
door de bossen, duin op en af. Ga er maar aanstaan.
Bij de laatste twee projecten (Nieuwbouw 2013 aan de Houtmanstraat) werden op zijn initiatief opnieuw 5 neststenen
ingemetseld. Dat klinkt simpel maar dat is het niet..
Voordat dat van start kan gaan moet er veel overleg plaatsvinden met uitvoerders en allerlei overige betrokkenen. Je moet op
het juiste moment aanwezig zijn wanneer de metselaars op de
juiste hoogte aan het werk zijn en zo voort. Piet vertelde mij dat
dit, gezien zijn leeftijd, echt zijn laatste kunstje was.
De conclusie is dat als Piet zich niet persoonlijk had ingezet dan
waren er alleen al voor de gierzwaluwen voor de komende 80
jaar 100 nestgelegenheden minder geweest.
Petje af en wat mij betreft verdiend deze man een lintje voor
wat hij de afgelopen 40 jaar voor de vogels in het algemeen
heeft gedaan.
Han Schafstall

Amersfoort, deelname vleermuissymposium
Op 15 november jl. organiseerde de gemeente Amersfoort een
vleermuissymposium. Het doel van dit symposium was om met
de aanwezigen een goede manier te vinden om huizen te kunnen
verduurzamen door middel van muurisolatie en tegelijkertijd
rekening te houden met vleermuizen. Dit zou anders ten kosten
gaan van de vleermuis die zich graag in de spouw ophoudt.
Vragen zijn bijvoorbeeld: zitten er vleermuizen in de spouw.
Zo ja hoe krijg je ze eruit voordat je met isoleren begint. Kan je
plaatsvervangende ruimte aanbieden? Wie bekostigt dit?
Ruim 140 ecologen, bouwers, beleidsmakers en vrijwilligers
kwamen bij elkaar om oplossingen te zoeken. Met geld van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt de gemeente
Amersfoort aan een landelijke leidraad voor aannemers. Op het
symposium is een belangrijke stap gezet in de richting van die
leidraad.
Omdat bij deze doelgroep het ook belangrijk is gierzwaluwhuisvesting onder de aandacht te brengen waren Jos Hoekstra,
Hans van Paddenburgh, Jochem Kühnen en Marjo van der Lelie
aanwezig met de GBN informatieborden. In de pauze van de
workshops, waar wij ook gingen luisteren, hebben we een aantal mensen te woord gestaan. Het was een drukke dag met veel
welwillende bedrijven. Ik vrees dat ondanks alle inspanning
veel (dwerg)vleermuizen de dupe worden van alle huisgevels
die dichtgepurd gaan worden. Eindigt de (dwerg)vleermuis in
de toekomst op de Rode Lijst?
Meer informatie vindt u op www.amersfoort.nl/vleermuizen.
Marjo van der Lelie
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BUITENLAND

Miljoenen trekvogels sneuvelen in vangnetten
Bewerkt door: redactie −31/05/13, 00:48 − bron: NABU, BR,
Die Welt, RD.nl, Natuurpunt
© NABU - Holger Schultz. De vallen langs de Afrikaanse kust
van de Middellandse Zee.
Over een strook
van 700 kilometer langs de kust
van de Middellandse zee, van
Libië tot Israël,
staan vijf meter
hoge vangnetten voor vogels.
Dat ontdekte een
reportageploeg
van de Duitse
omroep Bayerischer Rundfunk
in Egypte. Het
doel: vogels
vangen voor lokale consumptie.

Naar schatting 10 miljoen trekvogels, waaronder veel Europese broedvogels, zouden jaarlijks de dood vinden in de 700
kilometer aan vangnetten. Bioloog Holger Schulz, die met het
reportageteam meereisde, zegt dat die schatting waarschijnlijk
nog voorzichtig is. ‘Dat men met grote vangnetten werkt, was
bekend, maar niet van zó’n omvang. Dat is nieuw.’
Lars Lachmann, vogelexpert bij NABU (Nature and Biodiversity Conservaton Union), ziet de netten als een extra verklaring
voor de achteruitgang van bepaalde vogelsoorten. ‘Een groot
aandeel van onze soorten heeft al af te rekenen met habitatverlies en klimaatsveranderingen: populaties van soorten als fitis,
nachtegaal, tapuit en nachtzwaluw moeten hier enorm onder
lijden.’

Uitvliegcriteria in Engeland en Noord-Ierland
(een samenvatting van de correspondentie tussen Mark Smyth,
Brian Calahane en Jonathan Pomroy op 19 augustus 2013)
Mark Smyth
Dus is het waar dat ouders stoppen met het voeren van de jongen om ze uit te laten vliegen van de honger? In al mijn jaren
van camerawaarnemingen heb ik nog nooit een jong voedsel
zien weigeren en nog nooit een ouder zien binnenkomen zonder
voedsel. Altijd worden de ouders overvallen door de altijd hongerige jongen. Zelfs een enig kind dat voedsel voor 2 of 3 kreeg
bleef hongerig.
Brian Calahane, Crumlin, Noord Ierland:
Als ik naar mijn kolonie gierzwaluwen kijk dan stel ik vast dat
mensen die zeggen dat jonge gierzwaluwen afvallen voor ze
uitvliegen gelijk hebben; mensen die zeggen dat jonge gierzwaluwen tot het laatst toe dooreten gelijk hebben en mensen die
zeggen dat de oudervogels voedsel naar een leeg nest brengen
gelijk hebben.
Het hangt van de vogels af. Sommige vogels wegen 35 gram als
ze uitvliegen (op de grond gevallen, opgepakt en gewogen en
weer losgelaten) andere vogels wegen tot wel 43 gram. Vogels
die meer dan 6 uur achtergehouden zijn nadat de eerste uitvliegpoging mislukte verliezen ¾ gram aan gewicht. Degenen die de
nacht overblijven na een mislukte uitvliegpoging verliezen 1,5
gram.
Sommige uitvliegers zijn groter dan anderen. Allemaal vliegen
ze bij een tweede poging wel goed weg. Dit jaar bleken de jongen goed gevoed en accepteerden ze soms geen voedsel meer
van de ouders.
Bij het verlaten van het nest vliegen sommige vogels rechtuit
weg, anderen vliegen omhoog en vertrekken.
Jonathan Pomroy reageert hierop en stelt:
Mijn camerawaarnemingen zijn hetzelfde. Ze bedelen om voedsel tot het eind. Voedsel wordt minder vaak gebracht maar als
het er is gaat het er in. En ja, de ouders komen soms met voedsel naar een leeg nest. Wij hebben gierzwaluwen onder het dak
broeden op plekken die we niet zouden aanbevelen. Rondom
bomen, lastig vliegpad in het donker, over een heg en tussen
bomen. Verbazingwekkend is hun inzicht in de beschikbare
ruimte.

Plaatsen Gierzwaluwtoren in Crumlin
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De gierzwaluw
De Gierzwaluw met te grote vleugels, die zijn vreugde
Zwenkt en krijst rondom het huis, zoals is het hart.
Hij legt de donder droog. Hij zaait in heldere lucht.
Als hij de aarde raakt is hij verscheurd.
Zijn antwoord is de zwaluw. Hij verafschuwt het vertrouwde.
Wat is de prijs van torenkant?

Compositie uit Barcelona
Gierzwaluwen draaien in de morgenlucht boven Barcelona.
Deze bijzondere plaat werd uit 626 vogelfoto’s uit de hele
wereld gekozen en heeft de I-SHOT-IT Bird Photo Competition
2013 gewonnen. Hij werd gemaakt door Laurent Godel uit Barcelona met een compact camera in hi-definition video mode.
De filmbeeldjes werden daarna samengevoegd in een beeld met
transparency software. door de tijd te nemen en te experimenteren kun je beelden als dit krijgen opeenvolgende vliegbanen
van gierzwaluwen.Op deze blog zijn meer prachtbeelden van
hem te vinden: iglance.wordpress.com/category/birds-fps/
Evert Pellenkoft

Zijn pauze neemt hij in een donker gat.
Niemand zit zo krap als hij.
De zomer van het lange licht duikt hij het duister in
Door middernachtse blinden.
Het is niet aan het oog hem vast te houden.
Hij krijst dat is zijn aanwezigheid.
Een nietig geweer zal hem halen.
Zo is het hart.
Le Martinet is van René Char en komt uit [Moderne Franse
poëzie]. Vertaald door Guus Luijters. Uitgave L.J. Veen

KORTE BERICHTEN
Poepend jong in beeld

Luchtfoto: Volgermeerpolder

De inspiratie voor de Voorplaat
Evert Pellenkoft
Bedijkte schoonwaterbassins of sawa’s verbergen altijd vogels.
Bij de voorplaat boven deze poelen een luchtige impressie
van gierzwaluwen, die je natuurlijk zelf nooit zo dichtbij en
gedetailleerd voorbij ziet komen. Met mijn kijker is het een hele
klus om ze te blijven volgen. Aan de horizon het Rode Dorp
van Broek in Waterland waar ik die dag 5 invliegplaatsen telde
en 7 gierzwaluwen. Ook zie je een drinkende gierzwaluw en
als contrast een oeverzwaluwtje. Maar zo zie je ze en zo zijn ze
allemaal weg en andersom. Dus vanuit het niets (is dat hoog uit
de lucht?) een dicht op elkaar vliegende jagende groep van 65
gierzwaluwen, die lang op 20 m hoogte vlogen, sommige doken
naar beneden en suisden met zoevende vleugels vlak langs me.
Er stegen uit een sawa een paar op libellen jagende boomvalken op. Nog een tijdje staan genieten van deze boomvalken die
dicht bij elkaar jaagde en enorme snelle duikvluchten maakten.
Ook twee keer een aanzet om als paar een oeverzwaluw en een
gierzwaluw te pakken. Op bijgaande foto de Volgermeer vanuit
gierzwaluwperspectief.
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Hans van Paddenburgh heeft op YouTube een aantal korte
filmpjes geplaatst, filmpjes die hij met het nodige geduld heeft
gemaakt...
Op twee filmpjes zie je een 30 dagen oude gierzwaluw met z'n
achterwerk uit de opening van de nestkast draaien en vervolgens
keurig naar buiten poepen! Één van de opnames is erg dichtbij:
je ziet de sluitspier ontspannen! Op YouTube zoeken naar ´poepende gierzwaluw´ of met de links hieronder te benaderen:
http://youtu.be/_InlkwPJMjc
http://youtu.be/KC8DwS5Ga7Y
Hij heeft ook een mooie opname geplaatst van het verlaten van
het nest van een volwassen gierzwaluw in high-speed. Prachtig
is te zien hoe hij zich afzet en zich laat vallen. Op YouTube
zoeken via ´high-speed gierzwaluw´ of via de link:
http://youtu.be/ZEnUgh2-8B8

Sovon Landelijke Dag 2013 druk bezocht
De Landelijke Dag vond dit jaar plaats op 30 november in de
Reehorst te Ede. Vogelaars uit heel Nederland zorgden voor de
drukste Landelijke dag ooit. De grootste zaal bleek echter zelfs
dit jaar op sommige momenten geen plek te kunnen bieden aan
alle geïnteresseerden. Het
was voor Luit
Buurma geen
enkel probleem
om zijn verhaal
over 'De raadselachtige schemervlucht van de
Gierzwaluw'
Foto: Sovon
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te herhalen, zodat zoveel mogelijk mensen naar zijn verhaal
konden luisteren.
Gelukkig werden er nog genoeg interessante lezingen in andere
zalen gegeven om alle bezoekers van goede verhalen te kunnen
voorzien.
Met ruim 90 verschillende stands waaronder die van GBN was
de informatie- en boekenmarkt gevarieerder dan ooit. De GBNstand werd tijdens de pauzes tussen de lezingen druk bezocht.

MEDEDELINGEN

Een dringend verzoek!
Het is sneller, efficiënter en goedkoper om informatie per email te verzenden dan per post.
Helaas kennen we van veel leden/donateurs geen e-mailadres
of een verouderd e-mailadres (zoals bleek bij onze mailing
betreffende de buitengewone ALV 2013 in Amersfoort).

We willen u vragen om ons uw huidige e-mailadres
door te geven via het GBN e-mailadres:
secretaris@gierzwaluwbescherming.nl
OPROEPEN
De redactie is op zoek naar gedichten die over gierzwaluwen
gaan. Misschien is bij u een gedicht of Haiko bekend.
Graag mailen naar: redactie@gierzwaluwbescherming.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 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?
Foto's van bouwprojecten met specificaties (aantal kasten,
architect, plaats, e.d.) voor de website 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 de contributie of bijdrage van
€ 10,- op girorekeningnr. 9145004 t.n.v. Gierzwaluwbescherming Nederland te Amstelveen, onder vermelding van: 'lidmaatschap '2014'
of ‘donateur '2014’. BIC: INGBNL2A. IBAN: NL96INGB0009145004
Of geef u op per e-mail, briefkaart of telefoon bij de secretaris.
Donateurs kunnen vermelden of zij het Gierzwaluwen Bulletin willen
ontvangen, al dan niet digitaal.
Opzeggingen dienen in het lopende verenigingsjaar schriftelijk of per
email te geschieden bij de penningmeester.
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GBN VERTEGENWOORDIGERS
Deze GBN-leden zijn aanspreekpunt voor regio informatie:
Plaats; Vertegenwoordiger; Tel.nr.; Email;
Disciplines
Amersfoort; Mw. M. van der Lelie; 0334613630; gbn@hccnet.nl;
ABDEG
Amsterdam; Mw. TH. Dammen; 0204004503; thhdammen@planet.nl;
ABDE
Amsterdam; G. Schuitemaker; 0206164759;
g.gierzw.schuitemaker@hetnet.nl; ABCDEFG
Amstelveen; Mw. MH. Andriessen; 0206455207;
advies@gierzwaluwbescherming.nl; BCEFG
Beek Ubbergen; JM. Kühnen; 0246635719; kuhnenjm@hotmail.com;
ABDFG
Blaricum; DA. Jonkers; 0355260456; dickjonkers@tiscali.nl;
ABG
Borne; GHPM. Smoors; 0742665048; g.smoors@kpnplanet.nl;
ABCDEFG
Brunssum; JGM. van Laar; 0455273211; -;
B
Bunschoten; W. Smeets; 0332983147; Smeets.foto@casema.nl;
BDEG
De Bilt; FG. Wortelboer; 0302202848; rick.wortelboer@xs4all.nl;
BCDEFG
Echt; J. Vrehen; 0475482817; j.vrehen@ziggo.nl;
ABCDG
Epe; H. van Diepen; 0578615141; dile@introweb.nl;
ABCDEF
Haarlem; D. Tanger; 065 1511915; dtanger@xs4all.nl;
Harderwijk; JJ. Schröder; 0341416324; schroder.zoomers@caiway.nl;
BG
Helmond; J. van der Rijt; 0492534446; jpmvdrijt@hetnet.nl;
ABG
Krimpen a/d IJssel; NP. van Dam; 0180513975;
npvandam@kpnplanet.nl; ABCDEG
Meppel; H. Snel; 0522261879; snelels@hetnet.nl;
ABCDEFG
Ouddorp; K. Tanis; 0187681045; ktanis@online.nl;
ABDG
Standdaarbuiten; ASFM. Koenraadt; 0165315136; koenr094@planet.nl;
CEFG
Westzaan; W. Kingma; 0756176876; wietske.kingma@tele2.nl;
ABD
Wijhe; R. Boerkamp; 0610947600; ronald@boerkampwijhe.nl;
ABCDEFG
Woudsend; JMW. Langenbach; 0514592536; jaaplangenbach@ziggo.nl;
BG
Zaanstad; EC. van der Pol; 0756121464; janosels@gmail.com;
Essen (België); WA. De Bock; 0032 36674919;
wimmekedebock@telenet.be; ABEG
Heverlee (Leuven, België); LP. Arnhem; 0032 486639444;
Louis.Philippe.Arnhem@telenet.be; ABEG
Disciplines:
A plaatselijke werkgroep
B hulp bij (dreigende) verstoring
C uitgiftepunt nestkasten
D expertise bij bouwbesprekingen
E verzorgen van lezingen
F advies en hulp bij nestcamera's / webcams
G advies over nestkasten en/of hulp bij het plaatsen
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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Kunst en vliegwerk

