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Na een moeizame koude start van het gierzwaluw seizoen, werd het toch een heerlijke tijd. Ik weet niet of het
u ook opgevallen is maar er waren meer gierzwaluwen
in de buurt dan vorige jaren. Iedere dag was het genieten
van de kenmerkende geluiden en de prachtige behendige
vliegkunst van onze zomervrienden. Van de een op de
andere dag zijn ze jammer genoeg weer vertrokken naar
hun overwinteringgebieden.
In dit nieuwe Bulletin staan de verslagen van de Algemene Ledenvergadering en het middagprogramma van
de gierzwaluwdag in De Bilt, evenals interessante items
en veel regionieuws. Er is ook deze keer weer veel kopij
binnen gekomen. Wij zijn erg blij met alle inbreng.
Eline Lauret, ons 'kersverse' bestuurslid, stelt zich hiernaast aan u voor. Wim Smeets heeft dit jaar warmtemetingen gedaan onder zijn dakpannen. Evert Pellenkoft
beschrijft de zelfde verbazing die Thijsse 119 jaar geleden heeft gevoeld bij het zien van grote vluchten gierzwaluwen.
Volgend jaar wordt gedenkwaardig, want onze vereniging bestaat dan 5 jaar. Dit lustrum vieren we tijdens de
jaarlijkse GBN-dag op 16 juni 2007 in het milieucentrum ‘Schothorst’ in Amersfoort.
Wij hopen dat u veel leesplezier beleeft aan het nieuwe
Bulletin en wij wensen u alvast fijne feestdagen toe.

Lidmaatschap / donatie
Contributie per kalenderjaar E10,- op postrekening nr. 9145004
t.n.v. Gierzwaluwbescherming - Nederland te Amersfoort, onder
vermelding van: 'lidmaatschap 2007' (of: ‘donatie 2007’).
Opzeggingen dienen in het lopende verenigingsjaar voor
1 december schriftelijk te geschieden.
Donateurs graag vermelden of zij het Gierzwaluwen Bulletin willen
ontvangen.

Bij de voorplaat

Internet: http://www.gierzwaluw.com

Van de Belgische tekenaar Gerald Driessens, die bij de
Landelijke dag 2005 een lezing voor ons verzorgde,
mochten we voor dit doel zijn afbeeldingen van de Apus
apus gebruiken. Deze komen uit het standaardwerk:
Swifts, A guide to the Swifts and Treeswifts of the
World. Voor de beschrijvingen verwijzen we u hiernaar.
ISBN: 90-74345-20-4. Opvallende is het gedeeltelijk
albino exemplaar.
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Bij: ‘Kunst en vliegwerk’
"Door deze brievenbus uit het oude centrum van
Barcelona glijdt het nieuwe Bulletin als het ware uw
huis binnen. Kwam de post snel als een zwaluw of traag
als een schildpad? Met de weegschaal van de rechtspraak duidt dit kunstwerk op: 'Al is de leugen nog zo
snel de waarheid achterhaalt haar wel!" Evert Pellenkoft
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Even voorstellen
Ik voel mij vereerd dat de leden bij de ALV2006 mij het vertrouwen hebben gegeven om de vrijgekomen plaats in het bestuur in te nemen. Mijn voorganger bestuurslid Hans Sanders
wilde andere leuke dingen gaan doen.
Al in mijn jeugd was ik erg geïnteresseerd in dieren en natuur.
Zo was ik lid van een jeugdbond voor natuurstudie en natuurbescherming. Na mijn studie (cultuur)psychologie kroop het
bloed toch waar het niet gaan kon: na vrijwilligerswerk bij
Vereniging Das & Boom, een omscholing richting kwaliteits-,
arbo- en milieuzorg, en betaalde banen bij Arbo-diensten en in
de bouw, werk ik nu bij de Dierenbescherming als beleidsmedewerker en adviseur voor de (honden- en katten)asielen.
Geregeld komen er ook andere dieren op mijn pad, zoals yaks,
hangbuikzwijnen en knobbelzwanen. Mijn werk gaat over de
opvang van dieren in nood en de bedrijfsvoering in asielen.
Ik overleg met en adviseer aan zowel asielbeheerders als besturen, gemeenten en andere instanties. Zeer divers en uitdagend werk.
In 1999 heb ik een 30er-jaren huis gekocht en elk jaar bleken
twee gierzwaluwparen te broeden in de spouw onder het overstek. Ik zag ze af en aan vliegen en in de badkamer kon ik de
jongen horen bewegen op het raamkozijn. Dan ga je je verder
verdiepen in deze wonderlijke vogels. Zo kwam ik in contact
met de Gierzwaluwbescherming: een leuke club mensen met
veel motivatie er iets van te maken en een goed afgebakende
doelstelling. De komende jaren hoop ik hieraan mijn steentje
te kunnen bijdragen.
Eline Lauret, bestuurlid

Concept verslag
Algemene Ledenvergadering 2006
Marleen Andriessen, secretaris
Concept Verslag van de ALV op zaterdag 10 juni 2006 in het
landgoed Oostbroek van Landschapsbeheer Utrecht in De Bilt
Aanwezig: 26 mensen, van wie 20 leden (presentielijst) tijdens
de vergadering inclusief 5 leden van het bestuur en redactieleden M.vd Lelie en M.v Hooge.
Afwezig met bericht: H.vd Laar, I. Nagtzaam, B. Zijlstra, M.
Mourmans, G. Schuitemaker, H. Wering, J. Schenk, H.v
Berkel, J.vd Rijt, J.v Kempen, J. Alsemgeest, D. Boetzkes, J.
Tinholt, E.vd Pol.
1. Opening
De voorzitter heet alle aanwezigen hartelijk welkom en vraagt
de secretaris de afmeldingen voor te lezen. Net zo als andere
jaren is deze beschermersdag belangrijk voor het stimuleren
van elkaars activiteiten en het uitwisselen van ervaringen.
2. Vaststellen agenda
Bij punt 11 is een wijziging opgetreden. Kandidaat bestuurslid
Tom Westeneng heeft zich door familieomstandigheden teruggetrokken. Bij een volgende vacature binnen het bestuur zal
hij er weer bij zijn. De agenda wordt zonder verdere wijzigingen vastgesteld.
3. Mededelingen en/of Ingekomen stukken
Met betrekking tot punt 5 is een brief van G. Schuitemaker en
van I. Nagtzaam (per e-mail) ontvangen. M.b.t. punt 6 is een
e-mail binnengekomen van J. Schenk. De brief van I.
Nagtzaam en e-mail van J. Schenk worden niet behandeld.
Gierzwaluwen bulletin
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Artikel 5.1 van de statuten stelt dat er niet schriftelijk gestemd
kan worden, ook stemming bij volmacht is niet mogelijk. Het
onderwerp van de brief van G. Schuitemaker was al geagendeerd.
4. Verslag vorige vergadering
In het concept verslag (bulletin november 2005, nr. 2) staat
onder punt 6, 2e gedachtestreepje … moet worden bijgesteld..
Zo dwingend was dit niet gesteld. Nu als volgt te lezen ..zou
moeten.. Onder het 5e gedachtestreepje staat Oostzaan. Dit
moet zijn Westzaan.
Waarvan akte. Het
verslag wordt zonder verdere wijzigingen geaccepteerd met dank aan
de verslaglegger en
is bij deze definitief
vastgesteld.
Bestuur

foto: M. vd Lelie

5. Redactiereglement
Het huidige reglement, het voorstel van Gerard Schuitemaker
als ook het bestuursvoorstel zijn met de uitnodiging aan alle
leden en donateurs gestuurd. Het belangrijkste argument van
Gerard tegen het huidige reglement is dat het bestuur invloed
kan uitoefenen op de redactie. Het bezwaar van het bestuur is
dat het géén invloed kan uitoefenen, behalve bij de verantwoording van de redactie tijdens de ALV. Dat kan te laat zijn.
Er is een goede communicatie tussen de redactie en het bestuur. Eventuele problemen kunnen daarom op tijd worden
ondervangen.
De voorzitter vraagt na de discussie de vergadering om
toestemming met het huidige reglement (vorig jaar voor 1 jaar
aangenomen) door te mogen gaan. Een grote meerderheid is
voor het huidige reglement. Hiermee is het reglement
aangenomen. Met de discussies over dit onderwerp is geen
tekort gedaan aan de betrokkenheid van Gerard Schuitemaker.
Waarvoor dank.

6. Gesprek met de Stichting Gierzwaluwenwerkgroep
Nederland
Vorig jaar heeft de vergadering het bestuur opdracht gegeven
om contact te zoeken met de Stichting en uit te vinden of er
een vorm van samenwerking mogelijk is. In oktober 2005
kwam interim voorzitter Andries Berghuis naar een bestuursvergadering. In maart 2006 zijn Fred van Vliet en Marleen
Andriessen naar Velp gegaan om het voltallige Stichtingsbestuur te ontmoeten. Het werden positieve gesprekken. GBN
heeft aangeboden om een samenwerking aan te gaan m.b.t.
informatieverstrekking (brochures e.d.), verstrekking van ons
bulletin en een samengaan van de beide websites en contactpersonen.
Onderstaand een aantal van de belangrijkste opmerkingen:
Alphons Vogel: heeft niets tegen ringen voor wetenschappelijk
onderzoek. Eline Lauret herinnert hem aan de statuten waarin
in artikel 3.2 deze activiteit wordt verboden. Hij heeft ook,
door zijn aanmelding als lid, aangegeven dat hij achter de
statuten staat. Alphons stelt dat hij geen plannen heeft om te
gaan ringen maar blijft op zijn standpunt dat het mogelijk zou
moeten zijn.
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Nico van Dam heeft vastgesteld dat ringen wél verstorend
werkt en dat de oudervogels in een recent specifiek geval het
nest en jongen verlieten. Gerard van Vliet: het is heel bijzonder dat een vereniging één enkele vogel zo beschermt. Hij
vindt dat er wel samengewerkt kan worden maar dat er geen
statutaire wijzingen aan te pas moeten komen.
Verschillende leden zijn voor een uiteindelijk samengaan van
beide organisaties, andere leden zien meer in een naast elkaar
voortbestaan van beide organisaties.
De voorzitter stelt vast dat de algemene consensus is dat de
gesprekken met de Stichting voortgezet kunnen worden op
basis van samenwerking op het eerder genoemde gebied van
informatieverstrekking, websites en
contactpersonen.Hiermee gaat de
vergadering akkoord.
Evert Pellenkoft: we kunnen duidelijkheid verschaffen over e.e.a. via
onze website.

10. Verkiezing kascommissie
Jaap Jonker (Amstelveen) zal nog 1 jaar meedoen. Wim
Smeets (Bunschoten) stelt zich ook beschikbaar als kascommissielid. Wietske Kingma (Westzaan) stelt zich beschikbaar
als reserve. Allemaal bedankt.

is opgevoerd om het bestuur wat meer armslag te geven als
zich situaties voordoen die een snelle reactie vereisen. De
ALV is in juni. Daardoor mist het bestuur de mogelijkheid om
belangrijke, niet begrote bijdragen/investeringen te doen zonder voorafgaande goedkeuring van de leden. Op de daaropvolgende ledenvergadering zal het bestuur aan de leden verantwoording afleggen.
Er zijn alleen vragen over de begroting van 2007: het bulletin
dat € 1200 gaat kosten en een reservering van € 2500. I.v.m.
het bulletin kan gemeld worden dat GBN volgend jaar haar
eerste lustrum viert. Marleen Andriessen bedacht dat dan
wellicht een bulletin uit kan komen met een 4-kleuren voorblad. De tekening is er al.
Wim Smeets stelt dat bij financiële problemen het bestuur
hoofdelijk aansprakelijk gesteld kan worden. Dit kan
voorkomen worden door een aansprakelijkheidsverzekering af
te sluiten à € 60,00 per jaar.

12. Rondvraag
Vanwege het late tijdstip verzoekt de voorzitter de rondvraag
zo kort mogelijk te houden.
Nico van Dam: tijdens een theorieavond ‘Gierzwaluwen in
Kaart’ in Rotterdam werd een PowerPoint presentatie gegeven
met het logo en de naam van GBN. Aan het eind werd de niet
ervaren gierzwaluwtellers gezegd dat ze een foto/tekening
kunnen maken van het gebouw/huis/dak waar men
gierzwaluwen ziet vliegen of waar ze naar binnen vliegen.
Nico zei dat dit geen goed plan was omdat mensen snel argwaan krijgen bij dit soort activiteiten. Marjo van der Lelie zegt
hierop dat zij haar PP presentatie ter beschikking heeft gesteld
maar dat het laatste naar eigen inzicht moet zijn veranderd.
Zo'n advies staat niet op haar eigen presentatie.
Marleen Andriessen: de gemeente Hoorn heeft een brochure
uitgegeven die goed bruikbaar is voor een groot aantal andere
gemeenten. De drukker uit Hoorn heeft een offerte bij de
brochure gevoegd. Marleen verzoekt de aanwezigen de
brochure mee te nemen en in gesprek te gaan met de lokale
overheid.

11. Bestuursmutaties
De voorzitter, Fred van Vliet, is aftredend maar stelt zich
herkiesbaar. Hans Sanders (bestuurslid) is ook aftredend maar
stelt zich door andere verplichtingen niet meer herkiesbaar. De
voorzitter prijst Hans voor zijn inzet om de statuten en andere
reglementen op papier te zetten. Dat was een geweldige klus.
Hij wordt bedankt met een cadeaubon.
In principe waren er 2 kandidaten voor de vacante functie van
bestuurslid. Tom Westeneng en
Eline Lauret. Tom heeft zich
evenwel teruggetrokken vanwege familieomstandigheden.
Voor een volgende vacature zal
7. Jaarverslag 2005
hij zich weer melden. Blijft over
Ook dit verslag (bulletin mei 2006,
Eline Lauret. Het bestuur heeft
nr. 1) wordt zonder vragen en
al kennis met haar gemaakt en
wijzigingen geaccepteerd.
verzoekt de vergadering met
8. Financieel overzicht 2005
haar verkiezing in te stemmen.
De penningmeester presenteert de
Eline stelt zich voor aan de verresultatenrekening overzicht 2005,
gadering.
de balans en de begroting 2006 en
Zowel de herverkiezing van de
2007. Hij legt uit hoe de veranderin- Volledige aandacht bij de lezingen
Foto: F. vd Lelie
voorzitter
en de verkiezing van
gen aan e.e.a. tot stand zijn gekomen
Eline
worden
met
applaus
bevestigd.
en dankt Rick Wortelboer voor zijn hulp. De post reservering

9. Verslag kascommissie
De penningmeester leest een verklaring voor ondertekend door
Jeannette Schenk (Amstelveen) en Jaap Jonker (Amstelveen).
Zij verklaren dat zij de boeken van het boekjaar 2005 van de
vereniging hebben gecontroleerd en hebben geconstateerd dat
de in de jaarrekening weergegeven cijfers een getrouw beeld
geven van het exploitatieresultaat over 2005 en de financiële
positie per 31 december 2005 van de vereniging.
In de boekhouding zijn geen onregelmatigheden aangetroffen.
De kascommissie verzoekt de vergadering décharge te verlenen aan de penningmeester. Dit gebeurt met dank aan de
penningmeester.
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11. Sluiting
De voorzitter dankt iedereen hartelijk voor zijn/haar aandacht
en inbreng en sluit de vergadering om 13.40 voor een lunch en
het middagprogramma.
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2006 - 2

Verslag middagdeel GBN dag 2006
Marleen Andriessen, Rick Wortelboer
Marc van Leeuwen, Landschapsbeheer Utrecht
Marc heet ons, namens Landschapsbeheer Utrecht van harte
welkom op het Landgoed Oostbroek. Hij vertelt over het ontstaan van dit landgoed, dat in vroegere tijden een Benedictijnerklooster was. Landschapsbeheer heeft, via Marc, goede
contacten opgebouwd met Marjo vd Lelie en heeft haar met
haar gierzwaluwactiviteiten vaak kunnen helpen. Hij wenst
ons een heel prettige en informatieve middag toe.
Rosanne van Oudheusden, Utrecht
'A Call for Help', kan je gierzwaluwen met geluiden lokken
naar kunstmatige nestplaatsen?
De aanleiding van het onderzoek is een vraag die GBN aan de
Wetenschapswinkel Groningen had gesteld: hoe kunnen we
gierzwaluwen het beste met geluid naar nestplaatsen lokken?
Welk geluid? Wanneer afgespeeld? Voor haar biologiestudie
aan de Universiteit van Utrecht heeft zij onderzoek gedaan bij
de Universiteit Leiden (begeleiding: Carel ten Cate en Hans
Slabbekoorn).
Het onderzoek van Rosanne bestond uit 3 delen:
1. onderzoek naar wat er al bekend is over het geluid van
gierzwaluwen;
2. opnames maken en analyseren van geluiden;
3. afspelen van verschillende geluiden en het effect op
gierzwaluwen registreren.
Wat er al bekend was, was zeer beperkt: een onderzoek naar
geluiden op het nest. Op 15 locaties zijn geluiden van gierzwaluwen opgenomen, zowel 'koloniegeluiden' als geluiden
van individuele vogels. Hieruit zijn sonogrammen gemaakt
(zie figuur 1). Verschillende kenmerken van de geluiden zijn
gemeten en onderling vergeleken (b.v.
lengte van de roep, lengte van het trilgedeelte van de roep, toonhoogte,
enz.). Hierbij moesten de geluiden
individueel opgenomen kunnen worden, wat nog al eens problemen gaf
bij groepen vogels, langsrijdend verkeer en pratende mensen.
Op 5 locaties zijn de geluiden afgespeeld. De vogels reageerden soms
heel duidelijk door bijna in de luidspreker te kruipen. Even later was de
Lunchen en bijpraten
interesse dan weer verdwenen.
Het onderzoek heeft leuke resultaten opgeleverd, o.a. de
beschrijving van een geluid dat nog niet bekend was (in de literatuur). Er kan nog veel meer onderzoek aan gierzwaluwgeluiden gedaan worden.
Conclusies en aanbevelingen:
- Verschillen tussen individuen groter dan binnen 1 individu.
Dit betekent dat vogels mogelijk op hun geluid individueel te
onderscheiden zijn. Hiervoor moeten de vogels dan wel door
de onderzoekers onderscheiden kunnen worden, wat alleen kan
bij een onderzoek waarbij de vogels met ringen en kleurkenmerken (die ook in de lucht zichtbaar moeten zijn) onderscheidbaar gemaakt zijn.
- Er zijn soms verschillen tussen locaties. Onduidelijk is
waardoor deze verschillen worden veroorzaakt. Door deze verGierzwaluwen bulletin
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schillen is het moeilijk te zeggen welke geluiden het beste
afgespeeld moeten worden. Het meest lijkende geluid van de
betreffende kolonie zelf? Of geeft een algemeen geluid juist
meer reacties?
- Afspelen van individuele geluiden lijkt de vogels aan te
trekken. Dit heeft alleen aan het einde van het seizoen plaatsgevonden. Dit zou vaker herhaald moeten worden om te zien
of de vogels verschillend reageren op verschillende momenten
in het broedseizoen.
Het is in dit onderzoek nog niet gelukt om ook een verband te
leggen met het bezet raken van nesten op de langere termijn.
Figuur 1.
Sonogram van
gierzwaluwgeluid. Bovenste figuur geeft het verloop van de
sterkte van het
geluid in de tijd
(horizontaal: tijd in seconden; verticaal: sterkte van geluid).
Onderste figuur geeft het verloop in de tijd van de verschillende frequenties waar het geluid uit bestaat (horizontaal: tijd
in seconden; verticaal: frequentie in KHz).
Henk Haans, Tilburg
Henk laat ons meegenieten van het broedseizoen in een van
zijn kasten (nr. 14). Het is een hilarisch verslag geworden. Te
zien is o.a. hoe 3 jongen de ouder vogel, met een volle keelzak, bij binnenkomst overvallen. Een heel leuke en informatieve film van 10 minuten.
(Red.: de DVD is te koop bij GBN voor E 10,-, ex. porto)
Marcel Klaassen (NIOO-KNAW) ,
- vogeltrek
Ondanks ons verzoek aan hem om over
de gierzwaluwtrek te praten en zijn
toezegging dit te doen door bij Zweedse
collega's artikelen over de gierzwaluwtrek op te vragen is daar weinig van
terecht gekomen. De Gierzwaluw kwam
wel ter sprake. Maar mondjesmaat.
Hij laat zien - en vertelt over de
algemene vogeltrek:
Soorten trek: hoogwatervluchtplaatsenFoto: F. vd Lelie
trek, eet- en slaaptrek, invasietrek en de
echte trek. Waarom trekt een vogel: veiligheid (predatie en
infecties), voedselbeschikbaarheid (daglengte).
Hoe: oriëntatie en navigatie, overerving van trekrichting
Hij vertelt over het bekende spreeuwenexperiment van
Perdeck in 1958 waarbij spreeuwen, juveniele en adulte, werden vervoerd van Nederland naar Bazel in Zwitserland en vervolgens werden losgelaten om te zien waar de vogels naar toe
zouden gaan. Spreeuwen vliegen normaal gesproken vanuit
Nederland naar het zuidwesten. De juveniele spreeuwen deden
dit inderdaad. Het is in de hersenen opgeslagen naar het zuidwesten te vliegen, ze kwamen dus terecht in Spanje. De adulte
spreeuwen kwamen uiteindelijk met een omweg toch weer
terecht waar ze moesten zijn, Zuid Engeland. Zij vlogen dus in
noordwestelijke richting. Dit is waarschijnlijk ervaring.
5

Het jaar 1986 was een catastrofe voor gierzwaluwen in
Scandinavië. Marcel verhaalt over de duizenden gierzwaluwen
die in augustus nog in Zuid Scandinavië waren omdat het weer
te slecht was voor trek naar het zuiden. In september waren de
meeste vogels weg maar de achterblijvers begonnen te ruien in
oktober en kwamen om.

Hierna dankt door de voorzitter de aanwezigen en sluit het
middagdeel af door iedereen uit te nodigen gebruik te maken
van de klaarstaande hapjes en drankjes.

Jan-Maarten Fiedeldij Dop - Het huis van de buurman
Jan-Maarten vertelt over de problematiek van het beschermen
van een kolonie gierzwaluwen die al jaren onder het dak van
zijn buurman broedde. Het dak moest vervangen worden en er
was geen rekening gehouden met vervanging van de nestplaatsen. Door een trucje toe te passen heeft buurman alsnog, maar
3 weken te laat, dakpannen met huifjes geplaatst. Eerst zaten
ze op de zuidkant, daarna moesten ze weer verplaatst worden
naar de noordkant. Dit jaar zijn de vogels niet teruggekomen.
De pannen zitten ook niet meer op de oude plek omdat de
maat van de nieuwe pan anders was. Jan Maarten vraagt de
volgende spreker hoe ver hij mag gaan om iemand zover te
krijgen activiteiten te ondernemen bij renovatie zonder slaande
ruzie te krijgen.

Evert Pellenkoft

Gerrit Visser, Flora en Faunawet
Gerrit Visser is handhaver van de Flora en Faunawet en behandelt uitgebreid alle onderdelen van zijn dienst en illustreert een
aantal veel voorkomende en opvallende, schrijnende gevallen
die hij in de praktijk tegenkomt. Hij beantwoordt helaas de
vraag van Jan-Maarten niet over het verstoren van een
bestaande kolonie gierzwaluwen en welke gedragscode, of
juridische stappen mogelijk zijn. Door tijdsgebrek was het niet
mogelijk om vragen te stellen.

"Op den helderen avond van den 10den Juni 1887 zat ik in een
tuin tegen een heuvel naar de torenzwaluwen te kijken. Ik kon
van deze verheven positie het sierlijke scheren langs de hemel
over een grote uitgestrektheid nagaan en nog het allermooiste
de nachtelijke vlucht naar het Zenith. Het plotselinge snelle
dalen, als van een valk, dient waarschijnlijk om de wijfjes
tegen zonsondergang naar het nest te jagen. In ijlender vaart
komen ze dan naar beneden, terwijl men tot op enige afstand
het geruisch der veeren kan hooren. Op dien bewusten avond
waren enige torenzwaluwen onder luid gejoel en geschreeuw
bezig elkander na te jagen. Na zonsondergang zetten de torenzwaluwen hun luidruchtig spel nog even voort en enkele
spoedden zich naar hun nesten. Bij het naderen van den
schemering steeg een zwerm van ruim 40 vogels omhoog en
zetten hun dartel spel hoger in de lucht voort.
Bij meer dan eene gelegenheid gebeurde het, dat een zwerm
hoog in de lucht door een andere werd ingehaald, en nog een,
zonder dat ik wist waar die vandaan kwamen. Met de vleugels
maken ze een eigenaardig fladderende beweging, zoo iets als
een leeuwerik, die omhoog stijgt en ze geven er de voorkeur
aan den kop tegen de wind te leggen. Als ze een zekere hoogte
hebben bereikt staken ze alle onderlinge gedraai en richten de
koppen allen naar één kant. Ze zweven tamelijk dicht op elkaar één kant op en dan in cirkels al hoger en hoger en hun
geschreeuw klinkt duidelijker omdat andere vogels zich te rust
hebben begeven. Nu moet u goed opletten; als ze tenminste
nog zichtbaar zijn, want soms zijn voor het stijgen al verdwenen! Tegen de hooge witte wolken kan men hun bewegingen
duidelijk nagaan vooral met een goede kijker totdat deze ook
nutteloos blijkt en het wolkje van fijne puntjes niet meer te
onderscheiden is. Waarschijnlijk hebben zo weinig menschen
deze zonderlinge gewoonte der vogels opgemerkt omdat ze
slechts op één oogenblik is waar te nemen vijf minuten
vroeger of later valt er niets bijzonders meer te zien."

Fred vd Lelie - Hoe zet je een huifje op een pan?
Fred heeft samen met Wim Smeets een DVD van 10 minuten
gemaakt met daarop de uitleg hoe eenvoudig het is om van een
dakpan een gierzwaluwdakpan te maken. Na een korte inleiding wordt het filmpje vertoond. (Red.: Prijs DVD is E 5,-)
Wim Smeets - Problemen met huifjes
Wim was een van de eerste die huifjes op zijn dakpannen liet
maken door de firma Artiprex, die deze huifjes ook fabriceert.
Door het gebruik van verkeerde lijm kreeg Wim na een paar
jaar lekkages. Hij stuurde een
brief naar Artiprex maar kreeg
daarop geen bevredigend
antwoord. Het blijkt dus
belangrijk om heavy-duty
montage kit te gebruiken.
Nico van Dam - Van brandweertoren naar gierzwaluwtoren
Nico vertelt in het kort hoe
het uiteindelijk gelukt is zijn
initiatief om in de oude brandslangentoren in Krimpen a/d
IJssel 80 gierzwaluwkasten
aan te brengen beloond werd.
Op verzoek van de redactie
heeft hij een artikeltje
geschreven dat u kunt lezen
op pagina 14.
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Inbouwen

Foto: N. van Dam

Torenzwaluwen in den Avond
Dat er in het verleden ook al goed naar gierzwaluwen werd
gekeken bewijzen passages uit het hoofdstuk: Over
Torenzwaluwen in 'Een Jaar Natuurleven' door Charles
Witchell, 1887,
de vertaling uit
1906 met een
voorwoord van
Jac. P. Thijsse
(met dank aan
Tine van Eijk).
Avonturen tijdens een avond
turen.

Precies 119 jaar na bovenstaande observaties heb ik op de hete
avonden vanaf 10 juni 2006 ook geteld en geobserveerd. Om
22.25 uur staakten ze hun giervluchten en op de brug van de
Westerstraat met veel uitzicht naar alle kanten, zag ik met de
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kijker ook steeds vier á vijf groepjes bij elkaar komen. De
groep bleef bijna loodrecht boven mij in de lucht cirkelen en
dan tegen de wind uit het Zuidoosten hangen met veel fladder
bewegingen De vogels vormen een steeds dichtere groep van
wel 180 stuks, bijna in één kijkerbeeld! Ze gaan in formatie
vliegen in groepjes naast elkaar met onophoudelijke luide contactroep of 'verzamelkreten', terwijl ze langzaam stijgen en
heel langzaam verschuiven binnen een straal van hooguit 200
meter. Om 22.30 uur vloog er bijna geen vogel meer op zichtbare hoogte van 100 meter. In de onbewolkte blauwe schemerlucht zijn ze alleen nog met de kijker (en met veel nekkramp)
te zien. Binnen 5 á 10 minuten waren alle opstijgende vogels
inderdaad uit het zicht en vlogen duidelijk naar het oosten
richting IJsselmeer. Wat nu verwonderlijk is dat ze, ondanks
eerder of later ondergaan van de zon met helder weer, op precies dezelfde tijd 22.25u-22.40u verzamelden en wegvlogen!
Op 7 en 8 juli was er meer bewolking en meer wind met
onweersdreiging, waarop de vogels duidelijk reageerden door
vroeger in onrustige grotere groepen en hoger op ongeveer
50m bij elkaar te vliegen en minder rond de kolonies. Op 9
juli waren bij telpost Ketelbrug/Kamperhoek bij zuidenwind
en helder zicht 2100 gierzwaluwen geteld, en bij de Hondsbossche Zeewering 733, er is dan al enige trek onrust aanwezig. Op 10 juli waren er vanaf het dak zeer veel
gierzwaluwen te zien boven de Jordaan. Ook de predatoren
kwamen op het gegier af: zwarte kraai en reiger op dak bij
nest ingang: stille klapwiekende sperwer en met ‘kliklikli’ stotende boomvalk zorgden voor het plotsklaps doodstil en
angstig dichtbij elkaar vliegen. Met ruim 350 gierzwaluwen
overal vandaan achter de vijand aan en dan instinctief dicht op
elkaar stijgen naar grotere hoogte - wat een feest om te zien!
Waarom verzamelen ze zich elke avond boven de kolonies?
Luit Buurma vraagt zich in zijn artikel 'Dusk and Dawn
Ascend of the Swift' van april 2000 af of het zinvol is om
hoog te vliegen als er lange tijd veel insecten zijn in lagere
luchtdelen? Radarobservaties laten zien dat gierzwaluwen 's
nachts bij mooi weer, maar een paar uren boven de 300 meter
vliegen, waar op dat moment de meeste insecten vliegen. Bij
regen en wind blijven insecten op de grond, maar sommige
die hun eitjes in het water afzetten vliegen dan laag boven het
water. Boven het IJsselmeer dienen muggen niet broedende
gierzwaluwen uit de regio dan tot voedsel. In de nacht stijgt
de lucht boven water en is stabieler.
De meeste gierzwaluwactiviteit bestaat onder de 300 meter,
zowel overdag als een groot deel van de nacht. Bij zonsondergang en zonsopgang stijgen de gierzwaluwen gedurende een
uur tot boven de 1800 meter. Dit geeft aan dat de stijgingen
niet te maken hebben met voedsel zoeken maar met een vorm
een sociaal oriëntatiegedrag. De bevinding dat de hoogst stijgende gierzwaluwen zich het meest synchroon gedragen doet
vermoeden dat de vogels als groep het opkomen en het dalen
van de zon observeren in combinatie met een blik op de sterrenhemel. Ze kunnen hun gevoel en interpretatie van hemeldraaiing delen en hun individuele 'metingen' samen middelen
en daarmee hun positie op de aardbol weten, een soort downloaden van vluchtgegevens.
Bovendien zijn de vogels tijdens het opstijgen perfect in staat
om weercondities op verschillende hoogten te onderzoeken.
De luchtdruk in combinatie met de windrichting kan ze
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tamelijk precies de ontwikkeling van het weer vertellen. Ze
kunnen deze gradiënt nauwkeuriger meten als ze boven grote
waterpartijen vliegen waar storende oppervlakte-effecten van
windbeweging veel kleiner zijn dan boven land. Voorts lijken
de gierzwaluwen een zekere afstand tot de kustlijn te bewaren,
maar ze hebben altijd zowel het land als het water in zicht
Zelfs in de donkerste nachten zijn de kustlijnen en de branding
vaak goed te zien vanuit de lucht. Het verhaal dat gierzwaluwen alleen hoog boven hun broedgebied overnachten en dat ze
alleen overdag jagen zou daarmee zijn tegengesproken. Ik zag
ze alleen in het licht van lantaarns nog wel eens op motten
jagen, hoewel ze zeer goede ogen hebben zullen ze in het
donker toch veel minder goed zien (minder staafjes) Ook kunnen sommigen in het donker nauwelijks de nestingang vinden
(witte verf rond het gat helpt), wat niet pleit voor jagen in
duisternis. Niet verwonderlijk dat er nog geen meldingen in het
donker 'boven water zijn gekomen', je zou ze dan misschien
wel kunnen horen. Als je op een boot op het IJsselmeer of
Waddenzee zit, let je in het stikdonker toch niet op passerende
jagende gierzwaluwen? Misschien verspreiden ze zich zodanig
dat ze niet meer massaal op de radar zijn te zien. (Om 5 uur 's
morgens zag ik al weer enkele van deze niet broeders(?) water
drinken boven een beschutte plas, de broedvogels zaten dan
volgens de camera nog op het nest). Onderstaand gedicht geeft
het gevoel van zo'n avond turen naar onze vrienden goed weer:
Zwaluwen
En bij het rijzen van de scheemring lag
Hij in het gras naar de avondlucht te turen;
Een afgrond leek de tuin, berghoog de muren,
Zwart van klimop met stoffig spinnerag
Het leek een put, waarin de lichte dag
op 't donker dreef vol schimmige figuren;
enkele geluiden van de naaste buren,
plonsden d'rin als steentjes: een naam, een lach.
Hij zag de zwaluwen als zwarte stippen
vlak onder 't geel van de avondwolken glippen;
daarna in 't blauw, vond je hen moeilijk weer.
En het fijn getjisper van hun zwenkend piepen
Dat scheen de hoge stilte te verdiepen,
Droppelde als regen in zijn afgrond neer.
JA Dèr Mouw 1986

Boven de tuin van Erich Kaiser

Foto: W. Smeets
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Dakpannen té warm voor Gierzwaluwen

zwarte uitvoering. Het ligt in de bedoeling dat de dakkapel
vóór het nieuwe seizoen een lichte kleur krijgt.
Wim Smeets
Temperatuurmetingen zullen dan moeten uitwijzen of de
Ongeveer vijf jaar geleden heb ik voor mijn rijtjeshuis in
ruimte dan wél geschikt is voor bewoning.
Bunschoten 25 dakpannen om laten bouwen tot gierzwaluwOnder de pannen, in de schaduw, op het westwestnoordwesten.
dakpannen, in de hoop dat er gierzwaluwen op mijn dak
De eerste zonnestralen komen op deze pannen om 09.45 uur.
zouden gaan broeden. Het enige resultaat dat ik tot nu toe heb
De pannen liggen weer in de schaduw vanaf 11.45 uur. De
is een lek dak en grote kringen in mijn plafonds omdat de dak- temperatuur in de nestruimte loopt onder invloed van de zon
pannen niet goed omgebouwd zijn door Artiprex uit de Meern. op tot 32,2º C om 16.15 uur. De buitentemperatuur blijft die
Het euvel heb ik inmiddels zelf verholpen door de pannen
dag steken op een maximum van 30,8º C om 17.00 uur. De
opnieuw te verlijmen, nu met een UV-bestendige lijmsoort.
nesttemperatuur week niet veel af (maximaal 2,9º C om 12
In Standdaarbuiten had ik op een particuliere woning dergeuur) van de gemeten buitentemperatuur. De nestruimte is
lijke dakpannen gezien en tijdens het
geschikt voor bewoning.
fotograferen daar zag ik dat bijna alle
In nestkast, in de ochtendzon, op
nestgelegenheden bezet waren. Er zaten
het oostoostzuidoosten
daar ruim vijftig broedpaartjes op en
De eerste zonnestralen komen op dit
rond de woning, onder dakpannen en in
dak om 10.00 uur, voor die tijd liggen
nestkasten aan de gevel.
de pannen in de schaduw van bomen
Mijn eigen woning is met de voorzijde
die voor het huis staan. De nestkast
op het oostoostzuidoosten (OOZO) gelekomt in de schaduw om 13.00 uur. De
gen. De dakhelling is minder dan 45º en
temperatuur in de nestruimte loopt
dus niet zo gunstig. In het boeideel
onder invloed van de zon op tot 35,6º
boven de zwartgeverfde dakkapel, geleC om 15.45 uur. De buitentemperagen op het WWNW, heb ik destijds vijf
tuur blijft die dag steken op een maxinestkasten aangebracht en deze zomer
De WWNW grafiek, die de meetwaarden weergeven. mum van 35,9º C om 18.10 uur. De
ook boven mijn balkon, gelegen op het
nesttemperatuur week niet veel af
OOZO. Begin dit jaar heb ik een viertal gierzwaluwdakpannen (maximaal 5,3º C om 09.00 uur) van de gemeten buitentemverplaats naar een plaats op het WWNW-dak die bijna de geperatuur. De nestruimte is geschikt voor bewoning.
hele dag in de schaduw blijft van de dakkapel van mijn buren.
Onder de pannen, in de zon, op het oostoostzuidoosten
Enkele jaren heb ik geprobeerd de vogels te lokken door midOp 20 juli was het wisselend bewolkt met daarbij een hoge
del van geluid met als enige voor mij zichtbaar resultaat dat de
sluierbewolking. Het waaide die dag 3-4 Beaufort, in tegenvogels gingen kijken naar de verscheidene nestgelegenheden.
stelling tot andere dagen waarop het nagenoeg windstil, was.
Tot nu toe hebben ze er niet in gebroed.
De metingen van 21 juli zijn gebruikt voor de vergelijking met
Afgelopen zomer ben ik de nestgelegenheden eens nader gaan
andere dagen.
onderzoeken of deze qua temperatuur wel geschikt waren voor
De eerste zonnestralen komen op dit dak om 10.00 uur en blijbewoning. Ik gebruikte daarvoor een thermometer met een
ven er tot 17.30 uur. Vóór die tijd liggen de pannen in de
sonde die door middel van een zender de temperatuurmetingen
schaduw van bomen. De temperatuur in de nestruimte loopt
doorgaf aan een moederstation dat beneden in de schaduw
onder invloed van de zon op tot 50,4º C om 15.00 uur. De
geplaatst was en als referentie diende.
buitentemperatuur blijft die dag steken op een maximum van
In de periode 16 tot en met 21 juli 2006 was het bijna elke dag
29,4º C om 17.00 uur. De nesttemperatuur was gedurende
onbewolkt en waren de omstandigheden redelijk vergelijkbaar.
meer dan vijf uren boven de 40º C. De nestruimte is
Op 20 juli was het wisselend bewolkt en waaide het meer dan
ongeschikt voor bewoning.
de andere dagen. De metingen van die dag zijn niet bijgeConclusie
voegd. Daarom heb ik deze meting de volgende dag herhaald
Slechts in twee gevallen is de nestgelegenheid op dit moment
om beter vergelijkbare resultaten te verkrijgen.
geschikt als broedplaats voor Gierzwaluwen. De nieuw
Onder de pannen, in de zon, op het westwestnoordwesten
gebouwde nestkast boven het balkon, vanaf 13.00 uur in de
De eerste zonnestralen komen op dit dak om 09.45 uur. De
schaduw en de gierzwaluwdakpannen in de schaduw van de
temperatuur in de nestruimte loopt onder invloed van de zon
dakkapel van de buren, deze zijn vanaf 11.45 uur in de
op tot 52,3º C om 16.40 uur. De buitentemperatuur blijft die
schaduw. Het is nog afwachten of het wit verven van de
dag steken op een maximum van 30,0º C om 17.10 uur. De
dakkapel resulteert in voldoende weerkaatsing van de warmte
nesttemperatuur was gedurende meer dan zes uren boven de
en de temperatuur er dan niet meer te hoog oploopt.
40º C. De nestruimte is ongeschikt voor bewoning.
Volgend seizoen is het de bedoeling om temperaturen te gaan
Boeideel boven dakkapel, WWNW
meten in nestkasten die in muren zijn ingebouwd. Hierbij
De eerste zonnestralen komen op deze dakkapel pas om 11.45
wordt dan gekeken naar nestkasten die aan de buitenkant
uur. De temperatuur in de nestruimte loopt onder invloed van
gelijk met de muur gemetseld zijn en volledig ingebouwde
de zon op tot 51,3º C om 18.45 uur. De buitentemperatuur blinestkasten die van buitenaf niet zichtbaar zijn.
jft die dag steken op een maximum van 31,1º C om 17.00 uur.
De nesttemperatuur was gedurende meer dan vier uren boven
(Red.: Alle grafieken en tabellen van alle gemeten plekken zijn
de 40º C. De nestruimte is ongeschikt voor bewoning in deze
bij ons op te vragen)
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Stadsvogelconferentie Vogelbescherming
Marcel van Gemeren, Evert Pellenkoft
Vogelbescherming Nederland organiseerde op 25 april j.l. een
stadsvogelconferentie in de RAI, bedoeld als inspiratiebron
voor de praktijk van o.a. beleidsmakers, adviesorganisaties,
stedenbouwkundigen, architecten.
Tussen de bedrijven door was er de mogelijkheid om de
'stadsvogelmarkt' met stands van o.a. vogelwerkgroepen,
adviesbureaus en organisaties als Sovon en Vogelbescherming
te bezoeken. Ook GBN stond daar met een mooie stand.
Er waren diverse presentaties, o.a. van Sovon.
Vanaf 1985 voert Sovon steekproefsgewijs broedvogeltellingen uit in het stedelijk gebied. De meetgegevens zijn redelijk
summier te noemen. Men onderscheidt echte stadsvogels
(gebonden aan gebouwen) en groene en blauwe vogels. De
kleur geeft al aan waar ze het van moeten hebben. Men ziet
een afname van echte stadsvogels zoals huiszwaluw en witte
kwikstaart. Bij de groene en blauwe vogels gaat men uit van
stabilisatie. Alhoewel er natuurlijk ook per soort verschuivingen optreden. Zo nemen Wilde eend, Staartmees, Tuinfluiter
Fitis, Braamsluiper, Kauw en Ekster af. Kraai en Gaai daarentegen nemen weer toe. Het hoe en waarom van die toe - en
afname is onbekend en laat zich slechts gissen.
Een presentatie van Hein van Bohemen, docent ecological
engineering aan de TU te Delft, ging over de integratie van
ecologie en economie. Dit gebeurt eigenlijk nog nauwelijks en
zou veel meer aandacht moeten krijgen. Aan de spreker zal het
niet liggen. Hij liet diverse voorbeelden de revue passeren van
bedrijventerreinen en kantoorgebouwen die bijvoorbeeld door
het slim plaatsen van muren weer leefruimte bieden aan allerlei planten en dieren.
Jasper Groos, Stadsecoloog van Leiden, hield een lezing over
een stadsnatuurmeetnet dat door een nauwkeurig meten de
stand van de flora en fauna van de stad statistisch wil vastleggen. Over het tellen van gierzwaluwen is veel te doen,
omdat het zo lastig en tijdrovend is de nesten op te sporen, als
je dat al lukt. Dit is natuurlijk wel van groot belang voor
beschermingsactiviteiten bij renovatie of sloop. Hier volgt een
kort verslag van de rapportage in dit meetnet, dat betrekking
heeft op gierzwaluwen, waarmee we misschien ons voordeel
kunnen doen. De gierzwaluwen worden op warme zomeravonden van 15 juni tot 10 juli driemaal geteld van 19-22 uur,
daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen hoog - en
laagvliegende vogels, omdat hoogvliegende vogels nog terug
kunnen vliegen van hun voedselgebied naar hun eigen
kolonie. Schreeuwend langs de nestplaatsen vliegen broeders
en niet broeders rondjes en achtervolgingsvluchten; hier is het
vaak duidelijk dat het een kolonie betreft. Meetlocaties zijn
plaatsen met ruim zicht zoals kruisingen, bruggen en pleinen
op voldoende afstand van elkaar om geen dubbeltellingen te
krijgen. De vaste locaties worden steeds in een andere volgorde bezocht voor spreiding in het bezoekmoment, dat
ongeveer 10 minuten per meetlocatie duurt. Bij minder
bezoeken hebben plaatsen met veel vogels een minder
betrouwbaar resultaat. Het is verstandig om met zijn tweeën te
werken om een telling in één avond te kunnen afronden en zo
de gegevens vergelijkbaar te houden. Het meetnet wordt nog
steeds verfijnd. Hiernaast een voorbeeld uit 2004.
Gierzwaluwen bulletin
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Voorbeeld registratie meetnet Leiden, 2004

Vogelfestival van Vogelbescherming 2006
Marleen Andriessen
Het Vogelfestival 2006 was op zaterdag en zondag 26/27
augustus weer in de Oostvaarders Plassen, waar GBN ook dit
jaar van de partij was. Er was veel interesse en er werd weer
veel voorlichting gegeven over de gierzwaluwen.
Ondanks enkele hevige onweersbuien op zondag werd het festival door ongeveer hetzelfde aantal bezoekers bezocht als
vorig jaar, zo’n negenduizend personen. Ruim honderd standhouders op het gebied van vogels, hun bescherming en natuurgenieten presenteerden zich.

Wel wat buitjes!

Foto: Vogelbescherming Nederland

Loesje bedankt!
Al ver voor begonnen
werd met de sloop van
de van oudsher gierzwaluwrijke wijk Puntenburg in Amersfoort, verscheen dit
affiche.
Na veel overleg worden plaatsvervangende
nestgelegenheden in
komende nieuwbouw
gerealiseerd.
Marjo vd Lelie
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REGIONIEUWS
Van Brandweertoren naar Gierzwaluwtoren

vogels mag verstoren maar niets over nieuwe nestplaats aanbieden als er oude verloren gaan. Hierdoor kan het gebeuren
In 2001 waren Mathilde en ik gierzwaluwnesten aan het
dat vooral de gierzwaluw de dupe wordt omdat de vogel niet
inventariseren in de wijk Kortland in Krimpen a/d IJssel.
Tijdens de wandeling zei Mathilde opeens wat zouden hier een gewend is om ieder jaar een nieuw nest te maken, eenmaal
ergens gebroed keert hij ieder jaar terug naar
hoop nestkasten in kunnen. Nou, zei ik, dat is
een goed plan en zo is het idee ontstaan om van
zijn oude nest. Met 80 nieuwe nestplaatsen in
de afgedankte brandweerslangentoren van een
de gierzwaluwtoren is er een kans dat de
gierzwaluwtoren te maken.
gierzwaluw gemakkelijk een nieuw nest kan
We hebben een gesprek met de brandweer gevinden als zijn oude nest verloren is gegaan.
had over de mogelijkheden om de slangentoren
Dit is heel belangrijk voor het voortbestaan
te veranderen in een gierzwaluwtoren. De comvan de gierzwaluw want een jaar niet gebroed
mandant was direct enthousiast. Het bestuur van
is een ramp.
de natuur en vogelwerkgroep heeft subsidie
Om de gierzwaluw de gierzwaluwtoren te laten
aangevraagd bij de provincie Zuid-Holland. De
ontdekken als nieuwe broedplaats gaan we de
subsidie is in het zelfde jaar toegezegd. De
gierzwaluw lokken. In de toren wordt een
gemeente Krimpen aan den IJssel stelde het
speaker opgehangen en via een CD speler zal
plan uit omdat er werd gedacht dat de slangener overdag een aantal keren de roep worden
toren in een slechte staat zou zijn, er zou sprake
afgespeeld van de gierzwaluw. Hierdoor zullen
zijn van betonrot. Er is een onderzoek ingesteld
jonge vogels die rondvliegen gelokt worden
naar deze betonrot. Uiteindelijke bleek de
omdat ze denken dat er oude gierzwaluwen zitbetonrot mee te vallen en is er een renovatie
Metselen Foto: T. van Dam
ten te broeden. Wanneer er eenmaal een paartje
van de slangentoren uitgevoerd. In 2005 heeft
in de toren heeft gebroed lokken zij vanzelf weer andere jonge
de burgemeester en de brandweercommandant toestemming
gierzwaluwen.
gegeven aan de natuur en vogelwerkgroep om de nestkasten te
gaan plaatsen. Bij de firma Eternit in Goor zijn buizen besteld, Nico van Dam, Krimpen aan de IJssel
uit de buizen zijn de nestkasten gezaagd. Er zijn toen ook
Een bijzondere nestplaats
invliegopeningen ingemaakt.
Terwijl ik thuis in Amersfoort de gierzwaluwen nog steeds de
Op 6 september 2005 is de eerste nestkast ingemetseld. Er is
kasten in zit te lokken deed ik bij mijn moeder in Hengelo een
een week hard aangewerkt. In elke opening zijn 20 nestkasten
heel bijzondere ontdekking! Zij woont sinds een jaar of vier in
ingemetseld. In totaal zijn
er vier openingen. De slan- een appartement tegen de binnenstad, op een voormalig industrieterrein. Zij houdt erg van vogels maar kan niet veel soorten
gentoren heeft nu in totaal
meer onderscheiden, zij is 83! Toen ik afgelopen zondag bij
80 gierzwaluw nestkasten
haar op het balkon koffie zat te drinken zag ik tot mijn grote
op het noorden.
verbazing enkele gierzwaluwen rond de lage flats vliegen. "Ja,
De nestkasten zijn door
daar heb je de zwaluwen weer", zei ze. Mijn moeder had ze
Bert Neeleman ingemetdus al vaker daar gezien. Ik ging haar vervolgens het hele verseld.
Foto: N. van Dam
haal vertellen over de woningnood, het zoeken van onvolDe slangentoren in nu een
gierzwaluwtoren, een nieuwe functie voor een brandweertoren. wassen vogels naar nieuwe nestplekken, etc. Ik had mijn
slotzin "Hier is voor deze
De toren staat in een wijk met veel gierzwaluwen. Er zijn
dieren echt niets te vinden,
weinig hoge bomen en weinig hoge gebouwen. Gierzwaluwen
wat een treurnis!" Nog niet
gaan broeden als ze een tot twee jaar oud zijn. De eerste jaren
uitgesproken of ik zag in
verkennen ze de omgeving op zoek naar goede nestplaatsen,
ze verkennen door middel van roepen en observeren waar oud- een hoek van een galerij
een gierzwaluw naar binere gierzwaluwen hun broedplaats hebben. Gierzwaluwen
nen vliegen. Tien minuten
nestelen in gebouwen en huizen. Goede nestplaatsen worden
Foto: H. v. Paddenburgh
later vloog de zwaluw er
steeds schaarser omdat mensen hun woningen isoleren en dus
weer
uit.
Een
half
uur
later
vloog
er weer een gierzwaluw naar
alle gaatjes dicht maken. De nieuwe soorten dakpannen bieden
binnen. Daar moet dus een nest zitten! Ik heb er een paar
geen ruimte meer om eronder te kruipen. De eerste gierzwalufoto's van gemaakt. In de directe omgeving staan geen oude
wen die eind april hier arriveren gaan direct naar de plek waar
huizen meer, ik schat de eerste potentiële plekken (een oude
ze het jaar ervoor hebben gebroed en wachten op hun partner.
woonwijk) op ongeveer 600 meter afstand. Volgens mij zitten
Dan kan het broeden beginnen. Maar na negen maanden in
er op meer plekken gierzwaluwen, ik zag nog meer exemAfrika rondgezworven te hebben kan het gebeuren dat er iets
plaren afdalen tussen de flats. Ik was, jammer genoeg, niet in
veranderd is. De broedplaats is verloren gegaan en de
de gelegenheid dit verder uit te zoeken.
gierzwaluw moet op zoek naar een nieuwe broedplaats.
De regels van de Flora en Fauna wet zeggen dat je geen broed- Hans van Paddenburgh, Amersfoort
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‘Blus’water
Ze zijn weg, eindelijk! Niet dat ik de dagen niet heb zitten tellen totdat ze kwamen (25 april), of dat ik niet heb zitten meeleven en meezweten met pa, moe en de kleintjes daar onder
dat pannendak, op het zuiden. Ze zijn weg, met z'n vijven, en
dat dankzij de waterleidingmaatschappij, de door mij aangelegde daksproeier, en mijn ouders die in onze vakantie, toen
het alweer zo moordend heet was, heel wat keertjes extra naar
ons huis kwamen om de sproeier weer eens aan of uit te
zetten. Nadat ik vorig jaar de twee kleine zwaluwtjes letterlijk
heb zien omvallen van de hitte, heb ik me voorgenomen om
dit jaar het nest van stromend water te voorzien. En het heeft
geholpen, durf ik te zeggen! Iedere keer als de sproeier aanging, zag je de opengesperde bekjes langzaamaan weer dicht
gaan en de lighouding weer normaal worden. Ik heb gekozen
om een watersproeisysteem te maken door een gewone kleine
tuinsproeier (microdrip-systeem van Gardena) op de daklijst te
monteren. Deze bestaat uit 1 (of meerdere) sproeier(s) die op
verschillende manieren kan (kunnen) sproeien, een drukregelaar en dunne slang om van deze regelaar naar de sproeier te
komen. In mijn geval heb ik 1 sproeier met een bereik van 180
graden die het water boven het dak vernevelt en zo de pannen
afkoelt. Ondanks mijn gemopper van "Ja, die zwaluwen zijn
beschermd, maar mijn portemonnee niet", is het het waard
geweest. Deze extreme zomer heb ik veel meer water gebruikt
dan anders. Hoeveel weet ik nog niet, maar velen van U
hebben wellicht een zwembadje voor in de tuin gekocht en
zullen zodoende ook een hogere waterrekening verwachten.
Maar wij hebben onze zwaluwen.
Goede vlucht en tot volgend jaar!
Kassim Revoort, Baarn

van de broedende vogels. Door bijvoorbeeld het doek anders te
hangen konden de vogels weer bij de jongen op het nest.
Deze activiteiten kosten heel veel tijd en energie van de werkgroepleden.
Er is overleg geweest over het toepassen van nestkasten voor
gierzwaluwen in de nieuwbouw van het Blauwlakenblok. Een
bewoner heeft tijdens een vergadering voor omwonenden voorlichting gegeven over de leefwijze en eisen die de gierzwaluw
aan de nestplaats stelt.
Aan de Oostelijke Handelskade zijn door corporatie IJmere 75
neststenen ingemetseld. De meerkosten voor inmetselen
waaronder het aanbrengen van extra isolatie achter de kasten
zijn door de corporatie en de bouwgroep betaald.
Er zijn op meerdere plaatsen Gierzwaluwlokgeluiden afgespeeld bij nog onbewoonde nestkasten en neststenen.
Bewoners kunnen een CD, met de geluiden, lenen met
eventueel ook afspeelapparatuur. In de Jordaan (Nieuwe
Leliestraat, Lindegracht en Westerstraat) zijn de lokgeluiden
enkele weken afgespeeld.
Dit lokte vogels naar de nestkasten en we hopen uiteindelijk
dat er meerdere paartjes in zullen trekken. De gierzwaluwen
worden steeds vaker bij en invliegend in de ingemetselde stenen gemeld door bewoners.
Op 13 en 14 juni is in Amsterdam Centrum, in samenwerking
met het Historisch Museum, ter gelegenheid van de tentoonstelling 'Stadse Beesten', een avondwandeling gehouden.
Het thema: gevelstenen met dieren en de stadse dieren die je
tijdens de wandeling zoal kan waarnemen.
De werkgroep heeft aan het Historisch museum informatie en
materiaal gegeven ten behoeve van de tentoonstelling. Juist de
Gierzwaluw is ook zo'n Stadsbeest. Wij worden ook geconfronteerd met de woningnood van de huismussen. Deze vogel
heeft ook behoefte aan holtes onder dakpannen om onder te
broeden.
De werkgroep is nu een aantal jaren actief. De gevolgen tekenen zich af:
a. Door de vele publicaties in buurtkranten, aandacht bij AT5,
het NCRV-programma 'Man Bijt Hond', Vroege Vogels en de
landelijke bladen zoals een artikel in het Parool en NRC is de
gierzwaluw op de kaart gekomen.

Microdrip bevestigd

Foto: K. Revoort

Verslag 2006 van de Stichting
Gierzwaluwwerkgroep Amsterdam
Het verslag van onze bezigheden voor de bevordering van de
nestgelegenheid en bekendheid van gierzwaluwen in
Amsterdam. In het kielzog van de gierzwaluw nemen we ook
andere hulpbehoevende holenbroeders mee zoals de mus.
De Gierzwaluwwerkgroep is in de stad dit jaar meer tijd gaan
besteden aan het inventariseren van nesten en/of kolonies.
Ook controles op bewoning van de reeds aangebrachte neststenen en nestkasten is een doel. Dit wordt vastgelegd in een
Excel bestand.
Door dit inventariseren zijn we geschrokken van de vele steigers met doek die tijdens de broedperiode werden geplaatst.
Op enkele locaties hebben we gewezen op de aanwezigheid
Gierzwaluwen bulletin
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b. Er zijn honderden neststenen ingemetseld of er is op een
andere wijze voorzien in nestgelegenheid. Door meldingen van
bewoners en observaties van de werkgroep weten we, dat de
vogels de nestvoorzieningen weten te vinden.
c. Er is veel vraag naar lezingen die door onze groep worden
gegeven; wij noemen de voorlichting aan de consortia die in
IJburg bouwen, een lezing voor de Dierenbescherming afdeling
Amsterdam en in De Tweede Uitleg aan de Prinsengracht, de
lezingen voor de bewoners in de Rivierenbuurt, lezing en voorlichting aan de buurtgroep Nieuwendammerdijk en ophangen
van 74 beugelkasten en drie mussenhotels met steun van drie
corporaties en Buurtbeheer Noord.
d. De werkgroep is benaderd door de Vogelbescherming
Nederland om met haar een symposium te organiseren op 25
april 2006 in de Rai.
e. De gierzwaluwwerkgroep heeft een lespakket samengesteld
voor leerlingen van groep 6 en 7. Het pakket bestaat uit een
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boekje met een vertelling en informatief verhaal over de gierzwaluw en een beschrijving voor het timmeren van een houten
nestkast.
f. Leden van onze groep hebben op basisscholen en
naschoolse opvang in Oud-West kinderen informatie gegeven
over de gierzwaluw en andere stadsvogels en we hebben met
de kinderen nestkasten gemaakt en opgehangen.
g. Kontakten met Stadsdeel Osdorp (Hendrik Baas) en Noord
(Fred Haayen) zijn aangehaald. In 2006 volgt een gesprek met
de stedenbouwkundige dienst in Osdorp en een lezing aan
buurtgroepen en belangstellenden. Stadsdeel Noord heeft een
goed bruikbare brochure samengesteld.
Wij merken, dat Corporaties soms de neststenen, dakpannen
en de kosten van inmetselen zelf te dragen. Dit is een begin.
Wij zien dit als een resultaat van de steun die we de afgelopen
tijd van Amsterdam kregen. Dit heeft effect! Wij hopen dat
deze ontwikkeling zich verder doorzet.
Wij hebben de volgende plannen voor 2006:
1. Realiseren van nestkasten in de nieuwbouw.
2. Voorlichting geven over toepassen van neststenen in
nieuwbouw en renovaties.
3. Het maken van nestkasten met bewoners van de
Borgerbuurt in maart 2006.
4. Het verzorgen van lessen in buurtcentra en basisonderwijs
in Amsterdam-centrum.
5. Inventariseren en controleren van nesten/ kolonies.
6. Uitlenen lokgeluiden CD met afspeel apparatuur.
7. Het geven van lezingen op verzoek van bewonersgroepen,
buurthuizen, enz.
8. Een nieuwe geheel gewijzigde druk van ' Gierzwaluwen
onder Dak' uitbrengen.
9. De media benaderen met artikelen over de projecten.
10. Het inventariseren aanpakken. Dit is blijven liggen.
Er is een nieuwe brochure nodig om partijen te informeren.
Gierzwaluwen onder Dak heeft haar dienst bewezen. Er is een
brochure nodig met veel tekeningen, foto's en praktische informatie.
Gezien de uitstraling die onze acties hebben en de bekendheid
die onze werkgroep heeft bereikt vraagt de werkgroep de subsidie voort te zetten. Het is onzes inziens van belang de bekendheid bij bewoners verder uit te bouwen.
Verdere aandachtspunten.
Het inventariseren zal gestart worden. Het zal veel energie vergen en niet volledig kunnen zijn. Wij kunnen nooit bij alle
nestvoorzieningen komen. Vele zijn aan de achterzijde van de
woningen aangebracht. Wij zijn hier afhankelijk van de medewerking van bewoners.
Het inwerken van de nieuwe leden is noodzakelijk. Een aantal
mensen heeft zich gemeld en met die mensen moeten wij contact opnemen.

Aigues Mortes

Gierzwaluwen in Frankrijk
Dit jaar zijn wij op vakantie geweest in Zuid Frankrijk, aan de
Middellandse Zee in het gebied de Camargue. We combineren
2 plezierige zaken, samen heel fijn van de zon en de zee genieten, maar ook heerlijk vogelen in een prachtig natuur gebied.
De Camargue is vooral bekend van zijn wilde paarden en
wilde koeien, maar er is veel meer te zien. Alle soorten reigers
zijn er te zien, maar ook bijeneters en scharrelaars kan je er
tegen komen. Het bekendst zijn de mooie roze flamingo's natuurlijk, echt fantastisch.
Aan de westelijke rand van de Camargue ligt het stadje Aigues
Mortes. Een heel oud stadje, van begin 13e eeuw, dat nog
geheel door de oude stadsmuur wordt omsloten. Als toerist
mag je er alleen lopend naar binnen, de auto's blijven op een
grote parkeerplaats buiten de stad. Als je het stadje binnenloopt, ga je echt terug in de tijd, echt een belevenis.
Nauwe straatjes, veel kleine winkeltjes, een prachtige oude
kerk en natuurlijk een mooi plein met terrasjes onder de grote
platanen. Als daar dan een paar muzikanten op hun gitaren
spelen is het plaatje bijna compleet.
Bewust schrijf ik "bijna", want ik schrijf vooral over dit stadje
om de duizenden Gierzwaluwen, echt bijzonder. In zo'n oud
stadje met veel oude gebouwen en natuurlijk veel oude daken,
maar vooral ook de oude stadsmuur, kunnen heel veel
gierzwaluwen een nestelplaats vinden.
Als je buiten de stad uit de auto stapt, dan hoor je meteen een
onophoudend "srie-srie" van de vele Gierzwaluwen. De zon
schijnt er elke dag uitbundig met een heerlijk warme temperatuur, het is een geweldig gebied voor gierzwaluwen. De vele
meertjes en moerassen in de omgeving garanderen dat er voldoende vliegjes in voorraad zijn, dus een gierzwaluwparadijs!
Lopend door de smalle straatjes zie en hoor je steeds gierzwaluwen en echt altijd in groepjes van tientallen. Je krijgt er geen
genoeg van totdat 's avonds om ongeveer 22.00 uur de duisternis invalt en alle Gierzwaluwen in hun nesten verdwijnen.
Ik sprak een oude bewoner van dit stadje, hij vertelde dat de
"Martinets" al op 14 juli vertrekken (Quartorze Juillet, de
Nationale Feestdag van Frankrijk). Gelukkig kunnen wij hier
in ons Nederland nog even langer genieten van onze snelle
zomervogel.
Ik kan u dit stadje echt aanraden, als u op vakantie in de buurt
bent, bezoek het even, al is het niet alleen om de vele
gierzwaluwen.
Johan Tinholt

Tekening: G. Driessens
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Een onverwachte ontdekking
Op zaterdag 15 juli jl. hadden wij, een groep van 15 leden van
de Natuurwerkgroep De Reest uit Dedemsvaart, een excursie
naar het Natuurgebied Bargerveen, in het zuid-oosten van
Drenthe. De 15 leden zijn allen nestkastcontroleurs, die in het
voorjaar samen ruim 450 nestkasten enkele keren controleren
in het gebied rond Dedemsvaart en Balkbrug. Als afsluiting
van het broedseizoen houden wij dan een excursie naar een
natuurgebied in het oosten of noorden van ons land.
Bij het dorp Zwartemeer verlieten wij de N37, en vervolgens
reden we via het centrum van het dorp en de Kamerlingswijk
Westzijde richting het Bargerveen.
Als ik een kleine schets maak van de omgeving, dan is het een
geheel vlak open landschap met hier en daar een woning of
boerderij. Hoe dichter je bij het Bargerveen komt, hoe minder
gebouwen er staan. We bevinden ons op minder dan een kilometer van de grens met Duitsland. Direct over de grens staan
tientallen moderne windmolens, die hoog boven het vlakke
land uittoornen. Tot aan de horizon zijn verder slechts hier en
daar wat bomen of struiken te zien, de rest is ruimte en vlakte.
Dan staan er zeer onverwachts op de hoek met de Hoogeweg
2 bij elkaar passende gebouwen, maar wat mij nog meer
opvalt, er vliegen plotseling zo'n 50 gierzwaluwen en ook nog
eens zoveel huiszwaluwen. Samen maken ze nogal wat geluid
in het verder zo stille gebied. Snel zetten we de auto aan de
kant van de weg en staan met verbazing te kijken, waar
komen al deze gierzwaluwen vandaan, in zo'n open landschap?

Kerkje Bargerveen

Foto: J. Tinholt

De 2 bij elkaar passende gebouwen zijn een Rooms Katholieke kerk en een nonnenwoning. Het onderhoud is de laatste
jaren, zacht gezegd, wat achtergebleven, maar daar profiteren
de vogels nu juist volop van.Aan het nonnenhuis nestelen
onder de brede witte goten tientallen huiszwaluwen. Onder de
schots en scheef liggende dakpannen van de kerk nestelen de
gierzwaluwen. Ze heten dan ‘stadsvogels’, nou hier is binnen
een straal van heel wat kilometers geen stad te bekennen,
hooguit enkele woningen, maar verder alleen ruimte, ruimte
en nog eens ruimte!
We bezochten het Bargerveen en zagen gelukkig ook nog de
grauwe klauwier, maar ook zonnedauw, wederik en tormentil.
Het is een prachtig stiltegebied, een van de laatste hoogveengebieden van ons land met schapen voor het onderhoud, een
moerasnatuurterrein met vennen en heide. Mooie wandelpaden
en fietspaden maken het terrein zeer goed toegankelijk.Enkele
dagen later ging ik nog eens naar die zelfde plaats en verbaasde mij nogmaals. Hoe hebben gierzwaluwen deze locatie kunnen vinden? Er staat slechts 1 kerk, die geschikt is voor de

gierzwaluw, maar ze wonen er met velen.
Een groot voordeel is natuurlijk dat het moerasgebied dichtbij
ligt. Daar ontbreekt het nooit aan vliegjes en muggen, er is dus
volop te eten. Als u nog even op Internet kijkt op www.st-antoniuskerk.nl , dan kunt u enig idee krijgen over het kerkgebouw.
Het zal goed zijn, dat ik de restauratie van deze kerk blijf volgen. Ik zal de commissie benaderen en vragen, of ze bij de
restauratie rekening willen houden met de gierzwaluwen en
nestdakpannen willen aanbrengen.
Johan Tinholt, Dedemsvaart

Een succesjaar in Amersfoort
Eindelijk is er in de stad Amersfoort succes bereikt. Er zijn al
veel neststenen ingemetseld gedurende de laatste 10 jaar. In
2001 zijn de volgende 3 gebouwen opgeleverd en dit jaar 2006
zijn er de eerste neststenen bezet door gierzwaluwen. Er was
voor de overige neststenen veel animo. Andere gierzwaluwen
vlogen er rakelings langs of bleven even voor de opening van
een nestkast hangen.
1. In de binnenstad is het winkelcentrum St. Jorisplein. Boven,
bij de appartementen, staat een toren met daarin o.a. de verwarmingsketel. Hierin heeft architect de heer Heijink 24 kasten
laten inmetselen. Wij zijn samen met de beheerder van het
gebouw de toren gaan bekijken. Er vlogen veel gierzwaluwen
rond die een plekje probeerden te bemachtigen. In zeker 4 kasten zaten jonge vogels. De beheerder dacht dat de spleetjes van
3 x 7 cm ontluchtingsgaten waren. Hij vond het leuk dat er
nestplaatsen achter verscholen zaten.
2. In een ander gebouw Amecitia, daar niet ver vandaan, zijn
32 neststenen ingemetseld. Deze stenen zijn vlak ingemetseld
en door architect de heer Karelse als een decoratie gebruikt.
Hier zijn nu 6 stenen bezet door gierzwaluwen. Toen ik dit aan
de architect vertelde was hij verheugd en vond het een meerwaarde voor zijn ontwerp.
3. Ook succes hebben we in Romeo 2. Daar heeft de architect
de heer Riedstra 10 neststenen laten inmetselen. In de gevel
zijn alleen ronde gaten van ongeveer 4 cm te zien. Dit jaar zijn
2 ervan bezet.
In 2004 is in de Spoorstraat een appartementencomplex
opgeleverd waar nu al een succesje te melden is. Op het laatste
moment zijn daar nog 8 stenen ingemetseld. De metselaar
heeft er zelfs op ons verzoek nog een beetje hooi ingestopt. Tot
onze grote verbazing zijn ook daar dit jaar al 2 kasten bezet
geraakt. Het is goed dat de eerste nestkasten eindelijk door
gierzwaluwen worden bewoond. Nu kunnen andere architecten, bouwers, enz. zien dat een beetje extra moeite effect
heeft op de gierzwaluwenpopulatie van Amersfoort.
Marjo van der Lelie
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Dedemsvaart 2006
Een bijna dagelijks feuilleton over de gierzwaluwen die aan
mijn huis broeden.
7 augustus 2006
Gisteravond stelde ik vast dat er nog 4 paartjes waren, ik kon
de jongen nog duidelijk horen, ze waren aan het oefenen, dus
bijna vliegvlug. Verder had ik nog 10 gierzwaluwen rond mijn
huis. Drie paartjes zijn al enkele weken geleden vertrokken.
Bij mijn overburen hebben 3 paartjes gebroed, deze zijn enige
dagen geleden vertrokken. Bij een andere buurman hebben
ook 3 paartjes gebroed, alle 3 paartjes zijn er nog en de jongen
zijn nog duidelijk te horen en te zien. Bij mijn zwager Nico, 2
paartjes, beide paartjes zijn al 14 dagen geleden vertrokken.
Er blijken dus 2 verschillende groepen te zijn, vroege vogels,
die klaar zijn en al vertrokken zijn en een groep die laat is en
nog met de jongen bezig is.
8 augustus 2006
De oudervogels zijn erg druk met
het voeren van de jongen, ze
hebben geen tijd meer om even
samen een rondje om de woning te
vliegen. Van giervluchten is geen
sprake meer. Je ziet geen gierzwaluw in de lucht, en toch komen ze
zeer regelmatig op het nest. Vanuit
het niets zijn ze er plotseling, rechtJohan’s kasten
streeks in de nestkast, even binnen
en direct daarna weer verdwenen. Druk, druk, druk.
De dagen worden behoorlijk korter, vanavond was het om
22.00 uur helemaal donker, om 21.40 uur kwam de laatste
vogel op het nest. Het was zwaar bewolkt, wel droog, rond 16
graden en zachte noordelijke wind. Ik heb nog 5 volledige
paartjes bij huis, de jongen van deze koppels zijn duidelijk te
horen in de nestkasten. De 2 paartjes in de nestkasten met de
camera's zijn beide weg, dus helaas niets meer te kijken.
Om klokslag 22.00 uur vloog een gierzwaluw uit de nestkast
4, dat moet wel een jong geweest zijn! Hij vloog namelijk
anders uit de kast dan de ouders doen. De ouders vliegen altijd
naar het zuiden uit, dit jong vloog recht naar het noorden, dat
heb ik al een paar keer eerder gemerkt, dat jongen naar het
noorden uitvliegen.
12 augustus
In totaal zijn er nog 5 paartjes die overnachten in de nestkasten bij mijn huis. 4 paartjes vlogen af en aan, en daar waren de
jongen goed te horen. 1 paartje kwam vlak voor het donker op
het nest, en geen jongen te horen, dus die jongen zijn weg.
Het was voor het eerst weer een beetje beter weer. Er waren
ook veel huiszwaluwen in de lucht, over het algemeen hoog in
de lucht. Er waren geen giervluchten, alleen het druk heen en
weer vliegen van de ouders. Prachtig om te zien, hoog in de
lucht en dan in een duikvlucht zo de nestkast in. Verder kan ik
maar weinig gierzwaluwen vinden. In de woonbuurt van mijn
dochter Carin zie ik ook altijd veel gierzwaluwen maar nu
maar heel sporadisch. Ze zijn daar bijna allemaal weg.
16 augustus
Heb ik de gierzwaluwen goed kunnen volgen.
Nog 3 paartjes zijn er, en alle 3 hebben nog jongen. De jongen
kijken veel naar buiten. Er kwam een onweersbui opzetten om
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20.00 uur, maar die bleef even ten noorden en westen van
Dedemsvaart, maar het was natuurlijk wel vroeg donker. Om
21.00 uur precies kwam de laatste vogel in de kast. De jongen
waren duidelijk te horen, maar er vloog niets meer weg, zo
vlak voor het donker.
17 augustus
Was het veel fijner weer, lekker zacht, geen wind, geen buien,
wel bewolking met een beetje zonneschijn. Hoog in de lucht
veel huiszwaluwen en ook boerenzwaluwen en daar tussen
vlogen nog 4 gierzwaluwen boven ons huis.
Nog 2 complete paartjes en ook nog 1 ouder vogel, dus totaal
5 oudervogels. In die 3 nestkasten hoor en zie ik nog jonge
vogels, maar van 1 paartje is een oudervogel aan de najaarstrek
begonnen, ondanks het achter laten van een jong. Om 21.15
uur kwam de laatste vogel op het nest. Ik kan de jongen nog
goed horen, als ik naast ons huis sta.
19 augustus
Nog 5 ouder vogels zijn aanwezig,
die overnachten dus nog, 2 paartjes
en 1 enkeling. In 3 nestkasten zaten
nog jongen, maar om 21.30 uur zag
mijn vrouw Annie 1 gierzwaluw
wegvliegen, het was toen al donker,
maar tegen de wat lichtere lucht kon
ze hem nog zien. Dat moet vast een
van de jongen zijn geweest. Een
Foto: J. Tinholt
jonge gierzwaluw in een nestkast
wordt nog regelmatig gevoerd door de ouders.
20 augustus 2006
Om 20.42 uur komt voor de eerste keer een ouder op de
nestkast. Het jong bedelt zeer luid, en het zal waarschijnlijk
wel eten krijgen. Om 20.45 uur vliegt die ouder ook weer weg,
hij blijft niet boven ons huis, maar is direct weer weg.
Om 21.05 uur komt ouder 1 terug op dezelfde nestkast gevolgd
door ouder 2 om 21.08 uur ouder 2. Het jong bedelt zeer luid,
ik kan het gemakkelijk horen. Dan wordt het al snel donker,
maar tot 21.45 uur vliegt er niets uit. Vannacht heb ik dus nog
1 jong en beide ouders te logeren, maar het kon wel eens de
laatste keer zijn. Aan mijn huis zie je 12 nestkasten, van verschillende types. Dat doe ik bewust. Om de gierzwaluwen te
leren omgaan met verschillende soorten nestkasten en het
werkt, ze maken gebruik van de verschillende modellen.
22 augustus
Toen ik vanmorgen naar mijn werk reed, zag ik nog een
gierzwaluw boven onze straat vliegen, en in gedachten had ik
al afscheid genomen, dit zal wel de laatste keer zijn, dat ik in
2006 een gierzwaluw zie. 's Avonds besloot ik toch maar te
gaan kijken. Om 20.20 uur begon ik te kijken, en alles was stil.
Om 20.50 uur plotseling als uit het niets, scheert er toch weer
een gierrzwaluw de nestkast in. Enkele seconden later volgt er
een tweede en gaat zo mogelijk nog sneller de nestkast in. Dat
was alles wat er te zien was, maar daarna waren er vele kleine
lieve geluidjes te horen. De twee zaten gezellig en verliefd bij
elkaar in hun eigen nestkast, zonder dat er kleine kinderen bij
waren. Wat de geluidjes betreft, kon het wel voorjaar zijn,
maar we weten dat het anders is.
Ik reken er op, dat het de laatste nacht is, dat ze er allebei zijn,
maar ik zal het morgenavond weer volgen.
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23 augustus 2006
Vandaag was het weer redelijk met wat zon en droog.
Vanavond ben ik om 20.00 uur naast mijn huis gaan zitten, het
was volledig licht bewolkt, maar windstil. Er waren enkele
huiszwaluwen en boerenzwaluwen te zien, duidelijk minder
dan de afgelopen week. Om 20.50 uur kwam, vanuit het niets,
1 gierzwaluw recht de nestkast invliegen! Alleen om dat ik
strak naar de nestkast keek, heb ik hem gezien. Als je niet zo
geconcentreerd zou kijken, dan mis je het beslist. Het is
slechts een zwarte streep, en kleine tik tegen de kast, en de
gierzwaluw is binnen, hij heeft die aanvliegroute deze zomer
al zo vaak gevlogen, hij kent die blindelings.
Ik wacht tot 21.15 uur, maar er gebeurt verder niets. Een
enkele keer hoor ik iets, wat op een gierzwaluw duidt, maar
daar houdt het mee op. Dus vannacht, 23 augustus, is er nog
maar 1 van de beide ouders, maar het is vast niet zo gezellig
als gisteravond. Morgenvroeg zal hij wel aan de lange reis
beginnen. En zo geschiedde. Het was de laatste keer dat ik de
gierzwaluw zag. Tot volgend jaar!

6 Weken broeden!

Bij zijn pensionering als universitair hoofddocent aan de
Faculteit Medische Wetenschappen had A.J. Scheffer uit
Groningen aangegeven dat hij zijn afscheidsgeld graag zou
besteden aan het aanbrengen van een aantal
gierzwaluwnestkasten in één van de nieuwe gebouwen van het
UMCG. De enthousiaste vogelaar was nog altijd teleurgesteld
over het verdwijnen van nestelgelegenheid voor gier- en huiszwaluwen bij de sloop van de oude paviljoenstructuur van het
ziekenhuis in de jaren 80.
Na het nodige masseerwerk van zijn zijde bij architect en
opdrachtgever van de nieuwbouw zijn in oktober 2006 uiteindelijk 10 kasten van het model Tilburg in het toekomstige
‘Skills Lab’ ingemetseld. De nestkasten zijn ingemetseld in de
noordelijke spouw van de vierde verdieping vlak onder de
overstekende betonnen dakrand. De kasten zitten achter een rij
verticaal gemetselde stenen met daarin een uitsparing naar elke
kast. Gezien de aanwezigheid van enkele gierzwaluwkolonies
rondom het ziekenhuisterrein zal kolonisatie van de nieuwe
kasten vermoedelijk niet al te lang op zich laten wachten.
Mede omdat de heer Scheffer van plan is lokgeluiden te gaan
afspelen in de nabijheid van de kasten.

Dit voorjaar waren de gierzwaluwen laat, op 2 mei 2006 om
13.15 uur was de eerste vogel in zijn nestkast (met GBN camera) aan ons huis. De laatste jaren was dat steeds 26 of 27
april. Het koude voorjaarsweer was er de oorzaak van. Op 2
mei kwam de omslag, van de ene op de andere dag was het
een stuk zachter en was de wind gedraaid van noord naar zuid
en kwam de temperatuur voor het eerst op 17 graden uit.
Op 3 mei volgde de 2e vogel van het paar, dus waren ze weer
bij elkaar en kon het voorjaar echt beginnen. De volgende dag
kwam de temperatuur al tot 24 graden met veel zon.
Er volgden enkele mooie dagen en het koppel begon al met
nestwerkzaamheden, er werden strootjes en veertjes naar het
nest gebracht. De eigen veren werden ook gepoetst en er werd
ook veel op het nest gerust.
Op 15 mei zag ik het eerste ei al, dus was de achterstand al
weer ingelopen. Maar er volgde geen 2e ei en enkele dagen
later ging het eerste ei weer verloren! Het ei lag pal naast het
nest, maar door de ouders werd er niet meer naar omgekeken.
Omdat door de ouders intussen een mooi diep nest was
gemaakt, kon ik niet duidelijk waarnemen wanneer nieuwe eitjes werden gelegd. Op 1 juni kon ik heel duidelijk zien, dat er
3 eitjes in het nest lagen, dus vanaf die datum ben ik gaan
rekenen. Ik weet wel zeker dat die eitjes eerder zijn gelegd,
maar de juiste datum is mij niet bekend.
We volgden het broeden nauwlettend, maar de wisseling
gebeurde steeds zeer precies, zodat het niet te zien was, hoever
het broedsel was. Mijn vrouw en ik gingen op vakantie, mijn
dochter Carin volgde alles bijna dagelijks. Carin maakte zich
zorgen over het broedsel en er werd gebeld en overlegd wat er
gebeurde en hoe het verder moest. Maar ja, wat moet je doen,
gewoon afwachten, er zullen binnenkort wel jongen te zien
zijn?
We waren alweer thuis, en er werd nog steeds zeer nauwgezet
gebroed! Steeds zat een van ouders goed te broeden en ook het
wisselen gebeurde prima, dag en nacht. Maar van jonge
gierzwaluwen ontbrak elk spoor………
Ik begreep er niets meer van en heb enig overleg gepleegd met
Marleen Andriessen, en we hebben besloten om even de
nestkast te openen en te kijken. Op 10 juli heb ik de nestkast
geopend en toen bleek, er lagen 3 prachtige witte eitjes in het
nest, maar alle 3 onbevrucht.
Zeer bijzonder vind ik het, dat de ouders gewoon doorbroeden,
veel langer dan de normale tijd van 21 dagen, zonder te
merken, dat deze eitjes toch niet uitkomen.
Als ik dit vergelijk met postduiven, vroeger heb ik jaren postduiven gehouden, dan is er toch een duidelijk verschil.
Postduiven broeden normaal ook ongeveer 21 dagen, maar als
de eitjes niet bevrucht zijn, dan verlaten de ouders rond de 14e
of 15e dag wel het nest en beginnen ze een nieuw nest.
Blijkbaar merkten deze ouders gierzwaluwen er niets van, dat
de eitjes onbevrucht waren en ging het broeden gewoon door,
zonder ongeduldig te worden.
Ik vraag mij af, gebeurt dit vaker, ik bedoel dat gierzwaluwen
blijven broeden op onbevruchte eieren, veel langer dan de normale broedtijd zonder te merken, dat er toch geen jongen
komen? Ik ben benieuwd naar uw antwoorden.

Rob Lindeboom, Gierzwaluwwerkgroep Groningen

Johan Tinholt, Dedemsvaart

Johan Tinholt

A.J. Scheffer metselt niet zelf

Foto: R. Lindeboom

Groningen
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Eindhoven

en er wordt een mini infraroodcamera gemonteerd. Zo kan
Cornelissen thuis vanuit zijn luie stoel 24 uur per dag alle
Door onze correspondente Yvonne van Sebille
ontwikkelingsstadia volgen. Hele vragenlijsten vult hij in voor
EINDHOVEN - Vol spanning tellen Janco Cornelissen en
het landelijke onderzoek van GBN. "Want als we het gedrag
Frans Hijnen de dagen af. Want begin mei komen de
begrijpen, kunnen we ze misschien beter helpen", zegt hij.
gierzwaluwen weer terug uit Afrika om zich hier voort te
Nawoord redactie: Navraag bij Frans leert dat de gaten ca. 15
planten. Om ze daarbij een handje te helpen installeren de
x 15 cm zijn. Maar aan de voorzijde zijn de gaten 7 x 3 cm
twee vogelbeschermers enkele
ovaal zodat alleen gierzwaluwen
tientallen nestkasten in de Sint
naar binnen kunnen. Dit is gedaan
Trudokerk in Strijp.
om de kauwen te weren. Aan de
Frans Hijnen en Janco Cornelissen
binnenzijde, tussen de gewelven is
zijn beiden lid van de Gierzwaluw
het aardedonker en er komt nieBescherming Nederland (GBN).
mand. De gierzwaluwen broeden in
Ze zetten zich al jaren met hart en
de stenen pijp die we sinds vorig
ziel in voor deze bedreigde vogeljaar aan de binnenkant afsluiten met
soort. Vol bewondering vertellen
plexiglas zodat wij vanuit het
ze dat gierzwaluwen 24 uur in de
donker kunnen zien of de gaten
lucht zijn, dat ze tegen de avond
bezet zijn. Afgelopen jaar zijn er de
een groep vormen en op vier kiloeerste jongen geboren. De muur
meter hoogte gaan slapen, dat ze Janco Cornelissen en Frans Hijnen installeren nestkasten
van de kerk is erg breed, net een
onder het dak van de St. Trudokerk. Foto Vincent Wilke
alleen tijdens het broeden vaste
rotswand met ingang voor de vogels.
grond onder de pootjes hebben en,
als het nodig is, zelfs naar Parijs vliegen om voedsel voor hun
Bericht uit Arcen
jongen te halen.
De beschermheren maken zich grote zorgen. De gierzwaluwen Er zijn sinds 2004 vier nestkasten bezet met oudervogels. Drie
krijgen het steeds moeilijker, omdat veel van hun broedplaathebben zeker jongen, van de vierde is (nog) niet zeker bekend
sen worden opgeruimd. "Een groot euvel is renovatie. Daken
of er al jongen zijn, waarschijnlijk wel. Die nesten bevinden
worden strak afgetimmerd. Geen gaatje of gleufje meer te vin- zich dicht bij elkaar in samengestelde nestkasten.
den. De sloop van oude wijken is helemaal een ramp.
Zit U met de vraag, of het mogelijk is om gierzwaluwen (vrij
Gierzwaluwen broeden namelijk altijd op dezelfde plaats. Als
dicht) bij elkaar te laten broeden in een en hetzelfde nestkastze terugkomen uit Afrika, is alles weg. Als er geen alternatief
blok. Ik kan u uit eigen ervaring vertellen dat de hier aanin de buurt is, moeten ze veel te lang zoeken naar een nieuwe
wezige vogels in het geheel geen probleem hebben met elkaars
plek. De koppeltjes komen in tijdnood, want in de drie maanaanwezigheid. Niets geeft aanleiding om van onrust of verstoden dat ze hier zijn, moet alles gebeuren. Onze actie is een
ring melding te maken als gevolg van buurmanschap. De buurdruppel op de gloeiende plaat. Daarom wil GBN bouwers ver- vogels horen elkaar in de samengestelde houten nestkast vaak
plichten speciale stenen en dakpannen aan te brengen in
krabbelen, ze horen altijd elkaars 'aanvliegen' op de kast en
nieuwbouwhuizen. Het gebeurt wel, maar nog veel te weinig", ook het naar elkaars roepen en piepen luisteren deert hen heleverzucht Hijnen.
maal niks. Sterker nog, bij het verdrijven van de talloze
Zelf wonen de Strijpenaren in een oude volkswijk. Bij hun
'bangers' aan de voordeur wordt vaak gemeenschappelijk
huizen hebben ze een paar nestkasten hangen. Op hun zoekgekrijst (mono of duet).
tocht naar meer mogelijkheden, kwam ze bij de St. Trudokerk
Doordat ik naar hartelust en vrij van inmenging experimenteer
terecht. De luchtgaten onder het dak en de uitsparingen in het
met diverse geheel verschillende nestkasten (van eigen makemetselwerk bleken ideaal. "Het parochiebestuur was meteen
lij) op meerdere windrichtingen aan ons huis, beschik ik
enthousiast. We kregen de sleutel en konden aan de slag. Vorig inmiddels over waardevolle inzichten over wat wel en wat niet
jaar hebben we vijftien nestkasten geplaatst. Volgende week
gewenst wordt door gierzwaluwen (ter plekke). Uiteraard
komen er nog eens vijftien bij", glundert Cornelissen.
wordt er hier hoofdzakelijk vanuit de nestplekken gelokt met
Geen eenvoudige operatie. De ruimte onder de gewelven is
CD-geluid (Erich Kaiser), iets dat ik iedereen die serieus met
erg krap. Op hun buik liggend, moeten ze eerst de luchtgaten
gierzwaluwen bezig is alleen maar kan aanbevelen. Als u op
onder het dak weer open maken. "Die werden vroeger expres
een andere manier lokt, moet u zeer waarschijnlijk langer
dichtgestopt om broedende vogels te weren. Dat gaf zo'n rotwachten. Tussen twee clusters van bezette nestgebouwen in
zooi. Daar hoeven ze bij de gierzwaluw niet bang voor te zijn. heb ik dit jaar geëxperimenteerd met twee geheel nieuw ontDie gebruikt amper nestmateriaal en hij eet alleen insecten",
worpen, verschillende modellen. Deze ontwerpen (met steenaldus Hijnen.
coating) zagen er veelbelovend uit, echter, tot nu toe hebben
Om ongewenste gasten te voorkomen, zetten ze een houten
deze modellen geen broedsucces geboekt, wat tot gevolg heeft
front in de opening met een afbeelding van het aanvlieggat
dat deze na een jaar weer van mijn lijst van toekomstige
van een gierzwaluw. "Die muren zijn 70 centimeter dik en zo
favorieten worden geschrapt. Anders dan bepaalde commerlang zijn mijn armen niet. Het is veel passen en meten, want
ciële bedrijven ben ik uiterst kritisch met betrekking tot de
ieder gat is anders." Maar alle moeite en ongemak heeft het
acceptatie van nieuwe nestkasten.
tweetal er graag voor over. Aan de binnenkant komt plexiglas
Wordt een model in een zeer druk bezochte straat (en dat is het
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hier) niet in hetzelfde jaar bebroed, dan verdwijnt hij van de
lijst. Jammer? Ik vind het jammer dat dit met een aantal commercieel verkrijgbare nestkasten niet ook het geval is. Het zou
u vele jaren van droevig wachten kunnen besparen. Komen er
gierzwaluwen dichtbij en willen ze er niet in, dan ligt het volgens mij meestal niet aan de gierzwaluw maar aan de verkeerde nestkastkeuze. Toch zijn er helaas (professionele) mensen
die zoiets wensen tegen te spreken. Hun advies is dat u
gewoon nog langer moet wachten. In die keuze bent u uiteraard vrij, maar ik doe daar niet aan mee.
Daarom komt er hier in de straat aan onze gevel het volgende
jaar een geheel nieuwe lijn van identieke nestkasten, specifiek
voor onder een overstek, in vast verband, die een perfecte imitatie van het achterliggende huis in combinatie met een rotsachtige bovenbouw gaat vertonen. Binnen die rotsachtige
bovenbouw worden de invlieggaten op een specifieke wijze
opgenomen, die beantwoordt aan de inmiddels opgedane kennis. De nestplekken zelf worden 55- 60 cm diep.
Toch weer een jaar wachten!
Harm Peeters, Arcen
Alvast een
voorbeeld van
een prototype
met rotsachtige bovenbouw
Foto:
H. Peeters

Spreeuwenkast gekraakt door gierzwaluwen
Op 29 mei vlogen 2 jonge spreeuwen uit.
Wereldwijd kon men op internet genieten van dit broedsel en
van een kauwengezinnetje dat ook online was. Op 20 juni zag
ik plotseling gierzwaluwen aanhaken op de ingang van de
spreeuwenkast, die zich in de nok van mijn dak bevindt. Het
spreeuwenpaartje bewaakte nog steeds de kast; of voor een 2e
broedsel of al weer voor volgend jaar. Bovendien slapen de
spreeuwen graag buiten het broedseizoen in de kast. Omdat
gierzwaluwen toch mijn voorkeur krijgen, heb ik direct de
bodem van de kast verhoogd op niveau van de vliegopening.
Bekend is, dat gierzwaluwen, die spreeuwenkasten verkennen,
niet meer terug kunnen omdat de kast te diep is en de zijwanden te glad zijn. Ooit zijn er 5 gierzwaluwen in een kast dood
aangetroffen. Inmiddels houdt het gierzwaluwenpaartje de kast
nu bezet, slapen erin en controleren overdag frequent de kast.
Dit jaar zal er nog geen broedsel komen.
Alles kan ik prima volgen, want de kast was al voorzien van
een mini-camera. Zijn de gierzwaluwen in de kast en de
spreeuwen willen er ook in, dan draaien de 'giertjes' zich op de
rug, klaar voor de aanval met hun scherpe klauwpootjes.
Tegelijk zetten ze het op een gieren, waardoor de spreeuwen
afdruipen. Zitten er spreeuwen voor de kastingang, dan scheert
het gierzwaluwenpaartje luid gierend erlangs om de spreeuwen te verjagen. Hopelijk komt het niet tot een echt gevecht.
Bekend is dat spreeuwen dan het loodje leggen.
Tot half april volgend jaar ga ik het vlieggat tegen spreeuwen
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afdichten om hopelijk eind april
‘mijn’ gierzwaluwen te kunnen
verwelkomen.
Voor gierzwaluwen
kan je nestgelegenheid aanbieden in de
vorm van speciale
Foto: A. v Uchelen
dakpannen of een
nestkast. Is er geen
kolonie in de buurt, dan kan het jaren duren, voordat ze deze
plekken vinden. In mijn geval moeten de gierzwaluwen (al
vliegend) de spreeuwen in en uit hebben zien gaan in de kast.
Bovendien zijn witte poepstrepen onder het vlieggat een aanwijzing voor gierzwaluwen. Tandpastastreepjes onder het
vlieggat van een kast of dakpan aanbrengen is wellicht nog
niet zo'n gek idee, zoals in de literatuur wordt omschreven.
Direct vanaf de 20ste juni sliepen beiden in de kast. Eerst
vanaf 22.20 uur, daarna steeds vroeger en aan het eind zaten ze
er al om 21.00 uur in. Vaak bleven ze nog lang in de ochtend
'keuvelen'. In de nacht van 21 op 22 juli sliep er nog 1 in de
kast. Op 22 juli was en bleef de kast leeg. Het was trouwens
op diezelfde dag in Mijdrecht een gierzwaluwentrekdag! Een
filmpje daarover is te zien via www.chm.nl.
Ad van Uchelen, Mijdrecht

Intitiatief in Nuth
Op 16 augustus jl. las ik in de weekkrant van onze gemeente
Nuth, dat er een sloopvergunning was afgegeven voor de sloop
van 10 huizen, in een wijk waarvan ik sinds 3 jaar weet ik dat
hier een grote kolonie gierzwaluwen huist tijdens het broedseizoen (meer dan 100, inclusief de niet broedende vogels). Ik
maakte me grote zorgen dat dit het begin van het einde zou
worden van deze kolonie. Ik vroeg me af wat ik als individu
hieraan kon doen, want het zat me niet lekker en ik voelde me
in eerste instantie machteloos. Na overleg met GBN en na het
verkrijgen van de brochure 'Bouwen voor Gierzwaluwen', ben
ik 2 weken erna naar de gemeente gestapt. Ja, pas 2 weken
erna, want ik durfde in eerste instantie niet te gaan...drempelvrees en mezelf afvragen hoe ik dit zou aanpakken. Op de
afdeling VROM heb ik de sloopvergunning mogen bekijken.
Ik werd vriendelijk te woord gestaan en heb de koe bij de
hoorns gevat door meteen mijn zorg te uiten over het verdere
verloop van het verdwijnen van de nestgelegenheden. Ik heb
de brochure onder de man zijn neus geschoven en verdere uitleg verschaft over hoe nuttig onze gierzwaluwen wel zijn. Ik
heb tijdens het gesprek, duidelijk gewezen op het feit dat het
vooral om onwetendheid gaat over de aanwezigheid van de
gierzwaluw. Ikzelf ben ook pas 3 jaar op de hoogte van het
wel en wee van de gierzwaluw en dat deze vogels beschermd
zijn. Ik geloof dat ik het goed heb aangepakt om vooral vriendelijk te zijn en het op onwetendheid te schuiven, zodat men
zich niet meteen aangevallen voelt. De mijnheer van VROM
vroeg of hij de brochure aan de woningbouwvereniging mocht
geven en verzekerde mij van een snelle afhandeling.
Tot mijn verbazing stond twee dagen later de heer Moonen,
coördinator nieuwbouw van de woningbouwvereniging op de
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stoep. We hebben een afspraak gemaakt en de volgende dag
hebben we gepraat over vogels, want hij was tot mijn verbazing een enorme vogelliefhebber en vroeg me of ik met zekerheid kon zeggen dat het hier om gierzwaluwen ging. Dit kon
ik aan de hand van 2 jaar geleden gemaakte foto's, die ik toen
heb gemaakt van de gierzwaluw, die ik heb grootgebracht,
omdat de vogelopvang hem niet wilde opvangen destijds. Hij
stelde toen zelf voor om in de nieuwbouw nestgelegenheid aan
te brengen, in de zijkant van de nieuwbouw. Hij had al contact
opgenomen met het architecten bureau Beckers om hiervoor
aanpassingen te maken. Zodra hij de nieuwbouwplannen in
zijn bezit had, zou hij contact opnemen met mij om alles kort
te sluiten wat betreft het vervangen van de nesten.
Wat ik hiermee wil aangeven is dat voor diegenen die weet dat
er verbouwd of gesloopt wordt en met zekerheid kan zeggen
dat hierdoor gierzwaluwnesten zullen verdwijnen, dit een
goede tip is:
Onderneem iets, denk niet dat je er toch niets er tegen kan
doen als individu, want het kan wel...je hebt een klein beetje
durf nodig en zeker als je weet dat de wetgeving aan je kant
staat, want men (woningbouw en gemeente) is verplicht om de
verloren nesten te vervangen, dan sta je heel sterk in de schoenen. Breng je het zo dat de gemeente noch de verantwoordelijke van de renovatie of sloop het idee hebben dat ze hun
werk niet goed doen, maar zorgt ervoor dat men het idee heeft
dat men het niet kon weten(?) dan is er een goede samenwerking mogelijk, dat is nu mijn ervaring.
Ik heb maandag aanstaande weer een gesprek met de heer
Moonen en hoop dat ik ook een positief antwoord krijg op
mijn voorstel om, indien de sloop voor het broedseizoen
gebeurt, wij werk kunnen maken om in de nabijheid van de
verloren nesten nieuwe nestgelegenheid kunnen verwezenlijken. Na groen licht wil ik mij graag inzetten voor verder
behoud van de gierzwaluw om in Parkstad, de naast gelegen
grote gemeente, te lobbyen.
Joke Willaert, Nuth

Tuitjenhorn
Oplevering huurwoningen (én vogelnestkasten) in Tuitjenhorn
In juni dit jaar heeft de Wooncompagnie 17 huurwoningen in
de Nieuwe wijk Tuitjenhorn Oost opgeleverd, met daarin nog
eens 17 'huizen'.
In moderne huizen is geen natuurlijke plaats meer voor de
Gierzwaluw om te broeden. Daarmee verdwijnt het nuttige
vogeltje uit de Noord-Hollandse dorpen. Wooncompagnie verwerkt daarom, waar dat kan, gierzwaluwnestkastjes in nieuwe
huizen. De huurwoningen in nieuwbouwplan Tuitjenhorn zijn
hiervan het eerste voorbeeld. De toekomstige huurders zijn
enthousiast. Zij hoeven er zelf ook niets aan te doen; eenmaal
gehuisvest redt het vogeltje zich uitstekend. Als de nestkast
bezet raakt, komen de vogels elk jaar terug. Het gierzwaluwproject in Tuitjenhorn staat niet
op zich. De Wooncompagnie zal,
in de toekomst, ook in andere
nieuwbouwwijken nestkastjes
gaan laten inmetselen.
Via Peter Mol, Landschap
Noord-Holland
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Een teleurstellend seizoen 2006 met toch
een lichtpuntje
Dit seizoen zijn er weinig gierzwaluwen gesignaleerd in de
buurt van onze straat in Uithoorn, noch boven de straat ten
noorden van ons huis, noch boven de weilanden ten zuiden
ervan.
Hierbij teken ik aan dat de straat en enkele buurstraten in voorjaar werden opgehoogd en/of herstraat wat wellicht vanuit de
lucht een ander aanzicht heeft gegeven?
De eerste vogels zag ik pas op 5 mei maar omdat ik vorig jaar
een aantal bezoekers/passanten in mijn nestkasten had gezien
meende ik dat deze, met hun 'ijzeren' geheugen, zelf de weg
terug wel zouden kunnen vinden en heb ik geen CD lokroepen
laten weerklinken. In gedachten zag ik hen al direct naar mijn
nestkasten vliegen, daar naar binnen vliegen om vervolgens tot
broeden over te gaan. Maar dat liep anders.
Pas op 13 juni haakte de eerste vogel aan bij een nestkastje en
op enkele dagen (19/6, 30/6, 4/7, 5/7) zag ik soms een paar
scheervluchten langs de kasten, al dan niet met 'sri-ri' geluiden.
Dat viel dus
tegen. Voor
alle zekerheid
en als eventueel geheugensteuntje
heb ik dan
toch maar
weer de lokroepen laten
De mooie kasten van Aart van Wijk (foto)
weerklinken
(CD 2002) en met behulp daarvan werden weer een aantal
'aanhakingen' gezien (zie foto) en soms ook 'bezichtingen',
waarbij een vogel geheel in het nest verdween om er na enkele
minuten weer uit te vliegen.
Het mooiste voorval en voor mij een lichtpuntje deze zomer
vond plaats op 10 juli toen er om ± 09.30 uur weer een bezichtiging was en de vogel na enige tijd weer zichtbaar werd maar
niet wegvloog en op zijn/haar gemak rustig naar buiten ging
zitten kijken met het kopje half uit het appartement. En de
absolute topper was toen een andere vogel (partner?) even aanhaakte, de twee snaveltjes elkaar beroerden en een sri-ri'tje
werd uitgewisseld. De partner verdween toen weer maar kwam
twee keer terug waarbij telkens dit ritueeltje zich herhaalde.
Ontroerend, denk ik dan maar. Of was de 'partner' een indringer die beleefd verzocht werd om een deur verder te gaan?
De dagen erna, al dan niet met lokroep CD, vonden soms
scheervluchten plaats met soms een aanhaking (op 12 juli zelfs
een dubbele aanhaking, met 'partner'?) en nog éénmaal op 13
juli een bezichtiging met naar buiten kijken, echter zonder
bezoek van wie dan ook. Daarna was, behoudens een enkele
hoogvliegende vogel die op geen enkele wijze belangstelling
toonde, ook dit seizoen weer verleden tijd. Wellicht een voortijdig einde, maar misschien houden gierzwaluwen niet van
een hittegolf.
Nu maar hopen dat de partners van dit jaar in 2007 hun
zorgeloze jaren achter zich zullen hebben gelaten en zich gaan
wijden aan het stichten van een gezinnetje.
Aart van Wijk, Uithoorn
Gierzwaluwen bulletin
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Gevelsteen in Zwolle
Met toestemming overgenomen uit Zwols natuurtijdschrift van
de KNNV en het IVN.
Achter deze gevelsteen gaat een groot drama schuil. De zeeheldenbuurt, in het bijzonder de voor deze nieuwbouw gesloopte oude arbeiderswoningen, herbergden een zeer grote
gierzwaluwenpopulatie. Als inwoner van de wijk telde ik op
zomeravonden met gemak 100 gierzwaluwen die als een wolk
hoog boven de wijk scheerden. Soms kwamen er zelfs boomvalken op jagen. Na 1997 was het gedaan met de pret. Nu rest
nog een zielig plukje van de eens prachtige populatie. De
gierzwaluwen die er nu nog zijn, broeden vooral in de Jan van
Riebeekstraat en de Olivier van Noortstraat. Ook die populatie
(hooguit 3 à 4 paar) wordt bedreigd. Dit jaar worden er midden in het broedseizoen houten dakkapellen vervangen door
kunststof dakkapellen. Gelukkig heeft de woningcorporatie
Dick Jonkers van Alterra benaderd en zijn in ieder geval de
plekken waar oude nestplaatsen zijn aangetroffen gevrijwaard
van renovatie tijdens het broedseizoen. Ook zullen er speciale
nieuwe nestgelegenheden voor gierzwaluwen worden
gecreëerd. Dit alles in samenwerking met
Gierzwaluwbescherming Nederland. Maar toch ging en gaat
hier iets erg fout. In Nederland hebben we de plicht ieder voor
de vooruitgang opgeofferd stukje natuur (door aanleg van
wegen, fietspaden, etc) te compenseren door middel van aanleg van `nieuwe natuur`. Het wordt standaard meegenomen in
de begroting.
Voor het verloren gaan van broedplaatsen zou hetzelfde
moeten gelden. De nieuwbouw aan de Evertsenstraat en zijstraten biedt prachtige mogelijkheden voor het plaatsen van
gierzwaluwkasten. Alleen ze hangen er nog niet. Hier is mijns
inziens de gemeente Zwolle in gebreke gebleven. Bij de
nieuwbouw hadden meteen kasten moeten worden geplaatst!
Ook elders in de stad dreigt het mis te gaan. Twee voorbeelden. 1. De oude gevangenis waar onze eigen Zwolse sterrenkok een hotel van gaat maken. Reken maar dat de
gierzwaluwen (alsmede de steenbreekvarens op de binnenpleinen) het daar niet zullen redden. 2. Het conservatorium en
Broerenkerk. Daar zijn plannen voor een glazen overkapping
van de binnenplaats in het kader van het Broerencomplex. Een
prachtig plan waarvan mijn muzikantenhart sneller gaat kloppen, maar mijn vogelaarsinborst een tikkeltje zenuwachtig
wordt. Los van deze twee voorbeelden zie je in de oude binGierzwaluwen bulletin
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nenstad veel bedrijvigheid aan panden. Modernisering betekent
haast standaard: dak eraf en isoleren die handel. Gelukkig zie
je uitkijkend over de daken van de binnenstad nog genoeg
rommelige oude daken waar Apus apus van houdt. Toch gaat
het slecht met deze vogel als broedvogel in onze stad en vele
andere steden. Gierzwaluwbescherming Nederland is niet voor
niets opgericht. Het zijn van die sluipende processen waarvan
je nauwelijks in de gaten hebt dat ze zich voltrekken.
Hetzelfde gebeurt op het platteland met boerenzwaluwen en
huiszwaluwen. Langzaamaan verdwijnen ze. Ons keurig
aangeharkte en verstenende land biedt geen ruimte meer aan
dit soort vogels, dus wij moeten ze te hulp schieten met ´kunst
en vliegwerk´. Zelfs in steenwoestijnen als Hanzeland zijn
mogelijkheden zat om gierzwaluwen aan nestgelegenheid te
helpen. Daarom staat er elders in dit nummer een oproep. Ik
hoop dat er gehoor aan wordt gegeven, want zeg nou zelf: wat
is een zomeravond achter een koud biertje op de Grote markt
zonder voorbij gierende zwaluwen?
Evert Ruiter

Renovatie wacht op 'verhuizing'
gierzwaluwen
Zwolse Courant 3 augustus 2006, Janine Stouge
Een forse kolonie gierzwaluwen houdt een belangrijk onderdeel van de renovatie van 147 woningen in de Zeeheldenbuurt
op. De vertraging speelt in de Van Rietbeekstraat en de Van
Noortstraat, waar de gevleugelde vrienden al jaren hun vaste
woon- en verblijf plaats hebben.
Het aantal gierzwaluwen in Nederland loopt alarmerend terug.
De bedreigde vogelsoort wordt ook zoveel mogelijk beschermd. Zo beschermd dat woningstichting SCW met geen
mogelijkheid ontheffing heeft gekregen voor de plaatsing van
dakkapellen. "We waren al begonnen met het plaatsen van
dakkapellen, omdat we op die manier extra ruimte in de
woningen kunnen creëren," vertelt projectleider Wilma Eskes.
"Daarbij hebben we geen seconde aan die vogels gedacht.
Eigenlijk wist niemand dat gierzwaluwen blijkbaar zo gek op
dit gedeelte van Zwolle zijn." Maar er is altijd wel iemand die
over dat soort zaken wel wat weet. Met als resultaat dat er tot
in september een stop op het plaatsen van de kapellen is. In
september vertrekt de kolonie naar warmere oorden en dan
kunnen we weer aan de slag. We gaan wel speciale dakpannen
plaatsen om terugkeer, volgend jaar, van de vogels mogelijk te
maken. Wie goed kijkt, ziet dat speciale voorzieningen voor
vogels niet alleen iets zijn van deze tijd. In de jaren dertig
huizen in de Van Riebeekstraat bijvoorbeeld zit boven in de
punt van de hoge woningen precies in het midden van de straat
een klein rond gatje. Dat zijn speciaal ontworpen vogelkastjes.
Wie ooit tijdens de bouw van de huizen in 1937 op het idee is
gekomen om in de nok van de woningen deze 'vogelkooien' te
maken kan niemand vertellen. Wel dat er in de Zeeheldenbuurt
meer woningen zijn waar extra aandacht aan vogels is besteed.
Zo hangen er onder de dakkapellen aan de Heemskerckstraat
en de Trompstraat 15 kastjes die SWZ speciaal voor de fladderaars heeft laten maken en die door de bewoners zelf zijn
gemonteerd.
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Een onverwacht succesje in Amersfoort
Aangestoken door het enthousiasme van Marjo en Fred vd
Lelie besloot ik medio 2005 een nestkast met vier appartementen aan mijn huis te hangen.Veel fiducie had ik er niet in:
de minst ongunstige positie was de voorgevel waar een
enorme berk schuin voor staat. Bovendien zag je
gierzwaluwen wel hoog boven het huis maar eigenlijk nooit
voorlangs komen. Maar op 6 mei dit jaar tijdens een zeilvakantie in het buitenland, belde mijn vrouw dat ze een
gierzwaluw in een van de openingen binnen had zien gaan.
De rest van de vakantie had ik de kriebels. Om kort te gaan, in
de eerste week van augustus zagen we met zekerheid een jong
voor de ingang zitten. In de tussenliggende periode zagen we
bijna dagelijks vogels de kast bezoeken maar tot dat moment
was onzeker of ze nestelden of slechts logeerden. Toen ik na
afloop de kast naar beneden haalde vond ik het nest keurig
rechts achterin op de plek waar ik een uithollinkje had
gemaakt. Broedende gierzwaluwen binnen één jaar is uitzonderlijk, zeggen de kenners.
De drie andere appartementen zijn onbewoond gebleven; wel
heeft in een ervan een mees, die we wel eens zagen binnengaan, er waarschijnlijk een tijdje gebivakkeerd, gezien de
kleine zwart-witte uitwerpselen waarmee het bezaaid was.

Toelichting bij de illustraties.
Het geheel is gemaakt van 12 mm multiplex, alleen de achterwand is dunner. Het voorblad is afneembaar. Het rust links en
rechts met een klosje (A) op de bodem; met een haakje (B)
aan de linker- en rechter zijwand wordt het op z'n plaats
gehouden. In de bodemplank is in elk hok rechtsachter een
ondiep kuiltje uitgestoken van ca. 7 cm diameter. De kast
hangt aan twee zigzag-vormige beugeltjes (C) die ter weerszijden aan het dakoverstek zijn geschroefd en om de zijdelings
uitstekende dakrand van de kast grijpen. Zo kan de kast naar
achteren op zijn plaats worden geschoven en weer naar voren
worden weggehaald.
De gevel ligt ongeveer op het oosten maar zelfs tijdens de
zomerse top hielden dakoverstek (foto) en berk de zon voldoende weg.
NB 1. Dit exemplaar is aan de zware kant wanneer je hem
staande op een ladder boven je macht moet tillen om hem op
zijn plaats te schuiven. Je kunt zo'n kast natuurlijk in meer
delen maken als het gewicht een probleem zou worden. Het
dak zou overigens in een geval als dit, waarin de kast onder
tegen een overstek zit, best gemist kunnen worden.
NB 2. Alle maten zijn indicatief.
Albert Wichers Hoeth, wihoha@hotmail.com
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Succesvolle kast Amersfoort

Foto: A. Wichers Hoeth

Krantenberichten rond Meppel
De Meppeler Dedemvaartse Courant van maandag 29 mei
meldde dat gierzwaluwneststenen geplaatst zijn in huizen aan
Valeriaan in Meppel. Er werd zelfs al in genesteld; niet door
gierzwaluwen maar koolmezen hadden de plek gevonden.
Hendrik Snel van de Zwaluwenwerkgroep én lid van GBN
heeft zich ingespannen voor meer nestkasten en -stenen in de
wijk Berggierslanden van Meppel.
Op de voorpagina van de Dedemvaartse Courant van 21 juni
stond een uitgebreid artikel over - en met een foto van Johan
Tinholt. Het bericht meldt dat de Dedemsvaart als waterstroom
bekend is maar vast niet dat er ook een gierzwaluwnestkast
met die naam is. Het is weliswaar een variatie op een bestaand
model, maar toch. Bedenker is Johan Tinholt, die in zijn vrije
tijd gepassioneerd bezig is met gierzwaluwen. Met zijn vrouw
Annie brengen ze vele uren door op zolder om via 2 camera's
in nestkasten te kijken naar de verrichtingen van broedende
gierzwaluwen. Hij inventariseert gierzwaluwen en geeft regelmatig lezingen over deze vogels. Hij probeert nestkasten
geplaatst te krijgen bij verschillende nieuwbouwprojecten maar
dat lukt vaker niet dan wel.
In een andere (onbekende) krant stond een bericht over het
gebruik van een laptop om gierzwaluwen naar de kerk van
Havelte te krijgen met gierzwaluw lokgeluiden. De vogelwacht
Uffelte kijkt al enkele jaren reikhalzend uit naar het moment
dat gierzwaluwen de speciale dakpannen op de Havelter kerk.
In vervolg op dit bericht stond in het blad Vogels van
Vogelbescherming dat de gierzwaluwen sterk op het afspelen
van het geluid reageerden. Greet Glotzbach vertelt dat de aantallen gierzwaluwen zienderogen toenamen. Volgend jaar gaat
ze er gewoon mee door. Misschien hebben de vogels dan wel
genoeg vertrouwen in de kerktoren als broedplek.

Thijs redt de gierzwaluw
Uit Alphen.cc van 06-05-06 door Jacob van der Meulen
Dakloos door renovatie
Thijs van Hemessen heeft in het Groenen Dorp de gierzwaluw
gered van de ondergang.
Tijdens de renovatie van de huurwoningen aan de Kleiwerf
werden kieren onder de dakpannen gedicht. Bewoners hadden
last van de tocht. Maar zo werden ook de broedplaatsen van de
gierzwaluwen kolonie onbereikbaar. De vorige week vlogen de
beschermde vogels vanuit Afrika terug naar Alphen. Thijs: "Ze
Gierzwaluwen bulletin
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klapten tegen de muur aan omdat ze de nesten niet konden
bereiken. Samen met andere bewoners zijn we aan het werk
gegaan om de gierzwaluw te redden." Thijs klopte onmiddellijk aan bij WonenCentraal, de opdrachtgever van de renovatie. Hij vroeg hun nestkasten te plaatsen ter vervanging van
de oude nesten. Aanvankelijk wilde de corporatie dat niet. Te
duur. Maar Thijs hield vol. "We hebben ze gevraagd de bouw
stil te leggen en nestkasten te plaatsen zodat de gierzwaluwen
konden gaan broeden. Anders zouden we aangifte doen."
Tegelijkertijd schakelde Thijs ook even de Alphen.cc in.
Daarin had hij immers gelezen dat Alphen de vogelvriendelijkste stad wil worden. De actie maakte nu wel indruk. De
opzichter van het werk nam contact op met Thijs om de problemen te bespreken. Hij vroeg vervolgens wat bedenktijd maar
Thijs hield de druk op de ketel, WonenCentraal kwam de
gierzwaluw tegemoet. Maureen Ovink: "We halen er een ecoadviseur bij. Die gaat volgende week een plan van aanpak
maken. Zijn adviezen worden uitgevoerd. De tijd dringt wel.
Ook wij willen dat de gierzwaluw in het Groene Dorp blijft.
Het is heel goed dat Thijs en de andere bewoners van het
Groene Dorp zo alert zijn geweest."

WNF nieuwbouw
In Zeist heeft het Wereld Natuur Fonds een nieuw hoofdkantoor laten bouwen. Het is een bijzonder gebouw geworden
omdat er op allerlei mogelijke manieren met natuur en milieu
rekening is gehouden. Er is een vleermuizenkelder gekomen en
de gierzwaluwen hebben
een plekje aan de buitenkant van het gebouw
gekregen. Aan de oostgevel zijn 10 gierzwaluwstenen ingemetseld. De
stenen zijn op en speelse
manier verwerkt in de
muur van het gebouw.
Voor uitgebreide informatie over de nieuwbouw
in Zeist kunt u kijken op
www.wnf.nl.
Marjo van der Lelie

Nieuwbouw De Haven in Bunschoten
In de nieuwbouw van Zorgcentrum de Haven worden 25
nestkasten voor gierzwaluwen ingebouwd. Dit is het resultaat
van een initiatief van IVN Natuurwerkgroep Bunschoten in
overleg met directeur Speek en uitvoerder Dirk Schipper van
Van Wijnen Arnhem BV. Door metselwerkaannemer S.
Woudstra worden de 15 nestkasten ingebouwd, op de foto
door Maarten Kramer.
De nestkasten worden allemaal ingebouwd aan de noordzijde
van de nieuwbouw waar de zon niet op schijnt, dit om té hoge
temperaturen in de nestkasten te voorkomen.
In het verleden zijn in Bunschoten meerdere nieuwe
gebouwen, voornamelijk scholen, van dezelfde neststenen
voorzien. Op het gemeentehuis zijn 25 gierzwaluwdakpannen
gelegd. In de lange noordgevel van het winkelcentrum achter
de Noorderkerk worden ook neststenen voor gierzwaluwen
ingebouwd. Omdat het hier een lange blinde gevel betreft, is
men van plan om 100 neststenen in te gaan bouwen, aldus de
uitvoerder van Van Hoogevest.

Mooi ingemetselde neststenen in Zeist

Foto’s: F. vd Lelie

Wim Smeets, Bunschoten

Metselaar Maarten Kramer
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KORTE BERICHTEN
Leuk filmpje
Joseph del Hoyo is redacteur van het project Handbook of the
Birds of the World. In deel 5 van deze schitterende reeks worden de gierzwaluwsoorten behandeld en op de achterzijde van
de omslag staat een prachtige tekening van gierzwaluwen
boven het Barcelona van Gaudi. Hij maakte op 18 juni 2005
een leuk filmpje van een nestelende gierzwaluw die een rooster in- en uitvliegt in zijn uitgeverij Lynx te Bellaterra in
Catalonië. Het staat op dit webadres:
http://ibc.hbw.com/ibc/phtml/votacio.phtml?idVideo=4443&tip
us=1
E. Pellenkoft

Net op tijd
De LID kreeg een tip dat er in Den Haag een renovatie aan de
gang was, waarbij nestelende gierzwaluwen gestoord werden.
De inspecteur kwam direct in actie en wist de werkzaamheden
nog dezelfde dag stil te leggen.
Het uitvoerende bedrijf had de steigers simpelweg vóór de
bewoonde gierzwaluwnesten geplaatst en deze zelfs al gedeeltelijk afgedicht, zodat de dieren nauwelijks bij hun nest konden komen. De steiger werd gedeeltelijk afgebroken tot minimaal drie meter onder de nesten en de werkzaamheden in de
buurt van de nesten werden gestaakt tot na het broedseizoen.

Vertoond tijdens
de GBN-dag in de
presentatie van
Marcel Klaassen
Zijn onderwerp
was vogeltrek.

E-mail
Ons blad kent ook nog een digitale versie. In dit verband trof
de volgende Haiku mij over een zwaluw door A van Straaten:
Lichter dan een brief
Sneller dan de post
Verbindt hij werelden
Is dit misschien een cryptische omschrijving voor e-mail als
ware het een 'digitale gierzwaluwen'?
Twee jaar geleden had PTT Post op alle rode brievenbussen
een bericht over de buslichting met Hemelvaart met daarnaast
een foto van een gierzwaluw in de lucht, een leuke associatie:
een Wonder van snelheid met Hemelvaart.
E. Pellenkoft
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Geboren om levenslang te vliegen
Hulpeloos lag hij op de grond
Zijn lichaam vulde nauwelijks mijn hand
Hoewel nog nooit gevlogen gooide ik hem hoog
Het dier stortte neer
Maar spreidde net op tijd zijn vleugels
Hij vloog voor de eerste keer en nu voor zijn hele leven
Over een week al boven Afrika
En volgende zomer weer gierend boven Emst
Harrie van Diepen, Ernst 2006

Een paring in de lucht !!!
Het vrouwtje maakt een zweefvlucht met haar vleugels open
en een beetje omhoog gehouden (in een v dus), de man komt
aangevlogen en zeilt met vleugels eveneens open en een beetje
omhoog tot op de rug van het vrouwtje, houdt zijn vleugels
steeds open en plaatst zijn staart onder die van haar. Om dan
na 2 of 3 seconden van haar rug af te vliegen. Tijdens de paring worden de vleugels evenwijdig gehouden, zo zeilen ze
dan samen verder.
Philippe Smets, Tienen - België

Extra oproep
Contactpersoon GBN gezocht in Zwolle!
In veel gemeenten, waaronder de Zwolse buurgemeenten
Kampen en Hardenberg, is al een coördinator gierzwaluwbescherming actief, maar in Zwolle met al zijn gierzwaluwen
nog niet. Betere bescherming van de gierzwaluwen is ook in
Zwolle nodig. Gierzwaluwbescherming-Nederland is op zoek
naar (een) enthousiaste vrijwilliger(s) die in Zwolle namens de
vereniging als contactpersoon wil(len) optreden.
Belangrijke punten zijn:
- Interesse in stadsvogels, waaronder onze gierzwaluw
- Bereidheid om particulieren te helpen met adviezen over
bijvoorbeeld nestgelegenheid
- Bereidheid om bij politiek, bouwwereld en woningsstichtingen te adviseren over renovatie of sloop van
gebouwen waar gierzwaluwen broeden, vervanging van
nestgelegenheid of het scheppen nestgelegenheid in nieuwe
huizen en/of gebouwen
- Waar nodig aan de bel trekken bij op handen zijnde ver
bouwingen.
Contactpersonen van GBN zijn lid van de vereniging (voor 10
euro per jaar). Ze krijgen 2 maal per jaar een Gierzwaluw
Bulletin boordevol informatie. GBN ondersteunt de contactpersonen met informatie over bijvoorbeeld over de Flora-en
Faunawet. De toepassing van kunstnesten en met brochures
over gierzwaluwen voor het publiek. Bent u geïnteresseerd?
Bel of mail dan met Henk van Blitterswijk.Telefoon 0384234191 of mail voorzitter@zwolle.knnv.nl

Helpen met de website?
Wie kan en vindt het leuk om een informatieve internetsite
voor architecten te (helpen) maken?
Reacties graag mailen naar de redactie.
Gierzwaluwen bulletin
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MEDEDELINGEN
Aankondiging Landelijke dag 2007
De volgende algemene ledenvergadering , tevens verenigingsdag wordt 16 juni 2007 in het N&M Educatief Centrum ‘De
Schothorst’ in Amersfoort georganiseerd.
GBN staat op 25 november a.s. met een stand op de SOVONdag in ‘De Vereeniging’ te Nijmegen.
Data van bestuursvergaderingen vindt u op Internet:
www.gierzwaluw.com/mededelingen.htm

OPROEPEN
Herhaalde oproepen
Vind u het leuk om bij GBN-activiteiten, zoals bij beurzen,
e.d. , onze stand te helpen bemensen? Laat het ons weten.
Laat ons weten als u geïnteresseerd bent in deelname aan ons
monitoringproject d.m.v. GBN-camera’s in natuurlijke nesten
(en/of eventueel nestkasten)!
Wie heeft een ervaring, vraag, visie, gedicht, afbeelding of
idee mbt gierzwaluwen, dat de moeite waard is om in het
Bulletin op te nemen?
Wie kan melding doen van broedsucces in speciaal aangebrachte nestvoorzieningen: nestkasten, neststenen, dakpannen
(typen aangeven)?
Wie heeft positieve ervaringen met geluidsexperimenten?
Reacties graag sturen of mailen naar de redactie!

LID WORDEN
Als u gierzwaluwbescherming belangrijk vindt kunt lid of
donateur worden van GBN door overmaking van E 10,op postrekening nr. 9145004 t.n.v.
Gierzwaluwbescherming - Nederland te Amersfoort,
onder vermelding van: 'lidmaatschap 07' of ‘donateur 07’.
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, gbn-ned@planet.nl

GBN VERTEGENWOORDIGERS
Deze GBN-leden zijn aanspreekpunt voor regio informatie:
Groningen
R. Lindeboom, Rensumaheerd 94, 9736 AD Groningen,
(050)5425 163, rlin@home.nl
Overijssel
E. Pullen, Rembrandtstraat 82, 7771 XJ Hardenberg,
(052)3264 048, egbert.pullen@hetnet.nl
G. Smoors, Wensinkstraat 45, 7622 KR Borne, (074)2665 048
H. Snel, Westeinde, 7941EL Meppel, (052)2261 879
J.D. Tinholt, De Hazelaar 6, 7701 WD Dedemsvaart,
(052)3615 321, J.Tinholt@Reest-Wieden.nl
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Gelderland
J.J. Schröder, Mecklenburglaan 9, 3843 BH Harderwijk,
(034)1416 324, schroder.zoomers@caiway.nl
Utrecht
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
Noord-Holland
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. A. van den Berg, Van 't Hoffstraat 120, 2014 RK Haarlem
(023)5244 549, centrum@carolinabont.com
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
I.M. Middelveld en E. Ruhé, Poolster 110, 1622 EH Hoorn,
telefoon (022)9851 048, im.middelveld@quicknet.nl
Mw. E.C. van der Pol, Hanenpad 67, 1501 WC Zaandam,
(075)6164 043, e.c.van.der.pol@freeler.nl
G. Schuitemaker, Brederostraat 94-I, 1054 VG Amsterdam,
(020)6164 759
Zuid-Holland
N. van Dam, Parkhof 14, 2922 CS Krimpen a/d IJssel,
(018)0513 975, npvandam@planet.nl
E.J. Kriele, Kikkerveen 249, 3205 XB Spijkenisse,
(018)1641 153, ejkriele@prettel.nl
Noord-Brabant
A. Koenraadt, Molenstraat 9, 4758 AA Standdaarbuiten,
(016)5315 136
Mw. M. Mourmans-Leinders, Zundertseweg 84, 4707 BP
Roosendaal, (016)5535 810, marjosmourmans@planet.nl
Mw. I. Nagtzaam, Lindestraat 67, 4731 CM Oudenbosch,
(016)5315 565, nagtzaamingrid@hotmail.com
J. van der Rijt, H. Mesdagstraat 11, 5702 VK Helmond,
(0492)534 446
Limburg
Th. Kockelkoren, Tegelseweg 73, 5912 BB Venlo,
(077)3518 197, th.kockelkoren@ps.nl
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, debockwim@mine.be
E. Pultau, IJzerleen 39-3, B-2800 Mechelen,
(0032) 15 34 92 81

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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