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Dit keer is door de redactie en bestuur gekozen om de
voorkant van het Bulletin in kleur af te drukken. De tekening van Erik Houtkamp leende zich er prachtig voor.
De Landelijke dag in Oisterwijk was een gezellige, leerzame dag. Gerard van de Kaa mocht de kelder van de
St. Joanneskerk voor deze dag gebruiken. Buiten vlogen
veel gierzwaluwen om de kerk. U vindt in dit nummer
het verslag van ochtendprogramma, de ALV 2009 en het
middagprogramma, waar veel informatie uit binnen- en
buitenland werd gepresenteerd.
Inmiddels is het alweer ‘wintertijd’. Insecten zijn bijna
niet meer actief. Onze gevederde vrienden maken deze
veranderingen niet mee en vliegen nu in hun insectenoverladen overwinteringgebieden. Ondanks hun afwezigheid wordt er hier aan ze gedacht. Dit bleek uit de
2de landelijke dag die in oktober bij Jos Hoekstra in
Amersfoort werd gehouden. In dit Bulletin staat een
enthousiast verhaal over het broedsucces bij Rick
Wortelboer, geïllustreerd met veel ‘stills’ van videobeelden. Er is ook te lezen dat er wereldwijd meer aandacht komt voor onze bijzondere ‘zomervriend’.
Er wordt bij dit novembernummer weer een acceptgiro
meegezonden voor uw jaarlijkse bijdrage.
Hopelijk wilt u ons in het komend jaar blijven steunen.
Wij wensen u alvast prettige feestdagen toe en een gierzwaluwrijk 2010.

Contributie per kalenderjaar € 10,- op postrekening nr. 9145004 t.n.v.
Gierzwaluwbescherming - Nederland te Amersfoort, onder vermelding van:
'lidmaatschap 2010' (of: ‘donatie 2010).
Opzeggingen dienen in het lopende verenigingsjaar voor
1 december schriftelijk te geschieden.
Donateurs graag vermelden of zij het Gierzwaluwen Bulletin willen
ontvangen.
Internet: http://www.gierzwaluwbescherming.nl
ISSN: 1569-3635

Bij de voorplaat
Alweer een prachtige voorplaat die getekend is door
Erik Houtkamp, onze 'huistekenaar'; dit keer het uitzicht uit zijn eigen huis in Aalsmeer.
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Marleen Andriessen

Bij: ‘Kunst en vliegwerk’
GBN-lid Pascal Wolterman uit IJmuiden heeft zich laten
inspireren door het grote aanbod van afbeeldingen van
gierzwaluwen op internet en heeft met 1020 'gegooglede'
fotootjes dit kunstige mozaïek samengesteld.
Of deze stelling hier geldt is de vraag: 'Een geheel is
meer dan de som van de samengestelde delen.'
Gierzwaluwen bulletin
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De website van de vereniging:
www.gierzwaluwbescherming.nl

Concept-verslag
Algemene ledenvergadering 2009

Sinds april 2009 is de vernieuwde website van de vereniging
‘on line’.
De reacties op de vernieuwde site zijn positief en daar ben ik
heel gelukkig mee.
Gestaag werk ik verder om de website te verbeteren en aan te
vullen. Een website is nooit af en zo blijft het boeiend voor
een bezoeker van de site om regelmatig terug te komen.

Marleen Andriessen, secretaris
Verslag van de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 13
juni 2009 in de kelder van de St. Joanneskerk te Oisterwijk.
Aanwezig: het voltallige bestuur en 21 leden (volgens presentielijst).
Afwezig: 13 leden (volgens lijst afmeldingen).

Om de website levendig te houden en te verbeteren vraag ik
de hulp van de leden van de vereniging.
Heeft u aanvullingen, verbeteringen of een goed idee, mail
het mij via het e-mail adres van de webmeester op de website
onder het hoofdstuk ‘contact’.
Enkele cijfers:
De website heeft inmiddels 130 pagina’s (53 html files en
77 tabs). Een tab kan een plaatje zijn, zoals bij de pagina
‘Gierzwaluw - systematiek’ of met cijfers of woorden zoals bij
de pagina ‘Onderzoek - voorjaarstrek’.
Meer dan 1300 knoppen en weblinks.
Soms is dat een plaatje zoals de knop om naar de homepage te
gaan; dat is namelijk het logo links boven op alle pagina’s.
Meestal zijn de knoppen in donkerblauw en ze worden geel
als je er op staat. Zo werkt het menu.
Maar ook in de tekst kom je de donkerblauwe knoppen tegen
om bijvoorbeeld naar een pdf-bestand te gaan.
Er zitten nu 8 filmpjes in de site, 30 geluiden, direct af te
spelen of een mp3-bestand of een wav-bestand.
Meer dan 390 foto’s en tekeningen zijn geplaatst, 59 pdf’s zijn
er op te roepen. Een groot deel daarvan staat op de pagina:
Vereniging – archief.
Mijn dank gaat uit naar Marleen Andriessen. Zij was voor
mij een grote steun. Samen hebben we uren gesproken over
de gierzwaluw en de website en bovenal heeft zij alle teksten
gelezen en waar nodig verbeteringen aangebracht.
Ook dank aan Rick Wortelboer die mij op het hart drukte
vooral te waken over de inhoudelijke kwaliteit. Beschermen
van de gierzwaluw is ons hoofddoel en met goede en de juiste
informatie krijgen we de beste resultaten.
Tom Westeneng
webbeheerder

Bestuursmutatie
Het bestuur van GBN zocht en zoekt versterking. Voor de
vervanging van de afgetreden penningmeester heeft het bestuur
een kandidaat gevonden met een prima staat van dienst in de
persoon van Jaap Jonker. Hij was 2 jaar lid van onze kascommissie en is penningmeester van de IVN-afdeling Amstelveen
geweest. Binnenkort worden de taken overgedragen.
Volgend jaar moet reglementair een nieuwe secretaris komen.
Marleen Andriessen (alweer 8 jaar secretaris) wil graag geïnteresseerde leden voor deze leuke en belangrijke functie
enthousiasmeren over de werkzaamheden. Lijkt het u wat,
neem dan contact met haar op om te horen wat de klus
inhoudt! Tel.: 020-6455207 of email: secretaris@gierzwaluwbescherming.nl
Gierzwaluwen bulletin
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Het bestuur beraadt zich.

Foto: M. van der Lelie

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 11.35 en heet iedereen
van harte welkom in deze mooie stad begroet door de vele gierzwaluwen die in de kerk broeden. Hij is blij met de opkomst.
2. Vaststelling agenda
Er zijn geen voorstellen tot wijziging of aanvulling. De agenda
wordt hiermee vastgesteld.
3. Ingekomen stukken en mededelingen mbt de vergadering
Er zijn geen ingekomen stukken m.b.t. de vergadering.
Dit betekent dat er ook geen kandidaten zijn aangemeld voor
de vacatures van penningmeester en bestuurslid onderzoek.
De voorzitter meldt dat GBN op goede voet staat met VBN en
SOVON. GBN en gierzwaluwtellingen staan voor het eerst in
de broedvogeljaarverslag 2007 dankzij het insturen van camera
waarnemingen.
4. Concept verslag Algemene Ledenvergadering 2008
Er zijn geen op- en aanmerkingen. Het verslag wordt door de
vergadering goedgekeurd met dank aan de verslaglegger.
5. Jaarverslag 2008
Gerard Schuitemaker (Amsterdam) vraagt wat de stand van
zaken is m.b.t. de Stichting. De Stichting bestaat alleen nog uit
een interim voorzitter. De website van de stichting is al jaren in
aanbouw. In 2007 is aan de vergadering voorgesteld niet verder
te gaan met gesprekken over samenwerking (zie het verslag
van 2007).
De vergadering heeft toen dit voorstel geaccepteerd.
Er zijn geen verdere opmerkingen n.a.v. het verslag. Het wordt
goedgekeurd met dank aan de verslaglegger.
6. Financieel overzicht 2008
Het overzicht van de resultatenrekening werpt geen vragen op.
€ 1500,00 is gereserveerd voor projecten voor scholen of werkgroepen. Dit geld is niet bestemd voor bouwers. Het bestuur
heeft gesproken over subsidie op huifjes (€ 2,00 pst), het
maken van informatieposter voor bewoners van gierzwaluwbouwprojecten. Wilma Tax (Helmond) vraagt om een DVD met
3

algemene informatie en GBN bouwprojecten, broedgevallen,
tekeningen; t-shirts. Gerard Schuitemaker (Amsterdam) noemt
zijn lesmap voor scholen. Volgens Gerard is er behoefte aan op
afstand bedienbare geluidsinstallaties.
7. Verslag kascommissie
Overleg en controle van de kas heeft alleen per e-mail plaatsgevonden. Alleen Wietske Kingma heeft voor akkoord getekend. Van Hans Willemsen is nog geen akkoord ontvangen.
Décharge door de vergadering kan nu niet plaatsvinden en
wordt aangehouden tot de algemene ledenvergadering in 2010.
Eline biedt, namens het bestuur excuses aan voor deze gang
van zaken. Het zal niet meer gebeuren.
Rick stelt voor om tijdig mensen te recruteren om de zaken
goed af te handelen.
Het bestuur spreekt wél haar vertrouwen uit in de penningmeester.

12. Rondvraag
Tom Westeneng (Woerden): buiten een lespakket voor scholen
zou het leuk zijn om ook webcams bij scholen te hebben waar
gierzwaluwen broeden.
De voorzitter zegt dat de nieuwe website door Tom is gemaakt,
ook het lespakket zou op de website vermeld kunnen worden.
Gerard Schuitemaker (Amsterdam) zegt dat het pakket wordt
gebruikt door IVN Natuurgidsen bij naschoolse opvang.
Frans Hijnen (Eindhoven) vraagt om zo’n pakket. Marleen zal
er een sturen.
13. Sluiting
De voorzitter sluit hiermee de vergadering en stelt voor om
buiten de lunch te gebruiken en
om 14.00 weer terug te zijn voor
het middagprogramma onder
leiding van Rick Wortelboer.

8. Verkiezing kascommissie
Wietske Kingma is aftredend kascommissielid.
Hans Willemsen (Haarlem) wordt 1ste kascommissielid (zijn
akkoord wordt nog gevraagd). Tom Westeneng (Woerden)
wordt 2de kascommissielid.
Paul van Houten (Dordrecht) werpt zich op als reserve kascommissielid waarvoor dank. De nieuwe samenstelling wordt
goedgekeurd.
9. Conceptbegroting
Zie punt 6.
10. Bestuursmutaties
Zowel de penningmeester (Fred van der Lelie) als bestuurslid
Onderzoek (Rick Wortelboer) zijn aftredend en niet herkiesbaar.
Misschien bestaat de mogelijk om ledenadministratie en de
penningen te splitsen. Wilma Tax stelt voor om automatische
incasso in te voeren.
Eline vraagt de vergadering om suggesties voor het vinden van
bestuursleden.
Tom Westeneng (Woerden) vraagt wat de werkzaamheden van
Rick zijn: onderzoek geluid, camera waarnemingen invoeren
en contact houden met SOVON.
Zowel Fred als Rick willen nog wel actief blijven maar niet
meer in het bestuur zitten.
De voorzitter bedankt Fred voor de goede zorgen en overhandigt hem bloemen en een boek (De wijsheid van vogels). Fred
bedankt hiervoor en zegt dat hij het werk met veel plezier heeft
gedaan als je er van uitgaat dat hij in 2002 de functie onder
protest heeft aangenomen. Zonder penningmeester was de
oprichting van de vereniging niet doorgegaan.
De voorzitter bedankt ook Rick voor zijn enthousiasme en is
blij dat ook hij op sommige punten actief wil blijven. Het is
belangrijk om iemand binnen SOVON te hebben en te houden.
Rick krijgt dezelfde cadeaus en is er blij mee.
11. Plannen van het bestuur
De voorlopige plannen zijn om de vereniging levend te houden
met de nu minimale bestuursbezetting en te zorgen voor uitbreiding. Tom heeft misschien iemand voor de functie van
Rick (onderzoek). Eline zal contact leggen.
4

Nestcontrole tijdens de pauze

Foto's: M. van der Lelie

Middagprogramma landelijke dag GBN 2009
Eline Lauret
Het middagprogramma werd dit keer ingevuld door sprekers uit
eigen gelederen:
1. Wim de Bock uit België vertelde over de situatie in de
haven in Antwerpen waar in 2008 veel gierzwaluwen de dood
vonden door ongeautoriseerde afbraak van opslagloodsen
voor koffie- en cacaobonen (eigenaar Wilmarsdonk NV) in de
haven tijdens het broedseizoen. Via een forum ging destijds
het nieuws heel snel de hele wereld rond met een storm van
verontwaardiging als gevolg. Het werk werd stilgelegd, procesverbaal is opgemaakt en de Vogelbescherming Vlaanderen
heeft zich Burgerlijke Partij gesteld. Zeker 150 nestplaatsen
werden vernield (kunnen er meer zijn geweest, door de gevaarlijke situatie ter plekke was het onmogelijk een volledig beeld
te krijgen), 101 dode vogels werden geteld en 81 vogels
waren nog in leven. Van de 69 vogels die in het Brasschaatse
vogelopvangcentrum werden opgevangen hebben er 53 de weg
naar vrijheid gered.
Wim legde uit dat uit de narigheid iets positiefs is voortgekomen: er werd compensatie gevraagd met een factor 2. Dit
betekent dat er 300 nieuwe nestplaatsen moesten worden
aangebracht in de nieuw te bouwen loodsen. Dat heeft
Wilmarsdonk NV ook gedaan. In de grintplaten van de gevelbekleding zijn stroken van wit geschilderd houtbeton aangebracht met achter elke strook 10 nestkasten van Vivara. Begin
mei waren de gevelplaten nog niet klaar, waardoor de vogels
nog tegen de muur vlogen en tussen de voegen probeerden te
kruipen. 13 Mei waren de gevelplaten wel klaar, totale kosten:
Gierzwaluwen bulletin
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€ 50.000. Inmiddels
zijn de eerste nestplaatsen bezet geweest.

taat oplevert (in Noord-Holland waren er 400 geringd en daarvan zijn er slechts 35 terug gesignaleerd op het nest) en liet hij
prachtige foto’s van water drinkende gierzwaluwen zien.

2. Liesbeth Kolsters
uit Oirschot ontdekte
in 2002 dat er iets
onder de pannen van de
garage van haar oude
huis zat en vertelde
over haar ervaringen
Een aandachtig gehoor Foto: F. van Vliet
met deze tot dan toe
onbekende huisgenoten: gierzwaluwen. Van de buurman die
met een gierzwaluw kwam aanzetten die, na te zijn bijgekomen in het donker op advies van GBN, vanaf het balkon was
weggevlogen, het terugleggen van uit het nest gerolde eieren
(1x goed gegaan, 1x niet), een gierzwaluw gestorven door een
draad van worteldoek om zijn lijf (waarschijnlijk door spreeuwen of mussen eerder naar het nest gesleept), tot het ruimer
maken van de invliegopeninig door het dak iets op te lichten,
omdat ze bloedsporen had ontdekt onder het invlieggat. Dit
broedseizoen had ze 3 jongen (2 geboren na 15 dagen, 1 na 18
dagen).

6. Rick Wortelboer liet camerabeelden zien van zijn gierzwaluwen. Hij kan een mannelijke vogel herkennen aan een witte
vlek boven het linkeroog. Hij heeft ervaringen met 2 camera’s
in zijn nestkast en toonde beelden van o.a. een jonge gierzwaluw die overvoerd wordt door zijn ouders en er bijna in stikt
(beelden zijn te zien op www.rickwortelboer.nl/gierzwaluwen/
gierzwaluwenwebcam.htm). Vervolgens ontstond er discussie
over hoe het komt dat het heel lang kan duren tot een nestkast
bezet raakt.

3. Gerard Smoors uit Borne vertelde over de toren waar hij
in 1982 ging beieren. Tegenover de toren had hij zijn jeugd
doorgebracht. Het zag toen zwart van de gierzwaluwen, maar
in 1982 was dat niet meer het geval. Er werd nog weinig succesvol gebroed in de toren, maar hij heeft gezorgd dat er 10
nestkasten werden aangebracht in de toren, in de hoop op meer
succesvolle broedresultaten.
4. Rick Wortelboer vertelde over de Gedragscode Flora- en
Faunawet voor de bouwwereld. Over deze gedragscode is meer
te vinden op de website van GBN (www.gierzwaluwbescherming.nl). Ook kwam aan de orde dat er tegenwoordig vogelvides boven de dakgoot onder de eerste rij pannen kunnen
worden aangebracht zodat de mus ook in nieuwbouw weer kan
nestelen (vogelvide kost € 22,= per strekkende meter). Een
goedkopere oplossing is mussenwerende maatregelen aan te
brengen op slechts één panlat hoger.
5. Evert Pellenkoft gaf een interessante presentatie over de
gierzwaluw in de kunst en in de techniek. Hij vertelde hoe de
gierzwaluw mensen in de techniek inspireert bij het vliegen.
Een Russisch stuntteam had een afbeelding van de gierzwaluw op de onderkant van hun vliegtuig. En ingenieur David
Lenting gebruikte dode gierzwaluwen uit vogelasielen om zijn
Roboswift gestalte te geven, een klein vliegend spionnageapparaatje in de vorm van een gierzwaluw. Verder kwam aan
de orde dat het borstbeen van de gierzwaluw 1/3 van zijn
lichaamsgewicht uitmaakt. Het is zo zwaar en stevig omdat
daar de belangrijkste vliegspieren aan zijn vastgehecht. Verder
heeft de gierzwaluw een heel flexibel kopje op een lange hals.
Bij het vliegen blijft het kopje van de gierzwaluw steeds parallel aan de aarde. De anatomie van de gierzwaluw maakt deze
vogel bij uitstek geschikt voor acrobatiek in de lucht. Tenslotte
verhaalde hij over: het ondersteboven vliegen, leeftijd en rui,
het onderzoek door de Flycatcher radar (dat uitwees dat er ’s
nachts boven het IJsselmeer grote groepen gierzwaluwen aanwezig zijn), het feit dat ringen van gierzwaluwen weinig resulGierzwaluwen bulletin
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7. Gerard Schuitemaker vertelde over een nestkast van
Waveka voor een ondiepe spouw. Zijn wens was nestkasten
aan te brengen in het Andreas-ensemble. Hij liet een nieuw
prototype nestkast zien met grofmazig gaas aan de achterkant
en slechts 8,5 cm diep, maar met in totaal wel de zelfde oppervlakte als bestaande nestkasten. Geadviseerd werd in plaats
van het gaas horrengaas te gebruiken en men vroeg zich af of
dit wel een geschikte nestkast zou zijn, omdat de dieren nauwelijks erin kunnen keren. Gerard schonk de kast aan GBN.
8. Gerard van der Kaa vertelde tenslotte over het gierzwaluwproject in Oisterwijk. Hij wilde meer broedgelegenheid
in de kerk. De kerk had al natuurlijke nestgaten en achter het
galmgat heeft hij aanvullend een deur laten aanbrengen met
8 nestkasten. Zoals de deelnemers aan de landelijke dag zelf
konden zien, waren de zwaluwen enthousiast over de nieuwe
broedgelegenheid: ze vlogen af en aan rond de toren en diverse camera’s lieten een aantal broedparen met jongen zien.
Verder is hij dit jaar begonnen met een inventarisatie van de
gierzwaluwen in Oisterwijk in samenwerking met IVN en de
Vogelwerkgroep
Noord-Brabant.

Rondleiding

Foto: M. van der Lelie

Na zijn lezing
volgde een zonnige rondleiding
door Oisterwijk,
waarbij diverse
gierzwaluwkolonies en -broedplaatsen werden
bezocht.

Bij terugkomst
in de zaal van
de kerk stond
ons een heerlijke broodmaaltijd te
wachten.

Gerard vd Kaa adviseert.

Foto: F. van Vliet
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Eerste bijeenkomst gierzwaluwgenootschap
2009 in Amersfoort
Tom Westeneng uit Woerden had het een paar jaar geleden
al geopperd: een 2e gierzwaluwdag, ná het broedseizoen, als
iedereen meer tijd had om bij elkaar te komen en ervaringen
uit te wisselen over, ja wat dacht je: gierzwaluwen en hun
specifieke problemen. Een oproep in het bulletin leverde twee
reacties op. Niet veel enthousiasme dus. De gedachte zakte
weer in de benen maar kwam dit jaar weer omhoog toen Jos
Hoekstra uit Amersfoort met Tom in gesprek kwam. Resultaat:
het gierzwaluwgenootschap werd opgericht.
Het bestuur werd geïnformeerd en gevraagd of het mocht.
Natuurlijk: 10 oktober 2009 om 10.00 uur bij Jos thuis.
Jos kreeg de namen van de leden die dit jaar en/of vorig jaar
op de landelijke dag aanwezig waren en hij voegde daar de
contactpersonen aan toe. De uitnodigingen gingen uit met het
verzoek zoveel mogelijk foto’s van ‘rare’ nestplaatsen mee te

diameter en ze moeten een hoek om – Rick Wortelboer (De
Bilt) kon niet nalaten zijn 2009 broedseizoen te laten zien, het
verhaal komt ook in het bulletin – Jan van der Rijt (Helmond)
liet zien wat hij allemaal voor elkaar had gekregen in zijn stad,
formidabel – Evert Pellenkoft (Amsterdam) liet het vervolg van
zijn presentatie zien. Door gebrek aan tijd kon dat tijdens de
ALV in Oisterwijk niet afgemaakt worden. Wat een tijd moet
hij doorgebracht hebben op het internet om al die interessante
gegevens en weetjes te verzamelen. Geweldig.
Tom Westeneng onze webmaster liet nog even zijn voor ons
gemaakte site zien. Complimenten voor het vele werk wat hij
hier ingestoken heeft. Graag ontvangt hij feedback op en aan-

Foto: M. Hoekstra

Foto: M. Hoekstra

merkingen voor de site. Overleg met hem is altijd mogelijk
Afsluitend wil ik Jos en zijn vrouw Monique bedanken voor de
gastvrijheid en de verzorging op die dag. Het is niet niks als er
zomaar 13 mensen in je huis zitten die de hele dag over maar
één vogeltje praten: de gierzwaluw.
Absoluut voor herhaling vatbaar!

nemen en andere zaken waar naar gekeken of geluisterd kon
worden, en uitvindingen.
We waren met zijn dertienen. Het werd een geweldig leuke
Marleen Andriessen
dag. Ervaren mensen en mensen die pas dit jaar met de gierzwaluw kennis maakten. Een goede mix van veel vragen en
veel antwoorden.
Het is onmogelijk om 6/7 uur praten op papier te zetten,
vandaar alleen de onderwerpen.
Kolonievogel of niet – bij een gierzwaluw is alles anders – verkeerde verzorging en voeding – Jos vertoonde een fimpje over
Zaanstad
zijn eigen kasten en het ontstaan er van en een filmpje met rare
Eervolle vermelding Stadsvogelprijs 2008
of bijzondere nestplaatsen – Hannie Nilsen (Oisterwijk) vertelZaanstad komt bijna in alle bulletins voor, de leden van de
de over het stopzetten van een door bewoners aangevraagde
Gierzwaluwbescherming Nederland afdeling Zaanstad en
renovatie en wat nu – Hans van Paddenburgh (Amersfoort)
Gierzwaluwwerkgroep Zaanstad, zijn dan ook wel heel actief.
liet zijn oude huis zien (waarin dit jaar voor het eerst gierzwaluwen broedden) en zijn nieuwe huis met nieuwe kasten waarin De groep bestaat uit 2 leden maar ze tellen voor 10. Dit bericht
had zullen verschijnen in ons vorige bulletin maar is daar om
boomklevers overnachten - Harrie van Berkel (Tilburg) liet
onbekende redenen niet terecht gekomen. We maken het dus
zijn verwisselbare camera zien, eentje die met wand en al
nu goed.
gemakkelijk van de ene in de andere kast gezet kan worden,
Wietske Kingma en Els van der Pol hebben de gemeente
afhankelijk van waar gebroed wordt. De toehoorders waren
Zaanstad met een Gierzwaluwproject 'Duurzame samenweronder de indruk (Tom zet dit op de website) – Harrie liet verking gemeente Zaanstad met gierzwaluwenwerkgroep en bouw
der zien wat er allemaal mis ging in Tilburg bij de sloop van
wereld' voorgedragen voor de stadsvogelprijs 2008. Dat is niet
een wijk in mei (met broedende gierzwaluwen en huismussen)
gelukt maar ze kregen van de jury een eervolle vermelding en
– weinig mensen zijn tevreden over het niet (willen) optreden
dat is zeker een felicitatie waard.Wietske heeft een politieke
van de AID – voorstel om eens te gaan praten met de AID –
achtergrond en als ze bijt laat ze niet los. Maar dat doet ze niet
een documentaire (2005) over Amsterdam liet zien hoe boos
alleen. Allebei geven ze lezingen, presentaties en rondleidinGerard Schuitemaker kan zijn als het mis gaat met zijn vogels
gen. Alles om de Gierzwaluw te promoten.
– Ad van Uchelen (Mijdrecht) liet zien (2007) hoe zijn kasten eerst door spreeuwen en later door gierzwaluwen werden
Marleen Andriessen
gebruikt, ze moeten door een tunneltje van 17 cm lang, 6,5 cm
2009 -2
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Dalfsen, gierzwaluw gevonden met veter in
bek en maag
Gisteravond 8 juli rond negen uur vond ik tegen een stoeprand
in Dalfsen een volwassen gierzwaluw. Uit zijn keel stak een
schoenveter die muurvast zat. Zijn veren waren ook verstrikt
geraakt in de rafels.
Voorzichtig aan de veter trekken leverde in eerste instatie geen
resultaat op. Vervolgens heb ik de vogel maar meegenomen
naar huis en een vogelasiel gebeld. Het advies was om met
een pipetje wat water in zijn keel te druppelen en het daarna
opnieuw te proberen. Na het indruppelen van wat water
opnieuw voorzichtig aan de schoenveter getrokken en ditmaal
kwam de veter gelukkig wel los. Het uiteinde dat in de maag
had gezeten was het sterkst gerafeld en had een prop gevormd.
In deze prop waren verder maar heel weinig resten van insecten te zien. De totale lengte van de veter was 31 cm. De dikte
van het niet gerafelde deel was 4 mm.
De volgende ochtend leek de vogel volledig hersteld en
gezond. Nadat rond 11 uur de meeste buien gepasseerd waren,
heb ik hem weer laten vliegen.
Ik vermoed dat de gierzwaluw de schoenveter ergens van het
wateroppervlak heeft opgepikt en heeft aangezien voor voedsel.
Is er via voedselonderzoek bekend dat gierzwaluwen hier of in
Afrika ook voedsel zoals wormen of misschien ook heel jonge
slangetjes van het wateroppervlak kunnen pakken?
Vincent Martens

Inmetselneststenen in Soest
Op 13 oktober werden 10 neststenen voor gierzwaluwen
ingemetseld in een nieuwbouw appartementencomplex aan
de Jachthoorn. Deze stenen zijn de eerste die in Soest worden
gebruikt. Bouwbedrijf Van den Hengel heeft i.s.m. IVN Soest
en GBN deze aktie ondernomen. Marcel Atheunissen en Jaap
van den Berg zijn er nauw bij betrokken geweest. Alle toekomstige bewoners hebben naast de goede voorlichting over gierzwaluwen ook van Van der Hengel het boekje 'Gierzwaluwen
& Bouwprojecten in Amersfoort' gekregen. Het was dinsdag
gelukkig een zonnige, droge dag. Zo’n 20 personen, waaronder
de nieuwe bewoners, zagen hoe wethouder Krijger samen
met directeur Smeeing van Van den Hengel de eerste steen
'inmetselde'. Van den Hengel gaat ook in andere projecten gierzwaluwstenen integreren. "Het is een klein klusje", aldus het
bouwbedrijf.
Marjo van der Lelie

Bedankt
Mijn naam is Rini Jansen en ik ben timmerman van beroep en
werkzaam bij Coen Hagendoorn in Huizen. Ik ben al een paar
jaar lid van GBN. Wij werken veel voor woningbouwverenigingen in Amsterdam.
Woningbouw vereniging de Key principaal heeft woningen
laten renoveren in de Lepelstraat, Manegestraat en de Hoogte
Kadijk in Amsterdam. Zij heeft ervoor gekozen om bij deze
projecten nestkasten op te laten hangen voor de gierzwaluw.
Aan de achtergevels bij de Lepelstraat zijn 8 nestkasten opgehangen.

Lepelstraat in Amsterdam

		

Foto: R. Jansen

Ik wil bij deze architect Jos Koopman, opdrachtgever woningbouw vereniging de Key principaal, opzichter Sheila LiesdekKleberg en natuurlijk mijn werkgever Coen Hagendoorn en de
uitvoeders Gijs Beukers en Niels Elders bedanken voor hun
betrokkenheid en inzet voor het behoud van de gierzwaluw.
Rini Jansen, Putten

Nieuwe De La Mar Theater, Amsterdam
Als bouwkundig uitvoerder ben ik weer neergestreken op een
nieuwbouwwerk. Deze keer is het het nieuwe De La Mar
Theater aan de Marnixstraat in Amsterdam, voor de Joop van
der Ende Foundation. Tot mijn vreugde is er in het ontwerp
voorzien in 'geïntegreerde' nestvoorzieningen voor gierzwaluwen. Het geheel moet nog uitgewerkt worden maar het is een
heel goed uitgangspunt.
Ik denk toch al een succesje? Mede gezien het hoge publiciteitsgehalte van dit gebouw. Wie weet wat hier allemaal uit
voort kan komen.
Hans Willemsen
P.s. De Gierzwaluwwerkgroep Amsterdam heeft zich in een heel
vroeg stadium al met deze plannen bezig gehouden en hebben
hierover contact gehad met de Joop van der Ende-Foundation.

Gierzwaluw in huiszwaluwnest

Wethouder Krijger (l.) en Directeur Smeeing (R.)
Foto: Soester Courant
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Een filmpje van ‘Hugestomper’ op YouTube van 28 juni 2009
laat zien dat een gierzwaluw een huiszwaluwnest invliegt.
Je kunt duidelijk zien dat de lange vleugels eruit steken. De
huiszwaluwen hadden het nest gebouwd in 2008. In 2009 werd
het echter gebruikt door eerst huismussen en daarna dus de
gierzwaluwen. Helaas is onbekend wat er van gekomen is.
7

Julianadorp
Gierzwaluw in pleeggezin grootgebracht
Bij Henk Post in de Jacob van der Veerstraat te Julianadorp
heeft ook dit jaar weer een kolonie van 13 gierzwaluwpaartjes
gebroed. In deze straat broeden de gierzwaluwen nog uitsluitend onder de dakpannen. Een paar kinderen brachten op 11
juli een jonge gierzwaluw bij Henk. Ze hadden de vogel midden op straat gevonden. De jonge gierzwaluw was springlevend en mankeerde niets. De vogel moest gezien zijn lengte en
uiterlijk minimaal een dag of 25 oud zijn. Hij woog slechts 32
gram. Dat hij te licht was zou kunnen kloppen als het vogeltje
al een paar dagen zonder voer is geweest en is zelf op zoek
gegaan en daarbij uit het nest is gevallen.
Het vogeltje had wel ontzettend geluk, want er rijdt regelmatig
verkeer in de straat en er lopen diverse katten rond, afgezien
van de meeuwen en kraaien.
De jonge gierzwaluw heeft Henk in een van de twee natuurlijke nesten onder de dakpannen van zijn huis gelegd. De ouders
kwamen regelmatig binnen met voedsel. Er was aan de buitenkant niets te zien van eventuele problemen in het nest.
Op een gegeven moment waren er drie kopjes onder de dakpan
te zien.

De Rudolf Steiner school te Haarlem
Afgelopen voorjaar werd ik benaderd of ik in de Rudolf
Steiner school, de Vrije school in Schalkwijk te Haarlem, een
stand wilde bemannen voor de gierzwaluwen. Dit vond plaats
op de nationale Dag van de Bouw, een dag waar op de Rudolf
Steiner school uitgebreid aandacht aan werd besteed.
Op 6 juni 2009, de Dag van de Bouw, heb ik mijn stand ingericht. Geen idee wat me te wachten stond. Echter mijn stoutste
verwachtingen werden overtroffen. Mijn gierzwaluwenstand
werd zeer goed bezocht. Ik had het de hele dag erg druk.
Wat mij opviel was het enthousiasme en de trots waarmee het
schoolpersoneel naar me toe kwam. Enthousiast en trots over
het feit dat zij in “hun” school deze fantastische nestvoorziening voor gierzwaluwen hadden opgenomen.

Foto: H. Willemsen

Foto: H. Post

In theorie zou het kunnen dat dit nestje drie jongen had en dat
het bijgelegde jong toch niet geaccepteerd werd.
Dus wachten tot alle drie waren uitgevlogen om onder de dakpannen te kunnen kijken of er eventueel een dood jong lag.
Gelukkig was dit niet het geval, zodat ik aanneem dat het
bijgelegde jong met succes door de pleegouders is grootgebracht.
De uitvliegdata van de drie jongen waren: zaterdag 1 augustus
het 1ste jong, dinsdag 4 augustus het 2de jong en zaterdag 8
augustus 3e jong.
Henk Post

Tweede druk: Gierzwaluwen & Bouwprojecten in Amersfoort
De eerste druk van mijn boekje is bijna uitverkocht. Dankzij
de financiele steun van Dierenrampenfonds is het mogelijk
gemaakt om een 2de druk te maken. In deze uitgave zijn nieuwe foto's toegevoegd en de inmiddels gerealiseerde projecten
opgenomen. De fiets/wandelroute zit standaard achterin het
boekje bijgevoegd.
Marjo van der Lelie
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De verbouwing was al in volle gang en er waren ook een aantal neststenen ingemetseld in de gevel van de gymzaal aan de
noordzijde.
Terugkijkend op een zeer geslaagde dag en vooruitkijkend naar
de gierzwaluwen die deze mooie nestkasten tot hun huis zullen
maken.
Chapeau voor de schooldirectie en de aannemer!
Hans Willemsen

Wolfheze, einde gierzwaluwseizoen 2009
Het zit er weer op. Alle gierzwaluwen zijn uitgevlogen: drie
uit de kast met de camera en twee uit het nieuwe nest. Vanaf
het moment van uitvliegen van het laatste jong (eind juli), hebben we bij ons huis geen gierzwaluw meer in de lucht gezien.
Frappant is te lezen dat in Oosterbeek (hemelsbreed hier 4 km
vandaan) gisteren 30 foeragerende gierzwaluwen zijn waargenomen.
De gegevens van de camerakast heb ik doorgegeven via de site.
Het was een merkwaardig gierzwaluwseizoen. We hebben
veel meer gierzwaluwen boven Wolfheze waargenomen, dan
ooit tevoren. En dat terwijl de reproductie de laatste paar jaar
minimaal geweest is. Er moeten dus wel vogels van elders bij
geweest zijn.Er is zeer intensief op onze kasten aangevlogen.
Vrijwel alle kasten hebben ook een of meerdere keren bezoek
gehad. En nu maar hopen dat ze komend jaar in de nieuwe
kasten gaan broeden!
Margien en Gerard Redeker
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De Bilt, een geslaagd broedgeval in een
nieuwe nestkast
Wat er aan vooraf ging…
Drie jaar gierzwaluwen onder het dak zonder succesvol broedsel en vier jaar niets. Dat was ongeveer de stand van zaken
toen ik mijn nestkast in de winter van 2007-2008 een steenachtig uiterlijk gaf (zie Foto 1). Groot was mijn vreugde toen
in juni 2008 een paartje Gierzwaluwen de nestkast betrok en
er een prachtig nest ging bouwen in de onderste kamer van de
gepimpte kast. Al het door mij in de kast gelegde hooi werd uit
de veel te grote nestplek geschoven, en in de loop van enkele
weken werd strootje voor strootje opgehaald en op de goede
plaats vastgeplakt. Uiteraard aangevuld met de nodige veertjes
en strootjes van buiten. Zo ontstond een mooi kommetje
van zo’n 8 centimeter in doorsnede. Maar resultaten uit het
verleden zijn geen garantie voor de toekomst en daarom was
het maar weer afwachten wat er in 2009 zou gaan gebeuren.
Zouden ze de winter in Afrika overleefd hebben en weer zo
enthousiast verdergaan waar ze vorig jaar gebleven waren?
Met in de onderste broedruimte van de nestkast nog steeds de
2 camera’s van GBN in de aanslag, wachtte ik af wat er zou
gaan gebeuren. De camera’s staan permanent aan (in de winter
ook trouwens). Het hele broedseizoen wordt elke paar minuten
een beeld van beide camera’s automatisch op de computer
opgeslagen.

Direct lieten beide vogels los en vloog de spreeuw weer naar
zijn uitkijkpunt op de nok, de gierzwaluw vloog uit het zicht
weg. Ik was best wel ontstemd dat zo’n brutale spreeuw zich
met een nest bemoeit waar hij (volgens mij tenminste) niets te
zoeken had. Dit geeft echter wel aan dat spreeuwen de gierzwaluwen als concurrenten van broedplaatsen zien. Terecht
waarschijnlijk. Via de camera-beelden die ik elke minuut liet
opslaan op de computer kon ik later zien dat ze rond 12 uur ’s
middags samen in de nestkast zaten. De spreeuw had dus niet
zijn zin gekregen. De tweede gierzwaluw had een tactiek om
de spreeuw te slim af te zijn: als de eerste gierzwaluw al in de
kast zat en de spreeuw op de nok op de uitkijk zat (in plaats
van een vrouwtje te lokken naar zijn mooie nest, er was geen
broedsel), vloog de tweede gierzwaluw herhaaldelijk rondjes
langs de kast, tot wel 8 keer aan toe, terwijl de spreeuw de
gierzwaluw in de gaten hield. Als de gierzwaluw dan toch de
kast in schoot, had de spreeuw het nakijken. Even later verliet
hij dan zijn uitkijkplaats.
De dagen erna zitten er ’s avonds steeds twee gierzwaluwen
op het nest (Foto 2, rechts). Overdag komen ze af en toe nieuw
nestmateriaal brengen.

Foto 2. Links: 5 mei. De eerste gierzwaluw op het nest, nu nog
alleen. Rechts: 12 mei; twee gierzwaluwen op het nest, nog erg
onrustig en vaak verschillende kanten op kijkend.

Foto 1. Nestkast aan de muur (met steen-structuur; links); blik
in de nestkast-in-aanbouw met de camera’s in de onderste verdieping (rechts; de voorste camera is van boven gericht op de
nestplaats en geeft het beeld van Foto 2).
Terugkomst
Op 5 mei 2009 zat de eerste vogel in de kast (Foto 2). Maar
daar bleef het de eerste dagen ook bij. Er vlogen toen wel meer
solitaire vogels boven de wijk rond. Na een paar dagen zag ik
twee vogels aan komen vliegen op de kast, een ging de nestkast in, maar de ander was ruim voor de nestkast al afgebogen. Ik interpreteerde dit als het meelokken van een (nieuwe)
partner naar de nestkast. De spreeuw, die 7 meter verderop
broedde (in een gierzwaluwennestkast), ging zich er ook mee
bemoeien. Hij had dat vanaf de nok van de buren eens goed
zitten bekijken (je kon zien dat hij met zijn kop de vluchten
van de gierzwaluwen volgde). De eerste keer dat ik zag dat de
tweede gierzwaluw aanhaakte (dit was op 9 mei ‘s ochtends,
de eerste gierzwaluw was net daarvoor de kast in gegaan),
vloog de spreeuw eropaf en viel de hangende gierzwaluw aan.
Gierzwaluwen bulletin
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Zaterdagmiddag 13 mei zie ik iets raars in de lucht: 2 gierzwaluwen zitten elkaar achterna, niet zoals gewoonlijk even op
elkaar afschieten en dan weer uit elkaar gaan, maar echt op 10
cm van elkaar, elke beweging volgend. Ze vliegen weer snel
uit mijn zicht. 10 minuten later zie ik hetzelfde: een gierzwaluw zit de ander (nog steeds?) dicht op de huid. Een tiental
seconden blijven ze zo in het zicht vliegen. ’s Avonds vliegt
er tot mijn verassing om half tien een derde vogel de nestkast
in. Hommeles! Er breekt een gevecht uit in de nestkast, eerst
halverwege in het zicht van de camera (zie Foto 2), daarna
meer bij de uitgang. Ook de derde vogel bemoeit zich er een
paar keer mee. Tot na 24.00 uur is te horen dat er nog twee
vogels bij de invliegopening aan het vechten zijn (vleugelgefladder en geschreeuw). ’s Ochtends zitten er twee gierzwaluwen knus naast elkaar op het nest. Een van beide vogels heeft
een duidelijke lichte plek bij de linkerwenkbrauw. Dit heb ik
niet eerder gezien. Of dit de nieuwe vogel is of dat dit in het
gevecht gebeurd is, weet ik niet. De lichte plek blijft het gehele
broedseizoen zichtbaar. Vorig jaar was een van beide vogels te
herkennen aan een lichte streep vanaf de wenkbrauw. Dit zie
ik nu niet meer. De twee gierzwaluwen op het nest gedragen
zich nu wel anders dan de twee de voorgaande dagen. Er is
meer rust. Ook het aanvliegen van beide vogels is nu gelijk, er
worden geen afleidingsrondjes meer gevlogen. Ik heb het idee
dat de oude partners toch weer bij elkaar zijn.
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gierzwaluw door de kast is gekropen en de wisseling van de
wacht heeft plaatsgevonden.

Foto 3 (L). 13 mei, 22.02 uur. Ruzie in de nestkast. Twee
vogels vechten, de derde vogel komt net van het nest (achterin
het beeld) om zich ermee te bemoeien.

Foto 6. Het eerste ei (op 20 mei) en de 2 eieren (op 22 mei).

Foto 4 (R) 14 mei, 8.08 uur. The day after the night before.
Twee gierzwaluwen op het nest, een van de twee is duidelijk
herkenbaar aan een witte plek bij de linker wenkbrauw.
De liefde …. En de gevolgen
Op 19 mei zie ik een paring in de nestkast plaatsvinden (zie
Foto 5). Nu is ook te zien wat het mannetje is: de vogel met de
lichte wenkbrauwplek.
Foto 7. 11 juni; links: de ouder kruipt voor het eerst van het
nest en het eerste jong is te zien, net uit het ei. Rechts: 12 juni;
voor het eerst is het tweede jong ook te zien. Het witte eivlies
ligt nog in het nest.
Op 11 juni wordt het eerste jong geboren. Op een gegeven
moment zit de oudervogel niet meer zo rustig op het nest, maar
via de camera is nog niets te zien of te horen. Na een paar uur
is een ouder even van het nest en is het eerste jong te zien (7).

Foto 5. 20 mei, vanaf 19.52 uur. Paring in de kast, waarna
weer uitgebreid geknuffeld wordt.
Op 20 mei is het resultaat van deze en waarschijnlijk nog
andere paringen te zien: het eerste ei is gelegd (Foto 6). Op
22 mei gevolgd door het tweede ei. Op 23 mei probeert het
mannetje nog een keer te paren, maar het vrouwtje steekt
hier een vleugel voor: hij heeft geen kans. Vanaf dat moment
moeten de vogels wennen aan het broeden: op 24 mei worden
de eieren gedurende de helft van de dag bebroed, op 25 mei
voor 2/3 van de dag en op 26 mei wordt pas de gehele dag
gebroed. Beide ouders broeden, vaak uren achter elkaar. Dit is
goed te volgen doordat ze afzonderlijk te herkennen zijn. Dit
is natuurlijk alleen het geval als ze met de kop naar de dichtstbijzijnde camera zitten. Maar doordat de camera een goed
overzicht geeft van de nestkast, en er ook nog los materiaal op
de bodem van de kast ligt, is toch goed te zien wanneer er een
10

Nu breekt voor de ouders de drukke tijd aan van jongen warm
houden en voedsel brengen. Bij het voederen krijgen de jongen
soms grote hoeveelheden voedsel in een keer te verwerken
(Foto 8). Gelukkig gaat het steeds goed. De ouders gaan
elke dag zeer regelmatig voedsel zoeken. Ook als het regent
vliegen ze uit. Er is nu vrijwel de gehele tijd een oudervogel
op het nest. Slechts af en toe is er een glimp van een jong te
zien. Vanaf dat de jongen 7 dagen oud zijn, laten de ouders
de jongen meer alleen. Met 14 dagen oud gaan de ogen open,
en zitten de jongen meer met de koppen in de richting van de
invliegopening, op de uitkijk naar een van de ouders. Ze gaan
nu ook de nestkast verkennen, met name de schuine achterwand, waar ze heerlijk tegenop kunnen klauteren en soms uren
kunnen blijven hangen. Maar: een jong dat daar hangt op het
moment dat een oudervogel binnenkomt, is geheid te laat voor
de voederbeurt.
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Foto 8 (onderaan pag. 10). Een voedering op de avond van 12
juni (de jongen zijn net 2 en 1 dag oud). Met een volle keelzak
en nog kleine jongen is het toedienen van kleine hapjes niet
altijd even gemakkelijk. Het jong krijgt het voedsel uiteindelijk
wel weggewerkt.
Fitness… en weg
Met 3 weken beginnen de jongen al meer en meer op hun
vleugels te steunen. Je ziet gaandeweg dat er meer kracht gezet 35 dagen, 39 dagen (2 jongen) en 40 dagen oud.
wordt; de vleugels trillen van de inspanning en de jongen
moeten hierna even uithijgen.
Op de foto’s (Foto 9) is mooi te zien dat ze in de ruime nestkast tegelijkertijd hun spieren kunnen oefenen. Het tweede
jong heeft eerst bijna 2 weken naar het eerste jong zitten kijken
terwijl die zijn vleugels aan het oefenen was (zie de karakteristieke poses op de middelste foto’s), voordat hij zelf ook eindelijk eens begon. Liever hing hij aan zijn poten aan de schuine
achterwand van de nestkast. Het liefste houden ze zich bij het
opdrukken ook nog ergens aan vast, zodat ze nóg meer kracht
kunnen zetten. Als ze dan hun grip verliezen, vallen ze nog wel
eens achterover (Foto 10).
Op 20 juli vliegt het eerste jong uit. Het heeft dan al twee
dagen voor de invliegopening gezeten, buiten bereik van beide
camera’s. Net voordat het uitvliegt komt hij nog even bij de
vogels achterin de kast buurten, om vervolgens naar de uitgang
te rennen. Daar blijft hij nog even zitten, terwijl de ouders, met
het tweede jong, op het nest zitten en af en toe de nek strekken
om te zien of het jong er nog zit. Om 22.40 uur, het is nagenoeg donker, zie ik de jonge vogel uit de kast komen, even
fladderen, vaart maken en over mijn hoofd wegvliegen. Het
tweede jong vliegt 2 dagen later uit, na 22.00 uur, ook na eerst
nog even bij de ouders achterin de kast geknuffeld te hebben.
Foto 10. 20 juli. Terwijl een jong op de achtergrond aan de
De ouders blijven daarna nog een nacht in de kast slapen en
wand hangt, is het andere jong, tijdens zijn laatste dag in de
hebben weer alle rust en ruimte om elkaar te knuffelen.
nestkast, fanatiek de spieren aan het oefenen. Op het een na
laatste beeld krijgt hij in de gaten dat hij achterover zal vallen,
kijkt naar rechts en trekt zijn rechtervleugel iets in. Hij weet
toch nog op zijn buik te landen.
Conclusie
Dit was het eerste succesvolle broedsel dat ik door de camera’s
goed heb kunnen volgen. Het is prachtig om de vogels te kunnen volgen in de nestkast en de jongen te zien opgroeien. De
twee camera’s (aan beide kanten van de kast), de ruimte in de
nestkast en de heldere beelden maakten het mogelijk om veel te
weten te komen. Dat de vogels onderscheiden konden worden
aan uiterlijke kenmerken was mede te danken aan de goede
werking van de camera’s en het geluk om twee paringen live te
zien gebeuren. Zonder computer om de beelden op vast te leggen was dit verhaal trouwens niet mogelijk geweest: over 2009
zijn alleen van dit broedgeval meer dan 38.000 losse beelden
opgenomen en opgeslagen, plus nog een paar filmpjes. Een
verdere uitwerking van de gegevens hoop ik in een volgend
artikel te presenteren. Op mijn website houd ik overzichten bij
van wat er tijdens het broedseizoen gebeurd is:
zie www.rickwortelboer.nl. Tijdens het broedseizoen worden
ook live-beelden op de website getoond.
Foto 9. De opgroeiende jongen; van linksboven naar rechtsonder: 3 dagen, 7 dagen, 14 dagen, 21 dagen, 28 dagen,
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Toch erg leuk om deze Afrikaanse vogel 3 maanden als gast te
hebben gehad.
Rick Wortelboer
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Wijhe
Project Wiederhorsten
In 2009 heeft de werkgroep Stadsvogels van het IVN OlstWijhe meer dan 30 nestkasten opgehangen in de Wijk Wiederhorsten in Wijhe. Deze wijk bevat de grootste kolonie gierzwaluwen met 20 tot 25 paar. Een kwart van de bewoners heeft
enthousiast meegeholpen aan dit project met het plaatsen van
de nestkasten. De actie is bedoeld om de bewoners en Salland
Wonen bewust te maken van het feit dat de wijk een unieke
kolonie vogel huisvest en om nestgelegenheid te creëren voor
de gierzwaluwen. De nestkasten zijn gefinancierd door Salland
Wonen.
Naar aanleiding van dit stuk verscheen het onderstaande artikel
in de krant. De enorme foto van mij met een nestkast zal ik u
besparen. http://www.destentor.nl/regio/salland/5262712/Nietmeer-met-de-kop-tegen-de-muur.ece
Hierop zijn weer vele reacties binnengekomen, ook van omringende dorpen als Heino, Raalte en Olst met meldingen van
mensen die ook gierzwaluwen hebben.

Project Enkweg

In 2007 heeft de Werkgroep Stadsvogels van het IVN OlstWijhe 25 ventilatiepannen Tuile du Nord geplaatst op 5 verschillende woningen aan de Enkweg in Wijhe. In de Enkweg
is een kleine kolonie aanwezig van zo’n 4 tot 6 broedpaartjes.
Na 2 jaar vol twijfel of de giertjes de pannen wel aantrekkelijk
zouden vinden zijn er dit jaar voor het eerst invliegers gesignaleerd op 3 van de 5 woningen. Vermoedelijk is er gebroed
maar dit zal pas na het broedseizoen gecontroleerd worden.
Wel was een duidelijk grotere groep gierzwaluwen aanwezig
en werden er gedurende de zomer continue 3 tot 5 vrijgezellen gezien die op zoek waren naar nieuwe nestgelegenheden.
Het leuke van deze actie is dat de bewoners erg betrokken zijn
geraakt met de gierzwaluwen. Zo worden er bij 3 andere woningen op verzoek van bewoners ook nestkasten geplaatst.

Wijhe

Op mijn eigen woning heb ik wel 5 paartjes gierzwaluwen
gehad en vermoedelijk zijn deze allen succesvol tot broeden
overgegaan. Ik hoor in ieder geval de jongen nog piepen op
dit moment. Helaas hebben ze geen gebruik gemaakt van de 2
nesten van vorig jaar waar ik de camera’s op had staan. Beide
plekken heb ik wel gierzwaluwen gezien, zelfs paartjes maar
uiteindelijk zijn die beide plekken niet gebruikt om te gaan
broeden. Volgend jaar weer beter.
Ronald Boerkamp

Eindhoven, einde van het seizoen
Op dinsdagochtend 18 augustus 2009, laat ik, zoals gewoonlijk, even de hond uit op een speciaal veldje in de buurt. Op de
terugweg naar huis zie ik iets liggen op straat wat lijkt op een
vogel.
Bij nadere inspectie blijkt het een jonge gierzwaluw te zijn.
Het beestje is kennelijk in de vroege ochtend of nacht het
nest uitgevlogen, althans heeft een poging gedaan, en is op de
grond terechtgekomen. Het is nog helemaal in tact en nog niet
aangevreten door de, in de wijk massaal aanwezige, kauwen.
Ik heb dit niet eerder meegemaakt en pak het diertje voorzichtig op om het mee naar huis te nemen.
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Daar onderwerp ik het aan een nadere studie en maak wat
foto’s. Het vogeltje is broodmager en weegt bijna niets meer.
Wat zijn het toch mooie vogels en zeker als ze jong zijn.
Een dag of tien eerder had ik in dezelfde straat nog een eenzame gierzwaluw zien aanvliegen op een huis. Ik had toen al
het idee van een (ver)laat jong. Of dit
hetzelfde is geweest, blijft onbekend.
Wat me wel opviel dit jaar dat alle gierzwaluwen snel, laatste week juli, waren
vertrokken en gezamenlijk, want buiten
de eerder genoemde zwaluw heb ik er
bijna geen meer gezien.
De ouders hebben de moeilijke keuze moeten maken van
achterblijven voor de jong(en) of toch maar vertrekken met de
grote groep mee. Over het algemeen hebben de zwaluwen toch
een sterke broedzorg maar uitzonderingen bevestigen de regel.
Al met al lijkt me 2009 een goed jaar geweest voor de zwaluw,
alleen het einde komt altijd (te) snel en is een beetje droevig.
Frans Hijnen

BUITENLAND

Vechtende gierzwaluwen
Iedereen met een camera in zijn gierzwaluwnestkast heeft wel
eens gezien dat er een indringer verschijnt en er gevochten
wordt om de indringer weg te krijgen of bezit te krijgen over de
nestplaats en daarbij op zijn nagels bijt van de spanning over
hoe dit gaat aflopen.
Deze gevechten kunnen verschrikkelijk lang duren. Hieronder
volgt een korte beschrijving van een gevecht in de inkijkkast
van Hilde Matthes in Duitsland:
Op 6 mei om 08.30 uur hoorde zij het schrille geroep van de
gierzwaluwen die al 2,5 week op 3 eieren broedden. Ze ging
kijken en zag een vogel op de eieren, 2 andere waren in een
gevecht verwikkeld, de pootjes in elkaar gehaakt rolden ze
door de kast. Dit duurde 6 eindeloze uren toen rond 15.00 uur
er een uit de kast werd gewerkt. Maar welke? De eigenaar
of de indringer? Een blik in de kast leerde haar dat de overwinnaar naast het nest zat en door de broedende vogel werd
‘geknuffeld’. Het moest wel de eigenaar van het nest zijn
anders zouden de eieren beslist zijn verwijderd. Of waren de
eieren nog niet ontdekt?
Zij vertrouwde haar oren niet toen om 18.00 uur het geroep
in de kast opnieuw begon. Er waren nu maar 2 vogels die net
als eerst door de kast rolden. De eieren lagen onbeschermd in
het nest. Dit keer duurde het vechten tot 20.00 uur. Een vogel
verdween. Later die avond waren er weer 2 vogels in de kast,
een derde hing aan de ingang maar kwam er niet in. Vanaf toen
bleef alles gelukkig rustig.
Intussen is de broedtijd van 3 weken om en zijn 2 jongen uit
het ei gekropen. Ze kon eierschalen zien en gepiep horen.
Hilde meldt nog in haar verhaal dat 10 cm naast de kast waar
zo gevochten werd een lege nestkast hangt die dit jaar niet één
keer werd bezocht. Ze had namelijk een grasspriet in de ingang
gelegd. Een straat verderop zijn ook nog 3 lege nestkasten die
door haar werden aangebracht. Maar, dat weten we intussen:
onze gierzwaluwen vinden zonder enig probleem de weg van
Afrika naar hier en dan gaat het fout op de laatste 30 cm.
Marleen Andriessen
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Antwerpen
Schijnwerpers geplaatst
Tijdens de Landelijke Gierzwaluwdag in Oisterwijk deed Wim
de Bock verslag over de afloop van het drama in de Antwerpse
havens (zie verslag op pag. 4).
Tijdens de GBN-dag heb ik het nog gehad over de kennis van
magazijnbouw en gierzwaluwen.
Lucas Bergmans (boswachter) constateerde dat er pal onder de
aangebrachte nestkasten schijnwerpers waren geplaatst. (Zie
foto).
Voor zeker twee
nestkasten per
reeks betekent
dit dat jonge
gierzwaluwen de
kasten niet op een
veilige manier
kunnen verlaten.
De dieren hebben
Foto: L. Bergmans
immers een vrije
uitvalroute nodig. Nu dreigen ze op de spots neer te komen.
Er is veel moeite en geld in de nestkasten gestoken en het zou
wel jammer zijn dat nu een aantal kasten niet geschikt worden.
Als de schijnwerpers vanonder de nestkasten worden gehaald
(maw een stuk naar links worden verschoven), is het probleem
opgelost.
De electriekers waren er van overtuigd dat de spots op de beste
plaats hingen! We hebben ze er maar onder gehangen, dan
konden de vogels er zeker in, was hun uitleg.
Ik heb dan maar gevraagd om ze ver mogelijk van de nestpaatsen op te hangen.
Zo zie je maar, je moet het op de voet volgen, anders loopt het
gegarandeerd fout.
Wim de Bock

Oxford Museum Toren 2009
Op 27 april werden de eerste gierzwaluwen rond te toren
gezien. Onderstaand een paar gegevens over de aantallen
bezette kasten per datum. Hieruit valt op te maken dat het aantal kasten dat bezet raakt snel oploopt en ook weer stopt aan
het eind van de maand mei:
- 2 mei: 2 kasten bezet
- 9 mei: 38 kasten bezet
- 16 mei: 58 nestkasten bezet
- 23 mei: 66 nestkasten bezet en 6 eieren zijn gelegd
- 30 mei: 68 nestkasten en 16 eieren zijn gelegd.
Er zijn 147 kasten in de toren. Deze zijn nooit allemaal bezet.
De vogels zijn plaatstrouw en bezetten jaarlijks hun oude
nestkasten. Het hoogste aantal bezette kasten is in juni, daarna
wordt dit weer minder Vanaf half juni tot eind juli wordt
gezien dat veel nieuwe vogels aanklampen die hopelijk het
jaar daarop weer een kast zullen bezetten. Toch blijft het aantal
bezette kasten jaarlijks redelijk gelijk.
Peter Cush
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Gierzwaluwtil
Deze gierzwaluwtil werd ontworpen door Sylvia Weber uit
Duitsland in opdracht van Vogelbescherming München als
vervanging van een neergehaalde tribune bij een ruitersportvereniging in München-Riem. Daar hadden veel gierzwaluwen
gebroed. De til werd in eerste instantie (2007) niet door de
vogels herkend als een nestplaats. Toen, in 2008, gierzwaluwgeluid werd afgespeeld werd de til onmiddellijk gevonden en in
gebruik genomen door gierzwaluwen.
De foto staat op onze website en werd door verschillende
mensen, ook uit het buitenland, bekeken. Ze waren er van
onder de indruk maar tegelijkertijd bang dat de til niet ‘hufterproef’ is. Ulrich Tigges uit Berlijn, Duitsland kwam met
instructies om de til zo veilig mogelijk te krijgen voor de broedende vogels.

Hieronder volgen een algemene beschrijving en instructies, ook
te vinden op onze website:
De totale grootte van de til is 2,50m x 2,50m en bevat 42 kasten van 20 x 40 cm groot, verdeeld over 3 etages. De hoogte
van de paal is 10 meter. De maat van de invlieggaten moet 45
mm diameter zijn en er moet een barrière aangebracht worden
om spreeuwen tegen te houden. Een kast moet toegang geven
tot de binnenkant van de til en moet gemakkelijk te openen en
te sluiten zijn.
1. De til moet dusdanig gemaakt zijn dat het 50 jaar mee gaat,
ook wat materiaal betreft.
2. De til moet op een minimale hoogte van 10 meter aangebracht worden.
3. Toegang voor onbevoegden moet niet mogelijk zijn.
4. De bevestigingspunten moeten onderhoudsvrij zijn.
5. De til moet in de schaduw staan, de temperatuur in een kast
mag niet boven de 40 graden uitkomen.
6. De bocht die een gierzwaluw van onderaf neemt om in zijn
nest te komen bedraagt ten minste 40 graden uit de verticale
lijn.
7. De nestingangen moeten beschermd zijn tegen inregenen en
predatoren, zoogdieren dan wel vogels.
8. Geen enkel deel van de totale constructie mag openingen
hebben of gemaakt zijn van gladde pijpen (plastic) waar een
vogel in vast kan komen te zitten.
9. Voor controle van de nestkasten zou een ladder aangebracht
moeten worden, die horizontaal onder de til aangebracht kan
worden bevestigd of losgemaakt.
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Gierzwaluwen verdwijnen ook uit Beijing
Nog niet zo lang geleden was het in Beijing geen zomer zonder
het constante geschreeuw van gierzwaluwen maar in de laatste
jaren wordt het steeds stiller, dit is te wijten aan grootschalige
sloop van traditionele gebouwen. Maar ook luchtvervuiling is
een grote zondaar volgens recente krantenberichten.
Oude gebouwen met binnenplaatsen, tempels en stadspoorten
waren ideale nestplaatsen voor deze acrobaten maar beton,
staal en glas heeft deze gebouwen vervangen. Dit lijkt een
ramp voor de vogels die in Beijng broeden en overwinteren in
zuidelijk Afrika.
In de buurt van de Verboden Stad werden in 1960 400 gierzwaluwen geteld. In 2000 telde een andere expert er nog
maar 80. Een vogelaar herinnert zich dat gierzwaluwen zijn
klaslokaal binnenvlogen op zoek naar een nestplaats. Nu is dat
ondenkbaar.
Gierzwaluwen, in de Chinese taal regenzwaluw of pagodezwaluw genoemd waren synoniem met de stad Beijing sinds 1417
(een bijnaam van de stad was Yanjing (swift/swallowcity). De
teruggang begon al in de vijftiger jaren toen de eerste stadspoort gesloopt werd. Tegelijkertijd werden tempels en pagode’s
neergehaald waardoor steeds minder gierzwaluwen een nestplaats konden vinden en hun aantal drastisch terugliep.
Het ergste moet echter nog komen want in de tachtiger jaren
werd rond de nog bestaande oude gebouwen netten gehangen
om te voorkomen dat vogels er konden broeden. Dit, plus een
gigantisch bos torens van beton, glas en staal zorgden er voor
dat het aantal nog verder terugliep.

“Wie nu een vogel worden wil,
Die trecke pluimen aan.
Vermij de stadt en straatgeschil
En kieze een ruimer baan.”
Jac. P. Thijsse
Bron:
'Van Vlinderds Bloemen en Vogels' door
F. Heijmans en Jac. P. Thijsse, uitgave uit 1894.

Terugkeer eerste jaar gierzwaluwen
Op het internet ontstond een discussie nadat iemand zich afvroeg waar de uitgevlogen gierzwaluwen uit Israel naar toe
gingen. Ze vliegen nl. aanzienlijk eerder uit dan de ‘onze’.
Gaan ze rechtstreeks naar zuidelijk Afrika of gaan ze misschien ergens in Europa ‘bangen’. N.b.: nieuwe leden/donateurs: ‘bangers’ zijn jonge ongepaarde/nestzoekende gierzwaluwen die op zoek zijn naar nestplaatsen en o.a. aan andermans
nestingang hangen om te kijken of de plek vrij is of misschien
gekraakt kan worden. Ze achtervolgen vaak de broedvogels. Ze
leren hierdoor welke plekken goed zijn om in te gaan nestelen.

Op bijgaande foto
is de Torre della
Meloria te zien, een
toren op een rots
in de zee waar in
1284 een zeer wrede
zeeslag plaatsvond
en meer dan 5000
zeelieden de dood vonden. Nu broeden er Vale gierzwaluwen
(Apus pallidus); veel beter dan in 1284.

Om terug te komen op de 2e zin: het is hoogst onwaarschijnlijk
dat net uitgevlogen gierzwaluwen direct op zoek gaan naar
nestplaatsen, schrijft Paul Noake. Volgens George Candelin,
Oxford Museum Tower zijn er geen bewijzen waar juveniele
gierzwaluwen naar toe gaan maar hij kan niets anders bedenken dan dat ze naar Afrika gaan nadat ze uitgevlogen zijn. De
meeste trekvogels volgen een tegen-de-wijzers-van-de-klok-in
route. Dat zou betekenen dat Israelische gierzwaluwen over
Europa naar de westkust van Iberië vliegen en vandaar links
afslaan naar het zuiden. Totdat er terugmeldingen binnenkomen
van in het nest geringde vogels kan hij alleen maar speculeren.
Het enige waarvan hij zeker is, is dat de weinige jonge vogels
die naar de kolonie terugkeerden, tenminste 3 jaar oud waren.
Zoals in een ander artikeltje al is vermeld zijn er 147 nestkasten in de toren. Zelden zijn er meer dan 65 per jaar bezet . In
goede jaren leggen de vogels 3 eieren die allemaal uitkomen.
In een slecht jaar, zoals dit jaar (2009) worden ook 3 eieren
gelegd maar de ouders gooien eieren uit het nest en slechts
1 of 2 eieren per nest komen uit. Dit jaar hadden de meeste
broedvogels maar 1 jong. Erich Kaiser reageert op dit bericht
en schrijft dat hij heel andere resultaten heeft. Eén jaar oude
vogels komen een maand later terug naar Europa dan de broedvogels, gewoonlijk half juni. Het percentage van teruggekomen
1 jaar oude vogels naar zijn eigen kolonie varieert van jaar tot
jaar maar de hoogste terugkomst bedraagt 15%. Een van deze
vogels was zelfs met de hand grootgebracht, losgelaten vanaf
zijn balkon en het jaar daarop weer teruggevangen.
Erich heeft de terugkomst gegevens in een Wordfile gezet, dit
kan nagelezen worden op onze website. (www.gierzwaluwbescherming.nl/vereniging_archief.html)

Giorgio Paesani

Vertaling: Marleen Andriessen

Het vogelnest stadion en 5 (stand)beelden geïnspireerd door
gierzwaluwen waren symbolen van de Olympische Spelen
maar eigenlijk was het vogelnest een vogelonvriendelijke constructie omdat het was omgeven door betonnen platen en dus
onbereikbaar voor vogels. Een aantal gierzwaluwen heeft nestplaatsen gevonden in en onder viaducten maar dat is minimaal.
Maar eigenlijk ziet de toekomst voor gierzwaluwen er slecht
uit.
Architecten die hier op worden aangesproken denken alleen
aan de kosten en niet aan de vogels. Wie betaalt het?
Op internet gezet door Danwel, augustus 2009 en geschreven
door Michael Rank

Livorno
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MEDEDELINGEN

GBN VERTEGENWOORDIGERS

Aankondiging Landelijke dag 2010

Deze GBN-leden zijn aanspreekpunt voor regio informatie:

De volgende algemene ledenvergadering, tevens verenigingsdag wordt 19 juni 2010 georganiseerd in het Stroomhuis in
Neerrijnen (adres: Van Pallandtweg 1). We brengen daar een
bezoek aan kasteel Waardenburg, waar de gierzwaluwpopulatie met hulp van Marjos Mourmans is gered door het aanbrengen van nestgelegenheid. Nadere informatie volgt.

Groningen
J.M. Fiedeldij Dop, Winschoterdiep 1027, 9724 GT Groningen,
(050)8518 568
R. Lindeboom, Rensumaheerd 94, 9736 AD Groningen,
(050)5425 163, rlin@home.nl
Drenthe
H. Snel, Lisdodde 13, 7944PL Meppel, (052)2261 879

Op 28 november a.s. staat GBN weer met onze stand op de
jaarlijkse SOVON-dag in 'De Vereeniging' te Nijmegen.

Overijssel
A.J. Boonstra, Oelenveerstraat 64, 7771 BK Hardenberg,
(052)3852 282, ajboonstra@home.nl
G. Smoors, Wensinkstraat 45, 7622 KR Borne, (074)2665 048
J.D. Tinholt, De Hazelaar 6, 7701 WD Dedemsvaart,
(052)3615 321, J.Tinholt@Reest-Wieden.nl
Gelderland

Op uitnodiging van onze Belgische leden zullen wij onze ALV
2011 in Essen, België houden.
Data van bestuursvergaderingen vindt u op Internet:
www.gierzwaluwbescherming.nl

OPROEPEN
Het bestuur zoekt nog vervanging voor het bestuurslid Rick
Wortelboer. Hij heeft zijn functie neergelegd. Tot zijn spijt kon
hij de taak niet meer combineren met zijn werk en gezin.
De secretaris Marleen Andriessen moet volgend jaar reglementair aftreden. Ook daar vraagt het bestuur wie zich kandidaat
wil stellen.
Als u interesse heeft voor deze belangrijke functies laat dit de
secretaris Marleen Andriessen weten!
Herhaalde oproepen
Vindt u het leuk om bij GBN-activiteiten, zoals bij beurzen,
e.d., onze stand te helpen bemensen? Laat het ons weten.
Laat ons weten als u geïnteresseerd bent in deelname aan ons
monitoringproject d.m.v. GBN-camera’s in natuurlijke nesten
(en/of eventueel nestkasten)!
Wie heeft een ervaring, vraag, visie, gedicht, afbeelding, tekening of idee mbt gierzwaluwen, dat de moeite waard is om in
het Bulletin op te nemen?
Wie kan melding doen van broedsucces in speciaal aangebrachte nestvoorzieningen: nestkasten, neststenen, dakpannen
(typen aangeven)?
Foto's van bouwprojecten met specificaties zijn altijd welkom
(kasten, architect, plaats, e.d.).
Reacties graag sturen of mailen naar de redactie!

LID WORDEN
Als u gierzwaluwbescherming belangrijk vindt kunt u lid of donateur
worden van GBN door overmaking van € 10,- op postrekening nr.
9145004 t.n.v. Gierzwaluwbescherming - Nederland te Amersfoort,
onder vermelding van: 'lidmaatschap 2010' of ‘donateur 2010’.
Het Bulletin wordt automatisch toegezonden. Donateurs kunnen desgewenst aangeven geen prijs te stellen op het verenigingsblad.
Ga voor gierzwaluwbescherming !
Geef je op als lid of donateur per e-mail, briefkaart of telefoon:
Gierzwaluwbescherming - Nederland
M. Andriessen, Fideliolaan 78, 1183 PN Amstelveen
(020) 645 52 07, secretaris@gierzwaluwbescherming.nl
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H. van Diepen, Troelstralaan 2, 8161 DS Epe, (057)861 5141
J. Kühnen, Goudenregenstraat 5, 6573 XN Beek Ubbergen,
(024)6635719 of (06)51914095, kuhnenjm@hotmail.com
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
F.C. Wortelboer, Akker 24, De Bilt, (030)2202848,
rick.wortelboer@hccnet.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. T. Dammen, Wijkcentrum Ceintuur, Gerard Doustraat 133, 1073 VT
Amsterdam, (020)4004 503
D.A. Jonkers, Koggewagen 3, 1261 KA Blaricum,
(035)5260 456, dickjonkers@tiscali.nl
Mw. E.C. van der Pol, Hanenpad 67, 1501 WC Zaandam,
(075)6121 464 janels@tele2.nl
G. Schuitemaker, Brederostraat 94-I, 1054 VG Amsterdam,
(020)6164 759
D. Tanger, Van 't Hoffstraat 124, 2014 RH Haarlem (06)51511915,
dtanger@xs4all.nl
Zuid-Holland
N. van Dam, Parkhof 14, 2922 CS Krimpen a/d IJssel,
(018)0513 975, npvandam@planet.nl
Noord-Brabant
A. Koenraadt, Molenstraat 9, 4758 AA Standdaarbuiten,
(016)5315 136
J. van der Rijt, H. Mesdagstraat 11, 5702 VK Helmond,
(0492)534 446, jpmvdrijt@hetnet.nl
Limburg
H. van de Laar, Doorvaartstraat 45a, 6443 AP Brunssum,
(045)5273 211
J. Vrehen, Tuinstraat 6, 6101 CJ Echt, (047)5482 817
j.vrehen@hetnet.nl
België
L.P. Arnhem, Alfred Delaunoislaan 21/21, B-3001 Heverlee (Leuven),
(0032) 486 63 94 44, louis.philippe.arnhem@telenet.be
W.A. de Bock, Guido Gezellelaan 13, B-2910 Essen,
(0032) 36 67 49 19, wimmekedebock@telenet.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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