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Bij de voorplaat
Evenals voor het vorige Bulletin heeft de redactie geko-
zen voor nog een artistieke uiting van Eric Houtkamp uit
Aalsmeer. Nu betreft het een Jugendstilpentekening
waarbij de gierzwaluw weer zijn inspiratiebron was.

Redactioneel
Het gierzwaluwseizoen 2003 is alweer een paar maan-
den voorbij en de vogels zijn dan ook lang en breed in
hun overwinteringsgebieden. 
De mooie zomer met veel insecten leidde tot een goed
gierzwaluwjaar. Er zijn bijvoorbeeld nesten bekend waar
een tweede legsel succesvol is uitgevlogen. Een lid uit
Harderwijk meldde 9 september als uitvliegdag. Dit
gebeurde in Mechelen zelfs op 15 september! 
In deze uitgave van het Bulletin treft u o.a. de verslagen
van onze ledenvergadering van 14 juni j.l. en de aanslui-
tende jaarlijkse landelijke dag, een samenvatting van de
lezing die daar werd gehouden door Evert Pellenkoft. 
De nieuwe voorzitter stelt zich voor. Er is een verslag
van het eerste jaar een inkijkcamera onder een
‘Mansarde dak’ in Amersfoort en nog veel ander nieuws
van onze leden.
De redactie hoopt dat al deze verhalen u zullen inspi-
reren om uw verhaal over gierzwaluwen op te schrijven
en naar ons toe te sturen.
Wij wensen u veel leesplezier met dit Bulletin.
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Bij: ‘Kunst en vliegwerk’
De gierzwaluw op de achterkant werd geschilderd door
E. Martini. Het komt uit het boek Birds of Field and
Forest, ontworpen en uitgegeven door Artis for Spring
Books, Westbook House, Fulham Broadway, London,
voor het eerst uitgeven in 1959.
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Concept Verslag Algemene Ledenvergade-
ring 2003
Marleen Andriessen (secretaris)
De vergadering vond plaats op zaterdag 14 juni 2003 in het
CNME Schothorst te Amersfoort. 
Aanwezig zijn 45 mensen, waaronder 1 donateur en 29 leden
inclusief het voltallige bestuur. 
Om 11.15 heet Hans Sanders alle aanwezigen een hartelijk
welkom en noemt een paar huishoudelijke mededelingen. Hij

Gierzwaluw Bulletin 2  jaargang 2
Even voorstellen....
Tijdens de ledenverdagering van 14 juni jl. werd ik tot uw
voorzitter gekozen. Ik ben 52 jaar, gehuwd, vader van twee
dochters en grootvader van drie kleinkinderen. 
Per 1 april jl. ben ik na 36 werkzame jaren met Functioneel
Leeftijd Ontslag bij de Koninklijke Marine, zeg maar een
soort pre-pensioen. Ik woon momenteel op Wieringen op een
steenworp van het Balgzand. Gierzwaluwen is al jaren de
vogelsoort waar ik mij voor inzet in Den Helder e.o.
Daarnaast kom je niet onder de andere zwaluwsoorten uit,
waardoor begin augustus als onze vrienden en vriendinnen
weer vertrokken zijn, de dip niet al te groot wordt. 
De doelen van het GBN:  -Kennis en ervaring delen en uitdra-
gen; -Nestgelegenheid (helpen) creëren; -Adviseren over
nestelmogelijkheden; en vooral het doel -Onderzoek doen
zònder nestverstoring, spraken mij zeer aan.
Als eerste gepromoot door Marjos Mourmans is dit laatste
doel door het vorige bestuur met veel enthousiasme opgepakt. 
Zij werden hierbij ondersteund door de leden, die elk op hun
eigen wijze, medewerking aan de doelstellingen verleenden.
Als ik zie hoe met veel enthousiasme enkele van onze leden
kans zien om met de huidige technieken prachtige beelden op
een CD-ROM te krijgen waarmee zonder verstoring tevens
kennis wordt vergaard om de overige doelen te kunnen onder-
steunen, dan weet ik dat wij op de goede weg zijn. 
Mensen en zwaluwen zijn onlosmakelijk in ons door mensen-
hand gevormde landschap met elkaar verbonden. Vandaar dat
wij niet moeten vergeten om te investeren in deze mens.
Zonder de mens geen daken voor onze gierzwaluwen of ran-
den waaraan de huiszwaluw zijn nest kan plakken. Zonder
boer- en boerin geen boerenzwaluwen in de stal en zonder ent-
housiaste vogelwerkgroepen geen oeverzwaluwwanden. Zou
de mens zich het lot van onze zwaluwen niet aantrekken, dan
zouden de aantallen zwaluwsoorten slechts een fractie zijn van
wat nu vermeld is in de ’Atlas van de Nederlandse broed-
vogels’. 
Een manier om de mens centraal te stellen is een bezoek aan
de landelijke dag. Er werden bij de laatste dag in Amersfoort
weer vele contacten gelegd en nieuwtjes uitgewisseld.
Onderling stimuleren de leden elkaar met hun bijdrage aan de
bescherming van de Gierzwaluw. Ook lieten boven het 
landelijk gelegen Centrum voor Natuur & Milieu Educatie 
’ Schothorst’ in Amersfoort enkele gierzwaluwen zich  goed
bekijken alsof zij ons willen zeggen:  'jullie doen goed werk'. 
Ik kan u aanraden om komend jaar ook aanwezig te zijn op de
landelijke dag. 

Fred van Vliet, uw nieuwe GBN-voorzitter 

vraagt of iedereen de presentielijst heeft ingevuld, of de leden
een stembiljet hebben ontvangen en legt uit hoe de documen-
tatie aanvraaglijst werkt. Hij geeft het woord aan de voorzitter
Hendrik Snel.
1. Opening 
Deze opent de vergadering en noemt de 14 afmeldingen.
(Abusievelijk werd Marjos Mourmans niet genoemd, red.)  
Hij memoreert het afgelopen jaar, het cameraproject, de work-
shop voor het plaatsen van huifjes op dakpannen, de SOVON-
dag, de Restauratiebeurs, de Ede soortenbeschermings- en 
vrijwilligersdag en de regioavonden van Vogelbescherming.
Allemaal activiteiten waarbij de vereniging actief was. De
bedoeling van o.a. de workshop is dat leden de opgedane ken-
nis weer uitdragen naar de lokale overheid, projectontwikke-
laars, aannemers en particulieren.
2. De agenda wordt vastgesteld zonder wijzigingen.
3. Mededelingen en/of Ingekomen stukken
De Belgische leden komen iets later. Er zijn geen ingekomen
stukken m.b.t. deze vergadering.
4. Het verslag van 22 juni 2002 wordt zonder wijzigingen
vastgesteld met dank aan de verslaglegger.
5. Het Jaarverslag 2002 wordt, na een korte ingelaste
leespauze, zonder vragen en wijzigingen goedgekeurd.

6. Financieel overzicht 2002 (Bij de penningmeester op te
vragen, red.) Els vdPol/Zaandam vraagt of het bestuur ook
probeert om sponsors en/of subsidiegevers te bereiken. 
Marleen Andriessen/Amstelveen zegt dat er een boekje en cd-
rom is met alle subsidiegevers in Nederland. Opvragen en deze
informatie ook doorspelen aan onze leden. Marjo vdLelie/
Amersfoort krijgt subsidie van Landschapsbeheer Utrecht.
Vragen of Landschapsbeheer Nederland ook subsidie kan
geven.
Rick Wortelboer/deBilt: hoe zijn we aan de giften gekomen?
De penningmeester Fred vdLelie/Amersfoort ligt toe dat een
gift van een aannemer komt die jaarlijks, i.p.v. zijn relaties een
cadeautje geeft, een bedrag stort op de rekening van een goed
doel. Vorig jaar waren wij dat goede doel. Deze gift hadden we
te danken aan Marjos Mourmans. 
De tweede gift komt uit Wateringen van een combinatie van
Woningcorporatie Wateringen, Bouwfonds en Weboma ter
gelegenheid van het 50-jarige bestaan van Weboma via een
van onze leden Richard van der Knaap/Wateringen, n.a.v.
advisering voor gierzwaluwhuisvesting in het project
'Essenlanden' door Marjos Mourmans.
Rick Wortelboer/deBilt: Zoek veel publiciteit. Hans Sanders/

Het nieuwe GBN-bestuur                                           Foto: J. Jonker
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Zaltbommel: Het bestuur doet wat binnen haar vermogen ligt.
De Restauratiebeurs was in deze erg belangrijk. Er is veel
belangrijke informatie opgedaan zoals een  bouw/sloopbedrijf
dat voor GBN ventilatiepannen wil gaan bewaren.
Jan vdRijt/Helmond: Heeft om publicitaire reden 'Bouwen
voor Gierzwaluwen' aan de lokale overheid en architecten/aan-
nemers overhandigd.
Wim Smeets/Bunschoten: Heeft een mogelijkheid om geld te
genereren. Hij heeft gesproken met de Head European
Marketing and Sales van Wildbird Foods, die alle spullen le-
vert aan Royal Society for Protection of Birds in Engeland en
een markt wil opzetten op het continent. Zijn idee is dat een
kast/neststeen E25,00 zou moeten kosten en voor elke (contact
via ons) geleverde neststeen/kast er een vergoeding van 
E2,50 voor de vereniging overgemaakt kan worden. De catalo-
gus komt uit eind juli met prijzen. De penningmeester zegt dat
het bestuur zich zal zich verdiepen in de subsidiewereld en
kijkt wat voor de vereniging bruikbaar is. 
7. Verslag kascommissie
Zowel Wim Smeets/Bunschoten als Reiny Pastoor/Leusden
hebben geen onregelmatigheden in de boekhouding gevonden. 
Joop van Kempen/Zaandam legt uit hoe een kascommissie
werkt. Na enige discussie over het hoe en waarom vraagt de
kascommissie de vergadering décharge te verlenen aan de pen-
ningmeester. Dit gebeurt. De volgende keer het décharge for-
mulier aan de vergadering voor
laten lezen door één van de
kascommissieleden.
8. Bestuursmutaties
Hans Sanders is als bestuurslid
en volgens rooster aftredend
maar stelt zich herkiesbaar.
Voorzitter Hendrik Snel is
aftredend en niet herkiesbaar.
De secretaris haalt er bloemen
bij en bedankt Hendrik voor
zijn werkzaamheden voor de
vereniging in het eerste jaar.
Alleen Fred van Vliet uit Den Helder heeft zich aangemeld als
kandidaat voor voorzitter. Hij stelt zich voor aan de vergade-
ring waarbij hij zegt dat juist de bescherming van de gierzwa-
luw en de controle op de vogel zonder verstoring hem bijzon-
der aantrok. Met algemene stemmen wordt Fred gekozen.
Applaus.
9. De vergadering wordt voortgezet, nu onder voorzitterschap
van Fred van Vliet.
10. Begroting 2003/2004 (Bij de penningmeester op te vragen,
red.)
Tentoonstellingsmateriaal (E1940) moet één keer worden be-
groot en niet zoals nu twee keer, als afschrijving en als uit-
gaven. Rick Wortelboer zegt dat als de wijzigingen zijn aange-
bracht wij toch nog een tekort van E600  zullen hebben.
Tom Westereng/Woerden zegt dat het beter is om ook de ca-
mera's als afschrijfpost te boeken. 
De penningmeester verontschuldigt zich voor de fouten, het is
zijn eerste jaar als penningmeester, hij zal er van leren. Hij
neemt contact op met Rick Wortelboer om de punten met hem
door te nemen.

11. Verkiezing kascommissie
Reiny Pastoor en Wim Smeets blijken bereid nog een jaar de
kas te controleren. Als reserve stellen Rick Wortelboer en
Jeannette Schenk/Amstelveen zich beschikbaar.
12/13. Leespauze/ Behandeling reglement op de vereni-
gingsstructuur (huishoudelijk reglement)
Jaap Schröder/Harderwijk: punt 3.2 …ondermeer… is wat
vaag. Hans Sanders: een lid kan ook op een andere manier in
gebreke blijven bijv. door zich te gedragen tegen onze statuten
in. Dit punt is trouwens verder opgenomen in de statuten. In
punt 4.4. toevoegen …en doet verslag hiervan in de vergade-
ring. Hans Sanders: niet doen i.v.m. privacy, wel opnemen in
de boekhouding. Akkoord.
Wim Smeets: punt 9.2 toevoegen: … echter niet in de kascom-
missie. Akkoord.
Het reglement op de verenigingsstructuur wordt hierna met
algemene stemmen aangenomen.
14. Reglement voor het verenigingsblad en de redactie
Gerard Schuitemaker/Amsterdam: artikel 8: er mogen geen
bestuursleden in de redactie van een verenigingsblad zitten, dit
om de onafhankelijkheid te waarborgen. De redactie moet
geen verantwoording afleggen aan het bestuur maar aan de
volgende ledenvergadering. Wietske Kingma/Westzaan is het
hiermee eens. De behandeling van dit reglement wordt
stopgezet. Het bestuur zal zich opnieuw bezinnen op dit regle-

ment en een herzien reglement
volgend jaar aan de vergadering
voorleggen. 
Jaap Schröder: stelt dat er geen
niet-leden in de redactie
moeten komen, en dat er mini-
maal 3 redactieleden zijn.
Op de vraag of er mensen zijn
die in de redactie willen om die
te versterken, melden zich
Gerard Schuitemaker, Margriet
de Hooge/Amsterdam en
Danny Cornet/Amsterdam.

Deze laatste zal dan wel lid moeten worden.
15. Rondvraag
Joop Alsemgeest/Uithoorn: Is er voor een tentoonstelling of
lezing in het land een voorlichtingsset aanwezig? Ja.
Els van der Pol: Een PowerPoint presentatie voldoet erg goed.
Reactie: Maar niet iedereen heeft een beamer.
Hendrik Snel/Meppel: Heeft een set dia's besteld bij Wim
Smeets die heel goed bruikbaar is. 
Danny Cornet: Stel dia's en foto's digitaal ter beschikking.
Jeannette Schenk: Hoe lang zitten leden in de redactie? Ook
dit zal in het reglement opgenomen worden. 
Joop van Kempen: Complimenteert het bestuur voor haar
activiteiten in het moeilijke eerste jaar en vraagt een applaus.
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun input en sluit
de vergadering om 13.00 uur. 
Hierna kan de eigen lunch worden gebruikt. Hij wenst
iedereen een prettige middag toe.
Het informele deel begint om 13.30. (Zie verslag pagina 5).

Betrokken leden                                                     Foto: J. Jonker
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Verslag Landelijke Beschermersdag
Joop Alsemgeest

Na de algemene leden vergadering (zie verslag hiervoor)
bestond het middagprogramma op landgoed Schothorst uit een
aantal interessante bijdragen, waarvan hier verslag.

Voordracht Erich Kaiser
Erich Kaiser staat bekend als gierzwaluwdeskundige bij uit-
stek. Hij houdt zich sinds 1966 bezig met wetenschappelijk
onderzoek naar en het verzamelen van wetenschappelijke
gegevens over Gierzwaluwen. Begon hij in 1966 met 1 broed-
paar aan zijn huis in Duitsland, nu huisvest hij 42 broedparen.
Zijn woning is aan alle kanten toegankelijk gemaakt voor
Gierzwaluwen en heeft in die 40-jarige gierzwaluwhistorie de
aanblik gekregen van een grote gatenkaas. Op alle mogelijke
plaatsen en ruimten bevinden zich nesten van broedende
vogels.
Zelfs op een omgekeerde bloempot,
geplaatst op een elektronisch
weegschaaltje, waardoor het
gewicht van de vogel op elk
moment nauwkeurig kan worden
vastgesteld. Om de temperatuur in
de nestruimten beneden de 35O C te
houden heeft hij een ventilator met
thermostaat geïnstalleerd. Hij heeft
kunnen vaststellen dat jonge vogels
gemiddeld 42 dagen nodig hebben
om uit te groeien tot het moment
van uitvliegen. Gedurende deze
periode worden de jonge vogels
uitsluitend door de ouders gevoerd
met insecten verpakt in speeksel.
De insecten worden tijdens de
voedselvlucht gevangen door ze uit de lucht te ‘snappen’; de
vogels vliegen dus niet met geopende bek, zoals eerder werd
gedacht.
Voordat de jonge vogels uitvliegen, doen ze spierstrekoefenin-
gen. Ze proberen, staande op de vleugelpunten, hun lichaam
op te tillen; lukt dat dan hebben ze een goed gewicht. Lukt het
niet dan moeten ze afvallen en weigeren ze aangeboden voed-
sel. Ze kunnen tot wel 60 gram of meer wegen. Het gemiddeld
uitvlieggewicht is 45 gram.  
Samen met een Australische onderzoeker bracht hij in 1999 bij
gevangen niet broedende gierzwaluwen 20 minizendertjes aan
voor onderzoek naar het 's nachts slapen in de lucht. De zen-
dertjes wogen 1,4 gram, hadden een reikwijdte van 8 km en
vielen na 2 weken af. Alle zendertjes hadden een eigen fre-
quentie en konden allemaal gevolgd worden. Ook uit dit
onderzoek bleek dat de vogels de nacht in de lucht doorbren-
gen.
Als onderzoeker ringt hij ‘zijn’ jonge vogels gedurende de
eerste 10 dagen; de ogen zijn dan nog gesloten waardoor de
jonge vogels niet zien wat er gebeurt en de ingreep niet als
traumatisch ervaren wordt.
Via een ingenieus aangebracht vangnet worden oudere vogels
op hun glijvlucht vanuit hun nesten opgevangen, gewogen,
geringd en daarna weer vrij gelaten.

Op deze wijze heeft Erich Kaiser gegevens verzameld van
ongeveer 300 vogels.
D.m.v. een groot aantal dia's en een video wist Erich Kaiser de
aanwezige beschermers gedurende anderhalf uur te boeien met
zijn gigantische hoeveelheid kennis, die hij in zijn leven over
de Gierzwaluw heeft verzameld.

Bijdrage Johan Tinholt
Johan vertelt op welke wijze hij van twee nestkasten gegevens
verzamelt d.m.v.infrarood camera's, die de vereniging heeft
kunnen kopen door een subsidie van het Prins Bernhard
Cultuur Fonds.
Hem is opgevallen dat de broedvogels bij hun terugkeer uit
Afrika de eerste 10 dagen praktisch geheel gebruiken voor het
oppoetsen van hun verenpak.
Belangstellenden voor camera's en handleiding kunnen bij
GBN terecht. De vereniging is vooral op zoek naar natuurlijke

nestplaatsen waar een infra-
rood bewakingscameraatje
geplaatst kan worden.
Mede bestuurslid Hans
Sanders stelt voor een
netwerk op te zetten voor het
uitwisselen van ervaring en
gegevens.

Bijdrage Evert Pellenkoft
Evert gaat uitgebreid in op
de bouw van de Gierzwaluw.
Als bioloog geeft hij zeer
gedetailleerde informatie
over de functionaliteit van
de lichaamsbouw van de
Gierzwaluw in vergelijking
met andere vogels. Hij doet

dit aan de hand van een groot aantal duidelijke sheets. 
(Zie artikel pagina 6)

Bijdrage Gerard Schuitemaker
Gerard  presenteert lesmateriaal dat speciaal is ontwikkeld
voor kinderen van basisscholen. Het bestaat o.a. uit een boek-
je, een puzzel en een mobiel. Hij kent ene mijnheer L. , die
voor GBN mogelijk van belang kan zijn bij het geven c.q.
verkrijgen van bouwkundige adviezen.

Bijdrage Danny Cornet
Stadskinderen staan, in zijn ervaring,  heel ver van de natuur
af. In het kader van kunst en cultuur vertelt hij over zijn
streven de kinderen wat meer in contact te brengen met de
natuur d.m.v. kunstzinnige en creatieve expressie. Hij laat o.a.
beelden zien van door kinderen en ouderen beschilderde
beugelkasten die daarna in de Jordaan in Amsterdam werden
geplaatst.

Bijdrage Wim Smeets
Wim vertoont een diaserie over kunstmatige nestgelegenheden
in Amersfoort en omgeving. Verder vertelt hij op welke wijze
eterniet (natuurlijk zonder asbest) nestkasten kunnen worden
ingemetseld.
Ook laat hij zien op welke wijze in de Gemeente Bunschoten
een indrukwekkende 140 meter lange oeverzwaluwwand is

Hans Sanders bedankt Erich Kaiser                    Foto: F. v. Vliet
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Gierzwaluw Nader Bekeken 
Evert Pellenkroft

Op de achterzijde van het vorige nummer stond een als piloot
getekende gierzwaluw met attributen als stofbril, horloge en
bagage; al deze zaken en nog veel meer zijn al veel verfijnder
ingebouwd bij de echte vogel. Op de gierzwaluwdag in
Amersfoort heb ik enkele anatomische eigenaardigheden en
bijzonder vlieggedrag van de gierzwaluw uitgelicht. Wat
beweegt onze vogel eigenlijk? Lichtheid is alles. Veren wegen
niets. Veel botten van het skelet zijn hol met binnenin verster-
kende dwarsschotjes. Zelfs de geslachtsdelen zijn na het broed-
seizoen gekrompen. Te zwaar zijn kan de pakkans door valken
vergroten, dus zelfs met een ei in de maak vliegen is gevaar-
lijk. De twee longen staan in verbinding met 9 luchtzakken,
'ballonnetjes' die holten in het lijf opvullen en als blaasbalg
extra zuurstof geven (20%) en voor interne luchtkoeling (80%)
zorgen. Een vogel kan immers niet zweten en heeft een
lichaamstemperatuur van ruim 42o C. De ingewanden en de
zware vliegspieren liggen tijdens de vlucht aan de borst- en
buikzijde voor een laag zwaartepunt. De torpedovormige romp
met het dikke gladde verenpak begint bij de gestroomlijnde,
lichte (niet topzware) kop, die ook al helemaal is aangepast
aan een vliegend leven. Geen oorschelpen, neusbeen, tanden of
zware kaken, maar een bedekte gehooropening, kleine snavel
en diepliggende ogen. De schedel zelf weegt 2% van het totale
gewicht van 45 gram. Er zijn speciale veren vóór en boven het
oog die als zonneklep en stoffilter kunnen fungeren, langs de
randen van de bek veren voor prooivangen en geluidsdoorla-
tende veren over het oor. De bek kan zeer wijd open en rekken
door een vierkantsbeen. De kop van het jong past erin bij het
overgeven van de speekselbal van insecten uit de keelzak.
Door een enzym in het speeksel verteren de hierin aanwezige
harde chitinedelen. Insecten worden met grote snelheid gevan-
gen door er steeds naar te happen dus niet met steeds openge-
houden bek. De iets naar voren gerichte ogen moeten zeer snel
insecten kunnen zien ook bij minder licht. De oogbol is dan
ook zeer groot en kan beschermd worden door een extra
knipvlies bij het voeren in het stikdonker. De oren hebben een
groot oplossend vermogen. Hun krijsende geluid wordt in hun
oor opgedeeld in fragmenten en heel anders opgevangen dan
wij dat doen, waardoor deze signalen genuanceerder kunnen
worden ontvangen (speel ze maar eens af op halve snelheid).
De hersenen zijn voor evenwichtsgevoel en het oriënteren
sterk ontwikkeld. Oriëntatie vindt plaats door inprenting van
de omgeving, op zonnestand en lichtsterkte, sterren, ultraviolet
licht en het kunnen onderscheiden van magnetische velden.
Onze gierzwaluwen vliegen het hele jaar door met hoogste
stand van de zon mee, dus met de meeste insecten in de lucht,
ook in Afrika. Het skelet is ook volledig aangepast aan het
vliegen. De romp heeft een zekere stijfheid tegenover de bewe-
gende vleugels, nek en staart. Ravenbeksbeen, grote schouder-
bladen en vergroeide rugwervels, grote kam op het borstbeen
voor vliegspieren, en met vliegbeweging meescharnierende
ribbenkast zijn enkele aanpassingen. De naam Apus of 'poot-
loze' is zeker niet terecht als je weet dat de pootjes, in combi-
natie met remmende vleugels en staart, klappen opvangen van
60 km per uur bij het landen. Het gespierde bovenbeen en
onderbeen (geen loopbeen) zitten langs de romp onder de

geplaatst en legt uit hoe het onderhoud in zijn werk gaat.
De langs het water aangebrachte wand  krijgt daardoor naast
zijn waterkerende functie ook nog een natuurfunctie.
Eventuele werktekeningen, kosten en andere berekeningen zijn
bij hem op te vragen. (Zie www.gierzwaluw.com bij oever-
zwaluw, red.)

Bijdrage Fred van der Lelie
Op verzoek van  kunstenares Esther Polak heeft Fred een pre-
sentatie gegeven over hoe (volgens hem) een gierzwaluw de
stad ziet. Dit in het kader van een door Esther georganiseerd
seminar tijdens Urban 2003, een congres waarin stedenbouw
centraal staat. Haar thema was de stad laten laten zien door de
ogen van een stratenmaker, een planoloog, een urban explorer,
een militair en een gierzwaluw. Hij presenteert beelden met als
fixatie de onregelmatigheden van vooral Amsterdamsedaken
als goede nestplek voor gierzwaluwen,  maar ook ‘foute’
daken die volstrekt ontoegankelijk zijn.

Bijdrage Fred van Vliet
Fred vertelt, met dia-ondersteuning, over een aantal projecten
waarmee hij de laatste paar jaren in Den Helder bezig is
geweest. Niet alleen voor gierzwaluwen maar ook voor huis-
mussen is hij actief.

Bijdrage Marleen Andriessen
Marleen laat aan de hand van een 8 minuten durend videofilm-
pje zien hoe gierzwaluwen bezig zijn in een kolonie in
Amstelveen. Er zijn daar in 1983 56 neststenen ingemetseld.
Gemiddeld zijn er 50 van bezet. Op één beeldje zie je een
jonge gierzwaluw terugwijken als een oudervogel komt
aangeraasd. Heel verstandig. Ook laat ze zien op welke
plekken zoal gierzwaluwen broeden. Het filmpje werd
gemaakt door Jeannette Schenk. Door grote inspanningen en
een goede samenwerking met de Gemeente en de woongroep
is in Amstelveen al veel tot stand gebracht.

Afsluiting
Anders dan andere jaren was er geen afsluitende wandeling
georganiseerd. De broodjes, soep en drankjes die de ‘dag-ca-
teraar’ Ingrid Nagtegaal (geholpen door Jaap Jonker en
Jeannette Schenk) na afloop klaar had staan en de ambiance
van het NME-centrum bleken een prettige manier om deze
geslaagde dag pratend en etend  mee te eindigen.
Natuurlijk wordt CNME Schothorst erg bedankt voor de
gastvrijheid!

Lunch op Schothorst                                             Foto: F. v. Vliet
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onderarm en vergroeide vingers zijn langer. De vleugel heeft
dan ook uitzonderlijk lange handpennen en korte armpennen.
Hierdoor ontstaat een combinatie van snelle slagen en zeil-
vlucht als bij valken. 

veren opgevouwen en je ziet alleen de voet met grote haak-
nagels als ze hier aan hangen …met het hele gewicht! Het zijn
geduchte wapens bij gevechten onderling of met spreeuwen en
mussen in een nestruimte. De bovenarm is zeer kort en de

Op bijgaande schetsen (naar Rothganger)
zijn enkele voorbeelden van het vliegge-
drag te zien. Bij het herhaaldelijk snel stij-
gen en dan snel met de kop schudden wordt
getracht een luisvlieg die gestoken heeft bij
de hals met de snavel te verwijderen. Ook
bij een schroefvlucht waarbij hij met de
vleugels molenwiekt en schroevend naar
beneden dwarrelt, probeert hij van zijn
plaaggeest op zijn lijf af te komen, zo
wordt gedacht. Dit gebeurt het meest rond
half juni als de jongen zijn uitgekomen en
met hen de luisvliegen (Crataerina pallida)
uit hun pop komen door warmte in de na-
bijheid. Bij het naderen van een rustig
wateroppervlak met de vleugels omhoogge-
houden schept hij in een seconde water om
te drinken en te baden en fladdert omhoog. 
Snel stijgen en fladderen is een manier om
een hoger vliegend insect te vangen. Dan is
er een serie rituele gedragingen die allen
met balts en paarvorming te maken hebben:
met trillende vleugels verticaal opstijgen
met 
si-si-si geluid om vervolgens de achtervol-
ging in te zetten. Het mannetje vliegt met
omhoog-gehouden vleugels, achtervolgd
door het vrouwtje, als seksuele uitnodiging.
Soms volgt een schijncopulatie in de lucht
of vliegt het koppel naar de nestholte om te
paren. 
Dan zijn er tenslotte nog de herhaalde ver-
zamelvluchten in de avonduren boven de
kolonie met veel dubbele 'srie'-roepen, die
van mannetjes en die van vrouwtjes. Veel
jonge vogels van vorig jaar vliegen langs
de kolonie, scheren als verkenningsvlucht
op zoek naar toekomstige nestplaatsen.
Later in de scheme-ring vliegen deze al
cirkelend tot meer dan een kilometer
omhoog voor de slaapvlucht. Dit jaar zijn
door het mooie weer veel jongen uitgevlo-
gen, heel misschien zelfs twee broedsels.
Eind juli zijn er ook luidruchtige verza-
melvluchten als opmaat tot hun vertrek dat
ons allen droevig stemt. Als cadeau zag ik
er nog een op mijn verjaardag eind augus-
tus.
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Een persoonlijke piepshow
Machteld Metzlar, Amersfoort zomer 2003

De straat waarin wij wonen, herbergt al heel lang een grote
gierzwaluwkolonie. Toen wij hier zo'n 20 jaar geleden kwamen
wonen waren wij aangenaam verrast: elk jaar rond Koningin-
nedag komen hier gierzwaluwen de zomer inluiden. Met hun
hoge gierende geluiden kondigen zij hun komst aan om als
vanouds te komen broeden. In die tijd werd dit in onze straat
eerder als een last beschouwd: vieze
vogels, die onder de dakpannen
allerlei ongedierte achter lieten, (je
kreeg er houtworm van!), auto's en
dakpannen onderscheten en de
mensen deden schrikken door hun
geluiden en vlieggedrag. Zo werd er
kippengaas tussen dakpannen en
dakbeschot gestopt om te voorko-
men dat de vogels gingen nestelen.
Maar de vogels bleven komen, elk
jaar weer, trouw als ze zijn aan hun
nestplaatsen. Ze vonden toch nog
genoeg plaatsen om wél te broeden.
Maar zoals overal in Nederland kreeg ook onze straat te maken
met een verbouwingsvirus, een opknapkoorts. Hartstikke fijn
voor het behoud van een goede woonkwaliteit, prima dat
iedereen zijn /haar huis goed onderhoudt  en aanpast aan de
eisen van de tijd. Dus de daken en muren werden geïsoleerd,
huizen werden naar achter toe uitgebreid om er badkamers in
te bouwen en de laatste jaren werden er steeds meer dakop-
bouwen geplaatst. Mooi voor het aanzien van de straat en een
fijne buurt om in te leven. 
Maar niet voor de gierzwaluwen, de kolonie werd in de loop
der jaren steeds kleiner, opvallend kleiner. Wij gingen ons zor-
gen maken. Twee jaar geleden werd er wéér een dakopbouw
geplaatst, schuin tegenover ons huis. Wij wisten dat er een
gierzwaluwnest zat dat elk jaar gebruikt werd.
Toen was voor ons de maat vol: via de vogelbescherming kwa-
men wij in contact met GBN en met Marjo van der Lelie die
zich al jaren inzette voor gierzwaluwen. Zij bleek ook in
Amersfoort te wonen en had al jaren de wens om in contact te
komen met bewoners van onze straat vanwege de grote
kolonie. Het werd een begin van een nieuw avontuur. We met-

selden eerst twee kunstnesten in onze gevel, verbeter de
wereld maar begin bij jezelf, nietwaar?
Een cd met broedgeluiden van gierzwaluwen werd in
Duitsland besteld; zgn. tweetertjes (kleine luidsprekertjes)
werden boven de invlieggaten gehangen en toen begon het
afwachten: zouden de vogels reageren?? 
Nou de vogels reageerden wel, maar alleen in de vorm van
nieuwsgierig aanhaken, langs vliegen, met veel kabaal de
tweetertjes beantwoordend, maar ze gingen niet broeden, jam-
mer genoeg. Toch werd er in de twee directe buurhuizen
gebroed en ook twee huizen recht tegenover ons hadden
bewoonde nesten. Volgend jaar misschien.    
Marjo vroeg ons of wij er belangstelling voor hadden om door
middel van een infrarood cameraatje in een bestaand natuur-
lijk nest te gaan observeren. Dit was de volgende stap in ons
avontuur.

Net op tijd, dus voor de gierzwaluwen  terug zouden komen,
werd een camera geïnstalleerd bij het nest onder de dakpannen
van ons buurhuis en aangesloten op onze t.v.
Inderdaad net op tijd, want de gierzwaluwen kwamen dit jaar
vroeg: op 24 april kwamen de eerste vogels in onze straat. 
Tot onze grote verbazing kwam al op 26 april een gierzwaluw-
paartje op het nest af. Het was regenachtig weer en er stond
een harde wind. De vogels vlogen een kwartier na elkaar bin-

nen, en brachten de nacht
meteen op het nest door. We
hadden nooit gedacht dat deze
vogels zo rechtstreeks en doel-
gericht een nest zouden
opzoeken.
Het heeft iets ongemakkelijks
om met een camera zo
onbescheiden mee te kijken
naar het gedrag van vogels op
je eigen tv-scherm. Het roept
toch iets op van door een
sleutelgat te kijken naar dingen
die je eigenlijk niet zo mag

bekijken, maar boeiend is het wel! En zo begon deze zomer
onze persoonlijke piepshow.
De ouder vogels sliepen voortaan elke nacht ( vanaf ongeveer
21.00 uur ) op het nest. Ze sliepen als een soort yin en yang-
figuurtje tegen elkaar aan.Vanaf dat moment noemden we ze
dus ook yin en yang. We zagen ze liefkozen met hun kopjes
en elkaar helpen bij het vangen van luizen tussen hun veren.
Op 6 mei was het zover: het eerste ei werd gelegd en de vol-
gende dag ook het tweede eitje. Dat kon je goed zien doordat
de vogels samen gingen foerageren die eerste dagen. Pas na
een aantal dagen begon het echte broeden, vanaf dat moment
zaten ze of samen op het nest of afwisselend alleen. Het was
moeilijk te zien hoe het met de eitjes stond. Het echte proces
van uit het ei komen kregen we niet te zien.
Maar op 27 mei konden we toch constateren dat beide eitjes
uitgekomen waren. Er waren opeens allerlei blote, kale
vogelonderdelen te zien onder de vleugels van de ouders!
Op 1 juni is het warm weer, zo'n 26° C. Beide oudervogels
vinden het klaarblijkelijk warm genoeg om de jongen even
alleen te laten, zonder hun extra warmte. Nu kunnen we dan
eindelijk alles goed bekijken: twee blinde en blote piep-

Infra-rood R-camera                                    Foto: F. v.d. Lelie
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De laatste jaren wordt gewijzigd gedrag (aankomstdatum,
broeddatum, vertrekdatum) mede in verband gebracht met kli-
maatsverandering, in het bijzonder met de oplopende tempera-
tuur. Bij Wageningen UR loopt hiernaar inmiddels een uitge-
breid onderzoek. Via het programma Vroege Vogels zijn ama-
teurs gevraagd hun persoonlijke lijstjes in te leveren. Ook
bijvoorbeeld die van bloeidata van bomen en bloemen. 
Biologen maken zich zorgen over de snelheid waarmee het kli-
maat verandert. Bij langzame veranderingen, die zijn er altijd
geweest, zijn populaties in staat zich tot op zekere hoogte aan
te passen. Bij de huidige snelheid van klimaatswijzigingen is
dat maar de vraag. Een probleem hierbij is dat gedrag niet
alleen door temperatuur bepaald wordt maar ook door andere
inwendige en uitwendige prikkels. Omdat soorten niet allemaal
in dezelfde mate op (gewijzigde) prikkels reageren, kan het
gebeuren dat waardplant, prooi en predator met elkaar uit de
pas gaan lopen. Het broedseizoen kan bijvoorbeeld een aan-
vang nemen voordat de prooipopulatie goed op sterkte is.
Andersom kan het gebeuren dat de ontwikkeling van de waard-
plant- of prooipopulatie al sterk op gang is voordat de soort die
daar sterk op aangewezen is in het broedgebied is terugge-
keerd. Een andere soort kan dan de prooi dan voor de neus van
'voormalig rechthebbende' wegkapen. Al met al kan dat ver-
schuivingen in de populatieaantallen van meerdere soorten
tegelijk veroorzaken.

Terug naar de zwaluwen. Zwaluwen eten insecten en van
insecten is bekend dat hun verschijningsdatum sterk door de
temperatuur bepaald wordt. Veel insecten hebben een bepaalde
temperatuursombehoefte om zich van ei, via diverse larvesta-
dia, via pop tot volwassene te ontwikkelen. Populair gezegd
(feitelijk ligt het namelijk iets ingewikkelder): de ontwikkeling
van een insect gedurende, bijvoorbeeld, 20 dagen van 15o C
gaat net zo snel als die gedurende 15 dagen van 20o C. Ik heb
dan ook geprobeerd om de zich wijzigende aankomstdata van
de boeren- en gierzwaluwen in verband te brengen met
dergelijke temperatuursommen. Tot nu toe waren die pogingen
tevergeefs ondanks gespeel met drempeltemperaturen en
betrokken maanden. Een probleem is natuurlijk dat je voor
zo'n analyse eigenlijk ook de temperaturen van landen
bezuiden Nederland nodig hebt. Je kunt je immers voorstellen
dat de zwaluwen op hun tocht vanuit het zuiden simpelweg het
oprukkende front van insecten (lees: bereikte temperatuursom-
men) volgen. Enfin, als ik over 20 jaar met pensioen ben, ga ik
verder met puzzelen.
Tot slot nog wat kanttekeningen. In de loop van de jaren heb ik
een soort zesde zintuig ontwikkeld voor het moment waarop

kuikens. Ach gossie wat aandoenlijk.
Het blijft warm weer, en we kunnen vaker naar de kuikens
kijken. Op 5 juni gaan de oogjes open. De ouders zorgen erg
goed voor hun jongen: ze groeien nu als kool. Ook zagen we
een van de ouders ontlasting van een jong in haar/zijn krop
opnemen en wegwerken naar buiten.
Het voordeel van dakpannen wordt ook duidelijk: er is een
plaats waar de vogels naar binnen vliegen en een plaats waar
ze naar buiten kunnen gaan.Zo zitten ze elkaar niet in de weg.
Het is er al krap genoeg, zeker nu de jongen zo hard groeien.
Bovendien is de luchtcirculatie goed, het nest is zo nooit te
warm, er waait altijd een licht briesje.
Een nadeel van het infrarood cameraatje wordt ook duidelijk:
het geeft klaarblijkelijk wat warmte af. Als we ingeschakeld
hebben dan zien we redelijk rustige slapende vogels zitten.
Maar als we langer kijken begint er een onrustig getrek van
veren, vanwege kriebel. Aanwezige luizen worden kennelijk
actief door de warmte. Vervolgens zien we veerluizen over de
veren lopen, en een plekje er onder zoeken. De vogels pikken
ernaar om ze te vangen. Je krijgt er gewoon de kriebels van
bij het kijken!
Op 7 juli zijn we zover dat de jonge vogels gaan uitvliegen. 
Al een tijdje waren ze onrustig en verkenden het terrein door
uit de in- en uitvliegopening te koekeloeren.
Toch staan we ook nu weer verbaasd te kijken: tegelijkertijd
met het uitvliegen van de jongen vliegen ook grote zwermen
mieren uit. De jonge gierzwaluwen hoeven alleen maar hun
niet geringe bekjes open te sperren en het voedsel komt
gewoon naar binnen vliegen. Lekkere vette voedzame hapjes.
Het is nu niet meer te zien wie de ouders zijn en wie de jon-
gen. We nemen aan dat de jongen nog steeds op het nest slapen
en dat de ouders dat hoog in de lucht doen, want we zien maar
twee vogels op het nest slapen.
Rond half juli zien we de gierzwaluwen alweer samenscholen,
zo te zien is het een succesvol broedseizoen geweest. We zien
's avonds een zwerm van ongeveer 40 vogels hoog in de lucht.
Wat zijn het toch een vliegkunstenaars, een genot om naar te
kijken.
Na 26 juli is het opeens weer afgelopen: de grootste groep is
alweer vertrokken. Recht tegen over ons huis is nog een laat
nest bewoond, maar na twee weken zijn ook zij vertrokken.
Volgend jaar willen we video-opnamen gaan maken, want dan
kunnen ook andere mensen mee genieten van deze bijzondere
zomerbewoners van onze straat.

Koninginnedagvogel ?
Jaap Schröder, Harderwijk

Van twee vogels, de boerenzwaluw en de gierzwaluw, houd ik
de aankomstdata al achttien jaar bij. Toen ik de data eens in
een grafiek zette viel me daarbij op dat zich met name bij de
boerenzwaluw een opvallende trend voordoet. De aankomst-
datum van 'mijn' boerenzwaluwen vindt jaarlijks gemiddeld
ruim een dag eerder plaats. Bij de gierzwaluw zat die
vervroeging er aanvankelijk ook in, maar de aankomstdatum
van deze soort lijkt zich bij mij althans rond 24 april te sta-
biliseren. 'Koninginnedagvogel' is de gierzwaluw echter al
lang niet meer.
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REGIONIEUWS
Bunschoten en omgeving
Op initiatief van de IVN Natuurwerkgroep Bunschoten is de
gemeente Bunschoten in 2003 gestart met een gierzwaluwen-
project. In dit project werden de scholen benaderd door een
tekenwedstrijd en een tentoonstelling over Gierzwaluwen in
het gemeentehuis. Daarnaast is er een subsidieregeling
ingesteld voor particulieren voor nieuwe onderkomens voor
gierzwaluwen aan privé-woningen. Elke nieuw aangebracht
onderkomen voor een gierzwaluw levert E10 aan subsidie voor
de werkgroep op.
Op 2 juli 2003 werd hierover door Wim Smeets een voorlicht-
ing gegeven in de raadszaal en tijdens deze bijeenkomst kwam
een bewoonster naar voren met de mededeling dat in haar
straat, de Verdistraat, de daken gerenoveerd werden terwijl er
volgens haar gierzwaluwen onder nestelden. Het betrof hier
huurwoningen van de Stichting Woningcorporaties het Gooi en
Omgeving. Nog diezelfde avond werd er gekeken in de
Verdistraat waar toen bleek dat er heel veel gierzwaluwen
woonden. Na contact met de gemeente werd de AID inge-
schakeld die ter plaatse poolshoogte kwam nemen. De renova-
tie aan de daken werd stilgelegd tot 1 september na overleg
met de opzichter A. Buijs van de Stichting en de uitvoerder
van het aannemingsbedrijf Heilijgers uit Amersfoort die de re-
novatie uitvoerde. De opzichter van de Stichting en de uitvoer-
der bleken bij een volgend gesprek belangstelling te krijgen
voor de Gierzwaluwen en Wim gaf hun uitleg over hoe en

met name de gierzwaluwen aankomen. Als het weer aan
bepaalde voorwaarden voldoet, heb ik zo'n voorgevoel van
'vanavond moet het raak zijn'. Met een paar plaatsgenoten heb
ik dan ook een jaarlijkse wedstrijd wie hier de eerste vogel
ziet. Dit geleidelijk aangeleerde voorgevoel kan natuurlijk
mede bepaald zijn door de trend die zich in de aankomstdata
lijkt voor te doen. Anderzijds moet ik zeggen dat ik dit zesde
zintuig voor boerenzwaluwen volkomen mis terwijl daar de
trend nog markanter is. Een tweede bron van datavervuiling
bestaat uit het feit dat ik niet alle achttien jaren op dezelfde
plek gewoond heb. Wel lagen al mijn woonplaatsen in die
periode op ongeveer dezelfde oost-west-as: Wageningen-
Lelystad-Harderwijk. Door de jaren heen heb ik alle jaren zo'n
beetje dezelfde tijd buiten vertoefd, dus dat speelt naar mijn

idee geen rol van betekenis. 
Dit soort mogelijke bronnen van datavervuiling valt alleen te
elimineren door de koppen bij elkaar te steken. Daarom doe ik
aan een ieder van jullie de oproep zijn persoonlijke lijstje van
aankomstdata van gier- en boerenzwaluw voor het einde van
het jaar naar mij toe te sturen. Bij voldoende respons maak ik
een overall-analyse en kunnen we wellicht een gezamenlijk
artikel voor een volgend bulletin schrijven. (Adres: zie pagina
15 Gelderland, red.)
Overigens heb ik niet de indruk dat de vertrekdatum van
gierzwaluwen naar achteren verschuift. Even mysterieus als
altijd waren ze ook dit jaar op een enkeling na eind juli ver-
dwenen.

Afdichting met Flexum                                           Foto: W. Smeets

Onthulling in de St Josephlaan, Amstelveen
Op 20 mei jl. werd de afronding van de renovatie in de St
Josephlaan in 2002 en 2003 gevierd met de onthulling van een
bronzen gierzwaluw aan de gevel van huisnummer 20.
Namens de Vogelwerkgroep IVN Amstelveen was bestuurslid
Jeanine van Brederoo bij de onthulling aanwezig.
De vogel werd aangeboden door de uitvoerders van het reno-
vatie project: Van Ieperen groep uit IJsselstein.
De gierzwaluw is het symbool van de straat geworden. 
Tijdens de renovatie werden op 52 plaatsen hoog achter de
dakgoot neststenen ingemetseld ter vervanging van de broed-
plaatsen onder de dakpannen. (De vogels landden onder de
dakgoot en kropen onder de pannen naar hun broedplek.) Alle
dakpannen zouden worden vervangen en er zou geen plaats
meer zijn voor de vogels. 
Met veel spanning keken we naar het gedrag van de vogels. Ze
vlogen hun vaste plek aan maar konden niet verder naar boven
kruipen. Ze vlogen paniekerig en schreeuwend in het rond. Het
is gelukkig allemaal goed gekomen. Na ca. 2 weken namen ze
hun wel zeer ruime 'woningen' toch in beslag en hebben net
zoals in andere jaren voor nageslacht gezorgd!
De Vogelwerkgroep IVN Amstelveen én
Gierzwaluwbescherming - Nederland zijn bijzonder gelukkig
met het getoonde enthousiasme van zowel de woningbouw-
verenigingen als de uitvoerder en hopen op voortzetting van
dit enthousiasme bij toekomstige projecten. 
Marleen Andriessen

Bronzen gierzwaluw                                                Foto: J. Jonker
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Handtekeningenactie in Kockengen-
In Kockengen hebben we een kleine vooruitgang geboekt op
het gebied van gierzwaluwbescherming. In deze plaats  broe-
den bij mijn ouderlijk huis al jarenlang gierzwaluwen op de
hoekgevel. Ze vliegen daar onder de eindpannen. Dit is een
zeer geliefde broedplaats bij ons in het dorp. Als de kier iets 
te smal is om in een keer in te vliegen klimmen ze het laatste
stukje omhoog. Bijzonder om te zien is dat de niet-broeders
alleen maar aanhaken bij de bestaande broedplaatsen of pre-
cies zo'n plek kiezen. Ze hebben dit 'geleerd' van de broedende
vogels. Andere kieren en openingen worden genegeerd. Soms
hangen ze wel 10 minuten aan de muur en proberen koste wat
het kost hun romp in een kier te krijgen. Dit is dan vaak op
een plek waar ze net niet in kunnen. Tijd om eens voor deze
situatie een pan te laten ontwikkelen? 
In de winter en het vroege voorjaar van 2002 hebben er reno-
vatiewerkzaamheden plaatsgevonden. Daardoor werd de
broedplaats ongeschikt. Geen paniek. Ik had voor het broed-
seizoen van 2002 netjes blokjes onder de pannen geschoven
en de giertjes hadden weer een goed onderkomen. Natuurlijk
gelijk even de nokvorst iets naar voren geschoven en naast de
bestaande broedplaats twee nieuwe pannen opgelicht.
Samen met Paul Vlaanderen van de natuurgroep Kockengen
heb ik toen een actie op touw gezet. In eerste instantie werden
alle bewoners van de hoekwoningen benaderd. Boekje mee,
gierzwaluwkalender enz. Omdat een aantal broedplaatsen
ongeschikt waren geworden vroegen wij om vrijwillige

Relaas van een tweede legsel
Zoals altijd kwamen de gierzwaluwen ook dit jaar eind april
terug van overwinteringverblijf. Elk jaar kijken mijn man en ik
daar naar uit. Het is een spannend moment als de eerste
gierzwaluw wordt gezien. Aan weerzijden van ons hoekhuis zit
onder de dakrand een gierzwaluwnest. Elk jaar hopen we dat
die 2 nestplaatsen bezet raken. Kort na aankomst van de
gierzwaluwen werd een nest bezet. De andere nestplaats was 2
weken later ook bezet. Helaas heeft dit niet geresulteerd in een
broedsel. Gelukkig ging het in het eerst bezette nest voor-
spoedig. Begin juni hoorden we heel zacht piepen van de jon-
gen en na ongeveer 6 weken, het was inmiddels half juli,
waren de zij groot genoeg om uit te vliegen. Het was toen
ineens erg stil. Toch meenden we kort daarna weer
gierzwaluwen te horen in het nest. Eerst 's avonds maar later
ook overdag. We hoorden ze niet alleen maar we zagen ze ook
regelmatig invliegen.
Misschien kwam het door de warme zomer, ik weet het niet,
maar het was een feit dat de vogels opnieuw gingen broeden.
Alles herhaalde zich. Er kwamen weer jonge vogels. Tijdens
de warme augustus maand zat ik vaak 's middags met een goed

medewerking. Dit leverde een flink aantal handtekeningen op
voor de actie 'Geen bezwaar hebben tegen creëren van een
aantal nestplaatsen op de kopgevel'. Per hoekhuis wilden wij 2
tot 3 pannen oplichten. Met deze handtekeningenlijst zijn wij
naar de woningbouwvereniging gegaan. Na diverse verzoeken
en 7 maanden verder kwam op zaterdag 12 april de inspecteur
kijken bij onze bestaande broedplaats. De beste man klom de
ladder op en constateerde dat het inderdaad meeviel. Wij had-
den al lang verteld dat gierzwaluwen geen rommelmakers zijn. 
Aan de hand van de handtekeninglijst konden we circa 20 nest-
plaatsen creëren bij ongeveer 6 woningen. De inspecteur wilde
echter in eerste instantie bij drie woningen een proeflocatie
uitzetten. Dit hield in dat we 7 pannen konden oplichten. Ach,
de weg van natuurbescherming is lang en elke winst is
meegenomen.... Nu is het afwachten tot eind mei begin juni als
de niet-broeders terug keren. Het gegier kan dan beginnen en
wij krijgen waarschijnlijk een stijve nek van het omhoog turen.
Marnix Bout

Verschoven kantpan                                                  Foto: M. Bout

waarom. Er werd afgesproken dat Wim op de eerstvolgende
bewonersvergadering van de Verdistraat uitleg zou geven over
relatie tussen Gierzwaluwen en woonhuizen. Tevens leverde
hij aan de opzichter een CD aan met daarop foto's van de
mogelijkheden van gierzwaluwnestgelegenheden in
Amersfoort. Deze opzichter vertoonde de CD aan de directie
van de Stichting die daarop enthousiast werd en besloot om in
alle verdere projecten gierzwaluwnestgelegenheden aan te
brengen. Dat had direct resultaat. In Baarn werd nieuw metsel-
werk afgebroken om er 10 Artidomus 001 stenen in te metse-
len. In Hilversum moest Wim opdraven om te overleggen met
de opzichter waar dezelfde soort stenen het beste ingemetseld
kon worden en hoeveel. In dit project van 192 appartementen
worden 50 stenen ingemetseld. Op het grote bord langs de
weg wordt vermeld, naast het feit dat er 192 appartementen
gebouwd worden, dat er ook 50 gierzwaluwenwoningen
aangebracht worden.
Op de bewonersvergadering van de Verdistraat kwam naar
voren dat de bewoners gecharmeerd waren van het feit dat hun
straat aan zoveel gierzwaluwen onderdak bood. De Stichting
besloot hierop om bij de renovatie alle bestaande
gierzwaluwnesten te laten zitten en extra 50 gierzwaluwdak-
pannen aan te brengen. Deze gierzwaluwdakpannen worden
gemaakt van de op de daken liggende ventilatiepannen. Deze
zijn overbodig geworden daar er een verhoogde, ventilerende
nok wordt aangebracht. Uit de ventilatiedakpannen wordt het
kuststof rooster gehaald en de grote ruimte wordt op maat
gemaakt door middel van Flexum, een kneedbare massa die in
verschillende kleuren verkrijgbaar is.
Wim Smeets
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ankeren werden
speciale dak-
panhaken
gebruikt.
Tussen de
nieuwe dakpan-
nen werden de
12 gierzwaluw-
dakpannen
geplaatst.
Twee van de
drie gaten in het
dakhout zijn

dicht gemaakt.
Het derde gat is afgesloten met een speciaal voor de gier-
zwaluw gemaakte inkijkkast. Als er gierzwaluwen in deze
inkijkkast gaan broeden wordt er een camera ingebouwd zodat
de vogels zonder verstoring gevolgd kunnen worden op b.v. de
video. Om 17.00 uur was het nokdakje gerenoveerd.De zolder
zal niet meer een gierzwaluwval maar voor de volgende 70
jaar een duurzame nestgelegenheid voor de gierzwaluwen zijn.
Fred van Vliet

Gierzwaluwen onder sneldekpannen
Tijdens de Restauratiebeurs in Den Bosch in mei van dit jaar
kwam de heer Steenman uit Pijnacker langs om een praatje te
maken. Hij vertelde dat hij al jaren gierzwaluwen onder zijn
sneldekpannen had broeden. Nou weten we allemaal dat als er
sneldekpannen op daken liggen er geen mug onder kan laat
staan een gierzwaluw. Toch lukt het de gierzwaluwen steeds
vaker om er een plekje te vinden. En dat werd ook duidelijk
toen we foto's bekeken die de heer Steenman had meege-
stuurd. Het is duidelijk te zien dat een aantal pannen is gaan
schuiven waardoor er wat ruimte is ontstaan. Zijn huis staat er
al sinds 1969 en ook hier heeft de tand des tijds toegeslagen.
Gelukkig maar. Op meer daken is te zien dat deze sneldekpan-
nen niet het eeuwige leven hebben en uiteindelijk toch plaats
bieden aan gierzwaluwen. (Zie foto op pagina 11)
Marleen Andriessen

Eindelijk succes!
In 1998 hebben we 6 zelfgemaakte houten nestkasten voor
gierzwaluwen onder het overstek van ons huis opgehangen.
Een van de kasten werd direct in beslag genomen door een
paartje spreeuwen.
In 1999 besloten we om de houten kasten te vervangen door 3
houtbetonstenen. Eigenlijk zijn deze blokken om in te metse-
len maar door beugels te gebruiken konden ze toch hangen. 
De houtbetonstenen werden dat jaar bezet door mussen en één
door hommels. Gierzwaluwen waren in die tijd helemaal niet
geïnteresseerd in onze kasten. Er was ook geen broedgeval in
onze (bosrijke) buurt bekend.
In 2002 hebben we de platte bovenkant van de houtbetonste-
nen tot het dakbeschot opgevuld met houtenkasten. Ons idee
was dat gierzwaluwen het niet prettig vinden als er vogels op
hun neststeen gaan zitten. Een enthousiast spreeuwenpaar lukte
het met veel moeite in een steen te komen. Mussen hadden dit

Nieuw dak op Lutherse kerk
Tijdens mijn inventarisatieronde fietste ik langs de Lutherse
kerk in Den Helder en daar hoorde ik onder de dakpannen
van het kleine nokdakje geschreeuw van een gierzwaluw.
Het dak, met zijn Muldenpannen, was er slecht aan toe. Ik
heb hierover direct contact opgenomen met het kerkbestuur.
Zij stonden zeer positief tegenover mijn voorstel om het dak
te renoveren en er dan gelijktijdig gierzwaluwdakpannen op
aan te brengen.   
Tussen de eerste afspraak en de daadwerkelijke uitvoering
heeft ca.  anderhalf jaar gezeten.
In het kader van een soortbeschermingsplan heeft  Provincie
Noord-Holland elf speciale blauwe OVH gierzwaluwdak-
pannen  vergoed. De overige 90 OVH dakpannen, nieuwe
nokpannen met toebehoren, dakpanlatten en een hoogwerker
werden geregeld door Jaap de Klerk en Henk Riemers. De
zoon van Henk Riemers, Robbert Lukkien, Piet Vlasman en
ondergetekende verleenden hand en spandiensten. De koster
van de kerk, de heer de Wit, verzorgde het onderdak en de
koffie. Om 8.30 uur werd begonnen met het plaatsen van de
wel heel flink uitgevallen hoogwerker. De hoogwerker werd
schuin op de weg geplaatst, het verkeer kon er nog net langs.
Het dak was nu bereikbaar. Er werden enkele dakpannen
weggehaald om de situatie onder de dakpannen te kunnen
bekijken. Wat vooral opviel was de grote hoeveelheid nest-
materiaal op de panlatten, goed voor drie afvoerbakken
afval. De panlatten en het dakhout waren rijp voor de sloop.
In het dakhout zaten drie gaten. Op het zoldertje daaronder
vonden we drie geheel uitgedroogde gierzwaluwen. Zij
waren waarschijnlijk door de gaten naar binnen gekomen en
konden de uitgang niet meer vinden. Deze vondst, hoe
tragisch ook, leverde wel het bewijs dat er daadwerkelijk
gierzwaluwen onder de dakpannen zaten. 
De dakpannen en de nokpannen moesten geheel vervangen
worden. De gave Muldenpannen werden als reservepan voor
het andere gedeelte van de kerk bewaard. Op de nieuwe pan-

latten werd oud
nestmateriaal ge-
propt om het voor
de gierzwaluwen bij
terugkomst zo aan-
trekkelijk mogelijk
te maken. Om de
dakpannen goed op
hun plaats te ver-

Nieuwe inkijkkast               Foto: F. v. Vliet

Lutherse kerk Den Helder                    Foto: F. v. Vliet

boek op het grasveld naast ons huis. Hier vandaan kon
ik de vogels goed observeren. Regelmatig zag ik een
gierzwaluw in en uit de nestopening vliegen om de
jongen, die duidelijk hoorbaar waren, te voeren. Eind
augustus zaten de jongen nog steeds in het nest en
werden ze op gezette tijden door de ouders gevoerd.
Dit is doorgegaan tot 8 september. 's Avonds hoorde ik
de vogels nog gezellig keuvelen op het nest.
De volgende morgen, 9 september, was het stil, ook
later op de dag. Volkomen stil. De jonge gierzwaluwen
en hun ouders waren vertrokken.
Alice Lentes, Harderwijk
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jaar meer interesse in ons pannendak. Inmiddels probeerden
we met het geluid van de gierzwaluw CD van Ingrid
Nagtzaam gierzwaluwen te trekken. De eerste vogels kwamen
algauw langs gevlogen. De spreeuw werd zenuwachtig als hij
ze zag aankomen. Snel werden dan de eigen jongen gevoerd
en daarna trok de spreeuw zich terug in een van de andere ste-
nen om van daaruit de
gierzwaluwen te laten zien dat
alles bezet was. Een prachtig
gezicht hoe deze spreeuwen
hun territorium aan het verdedi-
gen waren. Ondanks dit gedrag
kwamen twee gierzwaluwen
polshoogte nemen in een van
de stenen. Er ontstond een
gevecht met de spreeuw. Als
een gierzwaluw in een steen zat
ging de spreeuw er ook in en
hield de gierzwaluw echt vast
aan zijn vleugels als deze eruit
probeerde te komen. Het geluid
hebben we niet meer gebruikt, er was immers een gierzwaluw
geïnteresseerd in een van de stenen. Na de broedperiode van
de spreeuw heeft het kersverse gierzwaluwpaar zeker een aan-
tal dagen en ook nachten in de steen doorgebracht. Ze werden
steeds handiger om naar de invliegopening te vliegen en nu
vlogen ze als een speer rechtstreeks naar binnen. In het najaar
hebben we besloten om alle kasten schoon te maken en de
invliegopeningen tijdelijk met proppen dicht te maken. 
Eind april 2003 zijn die proppen weer weggehaald. Niet lang
na deze actie was het nestblok dat vorige jaar goed bevonden
was door een gierzwaluwenpaar bezet. Het in en uit vliegen
ging zo geruisloos dat we ons af en toe af vroegen of de
vogels er nog wel waren. Er meldden zich nog twaalf andere
vogels die kennelijk aangetrokken werden door deze

gierzwaluwen. Op 21, 22 en 23 juni was het een drukte van
belang bij de nesten. De vogels vlogen al schreeuwend langs
en probeerden in te vliegen. De oudere vogel die op zijn nest
zat reageerde met terug schreeuwen. Telkens weer probeerden
de gierzwaluwen om in een nestkast te komen. Het werd van
elke kant geprobeerd. Alle kasten werden bekeken. De vogels

vertoonde ook tegen elkaar een agressief
gedrag. Soms bungelde er zelfs een
gierzwaluw buiten de neststeen omdat
hij vastgehouden werd door een vogel in
de steen. Het was een haast nerveus
zoeken naar nieuwe nestplaatsen. Een
prachtig gezicht omdat zomaar vanaf je
tuinstoel te kunnen gadeslaan.
Na 26 juni vertoonden de vogels een
ander gedrag het leek wel of ieder paar
zijn toekomstige nestplaats heeft gean-
nexeerd. De vogels vlogen nu ook zon-
der moeite rechtstreeks de vliegopenin-
gen in. Ze waren niet meer luidruchtig
maar kwamen iedere dag even contro-

leren of alles naar wens was. De rust was terug gekeerd en de
gierzwaluw met jongen bleef een paar keer per dag voeren.
Toen de jongen groter waren bleven de ouders zelfs aan de
buitenkant van de houtbetonsteen hangen om ze te voeren. Af
en toe zag je kopjes van de jonge vogels bij de invliegopening.
Helaas hebben we de jonge gierzwaluwen niet zien uitvliegen.
Volgend jaar gaan we dit nest in de gaten houden met een
camera zodat hun gedragingen vastgelegd kunnen worden.
Deze winter worden de open plekken tussen de nestkasten
opgevuld met  nieuwe nestelplaaten.
Als alles goed gaat met de terugkeer van de gierzwaluwen
worden komend jaar misschien na 6 jaar al onze kasten bezet.
Marjo van der Lelie, Amersfoort

KORTE BERICHTEN
Vroege Vogels Jubileumdag
GBN was zondag 28 september uitgenodigd om de Vara's
Vroege Vogels Jubileumdag mee te vieren in het recreatiebos
Berg en Dal in Apeldoorn. Veel organisaties die zich
bezighouden met de bescherming van flora en fauna waren
aanwezig. Het feestterrein was verdeeld in 'eilanden', die elk
een eigen thema hadden. GBN stond op het eiland  'Nieuwe
natuur' in de tent van Vogelbescherming Nederland. Op dit ter-
rein was een doolhof gemaakt waar kinderen doorheen konden
lopen met een vragenlijst. Er waren doorkijkjes gemaakt met
daarin een voorstelling die antwoord op de vragen gaf. De
GBN vraag luidde: 'Wat heeft de gierzwaluw nodig als ze in
Nederland zijn?' Fred van Vliet had als voorstelling een echt
pannendak gemaakt met in een gierzwaluwpan een volwassen
vogel en onder een open gezaagde pan op de panlatten een
gierzwaluwnest met eitjes. Boven het dak vlogen papieren
gierzwaluwen. 
GBN had de stand aangekleed met de informatieve prachtige
fotoborden, tafel met informatie, verschillende nestkasten,
neststenen en gierzwaluwdakpannen.Er was de hele dag erg
veel belangstelling voor onze stand. Er was interesse voor de

gierzwaluwen. Er werd informatie en advies gegeven en
geluisterd naar de vele verhalen van de aanwezige GBN-leden
over de Gierzwaluw. 
Ondanks het bewolkte weer zijn er 40.000 bezoekers geweest
op deze feestelijke dag. Het was voor GBN een vermoeiende,
maar succesvolle dag.
Marjo van der Lelie

Huize van der Lelie                               Foto: F. v.d. Lelie

De tent van Vogelbescherming                              Foto: F. v.d. Lelie
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Landelijke herfst
De zwaluwloze hemel
staat als een leeg gehunker
over het grijs moeras;
alleen de oevers schuimen,
een nymph oogst door pluimen.

Bertus Aafjes
"Het Gezicht van de Muze"
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Verenverlies
Marleen Andriessen hoorde deze zomer dat een jonge
gierzwaluw tijdens het handmatig grootbrengen vleugel- en
staartveren verloor. Zij vroeg Erich Kaiser of hij dit verschijn-
sel kende. Dit is zijn antwoord. 
'Als op het nest een gierzwaluwjong zijn veren verliest, wat bij
natuurlijke broedsels vrijwel nooit gebeurd, is het onvermijde-
lijk verloren, omdat zelfs als er nieuwe veren zouden groeien,
geen ouder een dergelijk jong voor minstens nog eens 8 weken
zou voeren! Het jong zal overigens niet op het nest blijven als
het uitgegroeid is. Het zal zijn instinct volgen en het luchtruim
kiezen. Hoe kan het weten dat de vleugels hem niet kunnen
dragen? 
Soms zie je dit verenverlies bij met de hand groot gebrachte
jongen. De oorzaak is vaak dat er verkeerd voedsel gegeven
wordt (vlees of iets dergelijks i.p.v. insecten).
Sommigen houden desondanks soms deze ongelukkige vogels.
Het lukt dan wel eens dat er nieuwe veren gaan uitgroeien. Het
is dan pas in oktober of nog later dat men zulke vogels in

Anti-spreeuwen
Op de vragen van Edward Mayer aan Erich Kaiser wat volgens
hem de beste afmetingen voor de invliegopeningen zijn en of
je een lange plastic pijp kan gebruiken om spreeuwenvolk
tegen te gaan, gaf Erich deze reactie.
'Mijn kolonie gierzwaluwen was dit jaar erg succesvol. Ik heb
140 jongen op het nest geringd, inclusief de jongen die bij ver-
schillende vrienden in nestkasten zaten. In het net dat aan het
huis hangt heb ik 113 gierzwaluwen gevangen, 37 van hen
waren al geringd en 76 heb ik geringd voordat ik ze weer liet
vliegen. Ik gebruik ronde ingangen naar de nestelplaatsen van
50 mm of gaten van 40 bij 60 mm die over het algemeen wor-
den gebruikt.
Er komen geen vogels (geen spreeuwen maar ook geen
gierzwaluwen) in te lange plastic pijpen die naar de nestplaats
gaan. Geen vogel durft in een pijp te kruipen waar hij niet in
kan draaien. Als het donker is in de pijp kan de vogel niet zien
dat er achter de pijp een goede mogelijkheid is om te draaien
en in de pijp is er geen mogelijkheid om een nest te maken. Als
de vogel probeert om achteruit te lopen gaan zijn veren
opstaan, helemaal als de binnenkant van de pijp ruw is, de
vogel blijft dan vastzitten.
De anti spreeuwen ingang zoals ik die gebruik is 10 cm breed
en 33 cm hoog. Gierzwaluwen kunnen met hun korte pootjes
daar gemakkelijk in draaien terwijl spreeuwen met hun lange
poten het moeten opgeven. Neem geen plastic pijp want de
gierzwaluw kan dan geen houvast vinden met zijn klauwtjes op
de gladde binnenkant.'

VRAAG en ANTWOORD

Spanje kan proberen te laten vliegen. Als je ooit hebt gezien
hoe wanhopig jonge gierzwaluwen na 42 dagen hun nest willen
verlaten is het voorstelbaar dat je de jonge vogels treitert om ze
nog 6 tot 8 weken langer te houden. Als zij zelf de keus kon-
den maken zouden ze liever dood gaan!
Ik heb vaak late (natuurlijke) nesten die pas eind september
uitvliegen. Mijn ervaring is dat zelfs de broeders van een
dergelijk laat legsel het volgende voorjaar niet terugkomen. Als
zelfs ervaren vogels nauwelijks onder deze conditie kunnen
overleven hebben onervaren jongen volgens mij helemaal geen
kans om te overleven.
Jonge vogels vliegen twee keer naar Afrika met hetzelfde
verenpak dat ze hun op het nest hebben gekregen. Daarna gaan
ze deze pas ruien.
Als de jonge gierzwaluwen hun veren vroegtijdig verliezen
hebben ze geen enkele kans op overleving.'

Dieren in de Woonomgeving
Fred van Vliet ontdekte een interessant boek van Het Neder-
lands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie BV (NIBE):
''Dieren in de Woonomgeving, de bevordering van de huisves-
ting van niet-huisdieren in de woonomgeving''; 64 bladzijden;
auteur Dr. Ir. Michiel Haas; ISBN 90-74510-08-6; NIBE
Publishing, postbus 229, 1400 AE  Bussum, tel. 035-6948233,
www.nibe.info.
De Gierzwaluw wordt daarin prominent behandeld en er wordt
b.v. in gesteld dat gierzwaluwen gevels niet bevuilen.
Fred beveelt het werkje aan voor de leden die adviseren aan
gemeenten, architecten, enz. om als referentie te gebruiken.
Zijn boekbespreking staat op: www.gierzwaluw.com.

Krantenartikelen
In het Vakblad voor bouwplaatspersoneel 'Bouwen Nu' van
augustus j.l. stond een artikel hoe een dakpan tot gierzwaluw-
dakpan is aan te passen. Naar aanleiding hiervan kreeg GBN
diverse informatie-aanvragen.

Het dagblad voor de bouw 'Cobouw' besteedde op 1 juli 2003
aandacht aan de gierzwaluw die door een vaak kleine aanpas-
sing in de nieuwbouw geholpen kan worden bij het vinden van
een nieuwe nestplaats. U kunt deze artikelen nalezen op de
website: www.gierzwaluw.com

Geluid uit Rijswijk
Vanmorgen, 4 mei, hoorde ik de eerste skri-skriee; er zijn zes
zwaluwen die rondcirkelden, waarvan zeker een het broedhok-
je invloog. Sinds de renovatie in onze wijk zijn er broedkasten
opgehangen, waarvan al een aantal jaren dapper gebruik
gemaakt wordt door deze vogeltjes. Van mijn neef, die voge-
laar in Haastrecht is, heb ik gehoord dat hij midden april al de
eerste gierzwaluwen heeft waargenomen. Ik vind het leuk dit
even te melden.
Mw. Freddy M. Pondman-Kleyheeg, Rijswijk
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Deze GBN-leden zijn aanspreekpunt voor regio informatie:

R. Lindeboom, Rensumaheerd 94, 9736 AD Groningen,
(0505)425 163, rlin@planet.nl 

H. Snel, Pr. Bernhardsingel 7, 7941EX Meppel, (0522)261 879

E. Pullen, Rembrandtstraat 82, 7771 XJ Hardenberg,
(0523)264 048, egbert.pullen@hetnet.nl
G. Smoors, Wensinkstraat 45, 7622 CR Borne, (0472)665 048
J.D. Tinholt, De Hazelaar 6, 7701 WD Dedemsvaart,
(0532)615 321, J.Tinholt@Reest-Wieden.nl

J.J. Schröder, Meckelenburglaan 9, 3843 BH Harderwijk,
(0341)416 324, schroder.zoomers@freeler.nl 

Mw. M. van der Lelie, P.J. Troelstralaan 44, 
3818 KT Amersfoort, (0334)613 630, cf.vanderlelie@hccnet.nl
W. Smeets, Bachlaan 111, 3752 HG Bunschoten,
(0332)983 147, smeets.foto@hetnet.nl 

N. van Dam, Parkhof 14, 2922 CS Krimpen a/d IJssel,
(0180)513 975, npvandam@planet.nl 
E.J. Kriele, Kikkerveen 249, 3205 XB Spijkenisse,
(0181)641 153, ejkriele@ejkriele.myweb.nl 

J.F.M. Alsemgeest, Elbe 9, 1423 CV Uithoorn, (0297)563 394
Mw. M.H. Andriessen, Fideliolaan 78, 1183 PN Amstelveen,
(0206)455 207, gbn-ned@planet.nl 
Mw. A. van den Berg, Van 't Hoffstraat 120, 2014 RK Haarlem
(0235)244 549, centrum@carolinabont.com 
J.M. Fiedeldij Dop, Zuideinde 9a, 1551 EA Westzaan,
(0204)206 567
D.A. Jonkers, Koggewagen 3, 1261 KA Blaricum,
(0355)260 456, d.jonkers@12move.nl
Mw. E.C. van der Pol, Hanenpad 67, 1501 WC Zaandam,
(0756)164 043, e.c.van.der.pol@freeler.nl 

G. Prang, St. Bavodijk 12, 4504 AA Nieuwvliet,(0117)371 454

A. Koenraadt, Molenstraat 9, 4758 AA Standdaarbuiten,
(0165)315 136
Mw. M. Mourmans-Leinders, Zundertseweg 84, 4707 BP
Roosendaal, (0165)535 810, marjosmourmans@planet.nl 
Mw. I. Nagtzaam, Lindestraat 67, 4731 CM Oudenbosch,
(0165)315 565, nagtzaamingrid@hotmail.com 
J. van der Rijt, H. Mesdagstraat 11, 5702 VK Helmond,
(0492)534 446

Th. Kockelkoren, Tegelseweg 73,  5912 BB Venlo,
(0773)518 197, th.kockelkoren@ps.nl 
H. van de Laar, Doorvaartstraat 45a, 6443 AP Brunssum,
(0455)273 211 
J. Vrehen, Tuinstraat 6, 6101 CJ Echt, (0475)482 817
j.vrehen@hetnet.nl

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 
W. Steinrüch, Postbus 38, B-1630 Linkebeek
E. Pultau, IJzerleen 39-3, B-2800 Mechelen

LID WORDEN

OPROEPEN

MEDEDELINGEN

Herhaalde oproep
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 aange-
brachte nestvoorzieningen: nestkasten, neststenen, dakpannen?

Wie heeft positieve ervaringen met geluidsexperimenten?

Wie heeft informatie over de architecten, bouwbedrijven, pro-
jectontwikkelaren, aannemers die zich met nestvoorzieningen
bezighouden of dit in het verleden hebben gedaan?

Reacties graag sturen of mailen naar de redactie!

Drenthe

Als u gierzwaluwbescherming belangrijk vindt kunt lid of
donateur worden van GBN door overmaking van E10,-
op postrekening nr. 9145004  t.n.v.
Gierzwaluwbescherming - Nederland te Amersfoort,
onder vermelding van: 'lidmaatschap 04' of ‘donateur 04’. 

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 
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Meld de redactie eventuele foute gegevens in deze lijst;
zo ook als u op of van deze vertegenwoordigerslijst wilt.

Project camera-monitoring
Laat ons weten als u geïnteresseerd bent in deelname aan dit
project d..m.v. het gebruik van GBN-camera’s in natuurlijke
nesten (en/of eventueel nestkasten)!

Vooraankondiging Landelijke dag 2004
Tijdens de bestuursvergadering van 6 september is als datum
voor de Algemene ledenvergadering en de Beschermersdag
2004 5 juni 2004 vastgesteld. De keuze van de plaats is op
Helmond gevallen. Met dank aan Jan van der Rijt.

GBN is door SOVON uitgenodigd om op 29 november 2003
in Concertgebouw de Vereniging te Nijmegen een stand te
verzorgen tijdens de jaarlijkse Landelijke SOVON-dag.
Vanzelfsprekend geven we gehoor aan deze uitnodiging.

Noord-Brabant

Meehelpen
Vind u het leuk om bij GBN-activiteiten, zoals bij beurzen,
e.d. , onze stand te helpen bemensen? Laat het ons weten.  

Tekenaar gevraagd
Welke tekenaar of ontwerper wil meewerken met het vernieu-
wen van GBN-documentatie? Informatie via de redactie.



Kunst en vliegwerk


