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De tekening op de voorpagina is van Erik Houtkamp.
Het stelt het huis van zijn moeder voor. Er broeden
boerenzwaluwen, voor ons heeft hij er een paar
gierzwaluwen bij getekend.

Redactioneel
Het is een lange nazomer geweest in 2005. In september
en oktober werden weerrecords gebroken. Af en toe
dacht je waarom zijn de gierzwaluwen zo snel uit ons
land vertrokken. Waarom niet nog een tweede nestje?
Eind november kwam een eind aan al het mooie droge,
relatief warme weer. Van de een op de andere dag was er
een weersomslag. Het stormde en er viel veel regen. Wat
goed om dan te weten dat onze gierzwaluwen al lang en
breed in hun overwinteringsgebieden waren. Dit jaar
was er maart nog vorst, koude wind en zelfs een beetje
sneeuw. Alleen bij flinke opklaringen dacht je aan de
terugkerende gierzwaluwen. 
Eindelijk is het prachtig lente weer geworden. De broed-
paren zijn weer terug en volop doende met de reden van
hun terugkeer: de voortplanting  
Voor u ligt het voorjaarsnummer van ons Bulletin met
daarbij o.a. een uitnodiging om op 10 juni naar onze
ledenvergadering/ledendag in De Bilt te komen. Dit jaar
zijn we te gast op landgoed Oostbroek. Wij hopen u daar
op 10 juni te kunnen verwelkomen.
In dit bulletin hebben we de kopij van het bestuur en
van enthousiaste leden weer ondergebracht in de diverse
rubrieken. Hopelijk inspireert de inhoud u tot misschien
zelf eens iets te schrijven of aan te leveren. 
In ieder geval weer veel leesplezier toegewenst.
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Bij: ‘Kunst en vliegwerk’
De droge naald ets is gemaakt door Ewoud de Groot uit
Egmond. Hij maakte deze tekening tijdens zijn studie.
Hij tekent veel voor het blad Vogels van
Vogelbescherming.



Gierzwaluwen bulletin 2006 - 1 3

Jaarverslag GBN 2005
Marleen Andriessen, secretaris

Activiteiten van de vereniging:
Het bestuur is het afgelopen jaar 4 maal bij elkaar geweest
voor een bestuursvergadering. Op 11 juni was de algemene
ledenvergadering en een landelijke gierzwaluwdag. Daarover
hebt u het verslag al kunnen lezen in het vorige bulletin. Twee
maal werd er een redactievergadering gehouden.
In mei was er weer de Restauratiebeurs in de Brabanthallen in
Den Bosch. Daar waren leden van het bestuur 3 dagen bezig
zelfs met één avond waarop de beurs tot 9 uur 's avonds open
was. De belangstelling was groot. Het is een dure aangelegen-
heid en dus waren we gelukkig met de sponsoring door de

Een vogel vliegt uit (Panarus biarmicus)
Het is een gewoonte dat een van de bestuursleden van onze
vereniging het voorwoord schrijft. De redactie vond dat het nu
maar eens mijn beurt moest zijn, omdat het voor mij de laatste
kans is. Wat is namelijk het geval. Tijdens de komende
algemene ledenvergadering ben ik aftredend en niet herkies-
baar. Ik heb daar lang over nagedacht. Vanaf de oprichting van
de vereniging ben ik lid van het bestuur geweest. Nu is dat
nog niet zo heel lang, maar het waren toch enerverende en
energievretende jaren. Ik heb het steeds met veel plezier
gedaan, ofschoon ik niet zo'n gespecialiseerde gierzwaluw-
fanaat ben als andere mensen in onze vereniging. Ik vind heel
veel andere vogels ook zeer het bekijken waard. Ik geniet jaar-
lijks van trips met mijn vaste vogelmaat naar vogeloorden in
het oosten van Duitsland. Ik kan mateloos genieten van de
duizenden kraanvogels in oktober in de omgeving van Rügen
of van de zeearenden en de visarenden in de Müritz. Verder
zwerven in Usedom of langs de Oder. Heerlijk!
Ik heb me in het begin vooral bezig
gehouden met het opstellen van statuten
en reglementen. Op zich heeft het niets
met vogels kijken te maken, maar het is
wel een klus die uitgevoerd moest wor-
den. Daarnaast heb ik in mijn woonplaats
Zaltbommel gierzwaluwen op diverse
plaatsen gepromoot. Ik ben voorzitter van
de onderhoud- en restauratiecommissie
van de Sint Maartenskerk in die stad. Dat
gaf me de mogelijkheid een aantal kasten
aan de kerk aan te brengen. Helaas hebben
de gierzwaluwen ze nog niet ontdekt, wel de spreeuwen. Ook
is door mijn toedoen op het noorddak van de gerestaureerde
Gasthuiskapel een twintigtal zwaluwpannen aangebracht. Ik
heb verder de ambtenaar voor bouw- en woningtoezicht
wakkergeschud en hem attent gemaakt op zijn taak als hoeder
voor gierzwaluwen (en andere vogelsoorten).
De werkzaamheden in monumentenzaken gaan zoveel tijd
kosten, dat ik moest kiezen. Die keuze is dus gevallen op de
monumenten. Het neemt niet weg dat ik de gierzwaluwen een
heel warm hart blijf toedragen en dat ik me incidenteel graag
wil inzetten voor de vereniging. Ik hoop dat de vereniging een
voorspoedige tijd tegemoet gaat.

Hans Sanders, bestuurlid

firma Artiprex uit de Meern. Dezelfde firma die onze huifjes
en inmetselneststenen maakt.
Vrijwel alle bestuursleden waren aanwezig bij het Vogelfesti-
val dat in het laatste weekend van augustus voor de 2e keer
werd georganiseerd in de Oostvaardersplassen. Dat was zeker
nodig want de aandacht voor - maar ook de vragen over-
gierzwaluwen blijft erg groot. Die 2 dagen zijn erg ver-
moeiend. Het bestuur had een oproep in het bulletin geplaatst
voor hulp maar dat heeft niet geholpen. Gelukkig zijn het ook
leuke dagen. Het is een belangrijk punt van de vereniging:
mensen kennis te laten maken met de Gierzwaluw zodat ze
voor deze vogel kunnen opkomen in hun stad of dorp.
Op de laatste zaterdag van november gaan we altijd naar de
Landelijke Sovondag in Nijmegen. Ook voor 2005 hadden we
ons opgegeven. Echter, het weer gooide roeit in het eten. Op
vrijdagavond moest het bestuur besluiten om onze gang naar
Nijmegen af te blazen. De hele vrijdag was het weer bijzonder
slecht geweest met veel sneeuw waardoor kilometerslange files
ontstonden waarin de autorijders urenlang in vast zaten. Dat

risico wilde we zaterdags niet
nemen. 
Verder heeft het bestuur, na een
opdracht van de ledenvergadering in
juni 2005, contact gezocht met de
Stichting Gierzwaluwenwerkgroep
Nederland om te bezien of er een, en
zo ja welke vorm van samenwerking
mogelijk is. Al bij het eerste gesprek
bleek dat de interim voorzitter van
de Stichting vóór samenwerking is.

De gesprekken worden vervolgd. 
Het camera monitoring project begint te lopen. In 2005 waren
39 camera's werkzaam. Een wel zeer kort verslagje daarover
hebt u kunnen lezen in het vorige bulletin. Een van de redenen
was dat 9 nestkaarten (nog) niet waren ingeleverd. (28 nest-
kaarten zijn ingeleverd, op 4 plekken zijn de vogels niet terug
gekomen, 3 camera's zijn aan onze Belgische vrienden in
bruikleen gegeven en 4 nestkaarten zijn nog steeds niet
ingeleverd).
Veel enthousiasme is er voor de huifjes, waarmee heel veel
leden en niet-leden in de weer gaan om zelf gierzwaluwdak-
pannen te maken en daarmee een broedplek aan te bieden. 
Er zijn er 105 in totaal verkocht.
Aan het eind van het jaar had de vereniging er 232 leden en
donateurs. Er hebben 4 mensen  opgezegd.

Kast aan de St Maartenkerk    Foto: H. Sanders

In gesprek met de Stichting
Gierzwaluwenwerkgroep Nederland
Marleen Andriessen
Vorig jaar tijdens de Algemene Ledenvergadering kreeg het
bestuur de opdracht van de vergadering om contact te zoeken
met de Stichting om na te gaan of er vorm van samenwerking
mogelijk is.
Het bestuur heeft inmiddels een 2-tal gesprekken gevoerd, één
met de interim voorzitter Andries Berghuis, die onze bestuurs-
vergadering van oktober 2005 bezocht en een tweede in Velp
met het voltallige bestuur van de Stichting in maart van dit
jaar.
Een verslag hierover en een advies zal worden gepresenteerd
tijdens de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 10 juni a.s.
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Anatomie van de gierzwaluwenkop   
Evert Pellenkoft

Gierzwaluwen verplaatsen zich snel door hun leefomgeving.
Hun kop heeft hiertoe dan ook vele perfecte aanpassingen, die
ik in detail nog eens wil uitlichten met bijgaande plaatjes. Een
uitklapbare waaier van veertjes tussen snavel en het verzonken
oog fungeert als stofkam en zonnebril. Twee gestroomlijnde
snavelgaten zijn van binnen bedekt met een beweegbaar vlies
tegen stof en verstikking tijdens snelle vlucht en regelen opti-
male zuurstof inlaat. 

Voor hun voedsel zijn ze afhankelijk van een scherp gede-
tailleerd omgevingsbeeld dat aan hen voorbijglijdt. Met hun
enorme oogbollen (ten opzichte van de schedel) zijn ze in staat
om zelfs met behoorlijke snelheid insecten scherp van elkaar te
onderscheiden in bijvoorbeeld stekende en niet stekende
insecten. Dit kunnen ze door middel van een grote dichtheid
lichtgevoelige zintuigcellen ‘kegeltjes’, die tot aan de rand
over hun hele netvlies verspreid zijn en waarmee ze kleuren

zien en scherpstellen. De
meer lichtgevoelige cellen,
‘staafjes’ onderscheiden licht
en donker. Vogels van grote
open ruimten als vlakten en
de lucht hebben bovendien
een brede horizontale vlek
met een dichte concentratie
van kegeltjes op het netvlies
( ruim 1 miljoen per
vierkante millimeter: dat zijn
nog eens megapixels!) Zo
kunnen ze aan beide zijden
in één keer een breed beeld
van de horizon zien zonder
de kop te draaien en dit bij
snel voortbewegen ook nog

tot iets herkenbaars verwerken. Iets dergelijks zien wij uit een
rijdende trein of auto al snel als vegen, maar in de achtbaan
wordt dit nog minder. 
In tegenstelling tot het voortdurende bewegende lijf en de
vleugels houden gierzwaluwen de kop dus stil en altijd parallel
aan de aarde onder hen om hun blik geconcentreerd te kunnen
richten. De stand van de kop in de ruimte wordt doorgegeven
aan de hersenen via een signaal dat links en rechts druk op zin-
tuighaartjes in het gehoororgaan weergeeft. Gierzwaluwen zijn
bovendien door veelkleurige oliedruppeltjes op het netvlies in
staat blauw licht weg te filteren dat bij nevel en mist verstrooid
wordt. Het geeft ze de mogelijkheid om vliegende insecten als
silhouetten op grote afstand te zien tegen een blauwe lucht.
Met hun enigszins schuin naar voren gerichte grote ogen kun-
nen ze ook in stereoperspectief recht voor zich zien. Door een
plekje op het netvlies ‘de temporale fovea’ kunnen ze als met
een telelens scherpstellen om insecten op te sporen. Omdat ons
oog en de verwerking in onze hersenen anders zijn ontwikkeld,
zouden wij aanstormende insecten als bij een behendigheid-
spelletje op de computer nauwelijks kunnen raken. De oren
achter de mondhoek zijn verstopt achter speciale veertjes. Het
oplossend vermogen van het oor, dus om het geluid op te delen
in betekenisvolle fragmenten, is waarschijnlijk heel groot. Het
schrille geluid zou voor een gierzwaluw zelf wel eens anders
kunnen klinken dan dat wij het horen. Het hoger of lager wor-
den van geluid dat varieert bij het dichterbij komen of verder
weggaan, het Doppler effect, kan een belangrijke rol spelen bij
afstand houden ten opzichte van obstakels bij grote snelheid.
Misschien zijn ze wel zo luidruchtig om dit te kunnen peilen
als ze elkaar najagen tussen gebouwen of onderling in de lucht.  
Ook de voedselverwerking gaat gestroomlijnd en is aangepast
aan het leven in de lucht.
In tegenstelling tot wat wel eens wordt beweerd, wordt de bek
niet als bij een walvis opengehouden om de insecten, het

Gezichtsveld :    E. Pellenkoft

Gierzwaluwseizoen 2005 en het weer
Marleen Andriessen

Op zoek naar verklaringen voor het broedsucces of het mis-
lukken daarvan, vond ik de volgende weersoverzichten van de
maanden mei, juni en juli.
Mei 2005
Gemiddelde max. temperatuur 18.2 ºC, landelijk gemiddelde
(15 KNMI stations) 17.1 ºC.
Gemiddelde min. temperatuur 9.2 ºC, idem 7.5 ºC.
Gemiddelde temp. per etmaal 13.6 ºC, idem 12.5ºC.
Over het geheel genomen was het dus kouder, het regende op
21 dagen met een totaal van 57.8 mm tegen een landelijk
gemiddelde in de maand mei van 54.7 mm.
Er waren uitschieters naar beneden (11ºC op 7 mei) en naar
boven (26ºC op 1 mei, 23.3ºC op 2 mei, op 26 t/m 28 mei
waren de temperaturen 29.1ºC, 32.6ºC en 29.4º.
Vroege legsels kunnen te lijden hebben gehad van de kou en
de latere van de hitte.
Juni 2005
Gemiddelde max. temperatuur 22.9ºC, landelijk gem.19.4ºC.
Gemiddelde min. temperatuur 12.2ºC, idem 10.3ºC.
Gemiddelde temp. per etmaal 17.1ºC, idem 15ºC.
Over de hele maand genomen was het warmer dan normaal,
het regende minder met 54.2ºC mm op 12 dagen tegen een
landelijk gemiddelde van 69.5 mm.
Ook deze maand heeft uitschieters naar beneden (14.3ºC op 
11 juni en naar boven 24.6ºC tot 34.3ºC tussen18 en 28 juni).
Als de eieren het overleefd hebben in mei dan hebben de jon-
gen het nu wel erg zwaar gehad en zullen velen het niet gered
hebben vooral niet op het zuiden of zuidwesten gelegen nest-
plaatsen onder dakpannen.
Juli 2005
Gemiddelde max. temperatuur 22.8ºC, landelijk 21.6ºC.
Gemiddelde min. temperatuur 14.8ºC, idem 12.5ºC.
Gemiddelde temp. per etmaal 18.7ºC, idem 17.2ºC.
De max temperatuur iets was hoger, de minimum temperatuur
per dag en per etmaal lager dan het landelijk gemiddelde. Het
regende op 20 dagen met een maximum van 110.2 mm tegen
een landelijk gemiddelde van 66 mm in de maand juli.
Er waren geen echte uitschieters naar beneden, wel een raar
jojo gedoe tussen 9 en 19 juli, van 24ºC naar 30.9ºC, 24.9ºC,
29ºC, 26.6ºC, 28.1ºC en weer terug naar 16.8ºC.

Uit camera onderzoek is gebleken dat de mislukte vroege
legsels werden vervangen door een tweede. Ook deze misluk-
ten door de hitte in de tweede helft van juni.
Geen onverdeeld succesvol jaar lijkt het.
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‘luchtplankton’, naar binnen te laten waaien dit zou te veel
lucht weerstand geven. Er wordt wel met wijd opengesperde
bek naar gehapt. Langs de zijranden van de bek staat dan een
waaier van veertjes uit die helpen bij het vangen. Andere
insectenjagers als vliegenvangers en nachtzwaluwen hebben
hiertoe ‘haren’ om hun bek. Door hormoonwerking zwellen de
speekselklieren sterk tijdens broedseizoen en geven gomachtig
secreet af dat bij nestbouw wordt gebruikt en aan de lucht ver-
hard. Het komt uit een kanaal vlak bij de brede driehoekige
tong die aan een beweegbaar tongbeen vastzit. Deze tong helpt
bij het opvangen, inslikken of bij het vormen van voedselbal-
letjes van aaneengekleefde insecten die in een onder de tong
gelegen keelzak worden gestopt en meegevoerd, omdat een
gierzwaluw geen krop heeft. Zie je een gierzwaluw vliegen
met zo'n dikke onderkin dan heb je met een broedvogel te
maken die naar zijn jongen vliegt. Het kan je weer helpen bij
het inventariseren. Verwerking van die voedzame kost gaat
door enzymen in het kleverige speeksel in de bek, dat chitine,
de stof van de harde buitenkant van insecten, kan oplossen. Er
is een aparte opening voor de luchtpijp achter de tong en niet
bij de keel. Van slikken of stikken is dan niet snel sprake. De
brij van vaak nog levende insecten gaat via de wijde slokdarm
en de sterke kliermaag naar een kort darmkanaal. De uitwerp-

selen drogen snel op tot droge
stof. Droge stof is het zeker
niet als je je inbeeldt wat er
naast gedragsprogramma's voor
oriëntatie en een leven in de
lucht allemaal aanwezig in dit
kleine koppie, de cockpit van
deze perfecte vliegmachine en
insectenjager. 

Tenslotte verwijs ik naar de
onderstaande website waar het
skelet en de schedel van de
gierzwaluw te bekijken zijn.
Het skelet kun je 3D rond-
draaien. In vlieghouding zijn
de opgetrokken poten die onder
de buik worden opgevouwen
opvallend. Het eerder
genoemde tongbeen en de grote

oogkassen zijn ook te zien.
Http://www.skullsite.com/skeletons/index.htm

IR- minicamera warmteafgifte
Fred van der Lelie

Wat is het temperatuurseffect van monitor camera's die de
vereniging gebruikt?
Deze vraag stelde ik mij n.a.v. opmerkingen van mensen die
de indruk hadden dat gierzwaluwen op de camera's reageren.
Ik heb dit uitgezocht met een IR-camera met een voeding die
13,5 V leverde.
Hoeveel stralingswarmte de camera afgeeft heb ik gemeten
met een kwikthermometer in een vrije opstelling op 10 cm
afstand tot de lampjes en dat bleek 0,1°C. Of het uitgezonden
IR-licht (voor ons niet zichtbaar) door de vogels gezien wordt

is niet zo gemakkelijk vast te stellen. Dat kan alleen in een
opstelling met daarin een gewone camera en een IR-camera èn
gierzwaluwen.)
De temperatuur van het camerahuis stabiliseert op 10ºC meer
dan de omgevingstemperatuur. Dit is gemeten met een kwik-
thermometer tegen het huis aan, met gel ertussen voor betere
geleiding.
Wat de geleidingswarmte betreft heb ik in 2 kasten gemeten: in
een houten en in een houtvezel kast met een digitale thermo-
meter met zender.
Er is op 2 afstanden van de camera gemeten, op 25 cm en op
15 cm. Er is elke keer na minstens 6 uur gemeten: de ene keer
met de camera aan, daarna met de camera uit. 
Resultaat: de temperatuurverhoging op 25 cm was na 6 uur 
0,5 ºC; op 15 cm was dat 0,9 ºC.
De 2 verschillende nestkast materialen bleken niet van invloed
op de temperatuur.
Conclusie: de geringe temperatuursverhoging van de camera in
vergelijking met de enkele graden temperatuurswisseling door
het buitenklimaat (dag, nacht, onbewolkt, bewolkt, buien) zal
minimale invloed op het broedsel hebben.

Iets anders is dat de spanning van de voedingen die aan de
vereniging geleverd zijn gemiddeld meer dan de aangegeven
waarde van 12 volt afgeven (soms wel tot 15V). 
Er zou nog eens gekeken moeten worden naar het verschil in
voedingsspanning en de temperatuur van het huis.
Wat ik wel heb uitgezocht is dat een weerstand van 56 ohm, 
1 watt, in serie aangebracht, ervoor zorgt dat er ± 2,5 V minder
op de camera staat.

Informatie Flora- en faunawet blijft groeien
Ilona Middelkoop
Sinds kort is op de website van LNV informatie beschikbaar
over die soorten die de zwaarste bescherming genieten onder
de Flora- en faunawet (soorten van bijlage IV Habitatrichtlijn
en soorten van bijlage 1 Amvb artikel 75). 
Als bij projecten bepaalde dier- of plantensoorten worden
aangetroffen, is nu eenvoudig te vinden of en hoe een ontheff-
ing verkregen kan worden. In de 'Informatie t.b.v. ontheffing
Flora- en faunawet' staat niet alleen een korte omschrijving van
het dier of de plant zelf, maar ook welke activiteiten schadelijk
kunnen zijn en in welke periode de soort het meest gevoelig is.
Vooral interessant is het overzicht van welke mitigerende of
compenserende maatregelen er mogelijk zijn.
De informatie t.b.v. ontheffing Flora- en faunawet is te vinden
in het dossier Natuurwetgeving op de LNV website, onder het
menu Hulpmiddelen en het
<http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/hoofdpagina.aspx
?subj=soorten&groep=0>  submenu Soorten <http://www.syn-
biosys.alterra.nl/natura2000/hoofdpagina.aspx?subj=soorten&g
roep=0>. Door op een van de soortgroepen te klikken, vindt u
een overzicht van de beschermde soorten. Bij de relevante
soorten is een optie 'Informatie t.b.v ontheffing Flora- en fau-
nawet' opgenomen.
De informatie voor dit soortenoverzicht is bijeengebracht door
het ministerie van LNV, in samenwerking met vertegenwoordi-
gers van gegevensleverende organisaties als de
Vlinderstichting, de Zoogdiervereniging VZZ, het FLORON,
de EIS.
Bron: Infomil 14 april 2006 

Details van de kop 
Tekening: E. Pellenkoft
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Lokgeluiden leiden tot versneld ontdekken
van nieuwe gierzwaluwnestplaatsen 
Ingrid Nagtzaam

Verslag gierzwaluwseizoen 2005

Vol verlangen kijken we uit naar het moment dat onze nieuwe
nestplaatsen door de gierzwaluwen worden ontdekt. We willen
deze schitterende vogels in en uit zien vliegen. We willen half
juli de kopjes van de jongen voor de invliegopening zien……
Gierzwaluwen hebben moeite met het vinden van een nieuwe
broedplaats en daarom proberen we met geluiden de
gierzwaluwen naar onze nestplaatsen te lokken.
In gierzwaluwseizoen 2005 hebben minstens 28 mensen met
lokgeluiden gewerkt, waarvan er 20 de vragenlijst hebben
ingevuld. Eén vragenlijst was een nakomend verslag: 2 kasten
bezet in 2003 en in 2005 uitbreiding met twee nestplaatsen
zonder lokgeluiden. Bij één nestplaats was er broedsucces in
het 2e jaar zónder dat er ooit gewerkt is met lokgeluiden en
twee mensen waren er dit jaar niet aan toe gekomen om te
lokken met geluid.
De overgebleven 16 vragenlijsten geven het volgende beeld:
- er zijn inmiddels vele verschillende CD's met lokgeluid-vari-
aties in omloop. Het mooie is dat elk geluid wel ergens tot het
ontdekken van een nieuwe nestplaats heeft geleid; 
- er worden lokgeluiden afgespeeld, ongeacht het weertype, in
mei, juni én juli vooral in de ochtend en avond tijdens de
giervluchten. Alleen bij regenbuien en bij koud weer, als de
niet-broeders naar elders zijn uitgeweken, klinken er minder
lokgeluiden;
- de meeste luidsprekers hangen naast, onder of boven de
nestruimte op 10 tot 30 cm verwijderd van de invliegopening;
- fanatiek als we zijn, kijkt bijna iedereen of er al dan niet
gierzwaluwen boven hun huis vliegen als ze de lokgeluiden
aanzetten. We weten ook precies waar broedende kolonies in
onze omgeving zitten en hoe de vogels daar broeden;
- de meeste lokgeluiden klinken bij nestkasten. Eén lokt bij
een dakpan en één bij een neststeen;
- dat nestgelegenheid op het noorden, noordoosten of oosten
voor de gierzwaluwen gezonde en niet te warme locaties zijn,
weten we inmiddels. De meeste nieuwe nestplaatsen hangen
dan ook op deze windrichtingen;
- slechts op 2 plaatsen wordt er met geluid gelokt op een
hoogte van 6 meter of meer gerekend vanaf de grond;
- in 11 gevallen reageerden de gierzwaluwen meteen op de
lokgeluiden. Op 3 plaatsen pas na enkele dagen en bij één
locatie was totaal geen reactie. Waarschijnlijke oorzaak hier-
van is de verregende apparatuur; 
- slechts 5 mensen lokten al langer dan 3 jaar;
- twee spreeuwen, vier huismussen en een koolmees ´huisden´
in de aangeboden gierzwaluwnestkasten. Op één plaats is een
mussengezin er door gierzwaluwen uit gegooid. In een nest-
steen broedde een witte kwikstaart.
Reacties van de gierzwaluwen in broedseizoen 2005:
1x totaal geen reactie (apparatuur-problemen?) 
3x langs vliegen, omlaag komen, roepen (1e, 5e, 7e jaar)
3x langs vliegen, omlaag komen, roepen, aanhaken (1e, 2e jr)
4x langs vliegen, omlaag komen, roepen, aanhaken en de nest-
plaats in (1e,2e, 3e,9e jaar)
4x broedsucces! (2e, 3e,4e, 6e jaar)

Acceptatie van kunstnesten door
gierzwaluwen in Berlijn
Op de internet praatgroep verscheen onlangs een verslag van
een onderzoek met bovenstaande titel van Simone Wortha en
Erik Arendt. Het verslag is te lijvig om hier in z’n geheel  op
te nemen, daarom alleen de samenvatting.
De hele vertaling is terug te vinden op de GBN-site bij 
mededelingen.

Vertaling: Harm Peeters en Marleen Andriessen

Samenvatting
Als gevolg van sanering en afbraak van oude gebouwen in ste-
den gaat een belangrijk deel van de broedplaatsen van
gierzwaluwen verloren. De kunstnesten, die in het kader van
natuurbescherming en vervangende maatregelen worden ge-
realiseerd bieden slechts voor een klein deel toevlucht aan
gierzwaluwen. In het onderhavige onderzoek worden de
onderzoeksgegevens van 1.915 kunstnesten voor
gierzwaluwen binnen het stedelijke gebied van Berlijn
geanalyseerd, teneinde factoren te zoeken die van invloed zijn
op de bezetting van kunstnesten. Een duidelijke invloed op
deze acceptatie hadden de ruimtelijke relatie tot de oor-
spronkelijke broedplek en de aard van de gevelstructuur. Het
herbezettingspercentage van bestaande broedplaatsen, die ook
ná sanering ter plekke behouden bleven bedroeg 70,3%
(n=83). Daarentegen raakten er slechts 16% (n=104) van de
kunstnesten bezet die na de saneringsmaatregelen in een
directe ruimtelijke relatie tot het vroegere nest werden aange-
boden en slechts 4,3% (n=18) van de kunstnesten die gere-
aliseerd werden aan gebouwen zonder een voorafgaande
gierzwaluwenbevolking. De acceptatie van vervangende maat-
regelen die in de verdere omgeving van de oorspronkelijke
broedplaats werden gerealiseerd viel met 3,5% nog lager uit.
Kunstnesten aan gevels met grof pleisterwerk genoten de
voorkeur boven kunstnesten aan glad pleisterwerk. De oor-
spronkelijke koloniegrootte voor sanering, de vestigingshoogte
aan het gebouw, de ouderdom van de saneringsmaatregel, het
gebouw (flatgebouw, recente bebouwing, oude gebouwen)
evenals het type kunstnest zijn waarschijnlijk eveneens van
invloed op de acceptatie van kunstnesten, maar voor deze fac-
toren konden hier geen statistisch onderbouwde resultaten
worden verkregen. Kunstnesten waarvan het bodemoppervlak
in de broedruimte minder was dan 15 cm diep werden
nauwelijks bezet. Op de 3de tot de 5de verdieping werden de
meeste kunstnesten bezet. Dit correspondeert zowel met het
aantal kunstnesten dat op verschillende hoogte werd aangebo-
den, als ook met de voorkeurshoogte van gierzwaluwen betref-
fende broedplaatsen aan ongesaneerde gebouwen. 
De voorliggende gegevens met betrekking tot nestkast-
bezetting in relatie tot kompasrichting tonen een voorkeur
voor noordwaarts gepositioneerde kunstnesten. Van geen
belang waren de positie van het invlieggat (neerwaarts- of
zijwaarts gericht) en de gebouwexterne of -interne installatie.
Een duidelijk lager bezettingspercentage in de meeste com-
mercieel verkregen producten ten opzichte van ‘andere con-
structies’ geeft aanleiding om de functionaliteit van kun-
stnesten voor gierzwaluwen in het algemeen te overdenken. 
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Het doel van het lokken met geluid is om de nieuwe nest-
plaats onder de aandacht van de gierzwaluwen te brengen.
Wanneer is dat doel bereikt? 
Als de vogels langs en omlaag komen en roepen, is de nest-
plaats waarschijnlijk al opgenomen bij de giervluchten. Haken
de gierzwaluwen aan, dan maakt de nestplaats duidelijk al
deel uit van het 'zoekgebied'. Gaan de vogels de broedplaats
in, dan kunnen we zeggen dat het doel is bereikt. De kast is
ontdekt en of erin gebroed gaat worden in datzelfde jaar of in
de jaren erna is aan de gierzwaluwen. 

Uit mijn gegevens van de laatste 4 gierzwaluwseizoenen blijkt
dat broedsucces in een nieuwe nestplaats gemiddeld 3 jaar
duurt. Het ontdekken van de nieuwe nestplaats duurt gemid-
deld korter.

Er is weer een nieuwe CD met lokgeluiden. Hierop is een
solo-roep te horen. Ik denk en hoop dat die solo-roep zegt:
'kom maar, hier is nog plaats….'

De vragenlijst voor broedseizoen 2006 wordt aan allen die al
met mijn onderzoek meedoen toegestuurd. Hoe meer mensen
mee doen des te meer inzichten we krijgen betreft het rea-
geren van de gierzwaluwen op de lokgeluiden. Een vragenlijst
kan schriftelijk, telefonisch of per e-mail worden angevraagd.
Ook degenen die het nieuwe geluid willen uitproberen kunnen
contact opnemen met mij,. Tel: 0165-315565, 
email: nagtzaamingrid@hotmail.com.

Advies bij Bouwen
Ed Ruhé 

VOORWOORD
Bij een bezoek aan Marleen Andriessen kwam ter sprake dat
er best wel veel bouwkundige vragen leven binnen en buiten
de vereniging. Op dat moment ontstond het idee om bijvoor-
beeld een bouwkundige commissie op te richten binnen GBN,
waar een ieder dan terecht kan met zijn vragen en/of
opmerkingen. 

VOORSTEL
Ikzelf ben dagelijks bezig als bouwkundig adviseur/begelei-
ding in de verschillende bouwsectoren voornamelijk in Noord-
Holland. Gezien de herkenning in besproken punten ben ik
bereid om dit in eerste instantie vorm te geven. 

PRAKTIJKGEVAL
Als eerste bijdrage hierbij een praktijkgeval: het veel
voorkomende gevaar voor een koudebrug bij het plaatsen van
gevelnestkasten.

Bouwbesluit
Hierin wordt aangegeven in artikel 3.27 Factor van de temper-
atuur, bij lid 1; 
………..  een uitwendige scheidingsconstructie heeft aan de
zijde die grenst aan een verblijfsgebied, een volgens NEN
2778 bepaalde factor van de temperatuur van de binnenopper-
vlakte, die niet kleiner is dan in tabel 3.26 aangegeven
grenswaarde.... 

De inzet is het weren van zogenaamde ‘koudebruggen’ in pro-
jecten ter voorkoming van schimmels e.d. door toepassing van

de juiste isolatie op de juiste locatie. 
Hierna een aantal doorsnede schetsen, als voorbeeld, die een
oplossing aangegeven. De wijziging die aangebracht kan wor-
den is een ‘hardere’ persing isolatie achter de nestkast een
zogenaamde (XPS) van een drukvaste kwaliteit.                         
ADVISERING

Voorkomende vragen vanuit de praktijk:

1. Panherkenning; voor het vervangen van een bestaande pan
voor een gierzwaluwpan moet het wel het zelfde type zijn. 
Van elk dakpantype is er tegenwoordig een gierzwaluwvariant.
Belangrijke zaken zijn hier de vorm, de kop en zijsluitingen en
de panlatnok. Zijn er geen gierzwaluwdakpannen verkrijgbaar,
dan kan er met huifjes gewerkt worden, deze zijn verkrijgbaar
zijn de vereniging.
2. Dakopbouw; toepassing van een nestbakje wanneer isolatie-
materiaal en folie op het dak zijn aangebracht.
3. Nestruimte; voor de dakpannen, neststenen als nestkasten
gelden een aantal eisen. We spreken dan over voldoende vrije-
val ruimte, juiste gevel(s).

Mogelijk dat er meer leden zijn met een bouwkundige achter-
grond om een werkgroep(je) of een commissie samen te
stellen. Meld je aan bij mij.

Reacties, vragen etc. zijn welkom, t.a.v. Ed Ruhé via e-mail:
im.middelveld@quicknet.nl
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Gierzwaluw verklaart
Deze beschrijving komt uit het Verklarend en etymologisch
woordenboek van de Nederlandse Vogelnamen.

Klaas J. Eigenhuis

Gierzwaluw Apus apus (Linnaeus: Hirundo) 1758. De vogel
die Linneaus nog als verwant met de echte Zwaluwen
beschouwde, maar dit verre van is. De  echte zwaluwen
hebben wel een gevorkte staart en trekken vaak met
Gierzwaluwen op en mee, zodat de naamgeving vanuit het
volk wel begrijpelijk is. Bij ons in het broedgebied maken
Gierzwaluwen zich kenbaar met hun luide geschreeuw of ge-
gier (volksnaam Steenkrijter, in Duitsland Quiekschwalbe, in
Engeland Screech Martin, Squeaker). 
Benoemingsgeschiedenis: Schlegel 1852 noemt de soort
Gierzwaluw, in 1828 Steenzwaluw. B&O 1822 noemen hem
‘De Gier-of Steenzwaluw’. In NV 1770 is het Gier- Zwaluw.
Houttuyn 1763 m.b.t. de Ned. naam v oor Linneaus nr. 5 onder
de 'Zwaluwen': Wij noemen deez, die, om dat zy nooit op den
Grond zitten gaat, van de Ouden Hirundo Apus, dat is zonder
Pooten geheten wordt, naar den Hoogh-duitschen naam Gier-
Zwaluw; hoewel zy eigentlyk, wegens haar nestelen in oude
Gebouwen, Steen-Zwaluw moest  heeten". De hoogduitse
naam waarnaar Houttuyn verwijst, staat vermeld bij een
afbeelding van een (duidelijk herkenbare) Gierzwaluw in
Jonston 1660 "Apus Geijr Schwalb, Kirchen Schwalb". Dat
ook aan deze Duitse naam het gieren van de vogels ten grond-
slag ligt, lijkt niet aannemelijk, gezien   D Gerschwalb en
Geyerschwalb (naast Spyr en Spyrschwalb) in HG 1669.
Kiliaan 1599 geeft de Ned., naam Ghier-swaluwe. Later geeft
de VK (c. 1618) ook nog: "Spier, Spiervoghel, Spier-swalcke,
Spier-swaluwe… hirundinum, sax. Spyrswalcke." Mogelijk is
hier, net als bij Ghierlitse, al te vrijelijk uit de Duitse woorden-
schat geput (Spiere= Spier-schwalbe ( oude Duitse naam),
thans D Mauersegler). Jonston 1660 noemt "Spijr Schwalb"als
naam voor de Huiszwaluw. vDE 1993 noemt Schierzwaluw,
waarmee de Gierzwaluw kan zijn bedoelt. (Wilms 960403;
Jackson 1968; HN 1905; van Beckum 1952; HG 1669)

Spelende gierzwaluwen?
Met toestemming van de auteur mogen wij onderstaand
artikel, dat is gevonden op internet en vertaald door Marjos
Mourmans in ons Bulletin plaatsen. Het onderstaande artikel
gaat alleen over gierzwaluwen. Het onderzoek van Michel
Hess gaat over alle soorten vogels die in 'aanraking' komen
met zijn radiografisch gestuurde zweefvliegtuigen.
(Eerder geplaatst op het forum:
http://groups.yahoo.com/group/gierzwaluwen-praatgroep/ )

Auteur: Michel Hess, vertaling: Marjos Mourmans

De enige vormen van interactie tussen vogels en radiografisch
gestuurde zweefvliegtuigen die ik heb waargenomen  waren:      

a. onverschilligheid 
b. angst 
c. opportunisme 
d. waakzaamheid 
e. intimidatie 
f..agressie.

Allereerst moet ik bekennen dat ik de vogels gierzwaluwen
heb genoemd omdat ze op zwaluwen leken maar groter waren
en helemaal zwart.

Twee jaar geleden maakte ik het volgende mee:
Het was in de zomer van 2003, tussen Vence en Grasse op een
hoogte van 800 m. Gebruikmakend van de windstuwing (die
dag tamelijk zwak), bestuurde ik op een helling een zweef-
vliegtuigje van het type vliegende vleugel met een spanwijdte
1,30 m, helemaal geschilderd in fel brandweerrood.

Na 15 minuten kwamen 3 gierzwaluwen erbij vliegen en bin-
nen 10 minuten nam hun aantal toe met meer dan 50, zo'n 80!
Wat het zo bijzonder maakt, zijn de volgende feiten:  

1-    het was geen waakzame vlucht zoals bij roofvogels want
alle ‘gierzwaluwen’ volgden mijn vleugel terwijl ze er achter
bleven op GELIJKE HOOGTE;

2-    het was geen opportunistische vlucht (meest gunstige
luchtlaag om in te vliegen) want alle gierzwaluwen, zonder
uitzondering, draaiden heel precies in dezelfde richting als
mijn zweeftoestel hoewel de luchtstuwing op de helling hen
zonder de minste vleugelslag 200m hoger zou kunnen laten
vliegen;

3-    het was geen vlucht uit opportunisme want ze bleven
achter mijn vleugel vliegen zelfs toen ik een stuwende lucht-
stroom verliet. Dat is nooit waargenomen door miniatuurvlieg-
tuig-bestuurders: vogels verlaten de opstijgende luchtstroom
uitsluitend om van richting te veranderen of omdat er geen
muggen meer zijn;

4-    de ‘gierzwaluwen’ vormden een duikvlucht van meer
dan 100 m om achter de vleugel te kunnen blijven;

5-    de ‘gierzwaluwen’ deden alle moeite om steeds achter
de vleugel te blijven terwijl ik loopings maakte, immelmans
(een soort looping) of in tegengestelde richting vloog;

6-    hun reactietijd was maximaal 2 seconden en geen enkele
‘gierzwaluw’ raakte daarbij los van de groep. 

Vanaf het moment dat de zwerm was gevormd, heeft deze
achtervolgingsvlucht ongeveer 15 minuten geduurd. Ik maakte
er zelf een einde aan omdat mijn batterijen leeg raakten.

U ziet, het was geen vlucht uit opportunisme, waakzaamheid,
intimidatie of agressie. Mijn conclusie is dat het uitsluitend uit
speelsheid was. Het is de enige keer, dolfijnen uitgezonderd,
dat ik in het wild levende dieren uit zichzelf naar ons toe zag
komen om te spelen. 

Nawoord: Michel Hess ziet graag gelijke waarnemingen tege-
moet op onderstaand e-mail adres:  plnr@club-internet.fr 

Handtekeningen tegen jacht
De vogelbescherming Vlaanderen is nog altijd bezig met een
handtekening actie tegen de vogelvangst en vogeljacht op
Malta. Er zijn al 190.000 handtekeningen binnen uit 95 landen.
Op de website van de vogelbescherming België kunt u infor-
matie lezen over Malta en u kunt via deze site:
www.vogelbescherming.be de actie steunen.



Gierzwaluwen bulletin 2006 - 1 9

Hoorn
Wethouder van de gemeente Hoorn legt op 20 februari 2006
een gierzwaluwpan.

Dit is het resultaat van iets, dat startte in……….. Zaandam. 

Samen met Wietske Kingma en Jan Maarten Fiedeldij Dop
gingen Ed Ruhé (bouwkundig adviseur) en ik op 13 juni 2005
kijken bij een gierzwaluwkolonie. Wietske ken ik vanuit mijn
werk bij de gemeente Zaanstad. Onder de indruk reden Ed en
ik terug naar onze woonplaats Hoorn en onderweg werden we
het erover eens dat ik in Hoorn/ West Friesland zou gaan uit-
zoeken of daar mensen in de gierzwaluwbescherming actief
zouden zijn om ons erbij aan te sluiten. Het heeft nog geen
week geduurd voor we wisten dat het niet het geval was en we
zelf maar het voortouw zouden nemen en de afdeling Hoorn
van GBN was een feit.

Tja en dan? Je bent een beginneling……….waar begin je?
Hoe pak je het aan? 
Eerst maar de lokale weekbladen benaderen en toen ging het
allemaal heel snel in verband met de aanstaande deadline en
de kranten wilden de week daarna wel plaatsen. Op 3 en 6 juli
stond in twee kranten een leuk artikel over de gierzwaluw en
Gierzwaluwbescherming- Nederland (Marleen en Wietske

REGIONIEUWS
bedankt voor jullie support). Naar aanleiding van deze artike-
len heb ik per e-mail en telefonisch zo'n 40 reacties binnen
gekregen. Veel meldingen waar men gierzwaluwen wist te zit-
ten, verder gewoon leuke reacties en het leverde ook nog een
lid op. Een meneer vond dat de politiek hier ook wat mee
moest doen en ik heb hem verteld dat we dat zeker gingen aan-
pakken en voor zover ik weet is hij inmiddels lid geworden
van GBN. Zijn vrouw is stadsgids in Hoorn en zij zal zich
sterk maken dat in het programma van de wandelingen extra
aandacht zal worden gegeven aan de gierzwaluw.

Dan het maar meteen hogerop zoeken en op 17 augustus had ik
een afspraak met wethouder Hansen van Openbare ruimte en
Milieu. Een enthousiaste man die heel snel zijn medewerking
toezegde en er voor zou zorgen dat ik binnen niet al te lange
tijd contact zou kunnen leggen met het hoofd van de afdeling
Bouw- en woningtoezicht, mevrouw Ilonka Molenaar. Een
maand later was dat ook het geval, samen met het hoofd van
de afdeling Monumentenzorg. Deze laatste, de heer Arie
Boezaard, heeft voortvarend de touwtjes in handen genomen
en met zijn beleidmedewerkster, Gerdien de Galan, hebben we
een mooie brochure in elkaar gezet. Om alles een extra tintje te
geven werd besloten een zwaluwpan ( dank aan Waveka) te
laten plaatsen door de wethouder, met behulp van de
brandweer. Deze dakpan is symbolisch geplaatst op het dak
van het Oude Weeshuis. Woningcorporatie Intermaris-Hoek-
steen heeft dit monument aangekocht en zal het gaan reno-
veren, rekening houdend met de gierzwaluw! Hij valt wel op,
zo'n rode pan op een donker, groen uitgeslagen dakvlak!
In het voormalige, monumentale stadhuis hadden we een ten-
toonstelling ingericht.
Een toespraak van de wethouder, die de brochure ten doop
hield en deze aanbood aan de heer Hoiting, directeur van
Intermaris-Hoeksteen, en daarna nam onze voorzitter Fred van
Vliet het woord. Eind maart staat een afspraak met de heer
Hoiting genoteerd.
Er was gezorgd voor een hapje en een drankje, een journaliste
van het Noord Hollands dagblad was aanwezig als ook enkele

Malta en de vogeltrek
Omdat vogels en onze gierzwaluwen in het bijzonder grenze-
loos zijn houdt bescherming niet bij Nederland op. Daarom
volgt hier een samenvatting door Evert Pellenkoft van twee
brieven van Wylie Cunningham  en Jill Goulston die in april
2006 in The Times van Malta verschenen.

Er worden eindelijk beperkingen opgelegd aan de woeste en
geconcentreerde slachtpartij dat het jaarlijkse neerschieten van
wilde vogels op Malta is …een moordpartij van zonsopgang
tot zonsondergang die zijns gelijke haast niet kent op het
vasteland. Maar is het niet te laat ? De jagers beschouwen hun
daden als een diepgewortelde traditionele hobby en verdedigen
deze zelfs met bedreiging van vogelaars die kritiek leveren.
Het toerisme is de belangrijkste bron van inkomsten en het
toerisme is tanende. Misschien zijn de mensen wel
afgeschrokken door deze gruwelijke berichten. Malta kan zich
het verlies van de steun van bondgenoten niet veroorloven.
Het is te hopen dat deze economische terugval in verband

wordt gebracht met de barbaarse tradities op dit eiland vol
lijmstokken en hagelpatroonhulzen. Als je de trekroutes volgt
van zwaluwen van zuidelijk Afrika weet je dat deze reizen vol
verbazingwekkend uithoudingsvermogen onze begrippen ver
te boven gaan maar voor deze vogels gewoon is. Als je de
zwaluwen rond de ruines van Carthago in Tunis ziet vliegen
wordt het je zwaar te moede als je weet dat ze daarna naar
Malta trekken.
Waarom past Malta als lid van de EU de verplichte vogel-
richtlijn niet toe.. en wint de macht van de jagersfederatie het?
Laten de ontwikkelden en jongeren de onwetenden overtuigen
van het kwaad dat zij aanrichten. Laten we de oude vaardighe-
den van de jagers gebruiken om een nieuwe vorm van eco-
toerisme te creëren. Laat Malta een plaats zijn waar toeristen
komen om de ontzagwekkende trek gade te slaan. Laat de
jagers aan de toekomst bijdragen door voormalige jagershutten
en uitkijkpunten te gebruiken om de wereld het wonder van de
vogeltrek te laten zien! 

Foto: A. v.d. Linden
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Arcen
Over Astrid, Ab, Brutus en kleine Dik

“Vandaag op 14 mei 2005 kwam de eerste gierzwaluw (terug?)
in mijn nestkast met camera. Het beestje is nog een beetje moe
en poetst nu, na een kwartiertje rusten, flink zijn veren. 
Groet, Harm uit Arcen (wat ben ik blij!)”

Met dit korte bericht begint het waar gebeurde verhaal over de
gierzwaluwen Astrid, Ab, Brutus en kleine Dik op
http://groups/.yahoo.com/group/gierzwaluwen-praatgroep/

Hier het vervolg:
Het duurt dan nog twee dagen voordat er meer leven in de
brouwerij komt met de thuiskomst van een broedpartner. Ik
noem de vogels Astrid en Ab, naar twee aardige mensen die ik
kort daarvoor in een kroegje in Arcen heb leren kennen. Kan ik
mooi een tijdje vooruit voordat het alfabet met Zita en
Zacharias rond is. 
Verliefde gierzwaluwen
Wie wel eens verliefde gierzwaluwen na terugkeer uit Afrika
op het nest heeft gadegeslagen wenst zich voor een volgend
leven een gierzwaluwenbestaan. Wat zijn die beestjes lief voor
elkaar. Geen minuutje verstrijkt of er wordt, onder voortdurend
gekir, aan elkaar geplukt, gevlooid, getroeteld en geplozen.
Alle spanning uit vele gevaren en ontberingen van tienduizen-
den eenzame kilometers van de laatste 9 maanden lijkt nu ver-
geten. Maar de rust van het jonge stel duurt kort.
Reeds op 17 mei gebeurt er iets dat mogelijk de basis legt voor
een ongelukkig vervolg van het prille broedseizoen. Een oude
bekende verschijnt ruw in beeld.
Voorgeschiedenis
Om een en ander te kunnen begrijpen moeten wij terug naar de
zomer van het jaar 2004. In dat jaar werd het onderhavige
onderkomen, waarin de gebeurtenissen zich afspelen, onder
een brede gootoverstek aan ons huis bevestigd. Tot 28 juni vlo-
gen er steeds, en bijna zonder hapering drie gierzwaluwen als
een trouw trio dicht langs ons huis. Het leek wel een polo-
naisetrein, maar dan van het type TGV. Van jonge gierzwa-
luwen is bekend dat zij zich op hun zoektochten naar bestaan-
de nestplekken vaak aansluiten bij lokale broedvogels, maar
hier betrof het van meet af aan een zoekend trio op nieuw ter-
rein. Op 28 juni kwam de eerste durfal naar binnen, maar er
hingen wel letterlijk twee vriendjes aan de rok. Regelmatig
flink klop aan de voordeur was het gevolg. Terug naar het jaar
2005.
Brutus
Op 17 mei schrijf ik:"Rond 20.15 geraakte het beeld plots bin-
nen een halve seconde geheel vol met fladderende veren.
Duidelijk was, dat Astrid, zoals gebruikelijk, als eerste bin-
nenkwam en binnen 0,07 seconden weer achter in het nest zat.
In een onderdeel van een seconde kwamen er kennelijk nog
twee vogels binnen, maar dat had ik zo snel niet in de gaten.
Binnen twee seconden echter werd de laatste kandidaat naar
buiten gestompd en bleven er twee vogels in het nest achter die
elkaar kennelijk niet zo goed lagen. Gedurende een kwartier
heerste er een gespannen, dreigende sfeer. Astrid lag helemaal
achterin, met de staart en vleugelveren zo hoog mogelijk tegen
de achterwand opgekropen en het kopje omlaag richting
Brutus. Deze pobeerde steeds een stapje dichter bij te komen,

genodigden.
De brochure wordt standaard bij elke sloop-, bouw- en ver-
bouwaanvraag meegegeven.
Ook is de brochure naar andere gemeenten gestuurd en vooral
aan de zogenoemde monumenten- gemeenten. 

Een goede start in en voor Hoorn!

Deze actie, om een gierzwaluwbrochure door de gemeente te
laten uitgeven, is gigantisch goed verlopen. Dank zij het ent-
housiasme van de wethouder, de ambtenaren en we zijn er
heel blij mee!

Ilona Middelveld

Nawoord van de redactie.
Een kopie van de brochure van Hoorn voor aanpassing tot
gebruik in de eigen stad kan worden aangevraagd bij Ilona
Middelveld, telefoon (022)9851 048, 
email  im.middelveld@quicknet.nl

Meppel
Ook in Meppel is men bezig met Gierzwaluwen. Hendrik
Snel, onze voormalige voorzitter is daar lid van de
Gierzwaluwen-werkgroep (0522 261 879). Hij heeft er o.a.
voor gezorgd dat in een appartementencomplex in aanbouw
aan de Heerengracht in Meppel 6 gierzwaluwneststenen wer-
den aangebracht. Dit bericht verscheen in het woningkrantje
Woonconcept. Alleen was er bij de foto van het inmetselen
van de neststenen een foto van een boerenzwaluw geplaatst.
Johan Tinholt, die mij
het krantje toestuurde,
zei het al: er is nog
veel werk te
verzetten!!

Marleen Andriessen

Foto: W. Smeets
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maar telkens riep Astrid, "blijf weg, lelijkerd". Ik kon uit de
hoogte van de geluiden, die tijdens die toenaderingspogingen
voortdurend werd geuit, horen dat het twee geslachten waren.
Het klonk dus wel als een duet, maar dan meer op gespannen
voet". Die avond vlogen er meermaals nog vogels uit en in. 
Het is mij daarna nooit duidelijk geweest of er die avond een
gedwongen overname van aandelen heeft plaatsgevonden,
maar van rustig broeden kwam lange tijd niets zoals achteraf
zou blijken.
Terwijl in het rechtse broedgedeelte jonge koolmeesjes steeds
luidruchtiger de kop opsteken, plakken mijn gierzwaluwen de
komende 10 dagen aan een bescheiden nestrandje. Veel nest-
materiaal in de vorm van grasjes, veertjes en ander bruikbaar
zacht nestmateriaal wordt er echter niet aangevoerd, onze
gierzwaluwen behoren kennelijk tot een gehard geslacht van
Fakirs. Ofschoon het "nest" nog nauwelijks als zodanig her-
kend kan worden verkondig ik op 28 mei vol trots het vol-
gende op het voornoemde gierzwaluwenforum: 
In de mooie maand van mei, legt elke vogel
wel een ei, Ook het eigenwijze giertje, in
mijn Arcens ‘kunstmuur-kiertje’.
Scharrelkip
Op 2 juni 2005 zijn er tenslotte drie eitjes op
het biljardvlak van het nest aanwezig die
beurtelings uit- en weer in het nest rollen. Op
31 mei schreef ik daarover reeds het vol-
gende: "Beste mensen, de (tussen)stand bij
het schieten op doel tussen het team van mijn giertjes A&A en
mijzelf is inmiddels opgelopen tot 1 tegen 1. Maar het blijft
reuze spannend. Wat is er allemaal gebeurd. Op zaterdagmid-
dag was ik getuige van een hevig krabbende vogel, die als een
echte scharrelkip probeerde een gat in de houten vloer te trap-
pen. Dit is niet gelukt. Wat wel lukte was het wegkikken van
het ei tot op ca. 2 cm voor het nest.
Het bloed stolde bijna in mijn aderen toen ik dit zag gebeuren.
Onderwijl ging het beestje zonder omkijken verwoed verder
met het zoeken naar wormen. Toen het vogeltje zo’n half uur-
tje later een pauze inlaste om te plassen heb ik snel inge-
grepen. Als de wiedeweerga heb ik een lange ijzerdraad
omgevormd tot sneeuwschuiver en ben, na kontrole of iemand
van die hoogvliegers mij aan het werk zag, als een aap in het
keukenraam geklauterd alwaar ik tot aan het invlieggat kan
reiken. Met veel geduld en herhaaldelijk terugsprinten naar het
beeldscherm om te kijken of ik al gescoord had heb ik het bal-
letje uiteindelijk toch voorzichtig in het doel gekregen. Even
later kwamen de rakkers weer vrolijk fluitend thuis en deden
alsof er niets aan de hand was". 
De volgende dagen werden de eitjes weer door de vogels
regelmatig uit het nest geknikkerd, maar ook weer terug in het
nest geveegd. Het was een periode met grote stress..., bij mij!!
vijzelwerking
Inmiddels heb ik een aantal interessante waarnemingen gedaan
die telkens hetzelfde resultaat opleverden: eitje valt weer bin-
nenboord. Mijn nestkast heeft, zoals op de foto zichtbaar links
en rechts langs de vloerzijde een driehoekig gezaagd balkje.
Er is dus geen enkele hoek van 90 graden in de binnenzijde,
maar de vloer loopt zijdelinks over de hele binnenlengte onder
45 graden ca 3 cm omhoog. Het vlakke gebied tussen deze
twee schuine hoeken, dus het nestgebied, is bij mij ca 10 cm

breed. Mijn vogeltjes hebben nog geen klassiek opstaand rand-
je aan het nest achterin gemaakt en de nestvloer ligt slechts ca.
1 cm dieper dan het omringende puin in het halletje. Het broe-
den is daarom erg ongemakkelijk met zo,n dikke witte klontjes
op de rechte vloer. Telkens floept er wel eens een eitje vanaf
het dansvloertje op het puin. Maar de afstand van dit eitje tot
de rand is zelden meer dan 2 cm, meestal minder. Nu is het
volgende interessant: De rechter vleugel van de vogel buigt als
een kromzwaard tot ver achter de vogel naar links om en de
linker vleugel juist in de andere richting. De eitjes liggen tot
nu toe altijd binnen dit bereik. Telkens als een vogel zich nu op
het nest om zijn vertikale middenas op het nest draait, sleept
hij met zijn als schroefvijzels gevormde vleugels het eitje mee,
richting schuine hoek, onderwijl het eitje door de kromming
van die vleugel naar zich toehalend zoals bij een heuse schroe-
fvijzel. Eerst gaat het eitje dan een beetje via die schuine wand
omhoog totdat het vanzelf op het dansvloertje terugrolt. Het
werkt keer op keer. Het is tot nu toe een geruststelling, want

alle verloren gewaande eitjes kwamen terug
in het nest. Natuurlijk zal dat niet meer
lukken als het nestkommetje tot een
heuveltje is uitgegroeid (maar dan rolt het
er ook niet meer zo makkelijk uit), als het
eitje te ver van het nest ligt, of als er geen
toevallige schuine hoek langs het nest zou
zijn geweest.
Roulette

De drie eitjes liggen inmiddels allemaal uit het nest en zijn
reddeloos verloren. Met de camera zijn ze zo dichtbij 
en tevens zo ver weg! De vogels zijn ook weg, het vrouwtje
als laatste. Daarbij heb ik met haar het meeste medelijden, van-
wege de doorstane barenspijnen. Zoals ik reeds heb geschreven
was het nestkommetje niet optimaal, maar na de versterking,
gisteren, door het wijfje zelf met veel pluismateriaal door-
gevoerd leek het toch nog iets te worden. Ik had nog een aantal
van jullie "trots" de reparatiewerkzaamheden per foto toege-
stuurd. Maar het hoofdprobleem was en bleef het onervaren en
rusteloze mannetje. Telkens als hij het nest binnenkwam was
de rust ver te zoeken en begon het beestje als een olifant door
de porseleinwinkel te lopen. Op het vrouwtje, langs het
vrouwtje, achter het vrouwtje, jeuken, krabben, trekken en
sleuren en dat allemaal op het te platte nestje. Telkens als hij
de wacht overnam zag je de knikkers in gedachte al rollen."
Dit rollend roulette met eitjes heeft in totaal 14 bloedstollende
dagen geduurd totdat op 12 juni twee van de drie eitjes onder
de nestplek op straat worden teruggevonden. Bevrucht. Het
derde ei zat stevig vastgeplakt aan de buitenkant tegen het 
nestrandje. Gezien het feit dat mijn nestkast een trapsgewijs
oplopende uitgang heeft op ca 35 cm van het nest kan het niet
anders, of deze eitjes zijn door een gierzwaluw met de bek ver-
wijderd. Toegegeven,
zeker ben je met
gierzwaluwen nooit
en een mens is snel
partijdig.
Gevoelsmatig kreeg
‘mannetje Brutus’ de
schuld. Maar een
ander draaiboek is

Foto: H. Peeters

Foto: H. Peeters
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Belevenissen in IJmuiden
In de het voorjaar van 2003 zag ik voor het eerst een
gierzwaluw zoeken naar mogelijke nestplaatsen. Op diverse
plaatsen onder een goot en aan gevels haakte een vogel aan.
Dat was voor mij het startpunt daar iets aan te gaan doen.
In de onmiddellijke omgeving van mijn woning ontdekte ik
nog twee in gebruik zijnde nestplaatsen van de gierzwaluw en
waarvan ik in een geval kon vaststellen dat er jongen zijn
grootgebracht.
Vanwege het nog uit te voeren reinigen van de gevel van mijn
woning moest het plaatsen van nestkasten in dat jaar voor de
gierzwaluw worden uitgesteld. Halverwege juli 2003 werden
de eerste 2 gierzwaluwkasten  bevestigd.
Door gebruik te maken van geluid, de bekende zwaluw
muziek, werden de kasten vrijwel direct ontdekt en na enige
tijd door de zwaluwen bezocht.  
Daar bleef het bij en voor zover mij bekend werden de kasten
in 2003 niet gebruikt als slaapplaats.
In 2004 keerde de vogels in de buurt weer terug  en opnieuw
werd  ‘muziek’ gemaakt.  Er was veel aandacht voor de kasten
en uiteindelijk werd een van de kasten gebruikt als slaapplaats
tot aan het vertrek in de eerste week van augustus 2004.
Wat ik tijdens die periode wel waarnam was dat als twee

Amersfoort
Ik heb al tijdig contact opgenomen (2004) met de uitvoerder
van het nieuw te bouwen Akzo kantoor. Toen de bouw begon
heb ik twee soorten neststenen als v.b. in de bouwkeet achter
gelaten. Deze stenen zijn door de heer van de Burgwal
meegenomen naar een bouwvergadering. Op 26 april 2005 is
op een bouw-vergadering besloten om gierzwaluwstenen te
plaatsen. Van Hoogevest Bouw heeft al in veel projecten in
Amersfoort gierzwaluwstenen toegepast. Architecten bureau
van den Oever, Zaaijer, Roodbeen en partners hebben de nest-
stenen ingetekend in het te bouwen gebouw. Afgelopen maand
(april/mei 2006) zijn er in het nieuwe Akzo gebouw 30
gierzwaluwstenen verwerkt. Er is gekozen voor de steen die in
de spouwmuur wordt ingemetseld. In de baksteen buitenkant is
nu alleen een spleet van 3 x 7 cm zichtbaar. Het is beslist geen
ontsierend gezicht, voor de architectuur van het gebouw, waar
zoveel architecten bang voor zijn.
Marjo van der Lelie

niet minder waarschijnlijk! 
Beestachtige Berta
Van gierzwaluwen is ook bekend dat concurerende vogels,
vaak vrouwtjes, een broedsel kunnen verstoren, zelfs met de
bek kunnen verwijderen, om zo de hevig omstreden broedplek
met de eigen ‘ei-genen’ te kunnen vullen. Daarbij denk ik dan
steeds weer aan het trouwe trio van vorig jaar die elkaar
mogelijk, vanuit een los-vaste wisselende relatie, reeds lang
kenden en elkaar tot op het nest volgden. Dus niet Astrid, Ab
en Brutus, maar Astrid, Ab en beestachtige Berta. Welke mens
kan die beestjes onderscheiden en optisch uit elkaar houden?
Mogelijk dus dat een trouw mannetje wisselend tussen twee
rivaliserende "vriendinnen" geplet werd en daarbij juist steeds
probeerde om zijn bloedeigen porceleinwinkel heel te houden.
Ofschoon al vrij laat in het seizoen werd er vanaf 13 juni 2005
opnieuw, en nu met een zichtbaar beter resultaat aan een
hogere nestrand gewerkt. 
Dik
Dit resulteerde op 23 juni in een tweede legsel met twee
eieren. Wat de eigenlijke oorzaak van het roulettespel ook
geweest moge zijn, een te vlakke nestbodem of een machts-
strijd tussen rivaliserende vogels, na een betrekkelijk rustig
verlopen tweede broedperiode werd toch nog, vlak voor het
uitkomen van het broedsel, een van de twee eitjes uit het veilig
gewaande nest verwijderd. Uit het overgebleven ei werd op 10
juli een ferm kuiken waargenomen. Wij hebben het spontaan
Dik genoemd, omdat het, na alle voorafgaande gebeurtenissen,
voor ons zo,n bijzonder kind was geworden. Op de foto zien
wij Dik enkele dagen voor het uitvliegen tijdens een van zijn
geliefde, regelmatig gehouden vliegoefeningen. Na een zeer
voorspoedig verlopen nestperiode verliet Dik ons, niet nadat
hij ons eerst 42 dagen met zijn levendige aanwezigheid bijzon-
der amusant  en leerzaam had vermaakt. Dik was een bijzon-
der kind, en dat was hij. 
Op 21 augustus 2005 sloot ik het verhaal af met volgend
bericht: "Beste mensen, zojuist om 21.15 vloog Dik in het
schemerdonker, precies volgens het boekje, de grote wijde
wereld tegemoet. Mijn vrouw Gonnie volgde het gebeuren via
de camera en gaf mij (ik stond aan het geopende keukenraam
op twee meter afstand van het moedige beestje)  telkens de
stand van zaken door. Ook nu weer, evenals gisterenavond
rond deze tijd, had "hij" eerst een aantal malen droog geoefend
om de aanstaande bewegingen tijdens de val nog eens in
gedachte door te nemen......... denken wij".

Harm en Gonnie Peeters

Nieuwegein
Afgelopen winter heb
ik wat overleg gehad
met mevrouw
Mourmans over de
boeidelen (omdat wij
trespa boeidelen
wilden laten aanbren-
gen). Zij adviseerde
i.v.m. te grote warmte
onder het platte dak om de nesten achter de boeidelen dicht te
maken en in plaats daarvan nestkasten op te hangen. Onze
aannemer Koos heeft toen voor ons kasten gemaakt van red

ceder hout met een extra (schuin)dak erboven en bekleed met
lood. We hebben nu 27 nestplaatsen erbij (zonder de neststenen
mee te tellen: zie vorige bulletin). 21 Kasten worden van onder
aangevlogen en de andere zes van voren. Hiervan zijn er al een
paar door de spreeuwen in gebruik genomen. 
Wim en Ria van Aalten

Foto: ‘Koos’

Foto: F. v.d. Lelie



Gierzwaluwen bulletin 2006 - 1 13

Creativiteit in Arcen
De redactie kreeg van ons Arcense lid Harm Peeters een paar
creatieve ideëen hoe je steencoating kunt toepassen om
nestkasten beter te integreren met de gevel van je huis of
gebouw. Hij is erg enthousiast over zijn methode van steen-
coating en hij wil het de lezers graag onder de aandacht bren-
gen. Gezegd moet worden dat het er spectaculair uitziet.
Hieronder zie je 2 foto’s van voorbeelden van kasten die
afgewerkt zijn met steencoating.

zwaluwen precies boven de kasten vlogen er een van deze bij-
zonder vleugelbewegingen maakte.  Het leek erop alsof deze
vogel daarmee aan de ander aangaf dat zich daar een bijzon-
dere plek bevond of de aanvliegroute vastgelegde.  
Deze bijzondere manier van vliegen gebeurde in ieder geval
een aantal keren per dag en meerdere dagen achter elkaar en
daarbij werd telkens dezelfde aanvliegroute gevlogen en het-
zelfde gedrag vertoont.
In 2005 direct vanaf de eerste dagen in mei werd deze kast
ingenomen door twee zwaluwen. De geluiden die zij maakten
klonken vriendelijk en het was mij wel duidelijk dat een paar-
tje een plek had gevonden.
Tijdens de daarop volgende periodes, ook als het langdurig
slecht weer was zag ik dat de kast met enige regelmaat werd
aangevlogen. Dat gaf hoop aan het idee dat de vogels elkaar
mogelijk aflosten tijdens het broeden en /of dat er jongen wer-
den voorzien van voedsel.
De laatste bleek uiteindelijk het geval. In juli 2005 werd een
jonge gierzwaluw voor de in/ uitvliegopening waargenomen.
Deze is daarna kennelijk gezond uitgevlogen.
In het afgelopen najaar werden de kasten door de gierzwaluw
inspirator Piet Kok uit Driehuis gecontroleerd. 
In de kast waarin het jong was gezien werd volgens Piet een
mooi speekselnestje aangetroffen en zoals ik zelf kon zien een
kennelijk onbevrucht ei.  
Deze vaststelling gaf hoop voor het volgende jaar en gelijker-
tijd werd op enige afstand een derde kast opgehangen. Volgens
Piet moeten de vogels ook wat te kiezen te hebben.
Enkele dagen geleden, op 1 mei 2006 zag ik twee gierzwa-
luwen met verbazingwekkende snelheid en precisie de eerder
bewoonde  kast in vliegen.
De welkoms geluiden waren luid en duidelijk. 
Het daarna langdurig, zacht maar hoorbaar  met elkaar ‘keuve-
len’ van de vogels gaf mij in ieder geval het gevoel, " Laat
die zomer maar komen."

Han Schafstall

Om te laten zien wat volgens Harm goed met het materiaal zou kunnen heeft hij een foto van de gevel van het huis van Louis-
Phiippe Arnhem op de computer bewerkt. Zo zie je hieronder links de onbewerkte foto en rechts de bewerkte.
Zijn inspiratie was gewekt door de twee naast elkaar gesitueerde invlieggaten in de gevel, die hij als neusgaten van een
menselijke kop heeft omgevormd, samen met de ‘knipoog’. Hij heeft Louis-Philippe gevraagd of hij goedkeuring wilde geven
om deze tekening eventueel voor het Bulletin te gebruiken. Die vond het geen probleem en voelde zich zelfs vereerd. Hij wilde
natuurlijk het huis niet belachelijk maken maar de lezer alleen tonen welke onvermoede mogelijkheden er zijn als bestaande
‘eenvoudige’ vormen, zoals bijvoorbeeld een gewoon nestkastje aan een gewone gevel met een beetje gevoel voor kleur en lij-
nenspel worden behandeld. Harm geeft graag informatie aan handige creativelingen met inspiratie.
Het emailadres is:   look.now@home.nl
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Verslag Gierzwaluwwerkgroep Groningen
Woningbouwvereniging Nijestee, één van de drie grote wo-
ningbouwverenigingen in de stad Groningen, is zeer welwil-
lend bij het toepassen van inbouwneststenen in nieuwbouwpro-
jecten. Het betreffen vooral nieuwbouwprojecten dicht bij de
binnenstad en daarmee veelal in gierzwaluwrijke omgevingen
(Oosterparkwijk, Boterdiep, Rivierenbuurt). Door het thans
toepassen van inbouwstenen in nieuwbouw wordt reeds gean-
ticipeerd op de toekomstige (verdere) sloop van gierzwaluw-
rijke buurten. Echter ook bij nieuwbouw in woonwijken van
circa 30 tot 40 jaar oud, die door hun veelal platte bouwwijze
niet tot nauwelijks bewoond worden door gierzwaluwen
(Lewenborg, Vinkhuizen, De Wijert), gaat Nijestee over tot het
plaatsen van stenen. Hiermee wordt een toekomstige
kolonisatie van deze wijken mogelijk gemaakt. 
De andere twee grote woningbouwverenigingen, namelijk In
en de Huismeesters, zijn in enkele projecten ook overgegaan of
gaan in enkele projecten ook over tot het plaatsen van inbouw-
stenen. Helaas lopen de contacten met deze woningbouw-
verenigingen echter stroever. 

In de Agricolastraat, vlak bij de binnenstad, zijn een drietal
huizen in opdracht van een particulier (J.P. Wieringa) gere-
aliseerd. Na een telefoontje van de gierzwaluwwerkgroep werd
hij zo enthousiast voor deze vogel, dat hij in de oostgevel van
twee huizen in totaal zes inbouwstenen heeft laten metselen. 

Een lid van Avifauna (A.J.
Scheffer) heeft als pen-
sioneringscadeau aan zijn
collega's van het UMCG
gevraagd om een aantal
inbouwkasten te
financieren en ervoor te
zorgen dat ze geplaatst
worden in het nieuwe labo-
ratorium voor infectieziekten. Dit wordt thans gebouwd op het
ziekenhuisterrein aan de Oostersingel.   

Doorn
Gierzwaluwseizoen 2005: Voor het eerst een cameraatje in de
kast. 

Half april bracht F. van der Lelie het kleine cameraatje en
hielp bij het plaatsen en afstellen. De draad werd vanaf de kast
aan de dakrand naar de tv gelegd en aangesloten.
Vanaf 25 april elke avond even 'stiekem' gekeken.
Op 11 mei werd ons wachten beloond; de eerste oudervogel
was gearriveerd. We hadden eigenlijk verwacht dat ze samen
terug zouden komen. Twee dagen later waren we per ongeluk
getuige van de aankomst van de tweede broedvogel. Wat een
ontvangst was dat! Of ze elkaar een jaar lang niet gezien had-
den. Eindeloos geknuffel, afgewisseld met elkaar en zichzelf
vlooien. Na een paar dagen maakte het vreugdevolle geknuffel
plaats voor het wat efficiënter verzorgen van elkaar. 
Toen was het wachten op de eitjes. Na een dag of tien werd ik
's morgens opgeschrikt door een kreet van mijn vrouw; "er ligt
een eitje". Van beide vogels op dat moment geen spoor te zien.
's Avonds waren ze weer present, maar broeden… ho maar.
Ook de volgende dag niet.
Mijn vrouw (verpleegster) was dodelijk ongerust; "dit kan
toch niet! Ze broeden niet, het eitje is vast helemaal koud."
Maar daar kwam verandering in. Twee dagen na het eerste
eitje zagen we het tweede ei op 26 mei. Eén vogel was nu aan
het broeden. Met veel moeite werden de eitjes zo gemanoeu-
vreerd dat de broedvogel goed op beide eitjes zat. Een hele
klus als je van die korte pootjes hebt. De volgende dagen
zagen we verscheidene 'wisselingen van de wacht'.
Een hele tijd gebeurde er toen weinig of niets. 26 mei bleven
beide ouders op het nest, het regende dat het goot.
Op 14 juni hoorden we een heel zwak gepiep onder de ouder-
vogels. Het eerste en misschien ook het tweede eitje was uit-
gekomen. Te zien was er echter niets. De volgende dag een
glimp opgevangen van een heel klein jong.
De volgende dagen wisselden de ouders elkaar af met voeren.
Op 20 juni gingen de oogjes een klein beetje open. Een soort
spleetje. De jongen groeiden als kool en de ouders zag je
steeds vaker komen voeren.
Begin juli waren de oogjes helemaal open. Oh jongens, wat
een prachtige ogen! De twee witte smoeltjes lagen richting
camera te wachten op de volgende voederbeurt. Half juli
ontstond er een probleem: het prefab nestje ( een met dubbel-
zijdig plakband vastgeplakt ringetje hooi van onze konijnen
doorsnede 12 cm) werd te klein. De vogels pasten er niet meer
met  z'n vieren in! 
's Avonds drukten de oudervogels de kleintjes eruit om dicht
tegen elkaar aan te kunnen slapen. De kleintjes, inmiddels niet
meer zo heel klein, hadden er snel wat op gevonden: gewoon
boven op de ouders klauteren. Een stapel slapende
gierzwaluwen en geen wanklank te horen!
's Morgens, 24 juli, opschudding bij de familie. Eén jong was
weg en geen ouders te zien. Mijn vrouw helemaal in de
zenuwen: "als ze maar terug komen om het tweede jong te
voeren…". 's Avonds om 21.00 uur was de spanning te snij-
den: nog geen spoor van de ouders. Maar na een spannende tv
film toch, om 23.30 uur, nog even gekeken en…gelukkig, één
oudervogel was terug, die lag samen met het overgebleven
jong te slapen.

25 juli was het nest leeg. "Als dat laatste jong maar volgroeid
was….hij was nog zo klein…." Mijn vrouw kreeg last van het
lege nestsyndroom. Toch die avond om 23.30 uur nog even
gekeken en….ja hoor daar was hij weer. Het jong was terug
zonder oudervogel. Ook de volgende nacht kwam het jong
slapen. Het was niet te bevatten dat een uitgevlogen jong 
's avonds in het hartstikke donker feilloos zijn nest weer vindt
en op volle snelheid naar binnenvliegt. De volgende dagen
hebben we toch nog af en toe, vol weemoed, de camera
aangezet. De vogels waren definitief gevlogen. Voorgoed of tot
volgend jaar!? 
') Een kleine waarschuwing wil ik aan de 'teleschouwers'
meegeven. De vogels zien het infrarode licht volgens mij en
ondervinden het als hinderlijk. Ik zou zeggen, begin pas met
een infrarood camera als het nest al enige jaren bewoond is.

Rob Willebeek Le Maire

') Redactie: uit andere camera waarnemingen is niet gebleken
dat de vogels de camera als hinderlijk ervaren. Het is ons ook
niet bekend dat uitgevlogen jongen op het nest terug keren.

Emmastraat   Foto: R. Lindenboom
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In Haren heeft aan de Westerse Drift een particulier (K.
Havenga) zijn vrijstaande huis in 2004 uit laten bouwen en in
de nieuwe oostgevel een aantal inbouwkasten laten metselen
(naast gierzwaluwkasten ook vliegenvanger- en koolmeeskas-
ten). Deze kasten werden meteen in de zomer van 2005
bezocht door vogels van een gierzwaluwkolonie uit de buurt.
Ook werd een kast door boomklevers bewoond.

Op een tweetal plaatsen in de stad werd een bestaande kolonie
bedreigd.
In de Emmastraat werden een aantal gierzwaluwen de toegang
tot hun oude nestplaatsen ontzegd, omdat het mansarde dak
vogeldicht was gemaakt i.v.m. de ondervonden overlast. Een
bewoonster uit de directe omgeving attendeerde de werkgroep
hierop. Vervolgens is contact gezocht met enkele
gebouweigenaren in de omgeving of het akkoord zou zijn om
ter vervanging nestkasten onder hun dakgoot te hangen.
Aangezien dit akkoord was, is vervolgens door de gemeente
Groningen met een hoogwerker van de bomendienst in de
Emmastraat een tiental houten nestkasten opgehangen.
Op de hoek Willemstraat/Hereweg dreigde een kolonie ver-
loren te gaan omdat het hoekpand met mansarde dak verkocht
werd. De nieuwe eigenaars begonnen meteen het huis op te
knappen, waarbij ook het mansarde dak verbeterd werd door
het aanbrengen van een loodslab onder het boeiboord.
Oplettende bewoners uit de Willemstraat en overleg met de
welwillende nieuwe bewoners van het hoekpand hebben er
voor gezorgd dat de loodslab op de essentiële plekken opgetild
is. Zo kunnen ook in de toekomst de gierzwaluwen achter het
boeiboord broeden.   

Rob Lindeboom

Zoetermeer: Overheem
Na een korte inleiding van Elly Persons ( Vestia ) en een mooi
verhaal van Jan Doevedans over gierzwaluwen en huismussen
werd een informatie paneel onthuld door de wethouders
Gemma Smid en Ton Roerig.
Na de onthulling van het info paneel werd een wandeling
gemaakt langs een aantal van de 319 ingemetselde en aan
gebrachte kunstnesten voor gierzwaluwen  in de wijk
Oosterheem waar ± 8000 nieuwe woningen worden gebouwd.
Bewoners en genodigde kregen bij de rondleiding een toelich-
ting en het gebeuren werd informeer afgesloten met een hapje
en een drankje en ook het enthousiaste verhaal van  Jan was
onder werp van gesprek.
Vogelwerkgroep Zoetermeer, Aad van der Linden

Relevante delen uit het persbericht van Vestia Zoetermeer:
Titel: Gierzwaluwen vinden nestgelegenheid in Oosterheem
Datum: 03-04-2006
Vestia Zoetermeer heeft in de door haar tot nu toe gebouwde
huurwoningen op de nieuwbouwlokatie Oosterheem in
Zoetermeer 319 nestkasten voor gierzwaluwen in laten
bouwen. Dat betekent ongeveer één nestgelegenheid per twee
huurwoningen. Op 4 april onthullen wethouder Gemma Smid
en wethouder Ton Roerig op het informatieplein aan de
Stephensonstraat 54 in Oosterheem een informatiepaneel over
de gierzwaluw en de huismus, twee vogels die steeds meer uit
het stadsbeeld verdwijnen en onze bescherming verdienen.
DuBo maatregelen
Bij de start van Oosterheem zijn er tussen de gemeente en de
bouwende partijen afspraken gemaakt over verplicht toe te
passen maatregelen in de bouw, de zogenaamde DuBo maat-
regelen. Een van deze afspraken is het creëren van nestgele-
genheid voor vogels, waaronder gierzwaluwen.  Er verdwijnen
namelijk steeds meer natuurlijke nestplaatsen: akkers worden
armer, gaten en kieren in gebouwen worden gedicht, kapotte
dakpannen worden vervangen en oude boomholtes zijn zeld-
zaam. Om deze reden heeft Vestia Zoetermeer 319 nestkasten
laten inbouwen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat
mensen prettig wonen in een wijk met een goed leefklimaat.
We bouwen dan ook niet alleen woningen, maar maken ons
ook hard voor duurzame bouw, een goed milieu, groen in de
wijk en goede openbare voorzieningen. In zo een leefklimaat
voelen ook vogels zich thuis.
Wandeling door de wijk
Op het informatiepaneel kunnen bewoners van Oosterheem en
belangstellenden lezen over de gierzwaluw en de huismus. Op
het paneel is ook een wandeling door de wijk aangegeven. Met
gebruik van fotos en met behulp van straatnamen kunnen
bewoners en belangstellenden gaan wandelen om zo de
nestkasten te zien. De wandeling is in het informatiecentum op
papier mee te krijgen. Het paneel is tot stand gekomen in
samenwerking met de Vogelwerkgroep Zoetermeer en Jan
Doevendans, Eco-consultant Buitenbedrijf BBZ Natuurbureau.Foto: A. v.d. Linden
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Havelte
Geluidsinstallatie lokkertje voor zwaluw
Overgenomen uit de Telegraaf van 18 april j.l..

Vogelliefhebbers plaatsen binnenkort een geavanceerde ge-
luidsinstallatie in de kerk van het Drentse Havelte om de
steeds zeldzamer wordende gierzwaluw weer terug de kerk-
toren in te lokken.
Volgende week wordt een laptop en een aantal luidsprekers in
de toren van het oude gebouw neergezet. Daaruit schalt straks
bij wijze van experiment drie keer per dag het opgenomen
geluid van gierzwaluwen. Dat geluid moet vrijgezellen
zwaluwen de kerk inlokken, Het geluid is volgens Greet
Glotzbach van de Vogelwacht Uffelte tot aan de overkant van
de kerk te horen, toch verwacht ze geen problemen met de
omwonenden. In de kerktoren zijn twee jaar geleden speciale
broedplaatsen voor de gierzwaluwen gemaakt, maar de vogels
lijken die nauwelijks op eigen houtje te kunnen vinden.
"Daardoor blijven vrijgezelle en nestloze zwaluwen door-
vliegen en komen er nergens jonkies", constateert Glotzsbach
de initiatiefneemster van het project. De laatste 25 jaar is vol-
gens haar ongeveer tachtig procent van de gierzwaluwen ver-
dwenen.

Arjen ten Cate

Nuth
Vandaag 27 april om 19.30 uur zijn de eerste gierzwaluwen
gearriveerd in Nuth (vlakbij Heerlen) Ik was in de tuin aan het
werken en hoorde ineens het alom bekende gieren. Ik heb er
18 kunnen tellen, maar ik verwacht er nog meer. Wij wonen in
een echte gierzwaluw buurt met nog voldoende nestmogelijk-
heden.
Ik hoop dat ons nest dit jaar meer succes heeft dan vorige jaar.
Toen heb ik helaas het gierzwaluw jong dood in de regenput
aangetroffen. Het had toen vele dagen achter elkaar geregend
Het jong wilde uitvliegen maar is waarschijnlijk meegespoeld
de regenpijp in naar het putje toe waar het jong niet meer uit
kon komen. Er is nu geen directe verbinding meer van de
regenpijp naar de put, ook hebben we veel ruimte tussen gela-
ten. Als de jonge vogel weer in de regenpijp terecht komt dan
kan hij in ieder geval gewoon op de grond terecht komen.

Joke Willart

Kampen
Van ons Kampens lid Henk ter Vuure kregen we een artikel uit
de Stentor van 18 november 2005 met de titel: ’Tussen prin-
sessen en gierzwaluwen’, Een deel van de Oranjewijk is daar
gesloopt en op nieuw opgebouwd. Een deel uit het artikel:

Projectleider Ab Kok van Delta-Wonen banjert tevreden over
een binnenplaats bij de Magrietstraat. “Kijk dat is aardig”,
wijst hij omhoog naar de twaalf wat anders gekleurde stenen
met gleufvormige opening, netjes gerangschikt in een patroon
van 3 bij 4. Betonnen neststenen met hout bekleed aan de bin-
nenkant. Voor de gierzwaluwen die decennia lang nestelden
onder de dakrand van de inmiddels gesloopte huisjes. Op initi-
atief van Klaske van ‘t Oever en Henk van Vuure van natuur-
vereniging IJsseldelta werd de sloop van een aantal woningen
uitgesteld tot het einde van de zomer. Ook maakten ze met
DeltaWonen plannen over hoe ze de gierzwaluwen in de
nieuwbouw aan onderdak konden helpen. Met succes. Al tij-
dens de bouw kwamen de gierzwaluwen terug om in de
ingemetselde neststenen te gaan nestelen en broeden. Nu zijn
ze weer op vakantie in Afrika, maar in het voorjaar komen ze
ongetwijfeld weer terug. Een mooi extraatje voor de toekom-
stige bewoners. Je hoort het ze voortaan elk voorjaar al tegen
elkaar zeggen: ‘Heb je al gezien, onze gierzwaluwen zijn weer
terug!’

Henk meldde dat er nog een project in een groot flatgebouw
komt; daar horen we nog van. Hij krijgt vragen van Natuur en
Milieu in Zwolle die ook met renovaties bezig zijn. Hij daar
mist daar eigenlijk een contactperoon. Mocht je iemand daar
kennen die hem kan helpen dan houdt hij zich aanbevolen:
Tel. 038-3328183  

Helmond , uit de Weekkrant Traverse

Na onderling overleg met Woonpartners werd er toestemming
verleend om gierzwaluwen nestmogelijkheid te bieden.
Eind maart was vogelwerkgroep 'De Zwaluw' van het IVN
afdeling Helmond weer actief. Met behulp van een hoogwer-
ker die beschikbaar was gesteld door Woonpartners, waren
enkele IVN medewerkers, onder leiding van Jan van der Rijt,
bezig met het bevestigen van gierzwaluwkasten aan woningen
in de Nachtegaallaan en omgeving. De Vogelwerkgroep gaat
ook enkele keren per jaar in de natuurgebieden de Waranda en
het Goor aan het werk Er worden nestkasten schoongemaakt
gerepareerd of vervangen. Deze kasten worden bewoond door
boomklevers en andere vogels.

Foto: F. Schinkel

9 mei 2005:   Groeten uit Amersfoort
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Gierzwaluwhoogte 
door Karel Knip, 29 april 2000

Dit jaar zag het AW- observatorium in Amsterdam de eerste
gierzwaluwen op 24 april overkomen. Dertig jaar geleden
kwamen ze vaak pas na 4 mei terug, velen zien in de
Vervroegde Terugkeer een ongunstig teken. Maar de terugkeer-
data verschillen van jaar tot jaar enorm en de vraag is wat de
waarde is van de vroege meldingen. De eerste vogels blijven
vaak maar een halve dag boven de stad hangen en trekken dan
verder. Ze vliegen hoog en zonder veel gerucht. Nóg wat
hoger en nóg minder gerucht en je had ze helemaal niet opge-
merkt. 
De datum van eerste terugkeer kan volledig worden bepaald
door de vlieghoogte van de gierzwaluwen en het heeft dus zin
te onderzoeken op welke afstand een gierzwaluw überhaupt
nog als gierzwaluw wordt herkend. Of wat algemener: hoe
scherp de menselijke blik eigenlijk is. Valt dat op enige manier
te kwantificeren? Geen boek dat daarop - in principe - helder-
der antwoord kan geven dan deel I van 'De natuurkunde van 't
vrije veld' waarin de bioloog en astrofysicus M. Minnaert bijna
alle aspecten van het licht en het zien behandelt. Maar in de
paragraaf over het 'onderscheidingsvermogen van het oog' stelt
hij zeer teleur. Minnaert definieert het scheidend vermogen
voor de gelegenheid als de minimale boog- afstand tussen
twee dubbelsterren die nog net afzonderlijk worden gezien en
komt met de uitspraak dat 'slechts een uiterst klein aantal
mensen' dubbelsterren die op 3 à 4 minuten af-stand staan
gescheiden zien. (Afstanden tussen sterren en andere ver ver-
wijderde objecten aan de hemel worden gewoonlijk uitgedrukt
in graden, minuten en seconden. Een graad is zestig minuten.
De afstand tussen horizon en
zenit is 90 graden, oftewel
5400 oplossend boogminuten.)
Aan dat van die dubbelsterren
is zeker geen woord gelogen,
maar de suggestie dat het ver-
mogen van het menselijk oog
dus maar 4 minuten is deugt
niet. Wie zich voor de geest haalt hoeveel details hij op de
maan kan zien is daarvan snel over-tuigd. De volle maanschijf
is maar ongeveer 30 boogminuten breed en het bekende ver-
baasde maangezicht is onmogelijk samen te stellen uit een
raster met een breedte van 3 4 boogminuten. Het mannetje op
de maan vertelt ons dat het 'oplossend vermogen' waarschijn-
lijk minder is dan 1 minuut. 
De discrepantie tussen dubbelsterren en maandetails komt
waarschijnlijk van het gebruik van 'staafjes' in het ene geval en
'kegeltjes' in het andere. De maan is licht genoeg om kegeltjes
te activeren en vooral in de zogenoemde gele vlek op het
netvlies, die uitsluitend uit kegeltjes bestaat, staan de kegeltjes
zo dicht bij elkaar dat het oplossend vermogen er heel groot is.
Proefondervindelijk toont men ook makkelijk aan dat bij
helder daglicht het oplossend vermogen van het oog beter is
dan Minnaert suggereert. Een mooi rond zwart stipje met een
diameter van 1 mm op een vel wit papier is onder goede

UIT HET ARCHIEF
belichting op ruim 8 meter nog als stip te zien. In boogmaten
is de grootte dan ongeveer 0,4 minuut. Een stip van 2 mm valt
weg bij 10,5 meter: een hoekmaat van 0,7 minuut. Dat is al
een aardige indicatie. Dat het begrip oplossend vermogen zich
overigens niet makkelijk eenduidig laat definiëren blijkt uit het
volgende: twee stippen van 1 mm diameter op een onderlinge
afstand van 3 mm worden al bij weinig meer dan zes meter
niet meer afzonderlijk gezien. Hun onderlinge afstand is dan
toch nog 1,7 boogminuut. 
Vandaag is de precieze definitie niet zo belangrijk. Voor de
gierzwaluwstatistiek wordt méér geëist dan het überhaupt zien
van de gierzwaluw (als een vormloos stipje). De vogel moet
positief worden
geïdentificeerd aan de hand van zijn typische silhouet: het
ankertje. Hoe hoog mag dat ankertje aan de hemel staan wil
het nog als zodanig worden herkend? Dat stelt men het sim-
pelst vast door een klein scherp zwaluwprofiel te tekenen en te
onderzoeken op welke afstand daarin nog net een gierzwaluw
is te zien. Een silhouet dat van snavelpunt tot staart een lengte
had van precies 5 mm was tot op 8 meter afstand nog goed te
herkennen. Omdat de werkelijke lengte van de gierzwaluw van
kop tot staart volgens de meeste vogelboeken 165 mm
bedraagt volgt daaruit een maximale vlieghoogte van 265
meter. Denk aan de Dom die 112 meter hoog is en geef toe:
dat klinkt niet gek. 
Er is nog een andere, wat theoretischer manier om uit te reke-
nen hoe hoog de nog-net-herkenbare gierzwaluw vliegt. Je zou
je kunnen afvragen hoeveel kegeltjes binnen de gele vlek op
het netvlies ten minste moeten worden ingeschakeld om een
'patroon' naar de hersenen te sturen waaruit die de conclusie
'gierzwaluw' trekken. Volgens de Winkler Prins, die onder het

lemma 'gezichtsscherpte' een uitstekend
exposé geeft, is de diameter van de kegel-
tjes in de gele vlek ongeveer 2 micron 
(dat is 0,002 mm). Voor de afstand snavel-
staart zijn wel 4 kegeltjes nodig, de pro-
jectie van de gierzwaluwlengte (snavel-
staart) op het netvlies moet dus ten minste
8 micron bedragen. Met het gegeven dat

het oog-als-geheel een brandpuntsafstand heeft van 17 mm 
(en dat de werkelijke lengte van de vogel 165 mm is) rekent
men dan uit dat de maximumhoogte 350 m is. Dit is natuur-
lijk een soort theoretisch maximum - in de geleiachtige sub-
stantie van het glasachtig lichaam, en ook verderop, zitten 
altijd wel genoeg ongerechtigheden die om een wat grotere
projectie vragen - maar de overeenstemming met de eerste
benadering is meer dan bevredigend. 
We durven er veilig uit af te leiden dat gierzwaluwen die hoger
vliegen dan 300 meter vrijwel niet als zodanig worden her-
kend. Is de kans groot dat gierzwaluwen zo hoog vliegen?
Volgens de gangbare vogelliteratuur wel, met grote stelligheid
wordt daar beweerd dat gierzwaluwen voor het slapen
hoogtes tot wel 3 kilometer kiezen. Als dit allemaal juist is,
dan is het meer dan waarschijnlijk dat Amsterdam halverwege
april al lang en breed door gierzwaluwen wordt overgevlogen
voor iemand iets in de gaten heeft. 
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Gedicht
Vanavond, toen ik  boven mijmerde op mijn gemak,
Woorden, als libellen glinsterend over bomen, zwerm-
den,
schoot als een vogel vanonder het donkere dak, 
dat hem verborgen had en hem beschermde,

Een heimwee rechtstreeks naar omhoog
en met een kreet, die, dacht ik, iedereen kon horen.
En voor het eerst herkende ik wie er uit mij vloog
en wie mijn brand tot zijn hoog nest verkoren.

O gierzwaluw, die mij al te kort bezat,
Ik zie de blauwe vuren van zijn ogen,
het lichte wegen op mijn hand, waarop hij zat
Ik hoor zijn vleugels zingen toen hij is opgevlogen …   

Wij allen wachten elk voorjaar vurig op onze vrien-
den, die als de mythische vogel Phoenix uit hun as
herrijzen, hetgeen mij inspireerde tot deze bewerkte
versie van Phoenix II door M Vasalis uit 1947,  
Evert Pellenkoft

KORTE BERICHTEN
Sprekers
Tijdens de landelijke dag op 10 juni in De Bilt (zie de uitnodi-
ging bij dit Bulletin) zullen de volgende sprekers het woord
voeren:

Marcel Klaassens is medewerker van het NIOO (Nederlands
Institute of Ecology). Hij gaat praten over trekvogels en gaat
bij zijn collegae in Zweden op zoek naar onderzoeksresultaten
over de trek van gierzwaluwen.

Gerrit Visser is handhaver van de Flora- en Faunawet in de
provincie Utrecht en spreekt over zijn beroep. Hij zal proberen
onze vragen te beantwoorden. 
Wat moeten we doen als een gierzwaluw verstoord wordt tij-
dens de broedtijd door b.v. sloop of renovatie. Deze vogels
schoppen planningen van bouwprojecten danig in de war. De
wet geeft nog niet de mogelijkheid om middels bestuursdwang
het werk stil te leggen. Wel hebben de uitvoerders zorgplicht.
Een voorbeeld uit de praktijk van een handhaver; het span-
ningsveld tussen verschillende belangengroepen en tussen 
theorie en praktijk.. Hij volgt de regelgeving kritisch.
Dat is nodig omdat het ook binnen de eigen organisatie soms
knokken is om natuur en milieu op de agenda te houden als de
politiek haar prioriteiten verlegt.

EXTRA OPROEP
Wie, o wie wil meehelpen bij het VOGELFESTIVAL 2006
op 26 en 27 augustus in de Oostvaarders Plassen!? Het is daar
altijd erg druk (en gezellig). Extra hulp is meer dan welkom!

Bouwcommissie
GBN wil een ‘bouw’commissie samenstellen. Dit met het doel
om leden en andere betrokkenen te adviseren als het gaat om
vragen rond nieuwbouw, renovatie en restauratie. Het voorstel
is van Ed Ruhé, (Zie artikel op blz. 7).
Wie van de leden biedt zich aan om in deze commissie plaats
te nemen?

Triest bericht
Op 12 april is mijn vader Roger Arnhem overleden. Ik kende
Roger als een heel symphatiek persoon die gans zijn leven
gevochten heeft voor het welzijn en de bescherming van de
vogels.Hij verdient een monument.

Louis-Philippe Arnhem, met innige deelneming

"Shall I love you?" said the Swallow, who liked to come to
the point at once, and the Reed made him a low bow. 
So he flew round and round her, touching the water with his
wings, and making silver ripples. 
This was his courtship, and it lasted all through the summer.
The Happy Prince, by Oscar Wilde

Mailtje van Fred van Vliet
Gisteren heb ik mijn laatste camera opgehangen in Bolsward
bij een nest dat 2,6 meter van het invlieggat verstopt zat. Goed
dat we hebben staan luisteren toen een gierzwaluw erin ging
en we al het idee kregen dat deze ver klauterde.

Boeiende website 
Ontdekt door Rick Wortelboer
Verwijst ook naar: http://www.wien.gv.at/wua/bauwildtier.htm
Met een interessant overzicht van plaatsing van nestkasten in:
http://www.wien.gv.at/wua/pdf/beispiele-mauersegler.pdf

Leuk filmpje
Een leuk filmpje uit Zürich van de Zwitserse tv is met
Realplayer via onderstaand adres af te spelen voor de internet-
ters onder ons. 
(N.a.v. Gierzwaluw Vogel van het jaar 2005 in Zwitserland):
real.sri.ch/ramgen/sfdrs/mtw/2005/mtw_04142005.rm?start=0:
35:58.104&end=0:40:05.229
Evert Pellenkoft

Op 7 april 
ziet Carla Abma ziet 3 gierzwaluwen rond de kerk van
Ulvenhout scheren. 



Gierzwaluwen bulletin 2006 - 1 19

Groningen

GBN VERTEGENWOORDIGERS

Gelderland

Utrecht

Limburg

Noord-Holland

Zuid-Holland

België

Deze GBN-leden zijn aanspreekpunt voor regio informatie:

R. Lindeboom, Rensumaheerd 94, 9736 AD Groningen,
(050)5425 163, rlin@home.nl 

E. Pullen, Rembrandtstraat 82, 7771 XJ Hardenberg,
(052)3264 048, egbert.pullen@hetnet.nl
G. Smoors, Wensinkstraat 45, 7622 CR Borne, (047)2665 048
H. Snel, Westeinde, 7941EL Meppel, (052)2261 879
J.D. Tinholt, De Hazelaar 6, 7701 WD Dedemsvaart,
(052)3615 321, J.Tinholt@Reest-Wieden.nl

J.J. Schröder, Mecklenburglaan 9, 3843 BH Harderwijk,
(034)1416 324, schroder.zoomers@caiway.nl 

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 

N. van Dam, Parkhof 14, 2922 CS Krimpen a/d IJssel,
(018)0513 975, npvandam@planet.nl 
E.J. Kriele, Kikkerveen 249, 3205 XB Spijkenisse,
(018)1641 153, ejkriele@prettel.nl 

J.F.M. Alsemgeest, Elbe 9, 1423 CV Uithoorn, (029)7563 394
Mw. M.H. Andriessen, Fideliolaan 78, 1183 PN Amstelveen,
(020)6455 207, gbn-ned@planet.nl 
Mw. A. van den Berg, Van 't Hoffstraat 120, 2014 RK Haarlem
(023)5244 549, centrum@carolinabont.com 
Mw. T. Dammen, Wijkcentrum Ceintuur, Gerard Doustraat 133,
1073 VT Amsterdam, (020)4004 503
J.M. Fiedeldij Dop, Zuideinde 9a, 1551 EA Westzaan,
(075)6143 346
D.A. Jonkers, Koggewagen 3, 1261 KA Blaricum,
(035)5260 456, dickjonkers@tiscali.nl
I.M. Middelveld en E. Ruhé, Poolster 110, 1622 EH Hoorn,
telefoon (022)9851 048, im.middelveld@quicknet.nl
Mw. E.C. van der Pol, Hanenpad 67, 1501 WC Zaandam,
(075)6164 043, e.c.van.der.pol@freeler.nl 
G. Schuitemaker, Brederostraat 94-I, 1054 VG Amsterdam,
(020)6164 759

A. Koenraadt, Molenstraat 9, 4758 AA Standdaarbuiten,
(016)5315 136
Mw. M. Mourmans-Leinders, Zundertseweg 84, 4707 BP
Roosendaal, (016)5535 810, marjosmourmans@planet.nl 
Mw. I. Nagtzaam, Lindestraat 67, 4731 CM Oudenbosch,
(016)5315 565, nagtzaamingrid@hotmail.com 
J. van der Rijt, H. Mesdagstraat 11, 5702 VK Helmond,
(049)2534 446

Th. Kockelkoren, Tegelseweg 73,  5912 BB Venlo,
(077)3518 197, th.kockelkoren@ps.nl 
H. van de Laar, Doorvaartstraat 45a, 6443 AP Brunssum,
(045)5273 211 
J. Vrehen, Tuinstraat 6, 6101 CJ Echt, (047)5482 817
j.vrehen@hetnet.nl

L.P. Arnhem, Alfred Delaunoislaan 21/21, B-3001 Heverlee
(Leuven), (0032) 22 06 18 88
W.A. de Bock, Guido Gezellelaan 13, B-2910 Essen,
(0032) 36 67 49 19, debockwim@mine.be 
E. Pultau, IJzerleen 39-3, B-2800 Mechelen,
(0032) 15 34 92 81

LID WORDEN

OPROEPEN

MEDEDELINGEN

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

Laat ons weten als u geïnteresseerd bent in deelname aan ons
monitoringproject d.m.v. GBN-camera’s in natuurlijke nesten
(en/of eventueel nestkasten)!

Wie heeft een ervaring, vraag, visie, gedicht, afbeelding of
idee mbt gierzwaluwen, dat de moeite waard is om in het
Bulletin op te nemen?

Wie kan melding doen van broedsucces in speciaal aange-
brachte nestvoorzieningen: nestkasten, neststenen, dakpannen
(typen aangeven)?

Wie heeft positieve ervaringen met geluidsexperimenten?

Reacties graag sturen of mailen naar de redactie!

Als u gierzwaluwbescherming belangrijk vindt kunt lid of
donateur worden van GBN door overmaking van E 10,-
op postrekening nr. 9145004  t.n.v.
Gierzwaluwbescherming - Nederland te Amersfoort,
onder vermelding van: 'lidmaatschap 06' of ‘donateur 06’. 

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 

Meld de redactie eventuele foute of onvolledige
gegevens in deze lijst; laat ook weten als u òp of vàn deze

vertegenwoordigerslijst wilt.

Aankondiging Landelijke dag 2006
De algemene ledenvergadering als onderdeel van de vereni-
gingsdag wordt 10 juni 2006 op landgoed Oostbroek in De
Bilt georganiseerd.

Op 26 en 27 augustus is GBN deelnemer aan het Vogelfestival
van Vogelbescherming Nederland in de Oostvaarders Plassen.
Data van bestuursvergaderingen vindt u op Internet: 
www.gierzwaluw.com/mededelingen.htm 

Noord-Brabant

Overijssel



Kunst en vliegwerk


