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ontvangen, al dan niet digitaal.

Vandaag, 24 april zijn bij onze kasten de ‘winter’deuren
verwijderd. De camera’s staan op scherp. De nesten van
vorige jaar liggen er netjes bij en behoeven slechts een
kleine bijwerking. Alles is klaar voor ontvangst. Hoera!
Al een dag later heeft het 1ste paartje gierzwaluw hun
neststeen weer in bezit genomen. Drie van onze leden
zijn dit jaar naar de 3-daagse Gierzwaluwconferentie in
Berlijn geweest. Hier werd door meer dan 75 gierzwaluw
enthousiastelingen alleen maar over onze gevederde vriend
de Gierzwaluw gesproken. U leest hierover een uitgebreid
verslag. Verder weer diverse belevenissen van het gierzwaluwseizoen 2011 van onze leden uit de regio.
We zouden het bijna vergeten maar op 22 juni 2002 is
onze vereniging opgericht. Dat is alweer 10 jaar geleden,
dus tijd voor een gematigd optimistisch feestje. Er is in
deze 10 jaar veel werk verzet om de problematiek van de
gierzwaluw onder de aandacht te brengen bij een breed publiek. Veel vrijwilligers (door heel Nederland) is het gelukt
om nieuwe nestgelegenheden voor de vogels te creëren.
Het is jammergenoeg nog steeds geen gewoonte om deze
maatregelen standaard in renovatie, verbouw of nieuwbouw mee te nemen. We moeten dus oplettend blijven of
er niet plotseling weer ergens een pand wordt afgebroken
of gerenoveerd. Ook werkzaamheden, zoals dakpannen
vervangen of schilderen in het broedseizoen blijft een terugkerend probleem. De vereniging blijft daarom nog
steeds nodig; we gaan door met de ‘strijd.’
Het heugelijke feit van ons 10-jarig bestaan vieren we na
afloop van de Algemene ledenvergadering op zaterdag 16
juni in Amersfoort. De uitnodiging vindt u in dit Bulletin.
U komt toch ook?
Dit blad is weer met plezier gemaakt. Wij wensen u veel
leesplezier en een heel mooi gierzwaluwen seizoen toe.
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Gierzwaluwen en boerenzwaluwen
Een olieverf schilderij op canvas geschilderd
in 2008 door Alison Ingram. Ze is geboren in
1968 en sinds haar jonge jaren gefascineerd
door de natuur en de dieren die daar in leven.
Ze geeft een eigen invulling aan haar schilderijen. Haar werk is meermalen bekroond.
Ze schildert ook in opdracht huisdieren en
portretten, maakt mozaïeken en fotografeert.
Kijk vooral eens op haar site: www.alisoningram.co.uk/
gallery. Ontdekker Marleen Andriessen kreeg toestemming
voor plaatsing.

Bij: Kunst en vliegwerk
Dit schilderij is gemaakt door Bruno
Andreas Liljefors (1860-1939).
Hij was de belangrijkste en misschien
wel de meest invloedrijkste Zweedse
schilder. Hij gaf les aan de Royal
Academy of Arts in Stockholm. Liljefors stierf op 79
jarige leeftijd in Stockholm. Evert Pellenkoft, onze kunstspeurneus ontdekte dit juweeltje.
2012 - 1
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Van de voorzitter
Sinds gisteren is het voor mij plotsklaps zomer: twee koppeltjes gierzwaluwen joegen hoog boven mijn hoofd op
insecten. Ik hoorde ze eerder dan dat ik ze zag. Normaliter
spot ik ze boven mijn huis in Nijmegen pas ruim na Koninginnedag. Gisteravond echter vlogen twee gierzwaluwen de
spouw aan de achterkant van mijn huis in, alsof ze nooit weg
waren geweest. Alsof er geen winter is geweest, geen gebrek
aan insecten, geen reis naar het verre zuiden en weer terug.
Vandaag vloog zelfs een groep van 20 gierzwaluwen boven
mijn huis, luidkeels de zomer aankondigend. Wat is dat toch
een prachtig geluid! Als je daar niet van kunt genieten, mis je
iets.
Helaas geldt dat voor een meerderheid van de mensen. De
twee vragen die ik in mijn tijd als bestuurslid het meest ben
tegen gekomen zijn: 'Meen je dat serieus dat er een vereniging
bestaat voor één klein vogeltje?' en 'Wat is er zo bijzonder aan
de gierzwaluw dat er zelfs een vereniging voor is opgericht?'
Dikwijls worden die vragen enigszins lacherig gesteld. Dat
verandert vaak als mensen horen en zien (via camera’s) wat
een bijzondere vogel de gierzwaluw is. Dan gaan mensen met
andere ogen kijken en met andere oren luisteren. In bewustmaking ligt m.i. een belangrijke taak voor GBN en andere
natuurorganisaties: natuur is rijkdom en onbetaalbaar, het
verdwijnen van soorten is armoe, het beschermen van planten
en dieren is beschaving en het vernietigen ervan barbarij. Met
de val van het kabinet hoop ik op betere tijden, ook voor de
gierzwaluw, want het ‘Wetsvoorstel natuur’ van Bleker (door
hem volledig onterecht ‘Wetsvoorstel natuurbescherming’
genoemd) kon nauwelijks barbaarser.
In juni ga ik stoppen met het voorzitterschap van GBN. Naast
mijn baan bij Stichting AAP houd ik helaas te weinig tijd over
en GBN verdient een actieve voorzitter. Dat betekent gelukkig
niet dat ik niet meer van gierzwaluwen kan genieten en ook
niet dat ik mensen niet meer enthousiast over de gierzwaluw
zal vertellen. Het bestuurswerk heb ik met veel plezier gedaan,
maar het is tijd de hamer door te geven en ik weet dat mijn
mede-bestuursleden het uitstekend doen. Rest mij niets anders
dan alle actieve GBN-leden en mijn medebestuursleden te
bedanken voor hun inzet, mijn opvolger veel succes toe te
wensen.
Tot ziens op de ALV!
Eline Lauret

Jaarverslag GBN 2011
Trudy du Chattel, secretaris
Het bestuur kwam zoals gebruikelijk vier keer samen. In 2011
vond een bestuurswisseling plaats: Fred van Vliet trad in
het voorjaar af als bestuurslid onderzoek en werd opgevolgd
door Rick Wortelboer. We danken Fred nogmaals voor zijn
jarenlange enthousiaste en deskundige inzet in verschillende
bestuursfuncties binnen GBN.
Onze informatiestand stond in 2011 op verschillende beurzen
en manifestaties. We waren aanwezig op de Pure Pinksterfair
in Veessen en zoals gebruikelijk op de jaarlijkse SOVON-dag
in november in Nijmegen. Daarnaast namen we met de stand
deel aan de waardevolle Stadsvogelconferentie op 16 juni in
Utrecht. We hebben er heel veel mensen gesproken over de
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gierzwaluw en zijn problemen, wethouders, beleidsmedewerkers, natuuradviesbureaus, vogelwerkgroepen. En we wonnen
zowaar de standhoudersprijs!
Als promotiemateriaal namen we linnen tasjes met gierzwaluwopdruk in het assortiment op.
Ook dit jaar weer hebben ongeveer 40 enthousiaste leden
van onze vereniging de gegevens van gierzwaluwenbroedsels
geregistreerd met behulp van de minicamera en de gegevens
aan ons doorgegeven; onze hartelijke dank daarvoor. Alle
gegevens zijn verwerkt en worden opgenomen in het artikel
van Rick Wortelboer en Marleen Andriessen over de resultaten
van langjarig onderzoek naar broedsucces van gierzwaluwen
met behulp van minicamera’s dat in het volgende nummer van
Limosa zal worden gepubliceerd. Ook in het volgende Bulletin
leest u meer over de resultaten in 2011.
Ons bestuurslid Advies, Marleen Andriessen, heeft in 2011 op
281 vragen die ze per e-mail ontving antwoord en/of advies
gegeven. Daarnaast heeft ze ook nog vele vragen per telefoon
beantwoord.
De bezoekersaantallen aan onze website namen alweer toe. Er
is ook vanuit het buitenland veel waardering voor de website,
dankzij onze webmeester Tom Westeneng. Binnenkort zal een
deel van de informatie ook in het Engels worden aangeboden.
Het Bulletin is gewoontegetrouw in 2011 tweemaal verschenen
onder redactie van Marjo van der Lelie en Marleen Andriessen.
Marjo en Fred (vd Lelie) zorgden voor de lay-out en de verzending.
De algemene ledenvergadering vond plaats in De Oude Pastorij
in Essen. Onder coördinatie van Wim De Bock waren onze
Belgische leden de gastheren. Dank voor de warme ontvangst
en de uitstekende organisatie. ’s Middags waren er drie lezingen over uiteenlopende onderwerpen. De dag werd afgesloten
met een wandeling door Essen langs de verschillende gierzwaluwnestplaatsen, waaronder het huis van Wim en het 'gierzwaluwencafé'.
Op de ledenvergadering In 2011 werd besloten tot het oprichten
van het GBN projectfonds. Na het vaststellen van het reglement
in het najaar heeft de eerste aanvraag tot een subsidietoekenning geleid. Er is nog een flink bedrag in kas. We willen onze
leden dan ook oproepen om niet te schromen om hun projecten
met betrekking tot de bescherming van gierzwaluwen en hun
nestgelegenheid bij het bestuur aan te melden met een verzoek
om voor ondersteuning in aanmerking te komen.
Aan het eind van 2011 bedroeg het aantal leden 400, een kleine
stijging ten opzichte van het jaar ervoor. Een mooi resultaat in
een tijd dat het aantal leden van vele natuurorganisaties terugloopt! Op de Vroege Vogels Parade, de totale lijst van leden/donateurs van de grote landelijke natuur- milieu- en dierenbeschermingsorganisaties is GBN in 2011 gestegen naar plaats
93. Dankzij uw contributie en donaties is de financiële situatie
van de vereniging gezond.
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Verslag Gierzwaluw Seminar Berlijn 2012
Rick Wortelboer, Evert Pellenkoft, Tom Westeneng
Van 10-12 april 2012 is de tweede internationale Gierzwaluwconferentie gehouden. In Berlijn kwamen 78 mensen uit zo’n
20 landen bijeen om over gierzwaluwen te praten, lezingen
te geven, interessante verhalen te beluisteren en de toestand
van de gierzwaluw te bespreken. Vanuit GBN waren Tom
Westeneng, Evert Pellenkoft en Rick Wortelboer afgevaardigd.
Rick Wortelboer heeft ook een presentatie gegeven van de
Nederlandse resultaten van het camera-onderzoek. Hier
bespreken we een aantal interessante aspecten uit de verschillende presentaties.
De conferentie begon met het vertonen van de film ‘Devil
Birds’ van Derek Bromhall (VK) uit 1977. Hierin wordt het
reilen en zeilen van de gierzwaluwen in de toren van het universiteitsmuseum in Oxford in beeld gebracht. Het was leuk
om Derek Bromhall te horen vertellen over hoe moeilijk en
gevaarlijk het was om de gierzwaluwen te filmen in 1976/77
in het niet digitale tijdperk. Halsbrekende toeren werden uitgehaald met helikopter en in de toren. Honderden meters film
werden geschoten en weer weggegooid. Er werden veren in
de lucht gegooid, als potentieel nestmateriaal, om die door de
gierzwaluwen te laten oppikken uit de lucht. Na vele keren
proberen had men succes. Inmiddels is de film beschikbaar op
CD. Mooie beelden (en knap gemaakt met de toenmalige techniek), hoewel op sommige punten wel verouderd.

Beelden van de film Devil Birds over de gierzwaluwen in Oxford

Enric Fusté (Spanje) besprak het dieet van gierzwaluwen
in de opvang. In zijn opvang in Catalonië had hij afgelopen
jaar 800 gierzwaluwen en 200 alpengierzwaluwen. Om deze
te laten opgroeien moet er snel en efficiënt gevoerd worden.
Proppen dus. Hij bepleitte het gebruik van een dieet van
insecten, en wel vooral meelwormen. Hij ging in op de daarin
beschikbare nutriënten, de efficiëntie van de voedselopname,
en de hardheid van het voedsel (goed voor de spijsvertering en
gelijkend op de insecten die gierzwaluwen in het wild vangen).
Op de vraag hoe het zit met het speeksel van de ouders, wist
hij te vertellen dat dit speeksel voor jonge dieren essentieel is
in verband met de afweerstoffen die de ouders zo aan de jongen meegeven. De functie van het speeksel bij de verteerbaarheid van het voedsel voor de jongen, en de nutriëntenwaarde
ervan, had hij niet onderzocht.
Lukas Wihardjo (Indonesië) hield een verhaal over de zwaluwen die nestjes maken van uitsluitend speeksel (die gebruikt
worden voor de vogelnestjessoep). Het doel van zijn ‘bird
house’ was volgens hem om deze soort te beschermen door
eitjes van deze soort uit te broeden, de jongen op te laten
4

groeien en te leren weer terug te komen naar zijn huis. Hij
wilde zo 100.000 vogels per jaar opkweken. Het was een vaag
verhaal, waarbij gaandeweg duidelijk werd dat hij de nesten
van de teruggekeerde vogels wilde omwisselen voor kunstnesten om de echte nesten (voor veel geld) te kunnen verkopen.
Of de omgeving voldoende voedsel kon leveren voor zo’n
grote populatie zwaluwen, werd vanuit de zaal betwijfeld.
Overigens lijkt de vogelnestjes-zwaluw meer op een gewone
zwaluw dan op een gierzwaluw. Het aanleren van terugkomen
naar de geboorteplaats lijkt dus tegen de natuur van deze
zwaluw in te gaan.
Mauro Ferri (Italië) beschreef het gebruik van Gierzwaluwhuisjes, -torens en –tillen door de eeuwen heen in heel Europa.
Bekend zijn de Italiaanse torens waarin in voorbije eeuwen
de gierzwaluwen konden nestelen om vervolgens ‘geoogst’ en
opgepeuzeld te worden. De West-Europese tegenhangers daarvan zijn de duiventillen en de spreeuwenpotten, waaruit ook
eieren en jongen geoogst werden.
Arndt Wellbrock (Duitsland) beschreef het onderzoek aan
gierzwaluwen die in holle brugdelen bij Olpe nestelen. Door
verticale gaten van 11 cm doorsnede en 50 cm lang aan de
onderzijde van de brug, kruipen de gierzwaluwen omhoog naar
de broedruimte. Later in het seizoen vliegen ze er met volle
vaart verticaal in, waarbij ze doorschieten en terug op de vloer
vallen. Meerdere gierzwaluwenparen gebruiken er hetzelfde
gat om door naar binnen te komen. Alle gierzwaluwen aldaar
zijn voorzien van chips onder de huid om het binnenvliegen
automatisch te kunnen detecteren en om de vogels individueel
te kunnen herkennen. Ook werden de nagels van de jongen
geverfd om onderscheid te kunnen maken. Het onderzoek
(eerste resultaten) lijkt er nu op te wijzen dat de vrouwelijke
jongen iets (4 mm) kortere vleugels hadden dan de mannetjes
op het moment van uitvliegen (n=10). Bij de ouders was dit
verschil er ook, maar geringer (2 mm). De vleugellengte van
ouders was gemiddeld 7-10 mm langer dan die van de jongen
vlak voor het moment van uitvliegen. Verder leken de jongen
van grotere legsels langer in het nest te blijven, maar aan het
eind toch een vergelijkbaar gewicht te hebben met jongen van
kleinere legsels.
Brian Cahalane (Ierland) vertelde over zijn kolonie van 24
paren in Crumlin aan het meer van Lough Neagh. Opvallend
was dat hij veel pas uitgevlogen jongen in zijn tuin op de
grond terugvindt: in 2011 24% van alle uitgevlogen jongen.
Inmiddels heeft hij er een gewoonte van gemaakt om in de
periode van uitvliegen nagenoeg de hele dag te patrouilleren
in de tuin. De meeste van deze jongen vlogen dezelfde dag
of de volgende dag vanuit de hand weg, na alleen maar wat
water gehad te hebben. Te zware jongen vlogen niet weg maar
kropen weer terug. Jongen die rond de schemering uitvlogen
waren wel allemaal succesvol en belandden niet op de grond.
Hij denkt dat het niet-succesvol uitvliegen te maken heeft met
het langskomen van groepen schreeuwende jonge gierzwaluwen: de jongen raken er zeer opgewonden van, wat resulteert
in het ongepland en vroegtijdig uitvliegen. Ook deed hij onderzoek naar het voedsel van de gierzwaluwen in Crumlin. De
chironomiden, dans- of vedermuggen, die massaal in Lough
Neagh voorkomen, waren hierin dominant (26%).
Gierzwaluwen bulletin
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Luit Buurma (Nederland, Ministerie van Infrastructuur en
Milieu) doet al dertig jaar onderzoek aan vogels met behulp
van radar. Het onderzoek naar de grote aantallen (>10.000)
gierzwaluwen op grote hoogte boven het IJsselmeer in de
zomernachten, waar hij eerder al over publiceerde, heeft hij
voortgezet. Nieuwe radarsystemen (weerradars) geven meer
informatie, maar dat betekent ook meer gegevens doorspitten
op zoek naar resultaten. Dit gebeurt inmiddels met de computer (gegevens 2009-2011). Op heldere nachten, met weinig
verstoring van het radarbeeld, is te zien dat tienduizenden
gierzwaluwen boven het IJsselmeer rondvliegen. Ze stijgen in
grote vlakke cirkels omhoog met ongeveer 1 meter per seconde
tot wel 4 km hoogte, vliegen dan in de nacht laag (onder 300
meter waar de radar ze niet ziet), om 's ochtends vroeg weer
massaal op grote hoogte samen te komen. Soms lijkt de rand
van het IJsselmeer te werken als een grens waar ze niet overheen gaan. Luit denkt dat het samenscholen vooral te maken
heeft met het beschikbaar zijn van voedsel (muggen) boven
het IJsselmeer. Vanuit de zaal werd dit echter onwaarschijnlijk
gevonden: gierzwaluwen gebruiken hun zicht om de insecten
uit de lucht te happen, en ’s nachts zitten insecten vooral tussen het gras en het riet en vliegen niet km’s hoog in de lucht.
Mogelijk zou het verschijnsel te maken kunnen hebben met
oriëntatie door de gierzwaluwen: van boven is het IJsselmeer
een groot donker gat in een omgeving van lichtjes van huizen
en snelwegen op het land.
Charles Foster (VK) berichtte dat het ringonderzoek aan
gierzwaluwen bijgezet kan worden in het rariteitenkabinet van
musea: van de tienduizenden geringde gierzwaluwen zijn er
minder dan 10 teruggevonden. Hieruit is geen patroon te herleiden, anders dan dat ze waarschijnlijk naar Afrika trekken.
Het ringonderzoek zal vervangen worden door het geolocatoronderzoek (zie het verhaal van Susanne Åkesson hierover).
Susanne Åkesson (Zweden) vertelde over het onderzoek van
isotopen in veren van gierzwaluwen uit verschillende delen
van Europa (waaronder Nederland). Stukjes van de veren
waren afgeknipt bij vogels op het nest. De stikstof-isotopen
lieten een grote variatie zien, wat samenhangt met grote verschillen in habitats van de gierzwaluwen en verschillen in
voedselvoorkeur. De patronen in de deuterium- en koolstofisotopen suggereren dat verschillende geografische populaties
in verschillende delen van Afrika overwinteren.
Susanne vertelde ook het langverwachte verhaal van de geolocators op de ruggen van gierzwaluwen. Geolocators (ca.
1x1 cm groot, 0,6 g zwaar) registreren datum en tijd en de
hoeveelheid licht. De combinatie van deze gegevens maakt het
mogelijk om bij benadering hun plaats op de aarde te berekenen (langer licht op hoge breedtegraden, eerder licht in oostelijker gelegen gebieden). De nauwkeurigheid van de plaatsbepaling is ongeveer 200 km. Het apparaatje wordt met bandjes
op de rug gebonden. Susanne verzekerde ons dat dit met grote
voorzichtigheid en nauwkeurigheid gaat en op een zo ethisch
mogelijke wijze voor de vogel. Als het goed gebeurt, hoeft
er geen verstoring voor de vogel op te treden (en geen effect
te hebben op het broedsucces). Dit is ook belangrijk voor het
onderzoek omdat alleen niet-verstoorde vogels het volgende
jaar weer terugkomen op het nest waardoor de geolocators
uitgelezen kunnen worden. Deze geolocators mogen alleen met
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een strikte vergunning worden aangebracht. De gierzwaluwen
waarvan de gegevens tot nu toe zijn uitgewerkt, laten allen
een andere trekroute en overwinteringsplaats zien (ook bij
2 vogels van 1 paartje uit Duitsland was dit het geval). De
voorjaarstrekroute en de herfsttrekroute lijken verschillend te
zijn, waarbij niet altijd de snelste (meest rechte) weg gevolgd
wordt. Sommige gierzwaluwen stoppen onderweg in gebieden
in West-Afrika voor 5-10 dagen om daarna in enkele dagen
in een ruk door naar Midden- en Noord-Europa te vliegen.
Gierzwaluwen uit Midden-Europa lijken in Afrika zuidelijker
te overwinteren dan gierzwaluwen uit Noord-Europa.
Gemiddeld worden 60% van de geolocators teruggevonden.
Het minste verstoring geeft het buiten het nest vangen en loslaten. In sommige gevallen moest de hoogte van het invlieggat
iets vergroot worden om de vogel met geolocator gemakkelijker toegang tot het nest te geven. (Raymond Klaassen zal hier
op de komende landelijke dag meer over vertellen.)
Lei Zhu (China) vertelde over de gierzwaluwen in Beijing
die bij voorkeur in oude gebouwen (tempels en paleizen,
e.d.) nestelen. Erg illustratief was een gierzwaluwentoren met
2240 nestplaatsen die in 2008 bij het Olympisch dorp was
neergezet. Tot en met 2011 hebben er geen gierzwaluwen
gebroed. Inmiddels is de toren gedeeltelijk in verval, maar kan
nog steeds duizenden vogels nestgelegenheid bieden. Men gaat
met lokgeluiden aan de gang om het toch een succes te maken.
Yue Chi (eveneens uit Beijing) vertelde over de gierzwaluw
in de Chinese cultuur. Allerlei (bij)geloven zijn gerelateerd
aan de gierzwaluw, o.a. met
betrekking tot vruchtbaarheid en
(veronderstelde) trouw aan een
partner. Vliegers (kites) die in
de vorm van Gierzwaluwen (in
ieder geval zwaluwen) gemaakt
worden, geven met symbolen
extra betekenissen aan de vlieger. Ze liet mooie voorbeelden
Voorbeeld van een Chinese
zien.
vlieger met de gestyleerde vorm

Lukáš Viktora en Lubomira van een gierzwaluw
Vavrova (Tsjechië) vertelden over de projecten voor de bescherming van gierzwaluwen, met name vanwege de vele
renovatie- en isolatieprojecten die momenteel worden uitgevoerd. Ze registreren in een database het voorkomen van nestplaatsen en invliegplaatsen. Ze maken gebruik van getrainde
vrijwilligers (vanuit 8 regionale groepen) die het gebruik van
nestplaatsen kwalificeren (potentiële, mogelijke en aantoonbare nestplaatsen, aan de hand van sporen en directe waarnemingen van bv. eischalen en jongen). Hun database wordt
inmiddels door de overheid als officiële gegevensbron gezien.
Ze schatten dat de gierzwaluw hard achteruitgaat in Tsjechië,
met wel 80%. Ze geven plaatjes uit met het symbool van een
gierzwaluw om te laten zien dat een huis diervriendelijk is, wat
stimulerend werkt.
Amnonn Hahn (Israël) organiseert in Israël acties om de gierzwaluw meer bekendheid te geven bij het publiek. Zo laten
ze filmpjes van nesten met jongen zien in kijkdozen. Ze hebben een radio-reclamespotje (‘Saved by sound’) laten maken
om mensen via hun mobieltje door te laten geven waar ze
gierzwaluwen horen schreeuwen. Zo hopen ze nog onbekende
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nestplaatsen op het spoor te komen. Deze gegevens werden
direct (life) doorgestuurd naar een Google Earth kaart met alle
waarnemingen. Amnonn wees erop dat het erg belangrijk is
om positieve publiciteit te genereren: maak iemand die de wet
overtreedt niet zwart, maar probeer deze tot een tegenprestatie
te verleiden (compensatie) waar positieve publiciteit aan te
koppelen is. Dat werkt goed voor zowel gierzwaluwbeschermers als bedrijfsleven (want geld wint het toch van de wet,
volgens Amnonn).
Jan Kalavsky (Slowakije) vertelde dat de Gierzwaluw in
Slowakije nog in holen in bossen broedt (vooral in oude eiken)
en daarnaast natuurlijk in de steden. Vooral in Bratislava wordt
op grote schaal de isolatie van de huizen en flats verbeterd.
Gierzwaluwen en ook veel vleermuizen leven in de oude flatgebouwen in de ruimtes onder de platte daken. De oude nestplaatsen worden toegankelijk gemaakt met aangepaste roosters. Daarnaast worden polystyreen nestkasten ingebouwd
in de isolatie die aan de buitenkant van de gebouwen wordt
aangebracht.
Igor Fefelov (Rusland) vertoonde een portrettengalerij van alle
(!) Russische vogeldeskundigen uit de afgelopen eeuwen. Vele
vogelsoorten zijn naar hen vernoemd. Aan het eind had hij nog
net even tijd om te zeggen dat de gierzwaluwen rond Irkutsk
vooral in hoge bomen in de bosranden broeden.
Alexandru & Carmen Stahl (Roemenië) beschreven in bevlogen termen hun zoektocht naar de gegevens over gierzwaluwen
in Roemenië. Ze zijn met hart en ziel toegewijd om de giezwaluw te beschermen en te redden. Zelfs de naam van de soort
in het Roemeens kostte ze vele bezoeken aan musea en bibliotheken om te achterhalen (het is Drepaneauau negra). Oude
boeken in Roemenië zijn alleen in het cyrillisch geschreven.
Inmiddels is er een groep van gierzwaluw-enthousiasten in
Boekarest gevormd die gezamenlijk aan de bescherming gaan
werken en informatie te geven via media en een website.
Levent Turan (Turkije) liet veel voorbeelden zien van
vogelhuisjes aan oude gebouwen in Turkije. Deze vogelhuisjes
zijn onderdeel van de oude islamitische architectuur en zijn er
in vele vormen en maten (zie foto’s). De huisjes waren bedoeld
om vogels bescherming te bieden (dus niet om vogels te eten
zoals in Europa).

Kazimierz Walasz (Polen) beschreef zijn ervaringen met het
renoveren van gebouwen in Polen waarin gierzwaluwen broedden. Grote gaten waren provisorisch gedicht met kleinere
stenen. Hierdoor bleven er kieren bestaan, waar de gierzwaluwen zich doorheen konden wurmen naar de nestruimten
erachter. Alle kieren werden gecontroleerd op nestelende
gierzwaluwen en de breedte van de kieren werden opgemeten.
De smalste kier waardoor nog een gierzwaluw naar binnen
kon was 23,7 mm. Ook werden 16 gierzwaluwen opgemeten,
zowel ‘losjes’ als ‘krap’ (door de veren ietsje in te duwen).
Een vlieggat voor de gierzwaluw zou minimaal 30,5 breed en
23,0 mm hoog moeten zijn, maar iets forser uitgevallen gierzwaluwen kunnen hier niet doorheen. De gemeten gierzwaluwen kunnen alle gemakkelijk door een vlieggat van 42 mm
breed en 32 mm hoog.
Marcel Jacquat (Zwitserland) presenteerde de kolonie
van gierzwaluwen in Glovelier (Jura, vlakbij de grens met
Frankrijk). Alain Georgy begon met enkele nestkasten aan zijn
huis. Inmiddels zijn dat er 97 geworden. Dat het besmettelijk
is blijkt uit het feit dat er nu ongeveer 470 nestkasten in dit
kleine plaatsje hangen. Hiervan is 90% bezet.
Rick Wortelboer (Nederland, GBN) gaf een overzicht van de
datum van eerste aankomst van de gierzwaluwen in Nederland.
Ulrich Tigges heeft een kaart van deze aankomstdata gemaakt.
De Nederlandse data (vanaf 1902) geven een ander en veel
gevarieerder beeld. Waarnemingen uit één plaats en één
waarnemer zijn gemiddeld later dan de eerste waarnemingen
uit geheel Nederland. Sinds 1970 laten sommige reeksen een
vervroeging van de aankomstdatum zien. De camera-gegevens
van GBN laten echter een grote spreiding tussen nesten zien,
wat aangeeft dat er niet één aankomstdatum voor de gierzwaluw in Nederland bestaat. Rick besprak verder de voorlopige
resultaten van het camera-onderzoek. Hiervan wordt momenteel een publicatie in Limosa voorbereid. (Ook op de komende
landelijke dag zullen gegevens van dit onderzoek worden gepresenteerd.)
Tot slot van de conferentie werd de nieuwe film ‘Die
Mauersegler von Bernried’ (De Gierzwaluwen van Bernried)
getoond. De film is in maart 2012 voor het eerst uitgezonden
op de Duitse televisie. In deze film worden de gierzwaluwen in
het klooster van Bernried gevolgd. Daarnaast werden beelden
van de kolonie van Erich Kaiser in Kronberg getoond. Een
prachtige film. Het was Derek Bromhall nooit gelukt om een
drinkende gierzwaluw te filmen. In deze film is dit dankzij de
moderne technologie wel gelukt, maar alleen door gebruik te
maken van trucage en een nep-gierzwaluw. Een minpuntje bij
deze verder heel mooie film.
Alle deelnemers kijken terug op een zeer geslaagde en inspirerende bijeenkomst. Met dank aan GBN die een deel van de
kosten voor haar rekening nam.
Wordt vervolgd in 2014.

Voorbeelden van vogelhuisjes (vogelpaleizen?) in Turkije.
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De draagkracht van de gierzwaluw
Wim Kroese
Als wetenschappelijk vaststaat dat de hoogst gemeten horizontale snelheid van een gierzwaluw 111,96 km per uur is en dat
boven een straat met het 30 km bord, dan ben ik stikjaloers op
deze vrije snelheidsduivel. Hoe krijgt deze kleine vogel met
geringe vleugel spanwijdte dat voor elkaar. Laat dat nou
juist een opdracht zijn geweest toen ik stage liep op het Constructiebureau van vliegtuigbouwer Fokker. We gaan terug
naar de jaren vijftig tot ver in de jaren tachtig van de voorbije
eeuw. Binnen Fokker werkten constructeurs van wereldfaam.
Mijn leermeester hoofdconstructeur Jo Cornelis had grote
bewondering voor vogels. ´Als we alle rekenmachines in de
wereld zouden kunnen koppelen, dan nog kunnen we niet in
kaart brengen alle bewegingen die een vleugel van een snelle
wendbare vogel maakt´, beweerde hij, terwijl hij ondertussen
al zijn jonge hazen aan het werk zette.
We rekenden het gewicht uit, hoeveel voedsel in een tijdseenheid nodig was, de vliegtijden, het operatiegebied. En we kwamen hoogstens in de buurt.
Gelukkig was er in die jaren nergens in de wereld een
vliegtuigbouwer te vinden, geen Boeing, geen Airbus, die
betere vleugels construeerde dan Fokker. Daaraan dankt de
Nederlandse fabriek een reputatie die doorwerkt ook al is het
faillissement alweer van een generatie geleden. Fokker passagiers vliegtuigen met hun scherp berekende vleugels zijn wel
geëvenaard, niet verbeterd.
Waar kwamen wij mee aanzetten bij de goede Cornelis. Het
kan niet, de gierzwaluwvleugel heeft te weinig draagkracht.
De koorde is niet goed en de spanwijdte moet groter. Jullie
rekenen verkeerd, je vergeet de romp mee te tellen, riposteerde
hij. Zo kwamen wij aan de weet dat de gladde eivormige romp
van de gierzwaluw, waar nauwelijks een onderbreking van de
klauwtjes is te bespeuren, meedraagt in de vlucht en het mogelijk maakt dat een uitzonderlijke wendbaarheid wordt bereikt.
Als bijproduct is een zelfdragende romp verantwoordelijk voor
een ongewoon remvermogen.
Het zou nog jaren duren voordat het liftvermogen van de
romp een vanzelfsprekendheid zou worden bij de bouw van
luchtvaartuigen. Het meest bekende voorbeeld daarvan is de
Spaceshuttle van de NASA die zonder rompdraagkracht niet
door de dampkring zou kunnen terugkeren.

Een reconstructie van aankomstdata van
gierzwaluwen in Nederland
Rick Wortelboer
Wanneer komt de gierzwaluw?
Het is altijd een spannend moment als de eerste gierzwaluwen
Nederland bereiken. Na 9 maanden afwezigheid wordt het
luchtruim nu weer gevuld met de kenmerkende sikkelvormige
gestalten en de kenmerkende geluiden die we met de zomer
associëren. Maar wanneer komt de gierzwaluw nu precies terug
in Nederland? En is dit tegenwoordig eerder, later of gelijk aan
vroeger?
Ulrich Tigges uit Duitsland
is met een project bezig
om de aankomstdatum
van de gierzwaluw in heel
Europa in kaart te brengen (Tigges, 2007). Op de
Gierzwaluwenconferentie in
Berlijn (april 2012) hing zijn
kaart aan de muur, samen
met de lijst van gegevens
waarop dit gebaseerd was
Figuur 1. Tijdzonering aankomstdata
(Figuur 1). Hier bleek
volgens Ulrich Tigges. Nederland
slechts één waarneming uit valt bijna geheel in de zone 2-6 mei.
Aalsmeer op te staan (30 april). Dit klopt dus niet met de kaart.
Eén waarneming is ook wel heel erg karig. Daarom heb ik de
gegevens voor Nederland even op een rijtje gezet.

Waarnemingen op een rijtje
In de periode 1902-1920 is in het vogeltijdschrift Ardea vaak
geschreven over de aankomstdatum van de gierzwaluwen
(Ritsema, 1911; Van Oordt, 1913; Swaen, 1913-1922). Deze
datum lag zo rond 29 april. De waarnemingen werden verzameld vanuit heel Nederland, maar betroffen toch vooral de universiteitssteden Amsterdam, Leiden en Wageningen.
Nijen hield van 1942-2007 de aankomstdatum in Hilversum
bij. Vergeleken met de gegevens uit het begin van de 20e
eeuw, verschillen de data uit Hilversum weinig. Er is (met de
gegevens uit Ardea) geen lineair verband (vervroeging of verlating) met het jaartal te vinden over de periode 1902-2007 (Voor
statistici onder ons: R2 = 0,07, n=79; vergelijk figuur 2).
Knip (2007) vergeleek de data van Nuijen met de door hem zelf
waargenomen aankomstdatum in Amsterdam vanaf 1973. Het
betreft hier een kortere periode, waarin de data nagenoeg gelijk
zijn aan die uit Hilversum. Maar er is wel een duidelijke trend
Naschrift red.: waarneembaar: door de jaren heen lijken de gierzwaluwen
Kroese werkte steeds vroeger in Amsterdam aan te komen (R2=0,56, n=32).
Gemiddeld is de aankomstdatum 3,7 dag eerder over een peritot zijn penode van 10 jaar. Opmerkelijk is dat de gegevens uit Hilversum
sionering als
journalist en
over deze periode ook een vergelijkbare neergaande trend laten
luchtvaartzien (R2=0,49).
redacteur voor Ten slotte heb ik ook de eerste waarnemingen in geheel
Nederland uit waarneming.nl opgezocht (zie figuur 2 op de
De Telegraaf
volgende pagina). Deze waarnemingen liggen gemiddeld een
en wordt bestuk vroeger (14 dagen) dan de waarnemingen op afzonderlijschouwd als
ke plaatsen en door enkele waarnemers. Wat ook opvalt is de
een van de grootste kenners van de luchtvaartgeschiedenis in
Nederland. De heer Kroese schrijft nog altijd maandelijks een sterke neergaande trend: gemiddeld 6 dagen eerder per 10 jaar
column in het vliegersblad Piloot en Vliegtuig: 'Touch and Go'. (R2=0,46, n=43).
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en of het voor de Gierzwaluw wel een voordeel is om eerder in
het voorjaar hier in Nederland te arriveren. De waarnemingen
laten wel een trend zien, maar deze is minstens gedeeltelijk te
verklaren door meer waarnemingsinspanning. Voor het kunnen
aanpassen van de kaart van Ulrich Tigges moeten we wel beter
beschrijven wat we precies met aankomstdatum bedoelen.
Literatuur

Figuur 2. Relatie tussen jaartal en aankomstdata van gierzwaluwen in
Nederland. Bron: zie literatuurlijst.

Wat zegt een aankomstdatum?
Zoals de gegevens van waarneming.nl al laten zien, kan de
aankomstdatum van de eerste gierzwaluw in Nederland sterk
verschillen van jaar tot jaar. Vaak betreft het slechts een eenling (zoals in februari 2010). Het grote aantal waarnemers in
Nederland zorgt ervoor dat deze dieren nu wel worden gezien,
terwijl deze in de jaren met slechts enkele waarnemers op
enkele plekken (zoals in de periode 1902-1920) waarschijnlijk werden gemist. Ook is er in de laatste 10 jaar veel meer
belangstelling gekomen voor het waarnemen van 'vroege'
soorten en individuen. Onder invloed van het nadenken over
klimaatverandering worden meer waarnemingen gedaan
en deze worden ook structureler opgeslagen. Er wordt ook
'gejaagd' op de eerste waarneming: wie heeft de eerste gezien?
Deze combinatie van factoren kan er mede de oorzaak van zijn
dat tegenwoordig eerdere waarnemingen van gierzwaluwen
gedaan worden dan vroeger. Aan de andere kant is de 'switch'
in de langjarige data uit Hilversum omstreeks 1972 wel opvallend.
Kijken we alleen naar de broedvogels, dan is de aankomstdatum van de eerste vogels op de nesten over de periode dat
GBN camerawaarnemingen verzamelt (vanaf 2003) niet veel
veranderd. Deze ligt tussen 18 april en 26 april. Op 2 mei zijn
dan 50% van de nesten bezet door een van de ouders. De periode is te kort om een trend te kunnen berekenen (als deze er al
zou zijn).
Het is onduidelijk wat er met een aankomstdatum nu precies
geteld wordt. Gaat het om broedvogels uit Nederland of om
doortrekkers? Is het wel zinvol om deze categoriën bij elkaar
te nemen? De eerste waarneming van slechts een individu
(zoals een vroege waarneming van een vogel die leek direct
terug naar het zuiden te vliegen) zegt mijns inziens ook niet zo
veel. Belangrijke vraag in verband met klimaatverandering is
immers of de soort als geheel een verschuiving in de aankomst
laat zien. Maar dit zal alleen gebeuren als het voor de soort
ook een relevant voordeel oplevert. Een relatie met de temperatuur is snel gelegd, maar of dit voor de soort van belang
is, is nog maar de vraag. Het voedselaanbod lijkt me een veel
belangrijkere factor. Het voedselaanbod is ook niet automatisch
gekoppeld aan de temperatuur. Gierzwaluwen staan bekend
om hun gevarieerd en opportunistisch eetgedrag. Ze zijn dus
niet van een voedselbron op een specifieke moment in het jaar
afhankelijk (zoals wel het geval is bij de veel onderzochte en
aangehaalde bonte vliegenvangers).
Conclusie
Het is vooralsnog onduidelijk of de afgelopen jaren het voedselaanbod van de Gierzwaluw in het voorjaar veel is veranderd
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één zwaluw maakt nog geen zomer
Deze tegel is gemaakt door L.E.F. Bodart bij de Porceleyne
Fles Delft, een cloisonné tegel van 15x15 cm. Ons lid Piet de
Bakker vond hem op: www.cloisonnee.nl

Wie maakte de voorkant-illustratie van het
vorige Bulletin?
Dit was de vraag. Bijna direct na het verschijnen van het
Bulletin kregen we al het antwoord van
Piet de Bakker, evenals van Kees van
Driel.
De tekening is van Theo van Houtema
(1863-1917). Het is de litho van een kalenderblad van oktober 1904, getiteld:
'Vallende bladeren en vlucht vogels'.
Zijn monogram TvH-waarbij de v het
dwarsstreepje vormt van H-is nog net
onderaan te lezen.
Bedankt voor het meedenken en het mailen
van het antwoord.
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REGIONIEUWS
Hoogeveen: Wally, de gierzwaluw

's Middags gaat de telefoon. Een kennis van een paar straten
verderop belt met de mededeling dat hij een vogel heeft gevonden in de tuin. De kat van de buren had hem bijna te pakken
dus hij heeft de vogel maar in een kooitje gedaan. Twee tellen
later zit ik al op de fiets, race het park door en sta even later
voor de deur. 'Kom binnen, het kooitje staat in de tuin'.
Consternatie alom, buren, kinderen en zelfs de thuishulp zijn
aanwezig om de donkere vogel te bewonderen. Een vreemde
vogel, die ze nog nooit gezien hebben met grote zwarte ogen.
Inderdaad het is een jonge gierzwaluw, ook voor mij een bijzondere belevenis. Met het kooitje onder de snelbinder snel
naar huis gefietst en Johan Tinholt eerst maar even bellen.
Advies van Johan: je mag hem brengen, maar je kunt het ook
zelf proberen, leuk en leerzaam en je kunt niet meer dan je best
doen.
Nou, daar zitten we dan met Wally aan de keukentafel, want
het beestje moet toch een naam hebben nietwaar. De eerste
week gaat wat moeizaam, daar had Johan dus wel gelijk in,
vliegen vangen valt niet mee, het gehakt is vet en een geklieder
van jewelste dus al met al een moeizaam proces.
Eten doet zij of hij wel daar ligt het niet aan, en drinken gaat
met een lepeltje wel goed, maar ik heb zo mijn twijfels over
het geheel. Daar komt nog bij dat een gierzwaluw geen gehakt
eet, dat vliegt nu eenmaal niet in de lucht dus eigenlijk moet ik
opzoek naar iets anders. Na een avondje winkelen kom ik thuis
met een paar bakjes krekels, de kleinsten die er zijn. Een paar
seconden in de vriezer is voldoende, even schudden zodat alle
pootjes er afvallen, hier heeft Wally dus echt een hekel aan,
en prakken door het gehakt. Ondanks dat de gierzwaluw goed
eet heb ik het idee dat het verenkleed wat doffer wordt. Ook
de ontlasting kan beter dus dat voer moet anders. Wally piept
en krijst alles bij elkaar wanneer ik haar uit het kooitje oppak,
honger, altijd maar honger.
Zo ineens valt bij mij het kwartje, het rolt naar buiten over
de kanaaldijk en ploft in het gras. Tientallen sprinkhaantjes
zoeken een veilig heenkomen. Dat ik daar nu niet eerder aan
heb gedacht. Elke avond loop ik met een plastic zakje kleine
sprinkhaantjes te zoeken, even weer in de vriezer, pootjes eraf
schudden en een prakje maken van sprinkhaantjes en insectenvogelvoer van Duitse makelij. Het gehakt laat ik achterwege,
een klein beetje water is voldoende om kleine balletjes te
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draaien.
Wally eet, piept en kraait als nooit te voren. Na een paar dagen
krekelvoer knapt ze zienderogen op. Ze eet en drinkt netjes
vanaf een lepeltje en 's avonds mag ze er even uit om wat rond
te schuifelen door de kamer. Even knuffelen terwijl ze in je trui
hangt vindt ze heerlijk, soms lijkt het net een tamme parkiet.
Na bijna drie weken ziet Wally er toppie uit, mooie veren,
lange handpennen en erg actief. De eerste vliegpoging mislukt, maar ze wil wel, dat is duidelijk. Ik besluit dat ze een
paar dagen moet vasten, even een beetje overgewicht kwijt. De
tweede poging gaat mij te snel, ik ben Wally kwijt, een flits
volstaat. Met een leeg gevoel loop ik naar huis, 'Wally is weg',
zeg ik tegen mijn vrouw, 'gelukkig maar'. Toch moet ik eerst
even zitten, na een kopje koffie en een sigaret voelt het alweer
wat beter.
Succes Wally, zet hem op.
Henk Derks, Hoogeveen

Nieuwe nestkast voor gierzwaluwen:
model Maastricht, veelzijdig en duurzaam
Nestkast Maastricht is gemaakt van zeer duurzaam materiaal en
heeft een schuine bovenzijde. Deze twee eigenschappen maken
deze nieuwe nestkast geschikt voor gevels zonder goten en dakranden.
Op nestkasten met platte bovenzijde die niet onder een dakrand
hangen, kunnen roofvogels en nestrovers landen en jonge en
volwassen gierzwaluwen bedreigen. Tot nu toe waren er alleen
houten nestkasten met een schuine bovenkant. Maar houten
kasten die niet beschermd door goten of dakranden aan gevels
hangen hebben een korte levensduur, tenzij ze van duurzaam
hout worden gemaakt. Zo’n weerbestendige nestkast met schuine bovenkant is bv model Voordorp, een fraaie kast van cederhout en daardoor prijzig en milieubelastend doordat dit hout
wordt aangevoerd uit Canada.
Er is nu een nieuwe nestkast ontwikkeld die duurzaam is, een
schuine bovenzijde heeft, van Nederlandse grondstoffen is
geproduceerd en bovendien gunstig is in prijs.

Gegevens
over model
Maastricht:
De kast is
gemaakt van
duurzaam 6 mm eternit (vezelcement, uiteraard zonder asbest).
De zijwanden zijn van gietbeton; afmetingen: L x H x D is 330
mm, 230 mm, 170 mm; gewicht is 3,5 kg; bevestigingsonderdelen, nestmateriaal en adviezen voor het ophangen zijn bijgesloten.
De prijs is € 30, inclusief BTW, excl. verzendkosten.
Te bestellen via: www.zwaluwen.info
Marjos Mourmans, Zwaluwen Adviesbureau, Roosendaal
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Vogelvoorzieningen Citadel College
Nijmegen-Lent
Begin september 2011 ontving ik een email van de projectleider van de nieuwbouw van het Citadel College in NijmegenLent, Henk Peters. Hij vroeg om mijn advies m.b.t. het
inbouwen van neststenen voor Gierzwaluwen en wilde daar
graag een keer voor afspreken. De nieuwbouw van het Citadel
College bevond zich nu nog in een landelijke omgeving, maar
in het kader van het enorme project de Waalsprong zou dat in
de toekomst flink veranderen.
Ik mailde Henk wat informatie over voorzieningen en hoe die
geplaatst kunnen worden en we maakten een afspraak. Hierbij
zouden ook twee biologieleraressen aanwezig zijn die enthousiast hadden gereageerd op de plannen.
Tijdens de afspraak half oktober hebben we gesproken over
de plaatsing van mogelijke voorzieningen. Het ging over neststenen voor Gierzwaluwen en halfholenbroeders (met name
bedoeld voor de Zwarte roodstaart). Er werd tevens gesproken
over de mogelijkheid om camera’s te plaatsen in de neststenen.
De kabels van deze camera’s zouden via een leiding die nog
aangelegd kon worden tot in het biologielokaal getrokken
worden! Over camera’s stuurde ik de volgende dag nog wat
informatie naar een van de biologieleraressen.
Begin november kreeg ik een email van Henk Peters, de architect was akkoord. Er zouden 11 zichtbare neststenen voor
gierzwaluwen komen, 3 onzichtbare voorzien van camera en 2
neststenen voor halfholenbroeders!
Half november was ik
weer op de bouwplaats
om details over de
plaatsing door te spreken en samen met mensen van de aannemer te
brainstormen over hoe
er camera's geplaatst
zouden kunnen worden
in de ingemetselde
neststenen. Dit bleek
mogelijk omdat de
ingemetselde neststenen in een borstwering geplaatst zouden
worden. Deze neststenen worden aan de achterkant niet door
de zon beschenen omdat er een uitbouw op het dak is. Aan de
achterkant van de borstwering wordt ruimte gelaten voor een
frame waarop de camera gemonteerd kan worden. Deze kijkt
dan vanuit de spouw de neststeen in.
Eind november stuurde Henk Peters me een foto van de eerste
erg strak geplaatste halfholenbroeders neststeen! Eind januari
2012 kreeg ik opnieuw wat foto’s doorgestuurd van Henk
Peters. Op moment van schrijven is de bouw nog niet volledig
afgerond. Te zijner tijd ga ik een waarschijnlijk als gastdocent
leerlingen van het Citadel College wat vertellen over gierzwaluwen en andere stadsvogels. Er kan ook nog met geluid
gewerkt worden om op die manier gierzwaluwen voor de camera's te krijgen.
Wordt hopelijk vervolgd!

Eijsden, mijn zomer met de gierzwaluwen
Na de geweldige ervaring van de zomer 2010, toen ik een
gierzwaluw jong vliegvlug kreeg, ben ik deze zomer 2011
begonnen om elke dag te spotten. Boven ons huis en zo ver ik
kon kijken. Vanaf 8 mei t/m 14 aug heb ik dagelijks gekeken.
De eerste week van mei waren wij op Kreta, de gierzwaluwen
waren daar in grote aantallen aan het rond gieren. De dagen die
voor mij bijzonder waren wil ik graag doorgeven. Op 8 mei zag
ik 5 vogels, op 17 mei zagen we tegen de avond 15 gierzwaluwen. Vrijdag 20 mei waren we getuige van een strijd tussen 3
gierzwaluwen om in het nest van 2010 te komen.
Als een van de drie probeerde om in het nest te komen, kwamen de twee andere met een hoge snelheid aan gevlogen en
vlogen dan rakelings langs haar of hem heen, de gierzwaluw
vertrok dan ook. Dit fenomeen herhaalde zich zeker een keer
of 10. Na 6 jaar trouwe dienst werd deze plek dit jaar niet
bewoond.
Op 27 mei vloog een grote groep boerenzwaluwen samen met 6
tot 8 gierzwaluwen boven onze huizen. Dit schouwspel duurde
minstens 20 minuten. Prachtig om te zien. Een vogelspotter uit
onze buurt had zoiets niet eerder gezien. Toen ik 20 juli op de
fiets terugkeerde van Maastricht langs de Maas naar Eijsden,
zag ik in de lucht boven de Maas van alle kanten gierzwaluwen
aan komen. Het waren zeker meer dan honderd vogels. Ik ben
nog een tijdje blijven kijken. En een beetje weemoedig naar
huis gegaan.
Vanaf 14 augustus is het weer stil in de lucht. Overal waar ik
kom kijk ik nog elke dag naar de lucht, er zijn alleen zijn nog
boerenzwaluwen (ook mooi om te zien). De gierzwaluwen zijn
naar Afrika. Hopelijk komen ze in 2012 allemaal terug, dan
begint de zomer pas echt. Zoals eerder vermeld heb ik in 2010
(van 29 mei t/m 29 juni) een uit het nest gevallen jong groot
gebracht. Hieronder een foto. Wat een pracht vogel is het toch!
Leida Pachen

Jochem Kühnen
Zie ook www.xjochemx.nl bij Gierzwaluwen -> projecten ->
Citadel College.
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Wijhe, Jaarverslag Stadsvogels 2011
De werkgroep Stadsvogels van het IVN is inmiddels al weer
5 jaar actief en wil met dit verslag terugkijken op de resultaten over deze periode. De werkgroep is de afgelopen 5 jaren
vooral projectgericht bezig geweest. De meest activiteiten hebben zich gericht op de gierzwaluw, het elegante en intrigerende
boegbeeld van de stadsvogel. Daarnaast hebben mussen volop
meegeprofiteerd van de activiteiten en zijn er ook tellingen van
huiszwaluwen in Wijhe verricht.
De werkgroep heeft zich voornamelijk gericht op het creëren
van nestgelegenheden voor gierzwaluwen, met als eerste doel
het behoud van de gierzwaluw voor de gemeente en als tweede
doel de dalende populatie om te buigen naar een stijgende
populatie. Om dit te doen is ondersteuning gezocht bij de
Vogelbescherming en is er gekeken welke bouwprojecten in
Wijhe geschikt waren om nestgelegenheid te creëren. Hiervoor
zijn contacten gelegd met de gemeente Olst-Wijhe en woningbouwvereniging Salland Wonen. Beide partijen stonden vanaf
het begin open voor samenwerking en hebben actief meegeholpen bij het creëren van nestgelegenheden. Daarnaast is er
gericht gezocht naar geschikte woningen van particulieren die
gierzwaluwkasten wilden plaatsen.
Onderstaande grafiekje geeft de resultaten van de afgelopen 5
jaren weer.

In totaal zijn er tot 2011 121 kunstnesten geplaatst, waarvan
32 nestpannen en 89 nestkasten. Deze kunstnesten zijn in
bestaande kolonies geplaatst en in wijken/straten waar nog
geen gierzwaluwen aanwezig waren. Het inventariseren van
gierzwaluwen is erg lastig omdat de vogels met enorme vaart
onder dakgoten en pannen hun nestgat invliegen. Vaak weten
bewoners zelf niet dat ze gierzwaluwen onder hun dak hebben.
Door de afgelopen jaren te inventariseren conform de richtlijnen van de GBN (Gierzwaluw Bescherming Nederland) is
met enige zekerheid vast te stellen dat het aantal paartjes in
Wijhe ligt op 55 tot 60 paar. De Gierzwaluw is erg honkvast,
dus als men eenmaal een invliegopening gevonden heeft
dan blijft deze plek vaak jaren bewoond. Het aantal uren
veldwerk in combinatie met een toename van de kolonie in
de Enkweg verklaart de stijgende lijn van het totaal aantal
geschatte paartjes. Wijhe kent een aantal locaties waar de gierzwaluw, een kolonievogel, voorkomt. Dit zijn Dijkzicht (10),
Julianalaan/Beatrixlaan (10), Enkweg (13) en Wiederhorsten
(20). Enkele paartjes zijn vermoedelijk nog te vinden in de
Langstraat (1 à 2 paartjes) en aan de Leenstrastraat (3 paartjes).
De laatste is waarschijnlijk een restant van een grotere kolonie
die aanwezig moet zijn geweest voor de renovatie van de
Gierzwaluwen bulletin

2012 - 1

Leenstrastraat, Maasstraat en Rambonnetstraat.
Door renovatie, reparatie en sloop zijn de afgelopen 5 jaar
met zekerheid 28 nesten (invliegopeningen) verloren gegaan.
Wiederhorsten (renovatie 20 nesten), Enkweg (reparatie particuliere huizen 5 paartjes), Julianalaan (sloop pand 3 nesten).
Dit zou de helft van de populatie in Wijhe beslaan en geeft aan
in welk rap tempo de gierzwaluw uit onze stedelijke omgeving
dreigt te verdwijnen.
Alhoewel het aantal aangeboden kunstnesten doet vermoeden
dat de gierzwaluw volop kansen heeft, is dit slechts ten dele
waar. Het duurt jaren voordat een gierzwaluw zijn weg weet
te vinden naar een nieuwe nestplek. De landelijke bezettingsgraad van kunstnesten ligt momenteel op de 8 à 10%, zodat
het verdwijnen van 28 nestplekken een klap betekent voor de
stand van de gierzwaluwen in Wijhe. Grote vraag is hoe zij
zich de komende jaren aan zullen passen aan de nieuwe nestgelegenheid in de Wiederhorsten, welke de grootste kolonie
gierzwaluwen herbergt.
Verder blijkt dat particuliere initiatieven alleen bij kunnen
dragen als er meerdere kasten in de buurt worden gehangen.
Dit blijkt onder andere uit de Enkweg waar inmiddels 9 huizen kunstnesten hebben en de stand geleidelijk stijgt. De
methode om een stijgende lijn te creëren is het plaatsen van,
bij voorkeur grotere aantallen, kunstnesten in nieuwbouw. Op
deze wijze kunnen zich op termijn grotere kolonies gaan vestigen. Dit vergt een nauwere samenwerking met gemeenten,
woningbouwverenigingen en ontwikkelaars en zal alleen succesvol kunnen zijn als er beleidsmatig rekening wordt gehouden met het creëren van kunstnesten voor gierzwaluwen en het
plaatsen van vogelvides.
De komende jaren zullen uitwijzen in welk tempo de gierzwaluwen zich aanpassen en bezit nemen van de kunstnesten.
Het streven is om 100 gierzwaluwpaartjes in Wijhe terug te
krijgen, zodat deze '100 dagen vogel' zijn zomerse geluid weer
door de straten van Wijhe kan laten horen!

Succesvolle actie voor vervangende broedruimte in Oostvoorne
Bij de renovatie van woningen in Oostvoorne bleek zich een
groot aantal gierzwaluwnesten onder de dakpannen te bevinden. De gierzwaluwen kropen via de spleet tussen de muur en
de dakgoot naar binnen om onder de dakpannen te nestelen.
Per huis bleken er 2-8 nesten van mussen en gierzwaluwen
aanwezig te zijn. Bij de renovatie van een aangrenzend project
waren geen compenserende maatregelen getroffen.
Bij dit project zou het verlies van nestgelegenheid gecompenseerd worden door het aanbrengen van gierzwaluwdakpannen.
Dakpannen zijn echter duur, liggen niet op de plaats waar de
gierzwaluwen naar binnen vlogen en de dakhelling is minder
dan 45˚. Nadat een
voorstel voor een geïntegreerde oplossing
onder de goot was afgewezen, is in overleg
met het Gemeentelijk
Woonbedrijf Westvoorne
besloten om losse nestModel Westvoorne
kasten onder de dakgo11

ten aan te brengen. Daarbij is gekozen voor een driehoekig
model omdat die onder de dakgoten minder in de zon hangt.
Bovendien zit het invlieggat zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke invlieg-plaatsen en is de manier van aanvliegen (schuin
van onderen) nagenoeg gelijk aan de normale omstandigheden.
Hierbij is er naar gestreeft om 5 nestkasten per huis te plaatsen.
In totaal zijn er 168 nestkasten geplaatst. In het eerste jaar
(2011) zijn de gierzwaluwen nauwkeurig gevolgd en zijn de
nestkasten na het broedseizoen gecontroleerd. In totaal bleek
82% van de nestkasten bezet te zijn in het eerste seizoen. Via
het tellen van de uitwerpselen in de nesten is een schatting

Nestkasten type Westvoorne onder de dakgoot.
Foto's: M. vd Reep

gemaakt van het aantal uitgevlogen jongen. Gemiddeld zouden
er 10 uitwerpselen per jong in het nest achterblijven. (Dit is
een interessante methode die geverifieerd zou moeten worden
met camerawaarnemingen RW).
De bewoners van de huizen zien de gierzwaluwen nu als 'hun'
vogels en zijn erg enthousiast geworden. Inmiddels zijn er bij
de woningen die eerder gerenoveerd zijn nog eens 52 nestkasten geplaatst bij mensen die daartoe zelf een verzoek hebben
ingediend.
Martin van de Reep uit Voorburg heeft het projectdeel voor de
gierzwaluwen begeleid en een uitgebreid verslag geschreven.
Dit verhaal is een samenvatting van zijn verslag. Het complete
verslag is bij Martin verkrijgbaar (email: reepos@casema.nl).

het stationsgebouw om daar aanwezige broedgevallen van gierzwaluwen te beschermen.
Nog voor 1 mei worden tegen de Noordgevel van het voormalige bejaardentehuis Maria-Oord 11 nestkasten, model
Maastricht aangebracht.
Bij de renovatie van Café De Schans blijft het dak met de pannen ongemoeid, zodat deze grote kolonie, hun broedplek voor
het komend seizoen weer kunnen innemen.
Met de projectleider van deze nieuwbouwwijk Westerheul IV
is een meedenkend gesprek geweest om in het kader van dit
duurzame bouwproject huismussenvides en gierzwaluwnestgelegenheid in te bouwen. De vleermuis is daarbij niet onbesproken gebleven.
Mijdrecht
In goed overleg met de architect, de eigenaar en de gemeente
kon de sloop van een winkelpand aan de Dorpsstraat 39 worden
uitgesteld tot na het broedseizoen 2011 van een daarin al jaren
wonende kolonie gierzwaluwen. Inmiddels is de eerste van de 9
gierzwaluwsteen op 21 april ingemetseld (zie foto hieronder).
Contacten zijn gelegd met de projectleider om in een nieuw
te bouwen winkelcentrum 'Molenhof' vogelvriendelijke voorzieningen te treffen. Te zijner tijd volgt een uitnodiging om
aanwezig te zijn bij een bijeenkomst van een klankgroep. Een
hoekje zal worden gereserveerd om met attributen en brochuremateriaal informatie te verstrekken.

Rick Wortelboer, Martin van de Reep
Ad van Uchelen, coördinator werkgroep gierzwaluwen IVN, de
Ronde Venen & Uithoorn

Vogelvriendelijke voorzieningen in de Ronde
De gierzwaluw wordt weggerenoveerd
Venen en Uithoorn
Uithoorn
In nauwe samenwerking met de werkgroep Ruimtelijke ordening en Milieu zijn besprekingen geweest en brieven uitgegaan
naar de Gemeente en projectleiders om bij nieuwbouw op het
Marktplein en Vinckenbuurt vogel- en vleermuisvriendelijke
nestgelegenheid te verschaffen. Ook adviezen voor de groenvoorziening zijn daarin meegenomen tekeningen met voorstellen van plaatsing van huismussenvides en gierzwaluwstenen en
pannen zijn inmiddels opgestuurd.
De definieve positionering van de nestvoorzieningen in
Vickenbuurt zijn inmiddels goedgekeurd en worden bij de
bouw gerealiseerd.
Vinkeveen
Mondelinge en schriftelijke contacten zijn onderhouden met
de renovatieuitvoerders van Maria-Oord, Café De Schans en
12

Een gesprek met Ronald Boerkamp in De Stentor van 8 juli:
WIJHE - 'Moet je voorstellen', zegt Ronald Boerkamp terwijl
de gierzwaluwen rond zijn huis cirkelen en met hun karakteristieke gepiep de zomer benadrukken, 'dat je negen maanden op
vakantie gaat en bij terugkomst kun je je woning niet in.' Het is
wat menig gierzwaluw overkomt.
De voor Nederland typische zomervogel wordt in hoog tempo
geconfronteerd met de gevolgen van de renovatiewoede in
volkshuisvestingsland. Huizen worden gesloopt en vervangen,
of opgeknapt en geïsoleerd. De gevolgen voor de gierzwaluw
zijn hetzelfde hun nestplaats gaat verloren.
'En wat de zwaluw dan doet als hij voor een dichte deur komt,
is gewoon wekenlang proberen binnen te komen. Ze knallen er gewoon tegen de voormalige invlieg opening op', aldus
Boerkamp. 'Uiteindelijk gaat hij wel op zoek naar een andere
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plek, maar dat duurt wel even.' Boerkamp is geïntrigeerd
door gierzwaluwen. Als hij er een ziet of hoort vliegen in zijn
woonplaats Wijhe, blijft hij rustig een uur staan om te kijken
waar de vogel zijn nest heeft. Dat doet hij al enkele jaren, dus
hij heeft de Wijhese gierzwaluwpopulatie redelijk in het oog.
En het stemt hem niet vrolijk: het aantal nestjes neemt rap af.
Dat is een landelijk beeld. Een probleem van de gierzwaluw
is dat hij zo slecht zichtbaar is. Zelfs als je weet dat ze ergens
onder een dak een nestje hebben, moet je ontzettend goed
opletten om te kunnen zien dat de vogel de invliegopening
inschiet. Ze zijn razendsnel. 'Iedereen ziet gierzwaluwen vliegen, niemand weet precies waar ze broeden. Als ik met mensen
sta te praten en zeg: zag je hem invliegen, ziet niemand dat. Ze
zijn zo verschrikkelijk snel', vertelt Boerkamp. Niemand weet
exact hoeveel gierzwaluwen er zomers in Nederland broeden,
iedereen weet dat hun aantal afneemt.
In de zomermaanden verblijft de gierzwaluw in Nederland.
Het land dat voor vogels een waar paradijs is vanwege de vele
insecten en de sterke seizoensinvloeden. Nederland is een
prachtig vogelland. Vanuit het noorden komen ze hier om te
overwinteren, vanuit het zuiden om hier te overzomeren.
'Het is prachtig om te zien hoe hij op mooie zomerdagen langs
de woningen scheert en zijn typische geluid produceert. Je
associeert hem echt met oude wijken, met oude stadsdelen of
dorpskernen. Het is voor de volle honderd procent een cultuurvogel, volledig afhankelijk van de mens', zegt Boerkamp.
Boerkamp schudt de voorbeelden van de verwoestende werking van afbraak, nieuwbouw, renovatie van woningen op de
populatie gierzwaluwen zo uit de mouw. En hij hoeft daarvoor
helemaal niet ver weg, bij hem in het dorp gebeurt dat al.
'Wijhe is eigenlijk wel een mooi voorbeeld van het proces. We
hadden hier tot voor kort zo’n zestig tot zeventig paartjes, die
houd ik in de gaten. Met de renovaties van de woningen aan de
Wiederhorsten en de sloop en nieuwbouw aan de Julianalaan,
is al de helft van de kolonie in Wijhe gemoeid. Met alle
renovaties die er daarvoor al zijn geweest is de populatie al
gehalveerd zonder dat iemand het door heeft gehad. En zo gaat
het overal in Nederland.'
Het is geen onwil, maar onwetendheid. Bij hem in de straat
- de Enkweg, een oude woonstraat van Wijhe - werd een jaar
of vier geleden een huis gekocht door een stel. Die gingen
aan het werk, het huis werd van binnen en buiten aangepakt.
Boerkamp snelde er naar toe om te vragen of ze buiten het
broedseizoen het dak wilden doen, want er zat een paartje. Dat
wilden ze wel, maar daarna werden bij de renovatie van het
dak alle gaten gedicht. 'Dat mag natuurlijk, het is hun huis',
zegt Boerkamp, die geen hardliner is. 'Maar het paartje was
wel weg. Zo gaat dat.'
Andere buren renoveerden hun dak en kwamen bij hem met de
vraag of ze iets konden doen. 'Daar hebben we zes nestkastjes
opgehangen en binnen een jaar waren twee van de zes kastjes
bezet.' Boerkamp telt zijn zegeningen. Bij hem in de straat
gieren de zwaluwen over je hoofd en schieten ze in de nestkastjes die her en der hangen, of in de speciale nestdakpannen
die op verschillende daken liggen. Het aantal paartjes is door
deze maatregelen verdubbeld, van zes naar twaalf. Ook bij
de Wiederhorsten zijn door woningcorporatie SallandWonen
en met instemming van bewoners nestkastjes opgehangen en
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groeit het aantal paartjes.
Het zijn kleine successen maar Boerkamp vreest dat het druppels op een gloeiende plaat zijn. Als het in dit tempo doorgaat,
is de gierzwaluw over twintig jaar verdwenen. Een gemis, aldus
Boerkamp. 'Voor mij horen gierzwaluwen bij de levende stad.
Als ik door bijvoorbeeld het centrum van Olst loop - waar veel
nieuwbouw is - leeft het voor mij niet. Want ik hoor er geen
vogels. 'En dus moeten overheden en woningcorporaties aan de
bak. Deventer geeft het goede voorbeeld, die stad heeft gewoon
in de woonvisie staan dat er bij nieuwbouw en renovatie om
de drie meter een neststeen moet komen. 'Dat is voor de gierzwaluw de mooiste manier.'
De kosten kunnen geen reden zijn het te laten: de twaalf
nestkastjes en 32 nestpannen in de Enkweg kostten 650 euro.
'Peanuts, zeker bij grote projecten.'
Een vruchtbare
buurt in Wijhe,
niet alleen voor
gierzwaluwen.
Ronald Boerkamp
heeft zijn buren
ertoe aangezet
nestkastjes en
nestpannen aan
hun huis te bevesFoto: Gerard Vrakking
tigen zodat de
100-dagenvogels hier kunnen broeden. Met succes: de kastjes
worden druk gebruikt. Op de foto scheert een van de gierzwaluwen langs het huis. De gierzwaluwbescherming boekt kleine
successen maar heeft woningcorporaties en gemeenten nodig
voor een echte comeback van de typische zomervogel.

Boomvalk met Gierzwaluw als prooi
Bron: Stichting Behoud Dierenwereld Veluwe
Op 4 augustus 2011 fietste Henk Bonekamp op zijn gemakkie door het buitengebied van Apeldoorn, Wenum Wiesel. Hij
had ‘toevallig’ zijn verrekijker bij zich. Opeens zag hij vanuit
zijn ooghoek gefladder. De fladderaar ging vijftien meter bij
hem vandaan op een paaltje zitten. Even later had hij vol in
de kijker een boomvalk, zwart-witte kop,
maatje torenvalk. De
boomvalk had, klemvast in zijn poten,
een gierzwaluw die
nog spartelde. Henk
zag duidelijk de sikkelvormige vleugel en
de gevorkte start. Hij
had ruim de tijd om er
naar te kijken. Even
later vloog de boomvalk weg en verdween
achter een bomenrij.
Een bijzondere en
interessante waarTekening: Henk Bonekamp
neming.
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Amersfoort, zo snel kan het gaan.

dit soort projecten
niet worden gereaOp 25 november een aanvraag gekregen, op 6 december
liseerd zonder de
gerealiseerd.
medewerking
Op 25 november 2011 kreeg ik een telefefoontje van mevrouw
van bewoners en
van Delft van Bureau Verides. Binnenkort gaat een flat gebouw
belangeloos supaan de Meridiaan gesloopt worden. Door de Natuurtoets is aan
port van het behet licht gekomen dat er gierzwaluwen nestplaatsen aanwezig
drijfsleven, zelfs
zijn en een kraamkamer van vleermuizen. In de nieuw te bouin tijden van crisis.
wen woningen wordt gezorgd voor nieuwe nestmogelijkheden.
Bouwmarkt Multi
Voordat de nieuwbouw gaat starten wil woningzorg Alliantie
Mate uit IJmuiden
alvast elders nestgelegenheid voor de gierzwaluwen aanbrenleverde al het materiaal en het hout werd op maat gezaagd.
gen. Via de gemeente werd aan ons gevraagd welke plekken
Handelsonderneming en machine verhuur bedrijf Cornelissen
gebruikt konden worden bij een identieke flat in een straat veruit IJmuiden zorgde voor een hoogwerker om de laatste kasten
der op. Het ging om 14 zgn. beugelkasten. Onder de dakgoot
veilig te kunnen plaatsen.
op de bovenrand van de muur zijn al gierzwaluwnestplaatsen.
Namens Vogelbescherming en GBN hartelijk dank daarvoor.
De 14 beugelkasten zijn in 2 groepen van 7 stuks aan weersEen lokale vogelaar.
kanten van het flatgebouw opgehangen. Zo strak mogelijk
onder de dakgoot.
Op 6 december 2011 zijn ze met een hoogwerker opgehangen. Amsterdam, Apodophoria, mijn gierzwaluwIn de toekomstige nieuwbouw worden neststenen en vleermui- jaar 2011
zenstenen ingemetseld..
Vraag: Is een aanvrager voor sloop in Amersfoort verplicht om Op 21 april kwam ik rond 9 uur langs de brug bij de Westertoren in Amsterdam en boven het verkeerslawaai hoorde ik een
een onderzoek naar gierzwaluwen/vleermuizen te doen?
Antwoord: Ja dit is al lang zo maar met de nieuwe WABO-wet gierzwaluw, snel mijn fiets tegen de brug en turen en jawel 2
gierzwaluwen boven de oude Wester, wat wil een Jordanees
hebben we (eigenlijk gemeenten) er meer grip op gekregen.
nog meer? (..tot verbazing van mezelf en enkele toeristen
Marjo van der Lelie
maakte ik ter plekke een vreugdedansje). Ulrich Tigges uit
Berlijn meldde dat zo’n geluksdag van de eerste aankomst
Bij interesse
al in 1828 Apodophoria is gedoopt, een samentrekking van
naar het onderApodidae: Gierzwaluwen en euphoria: euforie. Doorgefietst en
zoeksrapport
langs de Prinsengracht bij de kolonie van het Molenpad vlogen
van bureau
er nog drie! Toen ik die avond 19.30 uur op mijn balkon boven
Verides mail de
een kopje koffie zat te suffen was het weer raak een ijl srieeee
redactie.
en nog eens twee boven mijn kolonie Marnixplein. Twee weken
later zag ik boven de gracht vaak groepjes van drie, die elkaar
najagend, ook het omhoog houden van de vleugels toonden,
balts dus. Opgewonden vlogen ze voortdurend op eventuele
Foto's: F. vd Lelie
nestplaatsen onder boeidelen aan maar gingen er niet in. Op
mijn terrasje zat ik eind mei in de straat feestelijk mee te fluiIJmuiden, Zwaluwproject Casembroodstraat ten met de gillende gierzwaluwen, die het leuk vinden om door
afgerond
de straat te suizen terwijl ze op hun allerhardst schreeuwen. Als
doldwaze vogels zijn ze onafscheidelijk verliefd op de lucht. Ik
Het vogelproject ten behoeve van de gierzwaluwen rond de
hef mijn glas op deze luchtsurfers.
Trompstraat en Casembrootstraat in IJmuiden is op 14 april
voorlopig beëindigd. Namens Vogelbescherming-Nederland en Op 4 juni in NRC Weekend (zie onze website) een mooi groot
speciaal GierzwaluwBescherming-Nederland werden onder de artikel over de gierzwaluw door Karel Knip van de wetenbezielende leiding van nestor Piet Kok in de loop van de jaren schapsredactie met prachtige foto’s. Ik ben er errggg blij mee!
binnen dit project 16 nestkasten geplaatst.
Op de paginagrote voorkant is helaas een vale gierzwaluw
In 2011 werden drie kasten toegevoegd en de laatste drie dit
gefotografeerd in Italië door Daniele Occhiato, die een 'rock’n
afgelopen weekend. Bewoners van deze buurt en degene die
roll' doet... vliegt even half op zijn rug en dan weer terug..
toestemming gaven de nestkasten aan hun woning te laten
echte aerobatiek! Geweldige publiciteit voor onze mysterieuze
bevestigen zijn betrokken geraakt bij dit project. Het besef dat vogel! Ik heb de week ervoor bijna drie uur zitten praten met
er een nieuw en onbekend stukje natuur in de directe woonom- Karel Knip die bij mij in de buurt woont en ook gierzwaluwgeving is, maakt een ieder een beetje blij. De buurt kijkt uit
fan is. Onlangs heeft hij ook door de buurt gefietst en gekeken
naar het moment dat de zwaluwen omstreeks 30 april weer in
wat hij zag op een soort transecttelling. Hij is ook bang dat er
het straatbeeld zullen verschijnen. De zwaluwen zullen hopeminder zijn, want net als ik zag hij er in de jaren '70 en '80 veel
lijk de aanstaande warme zomeravonden vullen met het spemeer boven Amsterdam. Toch kwamen er negatieve reacties
ciale geluid. Het gierende geluid waar zij hun naam aan danomdat er in staat dat nestkasten niet veel gebruikt worden. Ik
ken.
heb er buikpijn van gehad. Het komt altijd anders in de krant.
Buiten het enthousiasme van lokale vogelbeschermers kunnen
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Een toch al onwillige aannemer had met de krant in de hand
tegen Gerard Schuitemaker gezegd '.. zie je wel, plaatsen van
kasten heeft geen zin! '.. Tja, je vindt altijd wel een stok om
mee te slaan, als je er geen zin in hebt. Het ging echter over de
situatie in mijn buurt. Daarom stuurde ik een rectificatie:
In het artikel 'Dag, gierzwaluw' wordt opgemerkt dat nestkasten en speciale dakpannen in het noorden van de Amsterdamse
Jordaan niet snel door gierzwaluwen gebruikt worden. Op
andere plaatsen in Nederland en elders in Amsterdam zijn ze
wel een succes, zoals blijkt uit de foto's die zijn gemaakt in
Amsterdam West. Met het afspelen van gierzwaluwlokgeluiden neemt de kans ook toe. Het is dus wel degelijk van groot
belang dat men vervangende nestgelegenheid blijft installeren.
Op 8 juni 2011 schreef Jonas van Straate een van de vele
positieve reacties aan Karel Knip: Met veel plezier heb ik
uw artikel gelezen over gierzwaluwen. Tot mijn spijt trof ik
vanochtend een dode gierzwaluw aan in mijn trappenhuis
Egelantiersgracht in de Jordaan. Waarschijnlijk op zolder
ergens naar binnen gevlogen en vervolgens naar de begane
grond in het trapportaal gefladderd en verhongerd. Erg mooi
om te zien van dichtbij, dat wel. Misschien bent u geïnteresseerd in het stoffelijk overschot. Ik ben direct naar hem toegegaan en ik heb voor de deur in het zonnetje uitgebreid verteld
over de bijzondere anatomie van de gierzwaluw met het niet
levende bewijs in handen. Op het laatst stonden er zes buurtgenoten nieuwsgierig mee te luisteren in het zonnetje. Ik heb
het idee dat er steeds meer mensen de gierzwaluw kennen, ook
bij mij in de buurt.
Op een mooie pinksterdag 13 juni 2011 in de middag een
rondje Waterland gedaan net buiten Amsterdam via de nieuwe
Volgermeerpolder. Helaas de lucht begon te betrekken, dichte
motregen en aantrekkende wind 4 WZW, plots het bekende
kwik-me-dit kwik-me-dat van een KWARTEL, niet voor dovemansoren. Ik dacht die zie ik toch niet, maar keek toch en in
de open begroeiing op het dijkje liepen er twee kwarteltjes
achter elkaar aan te dribbelen, geweldig! In de luwteputten van
sloten en de sawa’s (omdijkte terrasplassen) waren ongeveer
40 oeverzwaluwen aan het jagen met vele tientallen gierzwaluwen, die erg dichtbij kwamen door laagvliegende insecten.
Enkele hadden een voedselbal in de keel, broedvogels dus.
Grappig het vliegverschil en de maat van 'wat en half wat' tussen deze donkerbruine soorten. Ik heb een halfuur ademloos in
de motregen staan kijken, heerlijk.
Vanaf Uitdam over de dijk naar Durgerdam langs het hele
stuk vele gierzwaluwen jagend vlak boven het water langs
de dijk; ik heb dit nooit op deze schaal gezien. Ondanks
harde wind heel hard jagend met woeste draaien en ook weer
samen met alle zwaluwsoorten maar die in mindere aantallen.
Waarschijnlijk jagend op bruidsvluchten IJsselmeermuggen
(Chirononmus) die ook dan nog actief zijn. Tijdens het fietsen
met aan weerszijden van de dijk de gierzwaluwen vlak boven
je volgend, lijkt het of je zelf meevliegt, zo dichtbij kwamen
sommigen. Dan uit het niets voor me uit een donkere valk,
afwisselend links en rechts van de dijk vliegend: een boomvalk die het op de zwaluwen had voorzien! Laag boven het
Kinselmeer vloog ook nog een watersnip tussen de gierzwaluwen. Blij dat ik naar buiten was gegaan en terugdenkend aan
wat ik zag kreeg ik toch nog de geest op deze sombere feestdag! Enthousiast betekent nu neutraal geestdriftig, maar komt
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van het Grieks éntheos ‘in goddelijke vervoering zijn’ heel
toepasselijk voor Pinksteren, hoewel ik en onze hemelse vogels
noodgedwongen laag bij de grond bleven.
Ruim een maand later zag ik op 18 juli, toen ik om 21.45 uur
bij mijn kolonie langsfietste, dat een van de 4 kraaien op het
dak net een uitvliegende gierzwaluw op het dak van de kolonie
miste, die in een rechte lijn hard fladderend omhoog vloog en
niet met een duik naar beneden zoals een volwassen vogel, een
jong dus, wow.. even juichen voor deze ontkomen geluksvogel
(vorig jaar trok een kraai hier een jong aan zijn kop onder de
pan uit en vloog ermee weg). In de Vinkenstraat zag ik dat
een hele kolonie verdwenen is door in het broedseizoen ter
vervanging plastic dakpannen te plaatsen onder het boeideel.
Bij het tellen in de Jordaan krijg je ook allerlei vragen. Zo
vroeg een studente in de Goudsbloemstraat of ze de ongediertebestrijding moest bellen want de vogels maakte zulke enge
geluiden boven haar bed op de zolderverdieping. Hier zat vlak
boven het dakraampje een invlieggat. Geschrokken zei ik dat
ze nog een week geduld moest hebben, want dan vlogen de
jonge gierzwaluwen weg om enkele jaren in de lucht te blijven
en haar ergernis sloeg om in bewondering en ze ging haar bed
maar even anders zetten.
Evert Pellenkoft

2012 het jaar van de gierzwaluw in Haarlem
2012 is het jubileumjaar van de Stedenband Haarlem – Mutare
(Zimbabwe).
De stedenband bestaat 20 jaar, en dat moet gevierd worden.
De gierzwaluw verzorgt de luchtbrug tussen Haarlem en
Mutare. Brenger van de zomer of brenger van het regenseizoen
maar altijd verbonden met blijdschap. Reden temeer om de
Gierzwaluw in het zonnetje te zetten.
Om dit te
realiseren zijn
en worden
er allerlei
projecten
gestart welke
allemaal de
gierzwaluw
centraal stellen. Een tentoonstelling,
muziek, educatie, sport, kunst, theater en gierzwaluwbescherming.
Het maken van gierzwaluw nestkasten is het eerste grootschalige project dat gerealiseerd en nog deels in uitvoering is.
Door leerlingen van de afdeling Bouw van het SterrenCollege
in Haarlem zijn circa 250 stuks nestkasten van het type
Roosendaal geprefabriceerd. Zij hebben alle nestkasten
gezaagd, schroefgaten voorgeboord en invliegopeningen
gefreesd. Hiervoor is 15 mm dik watervast multiplex gebruikt
met FSC keur. Het plaatmateriaal is geleverd door Houthandel
Goedkoop uit Sassenheim, die ook een groot deel van de platen
als donatie ter beschikking heeft gesteld.
Als onderdeel van educatie over de gierzwaluw zijn de bouwpakketten door leerlingen van Haarlemse basisscholen in
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elkaar gezet. Hiervoor was een van de grote kassen van de
StadsKweektuinen, ook bekend als het Natuur-, Milieu- en
Educatiecentrum, ingericht als heuse timmerwerkplaats. Waar
de kinderen onder leiding van vrijwilligers naar hartenlust konden schroeven en klussen. Elk kind heeft 1 nestkast gemaakt.
De kinderen vonden het zo ontzettend leuk dat ze er wel 10
wilden maken.
Ook de jonge Rangers van het WNF zullen 19 mei as. ook nog
hun aandeel in de nestkast productie doen. Op de vraag: 'wat
moet er met de 250 nestkasten
gaan gebeuren’ is het antwoord
heel simpel! Deze gaan we ophangen. De drie grote Haarlemse
woningcorporaties zijn benaderd
met de vraag of zij hun woningarsenaal, en dan met name de
gevels en de goten, ter beschikking willen stellen om de nestkasten op te hangen.
Woningcorporatie PRE Wonen
heeft in elk geval al toegezegd
minimaal 125 nestkasten te willen herbergen. Om alles de benodigde publiciteit te geven is
Foto's: H. Willemsen
de Haarlemse brandweer gevraagd om hun materieel ter beschikking te stellen. Hierop is
bijzonder positief gereageerd en wij zullen gezamenlijk een
deel van de nestkasten gaan ophangen. Al met al een project
dat met veel inzet en samenwerking tot stand is gekomen. En
voor de gierzwaluw een heel mooi resultaat.
Hieronder de agenda voor de komende tijd:
27 april benefietconcert stationsrestauratie met Zimbabwaanse
muziek
5 mei bevrijdingspop Haarlem
14 mei – 24 mei Tentoonstelling Gierzwaluw in de bibliotheek
Haarlem Noord
15 juni hardlopen voor Mutare tijdens de Haarlemse Dagblad
Life Fit Grachtenloop 2012
16 – 17 juni Houtfestival Panna – toernoo27 juni Judo clinic
op de Grote Markt in Haarlem
19 juli – 5 augustus kunsttentoonstelling van nestkasten in de
Waag
27 januari 2013 Voorstelling de Gelukkige Prins met het Wings
Ensemble in de Toneelschuur
Hans Willemsen
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Dick Newell schrijft op 5 juli '11
over een man uit zijn dorp die al
3 jaar 2 pijpkasten aan zijn huis
had hangen zonder succes. Hij
speelde de lokgeluiden trouw
gedurende de 3 zomers maar er
kwamen geen gierzwaluwen op af. Samen met Dick besloot hij
om een blok van 4 kasten op te hangen aan de achterkant van
zijn huis. De speakers verhuisden mee. De volgende dag ziet de
man een gierzwaluw vanuit een pijpkast naar buiten kijken.
Dit in tegenstelling tot een ander geval waar de eigenaar een
blok van 4 kasten liet installeren. Hij gebruikte een klein speakertje en speelde de lokgeluiden maar een paar dagen achter
elkaar. Hij heeft nu een paartje gierzwaluwen in een van zijn
kasten.
Marleen Andriessen

Israël
In Israël arriveren de gierzwaluwen eerder en vertrekken ze
dus ook eerder. Dat werd dit jaar op 11 juni 2011 gezien en beschreven door Amnonn Hahnn.
'Dit was het dan, ze vertrekken'. Gisterenavond net voor zonsondergang ging Amnonn naar het centrum van Tel Aviv om de
gierzwaluwen te zien. Er was veel gespannen activiteit. Overal
zoekers en juvenielen. Pal voor het helemaal donker was
hoorde hij een geweldige groep gierzwaluwen hoog overkomen. Hij keek en zag een enorme wolk van misschien wel 1000
gierzwaluwen schreeuwend richting het westen naar de zee
vliegen. Hij kreeg er kippenvel van.
De volgende ochtend was er geen gierzwaluw meer te zien, pas
’s avonds zag hij nog een enkele gierzwaluw rondvliegen. Ook
geen jaagvluchten meer.
Marleen Andriessen

Duitsland
Goed nieuws er is nu een film over gierzwaluwen online bij
BRD Bayerisches Fernsehen op deze link:
http://www.br.de/fernsehen/bayerischefernsehen/index.html
Bij Suchen intikken: erich kaiser ; je vindt daar (scrollen) de
video:
'Die Mauersegler von Bernried'
Schitterende beelden over gierzwaluwen met opnamen bij
Erich Kaiser, de gierzwaluwkeizer van Duitsland in Kronberg
bij Frankfurt, vooral bij Kaiser thuis een kolonie van 46 nesten
waarvan 17 ter observatie op zolder met vertraagde opnamen
van gierzwaluw vliegbeelden met hogesnelheid camera ! ...te
gekke beelden kijken!!!
(Alleen een beetje tuttig draaiboek vooral bij het klooster
Bernreid.)
Aanrader...veel plezier.
Evert Pellenkoft
Gierzwaluwen bulletin
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Zwitserland
Ons lid Adelbert
van der Hoorn
stuurde de redactie
deze mooie uitgave
van een Zwitsers
instructieve boekje
voor kinderen:
'Die weite reise der
Mauersegler'.
Het gaat over de Gierzwaluw van ei tot overwinteren in Afrika.
De tekst (in het Duits) en de mooie tekeningen zijn van de
hand van Anne Möller. Zijn vraag is of het leuk is om dit in
het Nederlands te vertalen. Mocht u geïnteresseerd zijn om
iets met zijn idee voor Nederland te doen, laat het de redactie
weten.

Adelbert van der Hoorn stuurde ook deze foto's van zijn huis
in Zwitserland. Onder de brede overstek heeft hij 6 houten
nestkasten opgehangen. Vier van deze kasten zijn regelmatig
bewoond. Bij de mussen zijn deze riante villa’s ook erg in trek.
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KORTE BERICHTEN

Ter nagedachtenis aan
Jan Maarten Fiedeldij-Dop

Gierzwaluwbeschermer van het eerste uur Jan Maarten
Fiedeldij-Dop is 17 februari 2012 overleden. Dit trieste bericht
werd ons gemaild door Evert Pellenkoft.
Hij was in de jaren negentig een actief lid van de VWGA en de
KNNV. Als een van de eerste werd hij lid van GBN en droeg
de verenigiging een warm hart toe. Door zijn boeiende verteltrant wist hij veel mensen te enthousiasmeren voor de natuur.
De excursies die hij begin jaren negentig leidde waren dan ook
over het algemeen een groot succes.
Evert herinnert zich vooral de vele leuke en vogelrijke reizen
die hij heeft mogen meemaken naar o.a. Polen, Spanje, Sri
Lanka en Schotland. Ook de zeiltochten over de Wadden en
eindeloze discussies over vogels zijn hem dierbaar.
Jan Maarten was al een aantal jaren ziek. Toch kwam zijn
overlijden onverwacht. Wij zullen hem missen.
Evert Pellenkoft en bestuur en redactie van GBN

Commentaar van de redactie n.a.v. het artikel 'Gierzwaluw in de WC' in bulletin 2011-2
In dit artikel wordt melding gemaakt van het in de lucht gooien
van een gierzwaluw die werd gered uit een WCpot. De redactie
wil er met nadruk op wijzen dat gevonden gierzwaluwen niet,
herhaal, niet de lucht gegooid moeten worden. Ze kunnen te
zwak of gewond zijn om weg te vliegen en vallen dan nog eens
op de grond. Als vastgesteld is dat de vogel niet gewond is
én dat hij vliegvlug is kan hij
op de palm van je hand gezet
worden, vervolgens strek je je
hand schuin naar boven. Wil
de vogel niet wegvliegen, dan
is er iets mis met hem en moet
hij nagekeken worden. Doe dit
altijd met een tweede persoon.
Als de vogel toch weer valt kan hij sneller worden gevonden
en naar een vogelopvangcentrum gebracht worden.

Formuliertjes vol giertjes
Omhoog kijk ik bij het tellen
en let niet op toeters en bellen
Een, drie, vijf, zeven,
en dan zie ik ook nog even
eenmaal geen lantarenpaal
Duizend sterren en op stap ik
Vind je mij een rare vogel?
Ja, gierzwaluw, dat snap ik
‘t Is een eigenaardig spel
dat ik jullie allemaal tel….
Giertjes tellen want het moet,
en waarom je zoiets doet
dat begrijp je zelf niet goed.
Zeven, negen, ellef,
‘t gaat haast vanzellef.
’t Is wel een mal getal –
Ach, ik lach, ik ben d’r al
’t is mooi weer vandaag
En dan tel ik jullie graag
Ellef, dertien, vijftien zeventien
Zal ik jullie in juli wel weer zien
in de derde lindedwarsstraat
nu de groep, ontelbaar velen,
naar de andere derde wereld gaat
om miljoenen muggen te delen
kom terug, vermenigvuldig hier
vlug vier vluchten vol telplezier.
Evert Pellenkoft
Met een knipoog en dank aan wijlen Willem Wilmink
die in zijn originele Tegelliedje alleen naar tegels keek,
met zijn liedje in gedachten keek ik steeds naar boven
en kwam ik tellend op bovenstaande strofen.

Waar (dubbele) liefde toe kan leiden!
Ik had er al jaren over nagedacht, maar 18 januari 2012 was
het dan toch zover. Van mijn vriendin kreeg ik 25 december
2011 een Gierzwaluw-tatoeage als verjaardagscadeau! Ik
heb lang over het ontwerp nagedacht en ben er uiteindelijk
mee naar Skin-A-Matic in Nijmegen gegaan. Daar werd het
ontwerp m.b.v. foto’s van Gierzwaluwen afgemaakt. 18 Januari
was het tijd voor de eerste sessie. In ongeveer 3 uur werd het
lijnwerk gedaan en werden twee gierzwaluwen in grijstinten ingekleurd.
Ongeveer een maand later was het tijd
om de andere twee gierzwaluwen in te
kleuren. Ik ben erg blij met het eindresultaat en mijn vriendin erg dankbaar
voor dit bijzondere cadeau!
Jochem Kühnen, Beek Ubbergen
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MEDEDELINGEN
Aankondiging Landelijke dag 2012
De volgende Algemene Ledenvergadering, tevens verenigingsdag wordt zaterdag16 juni 2012 in Amersfoort georganiseerd.
U bent welkom in de Sint Henricus Parochie,
Matthias Withoosstraat 34 te Amersfoort, onder de rook van
het station (Noordzijde).
Gratis parkeren kunt u vlakbij (onder Dirk van de Broek, Groningerstraat).
De uitnodiging en reisbeschrijving wordt bij dit Bulletin
meegestuurd.

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

LID WORDEN
Als u gierzwaluwbescherming belangrijk vindt kunt u lid of donateur
worden van GBN door overmaking van
€ 10,- op postrekening nr. 9145004 t.n.v. Gierzwaluwbescherming Nederland te Amersfoort, onder vermelding van: 'lidmaatschap '12' of
‘donateur '12’.
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
secretaris@gierzwaluwbescherming.nl
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GBN VERTEGENWOORDIGERS
Deze GBN-leden zijn aanspreekpunt voor regio informatie:
Plaats; Vertegenwoordiger; Tel.nr.; Email;
Disciplines
Amersfoort; Mw. M. van der Lelie; 0334613630; gbn@hccnet.nl;
ABDEG
Amsterdam; Mw. TH. Dammen; 0204004503; thhdammen@planet.nl;
ABDE
Amsterdam; G. Schuitemaker; 0206164759;
g.gierzw.schuitemaker@hetnet.nl; ABCDEFG
Amstelveen; Mw. MH. Andriessen*; 0206455207;
advies@gierzwaluwbescherming.nl; BCEFG
Beek Ubbergen; JM. Kühnen; 0246635719; kuhnenjm@hotmail.com;
ABDFG
Blaricum; DA. Jonkers; 0355260456; dickjonkers@tiscali.nl;
ABG
Borne; GHPM. Smoors; 0742665048; g.smoors@kpnplanet.nl;
ABCDEFG
Brunssum; JGM. van Laar; 0455273211; -;
B
Bunschoten; W. Smeets; 0332983147; Smeets.foto@casema.nl;
BDEG
De Bilt; FG. Wortelboer*; 0302202848; rick.wortelboer@xs4all.nl;
BCDEFG
Dedemsvaart; JD. Tinholt; 0523615321; tinholtmaas@home.nl;
Echt; J. Vrehen; 0475482817; j.vrehen@hetnet.nl;
ABCDG
Epe (Gld.); H. van Diepen; 0578615141; dile@introweb.net;
ABCDEF
Haarlem; D. Tanger; 065 1511915; dtanger@xs4all.nl;
Hardenberg; AJ. Boonstra; 0523852282; ajboonstra@home.nl;
BDG
Harderwijk; JJ. Schröder; 0341416324; schroder.zoomers@caiway.nl;
BG
Helmond; J. van der Rijt; 0492534446; jpmvdrijt@hetnet.nl;
ABFG
Krimpen a/d IJssel; NP. van Dam; 0180513975;
npvandam@kpnplanet.nl; ABCDEG
Meppel; H. Snel; 0522261879; snelels@hetnet.nl;
ABCDEFG
Standdaarbuiten; ASFM. Koenraadt; 0165315136; koenr094@planet.nl;
CEFG
Westzaan; W. Kingma; 0756176876; wietske.kingma@tele2.nl;
ABD
Woudsend; JMW. Langenbach; 0514592536; windsh@planet.nl;
BG
Zaanstad; EC. van der Pol; 0756121464; janosels@gmail.com;
Essen (België); WA. De Bock; 0032 36674919;
wimmekedebock@telenet.be; ABCDEFG
Heverlee (Leuven, België); LP. Arnhem; 0032 486639444;
Louis.Philippe.Arnhem@telenet.be; ABEG
Disciplines:
A plaatselijke werkgroep
B hulp bij (dreigende) verstoring
C uitgiftepunt nestkasten
D expertise bij bouwbesprekingen
E verzorgen van lezingen
F advies en hulp bij nestcamera's / webcams
G advies over nestkasten en/of hulp bij het plaatsen
* GBN-bestuurslid
Meld de redactie eventuele foute of onvolledige
gegevens in deze lijst; laat ook weten als u òp of vàn
deze vertegenwoordigerslijst wilt.
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