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Redactioneel
Eindelijk is het voorjaar voorzichtig begonnen. De eerste 
gierzwaluwen zijn inmiddels weer in ons land aangekomen, 
wellicht zijn er bij u ook al vogels gearriveerd.  
Tijdens een bijeenkomst van de redactie en de voorzitter 
is besloten om dit Bulletin in full colour uit te geven. De 
foto’s zijn groter geworden en de artikelen hebben meer 
ruimte gekregen. De voorpagina laat zien hoe we allemaal 
verlangen naar het nieuwe gierzwaluwenseizoen.   
In dit nieuwe Bulletin besteden we o.a. aandacht aan 10 
jaar camera-onderzoek. Rick Wortelboer heeft  i.s.m. 
Marleen Andriessen de gegevens tot een helder artikel 
met grafieken verwerkt. Het wordt zo voor iedereen die 
ieder jaar zijn/haar gegevens heeft opgestuurd inzichtelijk 
gemaakt wat de stand van zaken is omtrent het camera-
onderzoek. Deze gegevens zijn doorgestuurd naar SOVON. 
Het Bulletin is verder gevuld met kopij van onze leden. 
Wij zijn benieuwd naar u bevindingen; laat het de redactie 
weten.  
We wensen u een geweldige gierzwaluwenzomer toe en 
veel leesplezier met het Bulletin dat voor u ligt.

Bij: De voorplaat
'Zelfportret met gierzwaluwen' van kunstenaar Hans J. 
Derksen, geboren (1956) en getogen in Amsterdam. Vanaf 
1990 is hij werkzaam als kunstenaar, aanvankelijk als 
schrijver, nu in hoofdzaak als 
schilder en tekenaar.  
Doorgaans maakt hij buitens-
huis voorstudies, schetsen of 
foto’s van een landschappe-
lijk motief of een atmosfe-
risch effect.   
Als u zijn werk zou willen 
bekijken, kunt u hem een 
e-mail sturen via zijn web-
site: 
www. hansjderksen.nl  

Bij: Kunst en vliegwerk
Deze postkaart 'Martinet noir' is van de hand van illustrator
H. Dupond. Deze kaart wordt te koop aangeboden op: 
www.delcampe.net. 
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Jaarverslag GBN 2012
Trudy du Chattel, secretaris
Het bestuur kwam zoals gebruikelijk vier keer samen. Op 
de ALV in  Amersfoort  in juni 2012 werd Rick Wortelboer 
benoemd tot voorzitter van de vereniging. Hij volgt als 
zodanig Eline Lauret op, die vanwege drukke werkzaamheden 
moest aftreden. Ook werd Hans Willemsen benoemd tot 
bestuurslid belast met advies inzake bouwtechnische zaken in 
relatie tot de gierzwaluw.
Onze informatiestand stond in 2012 alleen op de jaarlijkse 
SOVON-dag in november in Nijmegen. 
Ons bestuurslid Advies, Marleen Andriessen, heeft in 2012 op 
vele vragen die ze per e-mail ontving antwoord en/of advies 
gegeven. Daarnaast heeft ze ook nog vele vragen per telefoon 
beantwoord. Het waren minder vragen dan in voorgaande 
jaren, wellicht doordat vele vragen al op de website beant-
woord worden.
In de afgelopen maanden is hard gewerkt aan het ontwerpen 
en vullen van een nieuwe GBN website. Hoewel de oude 
site inhoudelijk goed in elkaar zat, werd het navigeren naar 
de gewenste informatie nogal eens als moeilijk ervaren. We 
hopen dat in de nieuwe website dit probleem opgelost is.  
Bovendien is de lay-out is gemoderniseerd. We verwachten 
dat de nieuwe GBN website met groot gemak de toekomst 
aan kan en in april in de lucht zal gaan. Achterstallig onder-

houd hebben we inmiddels aangepakt. Tom Westening heeft 
helaas vanwege tijdgebrek zijn functie als webmaster neer 
moeten leggen.
Het Bulletin is gewoontegetrouw tweemaal jaarlijks verschenen 
onder redactie van Marjo van der Lelie en Marleen Andriessen. 
Marjo en Fred van der Lelie zorgden voor de lay-out en de ver-
zending. Ook is eind 2012 een Nieuwsbrief verspreid met als 
doel actuele informatie sneller bij de leden te brengen. De vol-
gende versies van de Nieuwsbrief zullen digitaal gepubliceerd 
worden. 
Hans en Marleen hebben zich bezig gehouden met de ontwik-
keling van nieuwe folders en flyers. Een interessant proces van 
teksten vertalen, foto’s beoordelen en gesprekken voeren en 
proefdrukken beoordelen. U kunt de folders downloaden van 
onze nieuwe website of ze bij ons bestellen. 
De algemene ledenvergadering vond plaats in Amersfoort in de 
kerk van de Sint Henricusparochie. Jos Hoekstra en Hans van 
Paddenburgh zorgden, bijgestaan door enkele andere leden van 
de vereniging, voor de organisatie. De ALV had een feestelijk 
tintje, omdat we in 2012 ons tienjarig bestaan vierden. Marjo 
van der Lelie hield een presentatie over het wel en wee van de 
gierzwaluw in Amersfoort, gevolgd door een excursie naar een 
aantal nestkolonies in de binnenstad. 
Het GBN-projectfonds heeft in 2012 bijgedragen aan het tot 
stand komen van de gierzwaluwtoren in Oisterwijk. Afgelopen 
april 2013 hebben we een aanvraag voor ondersteuning  uit 
Leiden ten behoeve van het ophangen van nestkasten in 
Havenwijk-Zuid gehonoreerd. We hebben nog steeds een 
bedrag voor projecten in kas en willen onze leden oproepen 
niet te schromen om hun projecten met betrekking tot de be-
scherming van gierzwaluwen en hun nestgelegenheid bij het 
bestuur aan te melden met een verzoek om voor ondersteuning 
in aanmerking te komen.
De camera’s zijn onverminderd nauwgezet gevolg door een 
groot aantal enthousiaste leden. Er konden 56 succesvolle 
broedsels genoteerd worden, met in totaal 163 eieren, 129 jon-
gen en 122 jongen die ook zijn uitgevlogen. Een verslag van 
10 jaar cameraonderzoek verschijnt in dit Bulletin en in het 
vogeltijdschrift Limosa.
Na de ALV is Rick van start gegaan met de wens van de pen-
ningmeester en de kascommissie om de boekhouding van de 
vereniging te verbeteren en te verduidelijken. Dit plan lag er al 
enkele jaren. Er zijn afspraken gemaakt met de penningmeester 
voor een verbeterde opzet. In november is een nieuw boek-
houdprogramma, aangepast voor GBN, opgeleverd. De pen-
ningmeester heeft hier echter niets meer mee gedaan. In april 
2013 lag er een onvolledig financieel jaarverslag op basis van 
de oude boekhoudmethode. De bedragen klopten echter niet. 
We gaan proberen om dat nog voor de ledenvergadering alsnog 
kloppend te krijgen.
Dit jaar was er tussen het bestuur en een handjevol leden een 
e-mailwisseling over het beschermingsbeleid van GBN. Dit 
heeft geleid tot veel negatieve opmerkingen over GBN op het 
internetforum. In de Nieuwsbrief van november hebben we dit 
ook vermeld. Bij een vereniging horen dergelijke onderwerpen 
thuis op de ALV. We hebben daarom het punt bescherming op 
de agenda van de ALV gezet.
Aan het eind van 2012 bedroeg het aantal leden 400, ongeveer 
evenveel als het jaar daarvoor.

Even voorstellen
Als nieuw bestuurslid van de GBN is mij gevraagd iets over 
mijzelf te vertellen.
Mijn naam is Hans Willemsen en ben 47 jaar jong en sinds 
een jaar of acht verliefd op de gierzwaluw. Vanuit mijn functie 
als bouwkundig uitvoerder heb ik direct contact met opdracht-
gevers, architecten en aannemers, maar bovenal spreek ik de 
“bouwtaal”. Ik ben een doe-beschermer, dat betekent dat ik het 
liefst met ladder en steiger door de straat of wijk ga en zoveel 
mogelijk nestkasten ophang. Sinds een jaar of zes ben ik de 
Regulierstraat gierzwaluwkolonie in Haarlem gestart. Hetgeen 
in het begin zeker niet succesvol was. Maar bij gierzwaluwen 
beschermen is geduld een schone zaak en uiteindelijk werd 
mijn geduld beloond.
Voor de vereniging en voor de mensen die nog niet betoverd 
zijn door de gierzwaluw wil ik een inspiratie zijn en mijn ent-
housiasme en kennis overbrengen zodat iedereen net zo
verliefd wordt op de gierzwaluw als ik.

Hans Willemsen

De camera’s zijn aan
Voor het 7de jaar op rij heeft Vogelbescherming Nederland 
camera’s opgehangen in vogelnesten. Iedereen kan het leven 
van de vogels tijdens het broedseizoen 24 uur per dag volgen.
De gierzwaluw is ook dit jaar weer te volgen vanuit de Oranje-
kerktoren in de Pijp in Amsterdam: www.beleefdelente.nl
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10 jaar cameraonderzoek door GBN 
bij nesten van gierzwaluwen
Rick Wortelboer en Marleen Andriessen

Inleiding
Bij de oprichting van GBN is het vastgelegd in de statuten: 
GBN doet onderzoek aan gierzwaluwen, zonder deze te versto-
ren, met camera’s bij de nesten. Hieronder volgt een overzicht 
van de resultaten van 10 jaar waarnemingen via de camera’s.
Een bijkomend voordeel van camera-observaties, boven het 
incidenteel openen van nestkasten (wat GBN dus afkeurt), is 
dat het nestgedrag van de gierzwaluw het hele seizoen door 
gevolgd kan worden, dag en nacht, en niet alleen het aantal 
eieren en jongen. 
GBN maakt gebruik van kleine camera’s die zowel overdag 
als ’s nachts (met infrarood licht) een beeld geven van de nest-
ruimte. De camera’s zijn aangesloten op tv’s of computers 
zodat regelmatig waarnemingen gedaan kunnen worden.

Verloop van het project en de spreiding van de cam-
era’s over het land
Sinds de start van het project in 2003 zijn camera’s geïnstal-
leerd in 43 steden en dorpen verspreid over Nederland (fig. 1). 

Het aantal jaarlijks monitorende camera’s is in de loop van het 
project gestegen tot meer dan 80 (fig. 2). In totaal zijn er in de 
periode 2003-2012 332 broedgevallen en 376 legsels gemoni-
tord. Voor het vaststellen van trends in de tijd kijkt dit artikel 
vooral naar de periode 2005-2012. In elk van deze jaren kon-
den er minimaal 20 succesvolle nesten gevolgd worden, waar-
door de resultaten statistisch konden worden vergeleken.

Verloop van het broedseizoen
Figuur 3 geeft het verloop van de verschillende fasen van het 
broedseizoen van de gierzwaluw in Nederland. 

Samengevat, op basis van de medianen van de 1ste legsels 
en berekend over de hele periode 2003-2012, zag het broed-
seizoen er als volgt uit:
  -  de gierzwaluwen kwamen aan op 3 mei;
  -  ze legden na 16 dagen het 1ste ei (19 mei);
  -  deze 1ste eieren kwamen na 22 dagen uit (10 juni);
  -  de 1ste jongen vlogen na 42 dagen uit (22 juli);
  -  de ouders vertrokken 3 dagen na het uitvliegen van de 
     laatste jongen (28 juli).

De variatie tussen legsels was echter groot, wat ook blijkt uit 
de lengte van het eistadium (voor 90% van de legsels viel het 
eistadium in een periode van zo’n 60 dagen, dat is 3 maal de 
broedtijd) en de lengte van het jongenstadium (voor 90% van 
de legsels viel het jongenstadium in een periode van zo’n 80 
dagen, dat is bijna 2 maal de lengte van de periode dat 1ste  
jongen in het nest verbleven; zie figuur 3).
De broedende gierzwaluwen verbleven in ons land van half 
april tot in de tweede helft van september. Voor de meeste 
afzonderlijke gierzwaluwen was het broedseizoen echter kor-
ter: zo’n 90% van de nesten was alweer verlaten op 18 augus-
tus terwijl de helft van de broedvogels al in de laatste dagen 
van juli vertrokken was. Er waren echter ook verschillen tus-
sen jaren. Dit wordt hierna in meer detail besproken.

Figuur 1. Verspreiding van de gierzwaluwnesten over Nederland 
en indicatie van het aantal gemonitorde legsels per stad of dorp. 

Figuur 2. Verloop van het aantal camera's gedurende het onder-
zoek en bezetting van de nesten.

Figuur 3. Kalender van het broedseizoen van de gierzwaluw in 
Nederland, op basis van de camera-waarnemingen in de periode 
2003-2012.
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Aankomst op de nesten
De datum waarop de eerste ouder op het nest verscheen, werd 
in 263 nesten vastgelegd. De datum van aankomst varieerde 
per jaar en per nestplaats (fig. 3A). Er was een verschil van 
bijna 2 weken in de vroegste aankomsten tussen de jaren: 18 
april in 2007 en 30 april in 2011. Er was geen vervroeging van 
de datum van aankomst op het nest waar te nemen. 
De laatste datum waarop gierzwaluwen een nestplaats betrok-
ken, varieerde sterk van jaar tot jaar (fig. 3A) en werd bepaald 
door vogels die voor het eerst een nestruimte bezetten. De laat-
ste datum waarop een nestruimte werd bezet en er uiteindelijk 
nog succesvol gebroed werd, was 4 juni.

Elk jaar kijken enthousiaste vogelaars uit naar de terugkomst 
van de eerste gierzwaluwen. Dan begint immers voor velen 
de zomer pas echt. De terugkomst van de gierzwaluwen op 

de nesten was gedurende de 10 jaar van het GBN-onderzoek 
relatief constant (zie fig. 3A). Het grote aantal waarnemers 
in Nederland leidt er waarschijnlijk toe dat de gierzwaluwen 
eerder gezien worden, zelfs de enkele verdwaalde gierzwaluw 
die hier soms al in februari arriveert (Wortelboer, 2012). 
Ritsema (1911) vermeldt voor Nederland voor de periode 
1902-1911 een landelijke terugkomstdatum die varieert van 
20 april tot 4 mei, wat vergelijkbaar is met de aankomstdata 
op de nesten tegenwoordig (maar wel ruim 100 jaar later). 
Ook andere auteurs vinden geen duidelijke vervroeging van 
de aankomstdatum of een eenduidige relatie tussen aankomst-
datum en het weer (Zalakevicus et al., 2006;  Gordo en Sanz, 
2008). Wel wijzen deze auteurs op het belang van de ecologi-
sche condities in Afrika en het weer op de migratieroute naar 
de broedkolonies als factor die de aankomstdatum bepaalt.

Eieren 
De datum van het eerste ei varieerde van jaar tot jaar tussen 
2 mei en 11 mei, waarbij in de helft van de nesten de eerste 
eieren werden gelegd tussen 11 mei en 24 mei (fig. 3B). Er 
zijn verschillen tussen de jaren te zien, waarbij in 2006, 2011 
en 2012 de eerste eieren relatief vroeg gelegd werden, en in 
2010 relatief laat. Deze verschillen zijn significant (op basis 
van de mediane waarden en hun betrouwbaarheidsintervallen, 
P<0.05). Gierzwaluwen hebben normaliter slechts één legsel 

per jaar. In 19% van de broedgevallen ging dit legsel echter 
verloren. In tweederde van de gevallen begonnen de gierzwa-
luwen daarna aan een vervolglegsel. Het eerste ei van het 
vervolglegsel werd gelegd 4-20 dagen na het verloren gaan 
van de eieren van het eerste legsel (mediaan: 10 dagen). In 2 
nesten werd een tweede vervolglegsel (dus een derde legsel) 
waargenomen. In de meeste gevallen werd een vevolglegsel 
gestart als het vorige legsel bij het verloren gaan nog in de 
eifase verkeerde. Slechts in één nest werd na het doodgaan van 
de jongen nog met een vervolglegsel gestart, maar dit leidde 
niet tot een succesvol broedsel.

Gemiddeld legden de gierzwaluwen 2.46 eieren per gestart 
legsel  (SD=0.59, N=368). In twee nesten werd een legsel van 
4 eieren waargenomen. 

In de periode 10 mei – 10 juni daalde het gemiddeld aantal 
eieren per legsel van 2.67 naar 2.11. Er is geen verschil gevon-
den tussen 1ste legsels en vervolglegsels die in dezelfde perio-
de gestart zijn. Dit betekent dat een vervolglegsel (dat gemid-
deld 10 dagen later start) gemiddeld iets minder groot was dan 
een eerste legsel. Voor gierzwaluwen is het daarom gunstiger 
dat het eerste legsel succesvol is.

De eieren werden met tussenpozen van 2 dagen gelegd.
Het gemiddeld aantal eieren voor de camera’s is vergelijkbaar 
met die in andere landen zoals Zwitserland (Weitnauer, 1980; 
Beck, 1991). Ook Berghuis en Van Scharenburg (2009) ver-
melden voor drie kolonies in Noordhorn en Zuidhorn (Gr) een 
vergelijkbaar gemiddelde van 2.52 eieren per legsel (1986-
2007, N=413). In geen van deze studies is echter gekeken naar 
de grootte van legsels gedurende het broedseizoen. Hierin zijn 
de GBN-data dus uniek.
Lack (1956) beschrijft dat het percentage legsels met 3 of meer 
eieren hoger was in warme perioden. Deze methode is ook 
toegepast op de GBN-data, maar hieruit kwam geen relatie tus-
sen legselgrootte en temperatuur naar voren. Alleen de tijd in 
het broedseizoen was bepalend voor de grootte van de legsels.
 
Jongen
Vanaf 21 mei kwamen de eieren uit (fig. 3). De jongen kwa-

Figuur 3. A. (links) Datum van aankomst van de eerste ouder op het nest. B. (rechts) Datum van het leggen van het eerste ei.
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men gemiddeld na 21 dagen uit het ei (gemiddelde: 21.0, 
SD=3.4, N=438).  De verschillen tussen de jongen waren sig-
nificant (t-test, p<0.001), waarbij de eerste jongen na gemid-
deld 21.6 dagen, de tweede jongen na gemiddeld 20.6 en de 
derde jongen na gemiddeld 20.1 dagen uit het ei kropen. 
De gierzwaluwen hadden gemiddeld 1.99 jongen per legsel 
(SD=1.05, N=370). Er zijn duidelijke verschillen tussen de 
jaren waar te nemen, met een minimum van 1.71 jongen per 
legsel in 2005 (SD=1.06, N=34) en een maximum van 2.17 
jongen per legsel in 2009 (SD=1.05, N=41).  
De jongen bleven gemiddeld 41.9 dagen op het nest (SD=2.83, 
N=355 jongen). De spreiding in de nestduur was aanzienlijk: 
van 32 tot 50 dagen. Hierbij was geen vast patroon te herken-
nen; 3de jongen bleven grofweg even lang op het nest als 1ste 
jongen. 
Gemiddeld vlogen per legsel 1.79 jongen uit (SD=1.05, 
N=376). 

Het tijdstip van uitvliegen van de jongen
Van 161 jongen kon het tijdstip van het uitvliegen vastgelegd 
worden (fig. 4). De jonge gierzwaluwen vlogen bij voorkeur 
uit in de avond: 45%  na 18:00 uur; 34% van de jongen tussen 
21:00 en 23:00 uur. Daarnaast was een voorkeur te zien voor 
de ochtend tussen 8:00 en 11:00 uur (27% van de jongen).

Gierzwaluwen vliegen dus vooral in de avond uit. Lack (1956) 
zag dat anders, maar deed geen waarnemingen ´s avonds. 
Kaiser (1984) zag in 1981 dat 68% van de jongen ‘s avonds 
laat uitvlogen, na zonsondergang en in de diepe schemering. 
Bij Kaiser lag de mediane waarde op 70 minuten na zonsonder-
gang. Genton (2010) keek alleen ´s avonds naar het uitvliegen 
van de jongen en zag dan veel jongen uitvliegen.
Het gebruik van de camera’s maakt het mogelijk om een lastig 
waar te nemen fenomeen als het uitvliegen van de jongen 
nauwkeurig te kunnen registreren.

Broedsucces 
Het percentage succesvolle legsels, waarbij 1 of meer jongen 
uitvlogen, was gemiddeld 80% (SD=2.9%, N=8), en varieerde 
tussen de jaren van 73% tot 84% (fig. 5). De mislukte legsels 
werden deels weer gecompenseerd door succesvolle vervolg-
legsels. Hierdoor lag het percentage succesvolle nesten op 
gemiddeld 90% (SD=5.3%, N=8). 

Figuur 4. Het uitvliegen van de jongen gedurende de dag (N=161). 
De pijlen geven het moment van zonsopkomst en zonsondergang in 
de periode 20-30 juli, wanneer de meeste jongen uitvliegen.

Conclusie
De camera’s bieden een unieke mogelijkheid om van een groot 
aantal nesten precies de ontwikkelingen te kunnen volgen. Niet 
alleen het aantal eieren en jongen kunnen betrouwbaar worden 
vastgesteld, maar ook de gedragingen van ouders en jongen op 
het nest zijn te volgen. De infrarood-lampjes in de camera’s en 
de koppeling met een computer maakt het mogelijk om dag en 
nacht waarnemingen te doen en op te slaan. Nieuwe aspecten 
van het gedrag van de gierzwaluw komen hiermee tevoorschijn 
en in sommige gevallen kunnen individuele vogels onderschei-
den worden. Dat hierbij de vogels niet verstoord worden, is een 
groot voordeel boven de ouderwetse methode van het fysiek 
controleren van nestplaatsen. 

Om uiteenlopende redenen worden sommige geïnstalleerde 
camera’s niet meer regelmatig bekeken. In enkele gevallen 
waren verhuizing en het kapotgaan van de camera de reden 
waardoor er geen waarnemingen meer gedaan konden worden.  
In andere gevallen, met name bij natuurlijke nesten, waren de 
vogels op een andere plaats gaan nestelen, buiten het bereik 
van de camera. Het gevolg was dat de animo om dit door te 
geven ook verminderde. De resultaten van het camera-onder-
zoek laten zien dat er veel waardevolle informatie over het 
broedgedrag van de gierzwaluw uit de camera-waarnemingen 
gehaald kan worden. Het is een goede reden om het camera-
project met nieuwe inzet voort te zetten en als het even kan de 
landelijke dekking te verbeteren.

Dankwoord
Het Prins Bernhard Fonds heeft geld beschikbaar gesteld voor 
de aanschaf van de camera’s. De vele leden die vrijwillig de 
camera’s op vaak moeilijk bereikbare plaatsen geïnstalleerd 
hebben en van jaar op jaar de waarnemingen hebben doorge-
geven, hebben dit overzicht van resultaten mogelijk gemaakt. 
Marleen Andriessen heeft de eerste jaren het project geleid en 
heeft voor de verspreiding van de camera’s zorggedragen. Fred 
van Vliet heeft een deel van de gegevens over 2010 verzameld. 

Literatuur 
Op de website van GBN: www.gierzwaluwbescherming.nl is 
dit artikel met de volledige literatuurlijst terug te lezen.

Figuur 5. Percentage succesvolle en mislukte legsels in de periode 
2005-2012.



Gierzwaluwen bulletin                2013 - 1           7

Het opstijgen van groepen gierzwaluwen bij 
zonsopgang en zonsondergang
Bespreking door Rick Wortelboer

Onlangs hebben Adriaan Dokter en anderen een artikel gepu-
bliceerd in Animal Behaviour over het voorkomen van hoge 
dichtheden vogels in de omgeving van De Bilt in heldere 
zomernachten. Dit is een vervolgonderzoek van het eerdere 
werk van Luit Buurma (Buurma, 2000; Gierzwaluwen Bulletin 
november 2002). Luit Buurma gebruikte de radar van defensie. 
Deze is in gebruik bij de luchtverkeerleiding boven Nederland 
i.v.m. het ontwijken van aanvaringen tussen vliegtuigen en 
vogels en is gestationeerd bij Leeuwarden. Luit Buurma nam 
waar dat er grote groepen vogels boven het IJsselmeer niet 
alleen bij zonsondergang maar ook bij zonsopgang tot grote 
hoogtes stijgen. Hij vermoedde dat dit gierzwaluwen waren. 
Adriaan Dokter c.s. ontwikkelden een methode voor het analy-
seren van beelden van weerradars waarbij de dichtheid aan 
vogels in de lucht kan worden berekend. In dit artikel combi-
neren ze de radargegevens met de analyse van de frequentie 
van vleugelslagen van de vogels en tonen hiermee voor het 
eerst wetenschappelijk aan dat de grote aantallen vogels op 
grote hoogte in de zomernachten inderdaad gierzwaluwen 
betreffen.
Voor de volledigheid merk ik hierbij op dat dit uitsluitend 
niet-broedende gierzwaluwen betreft. De broedende gierzwalu-
wen bevinden zich steevast ‘s nachts op het nest. (Zie ook het 
stukje over misverstanden en mythes over gierzwaluwen op 
pagina 9 van dit bulletin).
In tegenstelling tot het artikel van Luit Buurma waarin een 
ruimtelijk beeld van de dichtheden gepresenteerd werd, wordt 
in dit artikel geen relatie gelegd met een specifiek gebied. De 
radar in De Bilt is gebruikt. De metingen hebben betrekking 
op een gebied met een straal van 25 km rond De Bilt (mede-
deling van Luit Buurma). Dit is ongeveer Het Gooi en de pro-
vincie Utrecht. Het betreft dus niet het IJsselmeer.

Er waren twee manieren waarop de weerradar gebruikt kon 
worden:

1. ‘fixed beam mode’: hierbij wordt één individuele vogel met 
     de radar gevolgd. Uit de radargegevens kan het aantal keer 
     dat de vogel met de vleugels slaat gehaald worden.
2. ‘conventional mode’: hierbij wordt de dichtheid aan vogels 
     (aantal per kubieke meter luchtruim) berekend.

Beide meetmethoden kunnen niet tegelijkertijd met één radar 
worden uitgevoerd.

Figuur 1 laat de resultaten zien van de metingen op twee ach-
tereenvolgende nachten. Hieruit blijkt dat de gierzwaluwen in 
deze nacht gemiddeld tot zo’n 2 km opstijgen. Figuur 2 laat 
zien dat er tegen de schemering in korte tijd een groot aantal 
gierzwaluwen relatief snel opstijgen (stijgsnelheid ca. 0,8 m/s), 
en dat deze vogels zich later op de avond geleidelijk naar ge-
ringere hoogten laten afzakken (daalsnelheid ca. 0,3 m/s). In 
de ochtend blijkt er zich iets soortgelijks voor te doen, maar 
dan precies omgekeerd: geleidelijk opstijgen en snel dalen. 
De hoogtes tot waar de gierzwaluwen opstegen verschilden 
van nacht tot nacht. Uit de analyses van de gegevens uit de 
zomers van 2008 en 2009 bleek de maximale hoogte samen te 
hangen met de temperatuur. Hoger in de lucht is het kouder. 
De maximale hoogte bleek samen te vallen met een tempera-
tuur van 7 °C.
Het moment van opstijgen ‘s avonds en weer dalen in de 
ochtend bleek samen te vallen met een specifieke stand van 
de zon (hoek ten opzichte van de horizon). Dokter c.s. conclu-
deren hieruit dat het opstijgen van gierzwaluwen een belang- 
rijke rol kan spelen bij de ruimtelijk oriëntatie. De schemering 
is namelijk het moment waarop de grootschalige patronen in 
het landschap, de polarisatie van het licht, de sterren en het 
magnetisch veld tegelijkertijd waargenomen kunnen worden. 
Dit is voor vogels op de trek van belang om hun plaats op 
aarde en trekrichting te bepalen. Dokter c.s. merken op dat er 
geen onderscheid gemaakt kon worden tussen trekkende gier-

Figuur 1. Resultaten van de radar-waarnemingen op 29 en 30 juni 2009. Links: groene punten: meting op 29 juni van individuele vogels die op 
basis van de frequentie van de vleugelslagen als gierzwaluwen gedetermineerd konden worden. Op de momenten dat de radar opnieuw geca-
libreerd moest worden konden geen metingen gedaan worden (verticale grijze banden). Groene lijn: gemiddelde hoogte van de gierzwaluwen. 
Gekleurde vlakken: dichtheid van radar-reflecties op 30 juni. Rechts: berekende (en ge-extrapoleerde) dichtheden van vogels op 30 juni. Dit 
zouden uitsluitend gierzwaluwen zijn.
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zwaluwen en plaatstrouwe, broedende gierzwaluwen. Na de 
eerste dagen in augustus werden er rond de schemering geen 
grote aantallen opstijgende vogels meer waargenomen.
Als toevoeging kan ik hier opmerken dat Figuur 2 de resulta-
ten laat zien op 1 juni. Op dat moment zijn in Nederland de 
jonge gierzwaluwen nog niet teruggekeerd in de kolonies. Dit 
zou kunnen betekenen dat aan het begin van de zomer het 
vooral de doortrekkende gierzwaluwen betreft die tot grote 
hoogtes opstijgen en daarmee hun plaats ten opzichte van hun 
broedgebied kunnen bepalen. Dat ook gedurende de zomer 
dergelijk patronen te zien zijn zou er op kunnen duiden dat de 
hier gevestigde niet-broeders zich met deze hoge vluchten ook 
oriënteren op de omgeving van hun broedgebied waardoor ze 
het in volgende jaren kunnen terugvinden. Broedvogels die 
hier niet aan deelnemen hebben dit wellicht al ingeprent gekre-
gen in hun eerste jaren toen ze als 1ste en 2de jaars vogels wel 
meededen aan de nachtelijke vluchten. En wellicht verstevigen 
ze dit aan het eind van het broedseizoen als ze op het moment 
van aanvang van de trek meedoen met de nachtvluchten (we 
zien dan immers vaak van de ene op de andere dag dat de grote 
groepen gierzwaluwen verdwenen zijn).
Het onderzoek van Adriaan Dokter en Luit Buurma wordt ver-
volgd en zal ongetwijfeld nog veel meer interessante dingen 
laten zien.

Literatuur
Dokter, A.M., S. Åkesson, H. Beekhuis, W. Bouten, L. 
Buurma, H. van Gasteren, I. Holleman, 2013. Twilight ascents 
by common swifts, Apus apus, at dawn and dusk: acquisition 
of orientation cues? Animal Behaviour 85, 545-552. DOI: 
10.1016/j.anbehav.2012.12.006.

Gierzwaluwen laten hun jongen in de steek 
na ringen op de nestplaats
 
Gierzwaluwen laten hun nesten met eieren en jongen in de 
steek als ze op het nest worden verstoord,  daarvoor waarschu-
wen gierzwaluwenbeschermers al jaren. Hoeveel schade het 
verstoren door ringen op de nestplaats aanricht, is bekend sinds 
Gérard Gory een onderzoek publiceerde in 1991 over de gevol-
gen van het ringen van de broedvogels op de nestplaatsen in 
een broedkolonie te Nîmes, Zuid Frankrijk.  (Evaluation des 
effets du bagage sur une population nicheuse des Martinets 
noir, Apus apus (L), Evaluatie van de effecten van het ringen 
op een kolonie Gierzwaluwen, Apus apus (L)). 

Ringen met behulp van mistnetten 
Al sinds 1955 wordt er in Nîmes onderzoek gedaan naar biolo-
gie en ethologie bij een grote kolonie gierzwaluwen die daar, 
net als in Oxford, nestelt in het Natuurhistorisch Museum. 
Onderzocht werd o.a. de invloed van de weersomstandigheden 
op het gewicht en de ontwikkeling van jonge gierzwaluwen. 
Daarvoor werden de jongen geringd, de broedvogels aanvan-
kelijk niet. Wel ringden de onderzoekers adulte vogels die ze  
vingen met behulp van mistnetten buiten het gebouw en bij een 
naburige steengroeve waar vaak gierzwaluwen foerageerden. 

Ringen op de nesten 
In 1981 besloot Gory e.a. ook broedvogels op de nestplaatsen 
systematisch te gaan ringen op een willekeurig tijdstip tijdens 
het broedseizoen, om de invloed van het ringen op het gedrag 
van de broedvogels te onderzoeken.
Toen de onderzoekers gedurende 3 broedseizoen de broedvo-
gels op de nestplaatsen hadden geringd  en in  1983 de resulta-
ten daarvan evalueerden, bleek het volgende. Van de 50 nest-
plaatsen met jongen waarvan de broedvogels waren geringd, 
werden 23 nesten voor kortere of langere tijd verlaten. Op 5 
nestplaatsen keerden de geringde broedvogels niet meer terug 
en zijn de jongen definitief verlaten. 
De broedvogels van 50 nesten die werden geringd op het nest, 
verliet 46 % de jongen tijdelijk en 10 % verliet de nesten 
definitief. 
De geringde broedvogels die de jongen voorgoed in de steek 
lieten, zijn ook jaren later niet meer teruggekeerd op hun nes-
ten. Terwijl toch overtuigend is aangetoond dat gierzwaluwen 
zeer plaatstrouw zijn en jaar na jaar terugkeren op hun oude, 
vertrouwde nestplaats. Maar dan moet die natuurlijk wel ver-
trouwd zijn, en moeten de broedvogels zich er veilig weten. 
Het onderzoek van Gérard Gory  met de vertaling is op te vra-
gen bij marjosmourmans@zwaluwen.info. 

Marjos Mourmans, Zwaluwen Adviesbureau, maart 2013

Figuur 2. Resultaten van de radar-waarnemingen op 1-2 juni 
2009. Gekleurde vlakken: vogeldichtheden (zie figuur 1). 
Verticale lijnen: aanvang en einde van schemeringperiode.

Rick Wortelboer
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vliegen verlaten merendeels ‘s avonds het nest, wanneer er 
geen andere gierzwaluwen meer rondvliegen (GBN camera-
onderzoek). Dit wordt door andere studies bevestigd (Kaiser, 
1984; Tarburton & Kaiser, 2001; Genton, 2010). Net uitgevlo-
gen jongen vertonen geen enkele neiging om in de buurt van 
de geboorteplaats te blijven (Tarburton & Kaiser, 2001). Ook 
oudervogels met jongen in het nest lijken niet geïnteresseerd in 
de luidruchtige verzamelvluchten van groepen gierzwaluwen 
die vanaf half juli boven de kolonies plaatsvinden. Ze worden 
eerder onrustig en roepen terug vanaf het nest (camera-waar-
nemingen auteur). 
Dit betekent dat de grote groepen gierzwaluwen die in juli vaak 
met mooi weer te zien zijn, niet bestaan uit net uitgevlogen jon-
gen, maar uit vogels die geen nest hebben gehad en uit ouders 
waarvan de jongen al zijn uitgevlogen en die nog enige tijd op 
het nest blijven.

Gierzwaluwen zijn kolonievogels, daarom zouden er veel 
nestkasten bij elkaar moeten worden opgehangen. 
Als een gebouw veel nestruimte biedt, dan kunnen er veel gier-
zwaluwen bij elkaar broeden. En als er verder geen nestruimte 
in de buurt is, dan bevat zo’n gebouw ook direct de gehele 
kolonie. In het algemeen wordt een kolonie gevormd door 
nestruimtes die bij elkaar in de buurt liggen, bijvoorbeeld in 
een wijk. Binnen de kolonie worden de giervluchten uitgevoerd 
en wordt er gereageerd op geluiden van andere gierzwaluwen 
of op geluid dat wordt afgespeeld. Pas aan het eind van het 
broedseizoen worden de grenzen van het gebied (territorium) 
van een kolonie vaker overschreden en worden ook verzamel-
vluchten van gierzwaluwen van meerdere kolonies bij elkaar 
waargenomen. Ulrich Tigges (1999) heeft dit mooi beschreven 
voor een gebiedje in Berlijn.

Misverstanden en mythes over gierzwaluwen
Rick Wortelboer

Er bestaan een paar onduidelijkheden over gierzwaluwen die 
steeds weer opduiken. Hier wil ik er enkele verduidelijken.

Gierzwaluwen zouden massaal wegtrekken bij slecht weer. 
Tijdens perioden met slecht weer (lage temperaturen, veel 
regen) worden over het algemeen weinig gierzwaluwen in de 
lucht waargenomen. In de media (kranten, forums) wordt wel 
eens gesuggereerd dat de gierzwaluwen dan zijn weggetrok-
ken. Dit is maar ten dele waar. Via de GBN-camera’s kunnen 
we zien dat de gierzwaluwen met een nest, elke avond (en 
soms hele dagen overdag) trouw op het nest zitten, wat voor 
weer het buiten ook is. Eieren noch jongen worden ‘s nachts 
alleen gelaten. Met slecht weer en regen kunnen ze een groot 
deel van de dag in het nest blijven, maar gaan toch (ook in 
de regen) wel enige tijd naar buiten. Soms duurt dit maar 15 
minuten, maar het kan ook langer duren waarbij zelfs in de 
regen voedsel mee terug naar het nest genomen wordt. Ze vlie-
gen dan echter niet hoog in de lucht en vliegen bij thuiskomst 
direct de nestplaats in, waardoor ze niet in de lucht worden 
waargenomen en het net lijkt of alle gierzwaluwen verdwenen 
zijn. Dit wordt ook bevestigd door onderzoekers in andere lan-
den (Andriessen, 2007; Tarburton & Kaiser, 2001). 
Het zijn de niet-broedende, veelal jonge gierzwaluwen die 
soms massaal in de lucht overnachten (Weitnauer, 1980; 
Buurma, 1980; Dokter et al., 2011, 2013) of die trekkend
boven zee gezien worden bij slecht weer (Lack, 1956; 
Offringa, 1996). Dit zijn ook de vogels die op zomeravonden 
met veel geschreeuw langs de nesten vliegen (Weitnauer, 1980; 
Genton, 2010). In feite bestaat een populatie gierzwaluwen uit 
twee groepen: broeders en niet-broeders, die aanmerkelijke 
verschillen vertonen in gedrag (Genton, 2010; Van de Wetering 
& Jukema, 2008).
Het is wel eens waargenomen dat een broedvogel bij plotseling 
onweer het nest niet meer bereikt, maar dit zijn uitzonderingen 
(Lack, 1956; Weitnauer, 1980).

Jongen zouden terugkomen op het nest. 
De camera’s hebben niet altijd de gehele broedruimte in beeld. 
Met name bij het bepalen van de uitvliegdata van de jongen 
kan dit lastig zijn. De jongen blijken namelijk de dagen voor 
het uitvliegen door de invliegopening naar buiten te zitten 
kijken. Als voor de camera de hele dag een leeg nest te zien 
is geweest en ’s avonds zitten er dan toch twee ouders en een 
jong op het nest, zou de conclusie getrokken kunnen worden 
dat het jong is uitgevlogen en samen met de ouders weer op 
het nest is teruggekeerd. Dit is echter nog nooit waargenomen, 
niet via de camera’s die de gehele nestruimte in beeld hadden 
en ook niet in andere studies (Lack, 1956; Weitnauer, 1980). 
Wel zijn overdag de jonge gierzwaluwen dan van buiten goed 
zichtbaar als ze in de invliegopening zitten. Een combinatie 
van waarnemingen via de camera en waarnemingen van bui-
tenaf geeft in deze gevallen dus meer inzicht.
 
Het grotere aantal gierzwaluwen in de lucht in juli zou een 
gevolg zijn van het extra aantal pas uitgevlogen jongen dat 
in de kolonie rondvliegt .
(Slijper, 1948; Lack, 1956; Bromhall, 1980). Jongen die uit-

Nest-camerabeelden en geluiden van gierzwaluwen houden de poes 
binnen lekker bezig.           Foto: Merel Boekschoten
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Gierzwaluwen in de Leidse binnenstad
W. Moerland, ecoloog Bureau Stadsnatuur 

Gierende gierzwaluwen door de straten van oude binnensteden 
zijn een vertrouwd beeld. Bij Bureau Stadsnatuur krijgt de 
soort veel aandacht. Het nest van de gierzwaluw is wettelijk 
jaarrond beschermd. Voor de gemeente Leiden was dit de 
reden om de historische binnenstad op nesten te laten inven-
tariseren. In 2011 heeft Bureau Stadsnatuur een inventarisatie 
uitgevoerd naar het voorkomen van broedende gierzwaluwen 
in het centrum (Moerland & Bakker 2012). Tot dan toe was 
namelijk onbekend waar de wolken van tientallen vogels 
boven de stad nu eigenlijk huisden.

Vanaf mei hebben ecologen van Bureau Stadsnatuur het 
oude, door singels omsloten centrum van Leiden doorkruist. 
Historische panden van vóór 1700 zijn gewoon; plaatselijk 
moest vooroorlogse bebouwing wijken voor nieuwbouw. De 
binnenstad bestaat uit een wirwar van steegjes, grachten en 
markten. In dit onoverzichtelijk labyrint vormen laaggierende 
gierzwaluwen een eerste aanwijzing broedactiviteit. In juni zit-
ten de meeste dieren op het nest. Doortrekkende dieren worden 
dan nauwelijks meer gezien. Zodra er jongen zijn, en dat kan 
al vanaf de tweede helft van juni, bleken voor het onderzoek 
de ochtenden en avonden lucratieve tijden om nesten te vinden. 
De oudervogels maakten dan volop vluchten rondom de nesten 
om de wachtende jongen te voeden. Vroeg in de ochtend, zelfs 
ruim vóór zevenen, met windstil en zonnig weer kon het bij de 
nesten al een drukte van belang zijn. Van onder de dakpannen 
waren de bedelende jongen goed te horen, voordat het leven in 

de stad goed op gang kwam. Bovendien bleek het speuren naar 
poepsporen onder de lijsten en dakpannen ook goed te helpen 
bij het ontdekken van broedplekken. Het waarnemen van in- of 
uitvliegende vogels was dan een kwestie van tijd. Verwarring 
met spreeuwen, die eenzelfde soort sporen creëren, was nooit 
het geval. Deze vogel is in de Leidse binnenstad broedend een 
zeldzaamheid geworden.

Uiteindelijk zijn op 95 adressen verblijfplaatsen van gierzwa-
luwen ontdekt, met een totaal van 119 paar verdeeld over deze 
adressen. Op basis van de waarnemingen is een behouden 
schatting gemaakt die neerkomt op de aanwezigheid van 
minimaal 181 paar in de stad. Omgerekend komt dit neer op 
1,1 broedpaar per hectare, een dichtheid die overeenkomt met 
resultaten van onderzoek in Berlijn (Schulz 1999).
Een direct verband tussen het aanbod van potentieel geschikte 
nestelplekken en de ouderdom van panden is niet gevonden. 
In slecht onderhouden panden, én in bebouwing uit de jaren 
’70 en ’80 van de vorige eeuw, werden veel nesten gevonden. 
Van voornaam belang is dat de panden toegankelijk zijn. 
Sommige delen van het onderzoeksgebied, bijvoorbeeld ron-
dom de Hooglandse Kerk, waren verstoken van gierzwaluwen. 
Vermoedelijk heeft dit te maken met renovaties die panden als 
broedlocatie ongeschikt gemaakt hebben. In het verleden zul-
len ongetwijfeld wel kolonies aanwezig zijn geweest, met de 
vele oude pandjes met dakpannen.

Van elk gevonden nest kon bepaald worden welk type nestlo-
catie gebruikt werd. Veel nesten bevonden zich, zoals verwa-
cht, onder dakpannen. Een evenzo belangrijk type broedplek 
wordt in Leiden gevormd door gevellijsten. Dit zijn houten 

REGIONIEUWS
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lijsten, soms functioneel (de dakgoot is er dan in weggewerkt), 
soms als ornament, waarin, waartussen of waarachter het nest 
kan zitten. Vooral de eeuwenoude panden, bijvoorbeeld de 
Haarlemmerstraat, bieden een dergelijk broedgelegenheid.

In de binnenstad van Leiden bevindt 17 procent van het aan-
tal invliegplaatsen zich in bebouwing jonger dan 50 jaar. 
Dit valt enigszins laag uit, ook doordat echte nieuwbouw 
weinig in het centrum te vinden is. De verwachting is dat 
dit percentage hoger uitpakt wanneer men de buitenwijken 
ook gaat onderzoeken. Dergelijke vermoedens worden ook 
gevoed door de stadsbrede vogeltellingen in het kader van het 
Stadsnatuurmeetnet Leiden (Moerland 2012). Ook in de rela-
tief jonge woonwijken zoals de Merenwijk en Stevenshof (uit 
de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw) voldoen uitstekend 
als broedbiotioop voor de gierzwaluw. Dit komt overeen met 
de situatie in Delft, waar maarliefst 40 procent van de bekende 
nesten zich ophoudt in bebouwing uit de jaren ’80 van de 
vorige eeuw (Vastenhouw et al. 2011).

Renovatie en sloop kunnen leiden tot forse achteruitgang in 
het aantal broedkolonies. Alleen al ongelukkig getimede schil-
derwerkzaamheden kunnen een volledig broedseizoen de das 
omdoen. Daarom is en blijft de gierzwaluw een kwetsbare 
soort. De vogelarme gebieden in het Leidse centrum zijn illus-
tratief voor wat stadsvernieuwing teweeg kan brengen als men 
weinig aandacht schenkt aan vogels in de stad. In de moderne 
woningbouw van de laatste 20 jaar liggen minder kansen voor 
gebouwbewonende vogels. Nieuwe materialen en/of stijlen 
leiden soms tot hermetisch afgesloten panden. Toch kan ook 
nieuwbouw forse kolonies herbergen. Met aanpassingen als 
inbouwkasten komt men al een heel eind.

Het belang van onderzoek naar nestlocaties van gierzwaluwen 
is evident. Het levert informatie op om concrete bescher-
mingsmaatregelen te treffen. De gemeente Leiden heeft een 
belangrijke eerste stap gezet in het behoud van de gierzwaluw. 
Daarbij komt dat een regionale gierzwaluwwerkgroep recent 
is opgericht om de kolonies in kaart te brengen. Van belang is 
om meer inzicht te krijgen in de broedbiologie en populatie-
dynamica. Hoe gaat de soort om met nieuwe broedmogeli-
jkheden? En welke individuen zijn verantwoordelijk voor het 
proces van kolonisatie? Om tot een effectief beleid te komen 
is een investering in onderzoek en bundeling van kennis 
wenselijk. De gierzwaluw is het behouden zeker waard. Een 
stad zonder gierzwaluwen is erg stil. Hoe dat is realiseer je je 
pas weer als de vogels vertrokken zijn naar het zuiden.

Enkele activiteiten WerkgroepAmsterdam
Op 26 maart had onze werkgroep een gesprek met buurtbewon-
ers van de wijk Kadoelen. Zij willen de gierzwaluwkolonie 
meer nestgelegenheid bieden. Er zijn 8 nestkastjes gemaakt. 
Gerard adviseerde om in de bestaande kolonie onder dakpannen 
nog enkele pannen op te lichten met blokjes. De groep stemde 
in. Gerard gaat voorlichting geven in het buurthuis.

Realeneiland 
Gert is de buurt in geweest om adressen te verzamelen waar 
nestkastjes konden worden opgehangen. Hij heeft zelf in 
december enkele mussenkoloniekasten opgehangen.
In januari en februari hebben Gerard Schuitemaker en Gert de 
Jong een tiental gierzwaluwkastjes opgehangen met een hoog-
werker.

Wilhelmina Gasthuisterrein 
Op dit terrein werd gerenoveerd. Na een gesprek met de corpo-
ratie werden er 17 beugelkasten opgehangen door de corporatie.

Oost
Wij werden benaderd door een bewoner in Oost. Bij nestingan-
gen tegenover haar woning stonden steigers. Onze werkgroep 
arrangeerde een ontmoeting met de projectleider en de uitvoer-
der. De projectleider, Henny Smit, wist nergens van maar wilde 
wel meewerken. Er worden nestkasten opgehangen daar waar 
de vogels invliegen. Na de renovatie worden de gootbekistin-
gen van nieuwe openingen voorzien.

Gerard Schuitemaker

Een voor de Leidse binnenstad karakteristieke nestlocatie. 
Foto: Hr. Schikhof

Wilhelminagasthuis  Gerard Schuitemaker

Binnenstad Leiden
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Initiatief in Alkmaar
Onze Amsterdamse werkgroep werd in november 2012 bena-
derd door Alina de Rijcke die onze werkgroep had gevonden.
Alina maakt deel uit van het ‘Buurtinitiatief Alkmaar’. Deze 
groep heeft als doel het leefbaarder maken van de buurt. De 
wijk waar Alina woont ligt in het centrum van de stad. De 
Gierzwaluwwerkgroep heeft in januari met het ‘Buurtinitiatief’ 
een gesprek gehad over gierzwaluwmogelijkheden.

De groep wilde het plein in de buurt opknappen met subsidie 
voor de wijken in Alkmaar. Er werd een projectplan ingediend. 
Het Jan Blindplein moest heringericht worden: nieuwe speel-
toestellen, meer bomen waaronder fruitbomen en nestkastjes 
voor gierzwaluwen ophangen aan het ontmoetingscentrum ‘De 
Eenhoorn’ voor de buurt.
Het plan was om een deel van de kastjes door leerlingen van 
de basisschool ‘De Kennemerpoort’ te laten maken. Onze 
werkgroep had dit enkele jaren geleden gedaan op een drietal 
scholen in Amsterdam-West en in Zuid. Ondergetekende wilde 
de lessen en de praktijk mede verzorgen.

In de eerste les werd o.a. het voorkomen van stand- en trekvo-
gels besproken. Ook werd aandacht besteed aan het nest-
gedrag en de kwetsbaarheid van gierzwaluwen en daarmee 
het beschermen van deze vogels door onder meer voor nest-
gelegenheid te zorgen. De opnames van Chris Mulder in zijn 
nestkasten boeiden de kinderen enorm. Zij keken een half uur 
aandachtig naar de opnamen.
De praktijklessen werden gegeven met de onderwijzers, Nico, 
de echtgenoot van Alina die timmerman is, Alina zelf en onder-
getekende.
Tijdens twee klokuren hebben de leerlingen van groep zeven 
en acht in groepjes van drie acht prachtige nestkastjes model 
‘Roosendaal’ gemaakt. In mei volgt de tweede lesserie.

Voor deze lessen zijn gebruikt: de Amsterdamse lesbrief met 
het boekje ‘De gierzwaluw een Supervogel’.
Het bouwplan voor nestkastjes is gehaald van de website van 
GBN.

Gerard Schuitemaker, Gierzwaluwwerkgroep Amsterdam 

Vrijheid 'De Zwaluw' 

Lid Jan André la Porte uit Bussum heeft zijn houten Vrijheid 
gerestaureerd. Aan weerszijde van de giek heeft hij 2 gierzwa-
luwsilhouetjes gemaakt. Deze zijn ingelegd in ebbenhout, 1 
silhouet is geschilderd op de spiegel van de boot.
Dit zijn 7 gierzwaluwen en dat is ook het nummer van de zeil-
boot. 
Deze Vrijheid kan worden ingezet voor acties voor het goede 
doel, zoals voor GBN of bijv. het Rode Kruis.

Bij interesse neem contact op via: elaporte@ziggo.nl
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Finse school in Amersfoort
De Finse school is een type houten schoolgebouw dat na de 
Tweede Wereldoorlog verspreid door Nederland is gebouwd. 
De meer dan 100 houten schooltjes die de regering tijdens de 
Wederopbouwperiode in Nederland beschikbaar stelde, werden 
wegens gebrek aan materialen in Nederland in Finland (waar 
ons land een handelsovereenkomst mee had) als bouwpakket 
vervaardigd: daar komt de benaming Finse Scholen vandaan. 
De scholen hebben allemaal hetzelfde typische uiterlijk. De 
indeling van de gebouwen, de gevels en de raampartijen zijn 
vrijwel identiek. In het midden zit een fraaie overkapte entree, 
op het dak een hoge bakstenen schoorsteen. In totaal zijn er 
ongeveer 115 Finse scholen neergezet. De meeste scholen zijn 
afgebroken of afgebrand, er zijn er zo’n 14 over. 

Ik verkeer in de gelukkige omstandigheid recht tegenover zo’n 
school te wonen. De school is jaren geleden voor de sloopha-
mer gered door de inzet van de huidige bewoners die er naast 
hun woonhuis een architectenbureau in hebben gevestigd. 
Inmiddels staat het pand op de gemeentelijke monumentenlijst.

Omdat ik in de vier jaar dat 
ik hier nu woon drie paar 
gierzwaluwen in kunstnes-
ten aan mijn huis heb weten 
te krijgen en mijn blik vaak 
op de fraaie schoorsteen 
van de school valt droomde 
ik wel eens van de moge-
lijkheid die te voorzien van 
nestkasten. Deze gedachte 
begon concrete vormen aan 
te nemen toen de schoor-
steen “aan de overkant” in 
juni 2012 vernieuwd bleek 
te gaan worden: hij stond in 
de steigers! 
Ik zocht meteen de bewo-
ners op, gewapend met 
GBN-brochures en de boek-
werken ‘Gierzwaluwen en 
Nestkasten’ en ‘Bouwen 
voor Gierzwaluwen’. 
De architect en zijn gezin, 
de familie Braakman, rea-

geerden meteen zó enthousiast dat de volgende dag de bestel-
ling van vier inbouwnestkasten bij Vivara de deur al uit was 
en met behulp van de metselaars na een week de kasten op de 
goede plaats terecht waren gekomen.
Om de stenen niet al te veel te laten opvallen werden ze voor-
zien van een laag “Falu rödfärg”, de beroemde Zweedse Falun 
rode verf waarmee ik mijn houtwerk in mijn tuin schilder. Het 
maakt het geheel nóg Scandinavischer!

Hans van Paddenburgh, Amersfoort, hjvpad@ziggo.nl

Verplichte natuurtest (WABO wet)
Voordat met sloop van een gebouw mag beginnen is iedere 
gemeente verplicht om een natuurtoets te realiseren. Dit is een 
wettige landelijke toets, ingegeven door de WABO wet.
De gemeente Amersfoort heeft deze al bij verscheidene locaties 
uit laten voeren. Het resultaat is dat er in de geplande nieuw-
bouw plaatsvervangende plekken moeten worden gerealiseerd 
voor soorten/nesten die aangetroffen zijn. Meestal zijn dit mus-
sen, gierzwaluwen of vleermuizen. 
In Randenbroek (een nieuwbouw wijk) wordt rekening gehou-
den met vleermuizen en worden er nu kasten aangebracht.
Daarnaast zijn er op advies van Ecogroen vogelvides opgeno-
men ten behoeve van de huismus. (Dit betreft een extra toevoe-
ging zonder dat dit vanuit regelgeving vereist wordt).
Voor de eerste fase van dit plan is € 15.000 uitgetrokken. 
Helaas zijn er om onduidelijke redenen geen gierzwaluwstenen 
in het project opgenomen.
Een voorbeeld van een natuurtoets is in PDF-bestand beschik-
baar via email: gbn@hccnet.nl. 

.Marjo van der Lelie

Groningen
 
De stadsecologen van de gemeente Groningen en de Stads-
vogelwerkgroep van Avifauna Groningen zijn al jaren bezig 
om in nieuwbouwprojecten in de stad Groningen gierzwaluw-
neststenen ingemetseld te krijgen. Naast gierzwaluwneststenen 
wordt ook getracht huismusnestvoorzieningen en vleermuisver-
blijven in de nieuwbouw te krijgen. Niet iedere opdrachtgever 
staat even open voor deze wens. Toch zijn er al een groot aantal 
projecten in de stad waar nestgelegenheid gerealiseerd is dan 
wel wordt. 
Een aansprekend voorbeeld waar gierzwaluwnestgelegen-
heid in nieuwbouw is gerealiseerd is in de gierzwaluwrijke 
Oosterparkwijk. Ter plaatse van het voormalige stadion en de 
oefenvelden van FC Groningen is een nieuwe woonbuurt De 
Velden (grotendeels) gerealiseerd. In de noordelijke gevels van 
de nieuwe huizenblokken bevinden zich gierzwaluwneststenen. 
Niet ver daar vandaan is begin 2012 in opdracht van woning-
bouwvereniging Lefier het appartementengebouw de Groenling 
op het Wielewaalplein  opgeleverd. In de oostgevel zijn meer 
dan 132 gierzwaluwneststenen ingemetseld in de vorm van 3 
w’s (zie foto).
Vooral woningbouwvereniging Nijestee heeft in een groot 
aantal nieuwbouwprojecten, maar ook renovatierojecten, in het 
(recente) verleden (gierzwaluw)nestkasten laten in metselen. 

H. van Paddenburgh

H. van Paddenburgh
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De gierzwaluwvilla in Den Helder
Kunnen we niet nog wat meer doen voor de gierzwaluwen, 
was de vraag van Gery Posch aan mij? Haar gierzwaluwenpaar 
onder de dakpannen, welke via de goot in de hoek van het huis 
binnenkomen, hebben de laatste jaren navolging gekregen. 
Op meerdere plekken in haar buurt zitten nu gierzwaluwparen 
die op dezelfde wijze als bij haar paar de broedruimte onder 
de pannen bereiken. Hiermee is wel te zien dat gierzwaluwen 
elkaar na doen en op dezelfde plaatsen naar nestgelegenheid 
zoeken. Maar risicospreiding is ook belangrijk en mogelijk 
kunnen we andere paren verleiden om een andere nestruimte 
uit te kiezen in de hoop dat ze op meer plekken in de wijk 
broedruimten vinden. 
Omdat er ook spreeuwen en huismussen in de buurt aanwezig 
zijn, opperde ik om een gierzwaluwvilla te maken voor deze 
drie vogelsoorten. Dat vond instemming en we maakten een 
ontwerp en tekenden dit. We lieten het casco door Werkgroep 
Vrijwillig Landschapsbeheer in Den Helder bouwen met be-
hulp van een financiële bijdrage van Windmolenvereniging De 
Eendragt. Ik maakte de villa zelf af, schilderde deze geel en 
rood en op vrijdag 12 april hebben Regis Knoope en ik hem 
opgehangen aan Gery's zijmuur. 
De zijmuur is gericht op het zuiden, voor velen is dat vloeken 
in de kerk. De voorwand is daarom voorzien van een dubbele 

wand om de warmte waar de huismussen en spreeuwen van 
houden in de hand te houden. Verder is de achterwand open 
gehouden zodat de warmte kan ontsnappen via de voegen en 
is er voor elke ingang een luifeltje aangebracht om regen te 
weren. De villa heeft 7 broedruimten voor gierzwaluwen, 6 
voor spreeuwen, 5 voor huismussen en 1 voor vlinders. Of het 
werkt, zal de toekomst uitwijzen. Mogelijk kunnen we op deze 
manier -eventueel met nog wat aanpassingen- de gierzwaluwen 
meer broedruimten bieden.

Fred van Vliet, fvanvliet51@hetnet.nl 

In de woonwijk Selwerd dienden de kopse gevels van een 
aantal bestaande appartementengebouwen vervangen/ver-
beterd te worden. In de nieuwe kopgevels zijn nestkasten 
dusdanig ingemetseld dat de helft van de kast in de spouw is 
weggewerkt en de andere helft uitsteekt (zie foto).  Een nuttige 
en artistieke manier van inmetselen.

In woonwijk Beijum 
zijn rondom het nieuwe 
schoolgebouw de Dijk 
met haar groene school-
plein gierzwaluwnest-
kasten opgehangen aan 
bestaande gebouwen van 
woningbouwverenigin-
gen De Huismeesters en 
Nijestee. Tevens heeft 
De Huismeesters in een 
nieuw woonblok naast 
het schoolplein nest-
stenen laten inmetselen 
aan de kopse kanten. In 
de bomen rondom de 

school zijn in opdracht van de gemeente nestkasten voor kool-
mezen, pimpelmezen en vleermuisverblijven opgehangen. In 
het vlakbij de school te realiseren nieuwbouw van verzorgings-
tehuis Innersdijk zullen o.a. nestkasten voor gierzwaluwen en 
vleermuisverblijven worden ingemetseld.
De gemeente zelf is bezig met nieuwbouw van de Dienst 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In dit SoZaWe-gebouw 
worden 100 gierzwaluwkasten ingemetseld in de oostgevel. 
Bovendien krijgt het gebouw een vegetatiedak.
Bovenstaande voorbeelden geven aan dat ook in het noorden 
van het land volop wordt gewerkt aan gierzwaluwnestverblij-
ven en andere faunavoorzieningen in nieuwbouw, maar ook 
aan bestaande bouw.

Rob Lindeboom
Foto's: Ella Kikkert
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Nestcontrole in Amstelveen
Wilhelminaplein en omgeving

Vandaag 18 februari ben ik met hulp van de gemeente en een 
hoogwerker met bemanning de lucht in gegaan om gier- 
zwaluwneststenen te controleren. Frans en Daan gaan mij 
helpen. Frans is iets zwaarder dus komt Daan in de plaats van 
Frans in de bak.

Geschiedenis van de kolonie 
In 1983 werden bij herbouw van een kleine wijk 56 neststenen 
in 8 blinde muren geplaatst. Na een geweldige schoonmaak-
beurt in 1995, toen vuilniszakken vol met huismus nestmate-
riaal werden afgevoerd, werd vanaf 1996 jaarlijks geteld. Wat 
begon met 7 bezette neststenen in dat jaar liep uit naar een 
totaal van 52 bezette neststenen. De omwonenden vonden het 
geweldig en lieten mij graag weten als de vogels weer terug-
kwamen uit hun overwinteringgebieden. Vanaf 2004 begon 
er verandering in de aantallen bezette neststenen te komen. 
Ieder jaar weer werd het aantal lager. Daarom werd in decem-
ber 2008 ook een controle uitgevoerd. We vonden toen niets 
vreemd aan de nestinhoud. We konden geen reden vinden voor 
het wegblijven van de vogels. 
Vanaf 2009 werd het pas echt verontrustend: 27 bezette nest-
stenen, in 2010  19, in 2011  25 (gelukkig het aantal gaat weer 
omhoog) maar toen in 2012 werden maar 6 bezette neststenen 
geteld. Dramatisch!

In januari van dit jaar schakelde ik de gemeente weer in en 
kreeg de hoogwerker voor vandaag toegewezen. Ik deed 
een brief in de bus bij de betrokken bewoners om ze te laten 
weten dat we er aankwamen. Om 08.30 kwam de hoogwerker 
en klom ik er in met een kleine baal stro, camera, zaklamp, 
zakmes, vork en lepel (voor je weet maar nooit), papier en pen. 
Het weer was goed en de zon scheen. Mijn camera gaf het 
op, te koud denk ik, maar de mobiele telefoon van mijn jonge 
begeleider deed het wel.

We konden jammer genoeg niet bij alle neststenen komen van-
wege de ‘geringe’ reikwijdte van de hoogwerker, geparkeerde 
auto’s of obstakels als bomen en hoge struiken. 
De volgende keer moet ik om de witte hoogwerker vragen. Die 
kan verder en hoger volgens Frans. 
In totaal konden we 23 neststenen controleren. Alle nesten 
bleken in orde. In een nest vonden we een dood en inmiddels 
vrijwel gemummificeerd jong. Alleen de schachten van de 
veren zaten nog aan het lijfje. Het aanwezige nestmateriaal 
was goed, we hebben wat extra stro in de nesten gelegd.
Na 2 uur waren we klaar en weer thuis moet ik concluderen 
dat er met de nesten niets aan de hand is. Daar ligt de reden 
van het wegblijven de vogels niet. Waar dan wel,  in Afrika?

Met dank aan de gemeente Amstelveen kon dit onderzoek zo 
snel uitgevoerd worden!

Marleen Andriessen
 

Patrimonium 

jaar: 2012

41 Katerstraat 42
 links  

13 Wilhelminaplein 14
  

25 Wilhelminaplein 26
  

41 Talmastraat 42
 rechts  

Bijzonderheden: rood = bezet

gz-aveen
2004

Foto: Frans?



Gierzwaluwen bulletin               2013 - 116

Expositie in Haarlem
 
'Een vlucht gierzwaluwen'

Dit was de titel van een expositie over bedreiging en perspectief van de 
gierzwaluw. Er was ook veel goede informatie op mooie grote panelen 
over de gierzwaluwen. Heel informatief.
De fotocollage van de ‘kunst’ gierzwaluwnestkasten is gemaakt tijdens 
de expositie over de gierzwaluw in de Waag in Haarlem tussen 19 
juli en 18 augustus 2012. 16 Kunstenaars kregen een of meer model 
Roosendaal gierzwaluwkast in handen die zij naar eigen inzicht en 
inspiratie konden beschilderen, aankleden, verbouwen. Ze hebben zich 
geweldig uitgeleefd. Sommige kasten waren niet meer herkenbaar als 
een plek waar gierzwaluwen zouden kunnen of zelfs willen broeden. 
Maar leuk waren ze wel. De kunstenaars zijn allemaal lid van KZOD 
De Waag, Haarlem. 
Zie voor meer informatie ook: www.kzod.nl.

Marleen Andriessen

In de catalogus expositie 'een Vlucht gierzwaluwen', stond 
onderstaand gedicht.
 
HONDERD-DAGEN-VOGEL

het zwenkt en het zwaluwt, het scheert en schittert
het zwaait en het zwerkt en duikt en twittert
een juichend srie-srie doorklieft de luchten
vol gewirrelgewarrel van buitelvluchten
omhoog en omlaag op en neer en tekeer
srie-srie! srie-srie! ik ben er weer!

willemien spook 
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Woningbouw Assen
De (bouw)geschiedenis van Assen gaat lang niet zo ver terug 
in de tijd als die van de grote buurstad Groningen. De gierzwa-
luwdichtheid in Assen is dan ook aanzienlijk lager dan  in 
Groningen.
In en rondom het centrum is sprake van twee grote kolonies. 
In de buitenwijken met een ouderdom van 20 jaar of ouder is 
sprake van verspreid voorkomende kleine kolonies dan wel 
solitaire paren. Vanuit de gemeente Assen wordt het inmetselen 
van broed-/verblijf gelegenheid voor gierzwaluwen, vleermui-
zen en huismussen, in nieuwbouw gepropageerd. De gemeente 
geeft het goede voorbeeld in de nieuwbouw, die onder haar 
supervisie gebouwd wordt. Zo zijn in de toneeltoren van De 
Nieuwe Kolk (cultureel centrum) een twaalftal neststenen voor 
gierzwaluwen en 2 neststenen voor zwarte roodstaart ingemet-
seld. In lagere delen van dit gebouw zijn mussennestkasten en 
vleermuisverblijven ingemetseld. In nieuwbouw van apparte-
menten worden door derden op een aantal plaatsen (o.a.) gier-
zwaluwneststenen gerealiseerd. Het gebeurt helaas nog lang 
niet standaard, maar het begin is er en de woningbouwvereni-
gingen en projectontwikkelaars staan er steeds meer voor open. 
Wat betreft de bestaande grote gierzwaluwkolonies wordt 
vanuit de gemeente de vinger aan de pols gehouden. Zo gauw 
de vereniging van eigenaren dan wel woningbouwvereniging 
renovatieplannen heeft wordt zij gewezen op haar  verantwoor-
delijkheid voor de stadsnatuur.

Rob Lindeboom

Amersfoort, Vathorst
In 2012 ben ik samen met Jan Bijpost gestart om bewoners 
van de Emhuiserstraat in de wijk Vathorst te enthousiasmeren 
om de na de bouw uitgevallen doppen terug te plaatsen. De 
ontbrekende doppen worden aan geïnteresseerden gegeven. De 
firma Waveka heeft extra doppen gratis toe gezonden.
Helaas loopt deze actie nog geen storm.

Marjo van der Lelie
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KORTE BERICHTEN

Gierzwaluwtoren in Warschau (Warsaw, 
Białołęka)
Op 17 december 2012 is in Warschau in het park aan de 
Odkrytastraat een vrijstaande toren voor gierzwaluwen gereed 
gekomen. De constructie is 8 meter hoog en het bouwwerk ver-
wijst naar het silhouet van een vliegende gierzwaluw.
Daarnaast heeft het, uitgerust met zonnepanelen, ook nog een 
functie als verlichting van het park.
Als gevolg van het verloren gaan van nestgelegenheid door 
vernietiging en door renovatie van gebouwen is de populatie 
van gierzwaluwen ook in Polen sterk achteruitgegaan. Moderne 
en nieuwe gebouwen hebben geen adequate gelegenheden meer 
voor de gierzwaluwen om er in te nestelen. Als een onderdeel 
van een beschermingsproject is deze broedtoren gebouwd. Het 
is de eerst vrijstaande gierzwaluwtoren in Polen.
Het district Białołęka, dat langs de Vistula rivier ligt, heeft de 
oorlog verklaard aan muskieten. Vanwege de ligging aan het 
water en het hebben van veel groene, natte gebieden, kunnen 
de bewoners van Białołęka niet klagen over gebrek aan kleine, 
bijtende insecten in de zomer, waar het is sommige delen uit-
mondt in een plaag. De autoriteiten hebben besloten om de 
gierzwaluwen in het gebied aan te moedigen er te gaan nest-
elen. Daarvoor is dan ook toestemming gegeven om deze toren 
te bouwen.
Waarom roepen gierzwaluwen zoveel emoties op? Ze zijn 
onvervangbaar en bovenal een natuurlijk wapen tegen muggen 
en bijtende insecten. Een paartje gierzwaluwen kan in een dag 
tot twintigduizend van deze voor de mens hinderlijke insecten 
eten. Ofschoon de gierzwaluwen in Polen beschermde vogels 
zijn, is hun aantal de laatste jaren beduidend achteruit gegaan. 
Ondanks dat het verboden is, is het meer en meer gebruik de 
nesten en de nestplaatsen van de gierzwaluwen te vernielen bij 
restauratiewerkzaamheden.
Daarom hebben STOP (Vogelbescherming Organisatie in 
Warschau), districtsraadslid Marcin Korowaj en enkele lokale 
Białołęka bestuurders de handen in elkaar geslagen en hebben 
besloten om nestgelegenheden voor deze vogels te gaan bou-
wen. De toren is niet alleen een tehuis voor deze vogels maar 
zal ook dienst doen als een symbool met een educatieve func-
tie. Het is te hopen dat dit eco-vriendelijke initiatief de belang-
stelling voor deze vogels zal opwekken voor de bescherming 
van deze soort met zo’n belangrijke rol in onze samenleving.
Veel dank is verschuldigd aan Dick Newell van ‘Action for 

BUITENLAND
Gierzwaluw, Apus apus

Een beeldloze hemel
Spant zich tergend langzaam op
Tot zinderend helheet blauw
Nog  net ver boven
Alles wat zwikt en zwetend zucht
Een sikkelschicht
In ongetemperde vlucht
Ik hap naar wat frisse lucht
Een ademtocht die onverwacht passeert
In het zog van een plots
Lager voorbij scherend beeld
Hoor en zie hoe
De schreeuwers van de steden
Zichzelf vol overtuiging
Tot de heersers van het luchtruim declameren
Ik voel de onrust die ze zaaien
Rond Sint-Maarten’s toren
Gretig kiemen in mijn gedachten
In ‘t verlangen van steeds opnieuw bedrogen dromen
Om straks met hen
Zuiver in het licht van volle maan
Boven alles wat
Reeds stil tot schaduw is geworden
Altijd maar te vliegen
Altijd maar te vliegen

Yves de Bosscher 

Penningmeester gezocht
Jaap Jonker neemt afscheid als penningmeester van GBN. We 
zoeken daarom een nieuwe penningmeester. 
De penningmeester beheert de financiën van onze vereniging.  
Gewoonlijk beheert de GBN penningmeester ook de leden-
administratie (ca 400 leden en donateurs).

Voelt u iets voor deze functie of kunt u iemand aanbevelen, 
wilt u dan contact opnemen met de secretaris Trudy du Chattel?  
Haar e-mailadres is: secretaris@gierzwaluwbescherming.nl. 
Zij kan u ook nadere informatie verschaffen over de taken/
verantwoordelijkheden van de penningmeester. 

Swifts’ bij de begeleiding van het bouwproces. Ook is veel 
dank verschuldigd aan de aan-
nemers Kromiss Sp. z o.o. uit 
Cestochowa en RMS Poland 
voor het uitvoeren van de 
werkzaamheden in vaak moei-
lijke winterse omstandigheden.
Liliana Krzycka en Rafal 
Pieszko waren de ontwerpers 
en constructeurs van Mentol 
Architects (www.menthol.pl)

Wim Smeets
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GBN VERTEGENWOORDIGERS

Deze GBN-leden zijn aanspreekpunt voor regio informatie:

LID WORDEN

OPROEPEN

MEDEDELINGEN

De redactie is op zoek naar gedichten die over gierzwaluwen 
gaan. Misschien is bij u een gedicht of Haiko bekend. 
Graag mailen naar: redactie@gierzwaluwbescherming.nl

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 aange-
brachte 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!

Als u gierzwaluwbescherming belangrijk vindt kunt u lid of donateur 
worden van GBN door overmaking van de contributie of bijdrage van 
€ 10,- op girorekeningnr. 9145004  t.n.v. Gierzwaluwbescherming - 
Nederland te Amstelveen, onder vermelding van: 'lidmaatschap '2013' 
of ‘donateur '2013’. BIC: INGBNL2A. IBAN: NL96INGB0009145004

Of geef u op per e-mail, briefkaart of telefoon bij de secretaris. 

Donateurs kunnen vermelden of zij het Gierzwaluwen Bulletin willen 
ontvangen, al dan niet digitaal.

Opzeggingen dienen in het lopende verenigingsjaar schriftelijk of per 
email te geschieden bij de penningmeester.

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

deze vertegenwoordigerslijst wilt.

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 

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
Echt; J. Vrehen; 0475482817; j.vrehen@hetnet.nl; 
         ABCDG
Epe; H. van Diepen; 0578615141; dile@introweb.nl; 
         ABCDEF
Haarlem; D. Tanger; 065 1511915; dtanger@xs4all.nl;

Harderwijk; JJ. Schröder; 0341416324; schroder.zoomers@caiway.nl; 
         BG
Helmond; J. van der Rijt; 0492534446; jpmvdrijt@hetnet.nl; 
         ABG
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
Wijhe; R. Boerkamp; 0610947600; ronald@boerkampwijhe.nl;
         ABCDEFG
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; ABEG
Heverlee (Leuven, België); LP. Arnhem; 0032 486639444; 
         Louis.Philippe.Arnhem@telenet.be; ABEG

Aankondiging Landelijke dag 2013
Zaterdag 22 juni 2013 is de Landelijke Gierzwaluwendag in 
Amsterdam. De organisatie is in handen van de gierzwaluwen-
werkgroep Amsterdam, die dit jaar twintig jaar bestaat. 
De locatie is bijzonder; in de Oranjekerk broeden de gierzwa-
luwen van 'Beleef de lente'. 
De nieuwe folders over nestkasten en over dakreparaties lig-
gen daar klaar. Er is ook een nieuwe flyer op A5-formaat met 
algemene korte informatie.
De overige folders worden op een latere datum aangepast.



Kunst en vliegwerk


