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Redactioneel
Een fatsoenlijke winter hebben we niet gehad; gelukkig
begon het voorjaar met het prachtige weer al vroeg dit jaar.
Onze gierzwaluwen wisten dat vast niet in Afrika. Zij zijn
op de gebruikelijke data teruggekeerd in ons land. De eerste
vogel werd dit jaar begin april gemeld. Van onze Amersfoort vogels is inmiddels het merendeel in hun nestkasten
gearriveerd.
In het Bulletin dat voor u ligt staat een interessant artikel
van Luit Buurma over zijn bevindingen met radaronderzoek. De tweejaarlijkse internationale gierzwaluwconferentie werd dit jaar georganiseerd in Cambridge. Er werd 3
dagen met elkaar gesproken over Apus apus. Dit jaar waren
er 140 deelnemers uit 24 Landen. Een verslag kunt u lezen
op pagina 5. In november 2013 lastte het bestuur een extra
vergadering in. Trudy heeft een uitgebreid verslag geschreven. Verder in het Bulletin leest u als altijd regio artikelen;
activiteiten die door onze leden zijn verwezenlijkt. De ALV
en gierzwaluwendag wordt dit jaar in Vught georganiseerd,
de uitnodiging wordt meegestuurd.
Wij zouden het op prijs stellen om u weer te ontmoeten.
Veel leesplezier!

Aanspreekpunt voor: bouwtechnische zaken, plaatsen van nestkasten.
Secretaris: Trudy du Chattel, Buitenzorg 18, 1181 PB Amstelveen.
Tel: 020 6451130. Email: secretaris@gierzwaluwbescherming.nl
Aanspreekpunt voor: secretariaat, projectfonds.
Penningmeester: Egbert Leijdekker, Dr. A. Kuyperlaan 18 A, 1492 SC Bussum. Tel. 06 13442750. Email: penningmeester@gierzwaluwbescherming.nl
Aanspreekpunt voor: financiën, ledenadministratie.
Bestuurslid Advies: Marleen Andriessen, Fideliolaan 78, 1183 PN Amstelveen. Tel: 020 6455207. Email: advies@gierzwaluwbescherming.nl
Aanspreekpunt voor: advies over bescherming van de gierzwaluw, verzending
van huifjes, CD's en ander beschermingsmateriaal.
Internet: http://www.gierzwaluwbescherming.nl
Lidmaatschap / donatie: zie pagina 15 onder: Lid worden.
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Bij: De voorplaat
Zev Labinger, uit Tel Aviv, Israel
is niet alleen een ornitholoog maar
ook een kunstenaar. Hij maakt de
mooiste schilderijen van gierzwaluwen. Een van zijn schilderijen
mochten wij op het voorblad van
dit Bulletin plaatsen.
Het stelt het bovenaanzicht van
Jeruzalem voor waar gierzwaluwen naar toe vliegen.
Hij is erg geïnteresseerd in projecten waarbij kunst en wetenschap natuurbescherming stimuleren.
Zo is hij lid van de International org-Artists for Nature
Foundation (http://www.artistsfornature.com/).
Hij stond vooraan bij een project in the Hula vallei in Israel
samen met de Society for the Protection of Nature in Israel
waar een reistentoonstelling en een boek werd gemaakt met
kunst van 36 internationale natuurkunstenaars.
Hij is bezig met een website maar deze is nog niet in de
lucht.

Bij: Kunst en vliegwerk
Wim de Bock stuurde deze foto
van zijn gierzwaluwdraagtas in
patchwork om het Bulletin wat
op te vrolijken.
"Deze heb ik gekregen van een
collega toen ik op pensioen
ging, wat zoveel wil zeggen als
stoppen met werken. Het is een
stevige draagtas die ik regelmatig
gebruik en ook wel een beetje fier op ben." , aldus Wim.
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Van het bestuur
Een gering aantal leden hebben mij vorig jaar tijdens de algemene ledenvergadering ontmoet en daarom stel ik mij graag
voor. Mijn naam is Egbert Leijdekker en ben vorig jaar aangesteld als penningmeester. Ik ben ook penningmeester van de
Vogelwerkgroep Het Gooi en omstreken en de stichting
STORK, dus ik kan stellen de nodige ervaring te hebben.
Helaas moet ik bekennen dat ik erg weinig affiniteit met vogels
heb, maar mijn partner Conny heeft enthousiasme genoeg voor
ons beiden. De financiële aspecten en bestuursaangelegenheden
in het kader van het penningmeesterschap spreken mij aan en
ik laat de overige zaken, als het gaat om de vogels in het bijzonder, graag over aan de expertise van de overige bestuursleden.
Egbert Leijdekker

Concept verslag Buitengewone ALV 2013
Trudy du Chattel, secretaris
Verslag van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering op
zaterdag 23 november 2013 in het gebouw van de Henricus
parochie in Amersfoort
Aanwezig: bestuursleden Hans Willemsen, Marleen Andriessen, Trudy du Chattel en 10 leden (volgens presentielijst).
Afwezig: met kennisgeving 22 leden.
1. Opening en vaststellen van de agenda
De interim-voorzitter Hans Willemsen opent de vergadering
om 10.15 uur. Er zijn geen aanvullingen of wijzigingen in de
agenda.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Rick Wortelboer heeft een brief ingezonden betreffende de jaarrekening 2012. Deze zal bij punt 5 behandeld worden.
3. Samenstelling van het bestuur
• Penningmeester. Na het vertrek van Jaap Jonker per juni
2013 is het bestuur op zoek gegaan naar een vervanger. We zijn
blij dat we Egbert Leijdekker bereid hebben gevonden om ons
bestuur te versterken als penningmeester en ledenadministrateur. Egbert heeft veel ervaring met financiële verslaglegging
vanwege zijn werk en ook omdat hij in verschillende andere
vrijwilligersorganisaties als penningmeester optreedt.
Hans Willemsen bedankt Jaap Jonker voor alles wat hij als penningmeester in de afgelopen vier jaar heeft gedaan. Bij afwezigheid van Jaap overhandigt Hans aan Marleen Andriessen een
cadeautje namens het bestuur.
• De vacature voor een voorzitter is helaas nog niet vervuld.
Rick Wortelboer geeft aan dat een vereniging altijd een voorzitter moet hebben. Daarom wordt Hans Willemsen staande de
vergadering als zodanig benoemd. Hans geeft aan dat het niet
zijn ambitie is om voorzitter te zijn. We gaan dan ook door met
het werven van een nieuwe voorzitter, tot dan vervult Hans de
functie.
Marleen geeft aan dat de statuten voorschrijven dat er een
oneven aantal bestuursleden moet zijn. Het bestuur bestaat op
dit moment uit vier personen. We kunnen dit aantal aanvullen
met een algemeen bestuurslid. Ter plekke biedt Jan André de la
Porte zich hiervoor aan. Na de vergadering heeft ook Jochem
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Kühnen zich aangemeld. Het bestuur moet zich nog beraden
hoe met de situatie om te gaan op het moment waarop een
nieuwe voorzitter wordt aangetrokken.
4. Nieuwe coördinator cameraonderzoek
Laura Moria heeft zich bereid verklaard om deze taak over te
nemen van Rick Wortelboer. Zij is als bioloog opgeleid en is
statistisch onderlegd. Zij heeft veel ervaring met databases.
Rick heeft al zijn informatie met haar uitgewisseld en binnenkort draagt hij ook zijn database met tien jaar nestgegevens aan
haar over. Het invulformulier voor de camerabezitters is sinds
kort via de website beschikbaar.
Marjos Mourmans vraagt zich af of er ruimte op het formulier
kan komen voor andere dan directe broedgegevens. De vergadering geeft aan dat zoiets beter kan als speciale verzoek in de
trant van “let dit jaar eens in het bijzonder op…”. Marjos zal
schriftelijk laten weten om welke vragen het wat haar betreft
gaat.
5. Financieel overzicht 2011 en verslag kascommissie 2011
Egbert Leijdekker heeft zich in korte tijd de administratie van
onze vereniging eigen gemaakt en presenteert de financiële
jaarrekening 2012, bestaande uit de balans en de resultatenrekening. Rick Wortelboer heeft via een brief kenbaar gemaakt
dat hij een aantal bedenkingen bij de toedeling van de bedragen
heeft.
Egbert licht het door hem opgestelde verslag toe. Hij heeft de
financiële gegevens van GBN in een bestaand boekhoudprogramma ingevoerd, dat hij ook gebruikt voor een andere vereniging. Het bestuur stelt duidelijk dat de opstelling voor 2012 een
nieuwe start is en als uitgangspunt dient voor de komende jaren.
Er ontspint zich een discussie met Rick over met name het lage
bedrag voor het eigen vermogen van de vereniging per eind
2012. Dat komt vooral door de grote reservering voor het GBN
projectfonds (ingesteld ultimo 2011). Daardoor is het verschil
met het eigen vermogen in 2011 erg groot. Dit geeft volgens
Rick een vertekend beeld. Ook is de post van het Prins Bernhard Cultuurfonds onduidelijk. Dit bedrag is ooit toegekend
voor een project in Amstelveen, dat uiteindelijk niet door kon
gaan. Het is geoormerkt voor projecten.
Voor de beoordeling van de jaarrekening is een ad hoc kas-

Buitengewone (rustige) ALV Foto: J. Kühnen

commissie ingesteld, bestaande uit Tom Westeneng en Evert
Pellenkoft. De kascommissie verklaart in de persoon van Tom
Westeneng dat de cijfers een getrouw beeld geven van de resultaten van 2012 en de financiële positie op 31 december 2012.
Tom licht enkele punten toe; de kascommissie heeft actief
meegedacht over enkele aspecten van het toekomstig financieel
3

beleid.
De kascommissie heeft het financiële jaarverslag voor akkoord
getekend. De vergadering verleent unaniem decharge.
6. Stand van zaken financiën 2013
Het is een duur jaar geweest met grote uitgaven voor de website, het themanummer van het Bulletin met tien jaar cameraonderzoek (deels te beschouwen als promotiemateriaal) en
de financiering van twee projecten. Dit heeft gevolgen voor
het uitgavenpatroon in de komende tijd. Vooruitlopend op de
begroting 2014, die het bestuur in de eerste maanden van het
komend jaar gaat opstellen, kunnen we nu al enkele besparende
maatregelen aankondigen. Het projectfonds wordt opgeschort.
In feite was het ingesteld voor 2011/2012, maar we hebben in
2013 nog twee projecten gesubsidieerd. We geven geen financiële ondersteuning voor het bezoeken van het internationale
gierzwaluwen seminar in 2014 (Oxford). Ook gaan we zoeken
naar besparingen op bestuurlijke uitgaven. Om een goed begin
te maken laat Marjo van der Lelie weten dat ze een nieuwe
drukker heeft gevonden voor het Bulletin, die aanzienlijk minder rekent dan de vorige.
7. Verkiezing kascommissie 2013
De vergadering stelt voor om de kascommissie ongewijzigd te
laten voor de beoordeling van het jaarverslag 2013. Dit voorstel
wordt door het bestuur overgenomen. Aan de orde komt wat de
taken van de kascommissie zijn. Alleen verslaglegging van de
getrouwheid van de feitelijke toestand in het afgesloten financieel jaar, of ook een adviesrol over het te voeren financieel
beleid in de toekomst. Tom stelt voor om een protocol voor de
kascommissie van GBN op te stellen. Het bestuur neemt dit
advies over.
8. Commissie van Bezinning
De Commissie van Bezinning, die was ingesteld tijdens de
vorige ALV in juni 2013, is bijeen geweest in augustus en heeft
het bestuur op haar verzoek in een aantal zaken geadviseerd.
Dit betrof de vervulling van de vacatures voorzitter (profiel),
penningmeester/ledenadministratie en coördinator cameraonderzoek. Ze adviseert het bestuur met SOVON in gesprek te
gaan over het openen van nestkasten voor het verkrijgen van
broedgegevens (kanttekening van Rick Wortelboer: dat heb ik
in de afgelopen jaren veelvuldig gedaan) en om in gesprek te
blijven met 'andersdenkenden'. Voorts stelt de Commissie een
aantal werkgroepen voor. Het bestuur neemt de adviezen ter
harte en gaat er voor zover toepasselijk mee aan de slag. Voor
wat betreft de werkgroepen geeft het bestuur nadrukkelijk aan
dat de initiatieven vanuit de leden moeten komen.
Het bestuur bedankt de Commissie voor hun inzet, aanbevelingen en plannen ten aanzien van de goede gang van zaken binnen GBN. De Commissie wordt opgeheven.
9. Plannen van het bestuur
• Inhoudelijk verder ontwikkelen en professionaliseren van de
website.
• De discussie met SOVON aangaan betreffende het afschaf
fen van nestkaarten op basis van ringgegevens (in plaats
van nestgegevens op basis van monitoren met camera’s).
Meer inhoud geven aan het beschermen van gierzwaluwnestplaatsen.
• Camera onderzoek voortzetten en meer profileren naar de
4

buitenwereld via website en Nieuwsbrief.
• Poster ontwikkelen voor plaatselijke werkgroepen.
• Contacten intensiveren met stadsvogeladviseurs.
• Fondsen werven voor beschermingsdoeleinden gierzwaluw.
• Twee Bulletins en minimaal vier Nieuwsbrieven publiceren.
• Deelnemen aan evenementen teneinde meer bekendheid te
geven aan de vereniging en haar doelstelling 'beschermen
van gierzwaluwen.'
• Heroverwegen hoogte contributie (mogelijk verhogen).
• Heroverwegen beschikbaarheid GBN projectsubsidies,
voorlopig schorten we het projectfonds op tot de financiën
van GBN aanleiding geven om opnieuw projecten te subsidiëren.
• Geen subsidie voor deelname International Common Swift
Seminar 2014 (Cambridge).
• Gedragscode bestuursuitgaven opstellen met het oogmerk
van kostenbesparing.
• Protocol voor kascommissie 2014 e.v. opstellen.
• Bulletin in zwart-wit afdrukken (kaft in kleur), in kleur op de
website zetten.
10. Rondvraag
• Marjos Mourmans: wijst op het gevaar van het op verkeerde
plaatsen aanbrengen van gierzwaluwdakpannen of huifjes. Ze
heeft dat in de praktijk al meerdere malen meegemaakt. Ze is
daarbij ook geconfronteerd met de onverschilligheid van de
betrokkenen. Ze dringt er bij het bestuur op aan om dit onderwerp op de website duidelijker naar voren te brengen. In feite
zouden we huifjes en gierzwaluwdakpannen wat haar betreft
moeten afraden.
• Jan André de la Porte: heeft een bezwaarschrift ingediend
bij de Dienst Regelingen in Den Haag aangaande de gang van
zaken bij de renovatie van het dak van zijn buurman (overtreding artikel 11 van de Flora- en faunawet). De rol van de
NVWA was discutabel. Hij wil het hier niet bij laten en verder
procederen. Enkele leden wijzen erop dat het ook in het nadeel
van de gierzwaluwen en hun beschermers kan werken om de
juridische strijd aan te gaan, omdat je het predicaat 'lastig'
krijgt, en nergens meer bij betrokken wordt. Jan zou graag zien
dat GBN de juridische procedure aanspant en in elk geval de
kosten ervan draagt.
Het bestuur geeft aan voor geen van beide opties iets te voelen.
11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 12.30 uur. De volgende
ALV zal worden gehouden in juni 2014 op een nog nader te
bepalen locatie.

Jaarverslag GBN 2013/2014
Trudy du Chattel, secretaris
Het afgelopen jaar is wat rommelig van start gegaan. Op de
Algemene Ledenvergadering in de Oranje kerk in Amsterdam
legde Rick Wortelboer zijn functie als voorzitter neer en werd
Hans Willemsen gevraagd om interim voorzitter te worden.
De toenmalige penningmeester Jaap Jonker had zijn functie
al neergelegd en de vacature voor penningmeester bleef enige
tijd open. In deze ALV werd ook de Commissie van Bezinning
in het leven geroepen die het bestuur mocht gaan adviseren
Gierzwaluwen bulletin
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over hoe het nu verder moest. Ook werd besloten tot een extra
ALV in november, enerzijds om de financiële stukken van
2012 goedgekeurd te krijgen en anderzijds om het advies van
de Commissie van Bezinning af te wachten en te bespreken.
Vanuit de leden kwam het verzoek tot het oprichten/instellen
van kleine werkgroepjes. Het eerste werkgroepje 'flora-, faunaen milieuwetgeving' met Marjos Mourmans en Jan Andre de la
Porte,is al druk bezig met de concept teksten.
Op 23 november 2013 vond de Buitengewone ALV plaats waar
de jaarrekening 2012 in gecorrigeerde vorm opnieuw ter goedkeuring werd voorgelegd. Voorts werd Egbert Leijdekker als
nieuwe penningmeester voorgedragen en benoemd. Egbert is
op dat gebied ervaren en heeft binnen een zeer kort tijdsbestek
de jaarrekening opgemaakt, die daarna door de ledenvergadering is goedgekeurd. Over het jaar 2013 is eveneens de jaarrekening, met een realistische prognose voor 2014 opgesteld.
Ook de ledenadministratie is bij de penningmeester ondergebracht. Voorheen werd die handmatig bijgehouden, met een
grote kans op onduidelijkheden, en bij een vereniging met meer
dan 300 leden is dat niet efficiënt en passend te noemen. Voor
een andere vereniging had Egbert eerder een programma in het
kader van de ledenadministratie ontwikkeld en dat programma
wordt nu ook voor GBN gebruikt. Als penningmeester is
Egbert nu nog maar een paar maanden 'aan boord', maar wat
hem het meest opvalt is het feit dat de vereniging zoveel slechte
betalers kent ten aanzien van de contributie. Rond oktober/
november 2013 hebben alle leden het verzoek gekregen om de
contributie te voldoen. Ultimo februari 2014 waren er meer dan
125 leden die niet aan dit verzoek hebben voldaan. Het is binnen de vereniging gebruikelijk geweest dat er maar liefst twee
herinneringen werden verstuurd in het kader van de inning van
de lage jaarcontributie ad € 10,-. Voor het volgende contributiejaar 2015 zullen de mogelijkheden van automatische incasso
worden onderzocht, waarover we de leden tijdig nader zullen
informeren.
Bestuurslid Advies Marleen Andriessen heeft opnieuw weer
heel veel vragen per e-mail of telefoon beantwoord. Er waren
wat meer vragen van bouwondernemingen en architecten; een
goed teken.
Het bulletin is traditiegetrouw tweemaal verschenen. Het
meinummer helemaal in kleur en in een glossy uitvoering. Erg
mooi maar heel duur. Daarom is besloten om vanaf het novembernummer alleen de omslag in kleur uit te voeren. Het bulletin
komt wel helemaal in kleur op de website.
Daarnaast verschenen er drie nieuwsbrieven, die digitaal
werden verspreid onder de GBN-leden en een ieder die zich via
onze website ervoor heeft ingeschreven. Jammer genoeg hebben we van veel leden geen of een verouderd e-mailadres.
We waren aanwezig met onze informatiestand op de Stadsvogeldag in Eindhoven, de Dutch Bird Fair in de Oostvaardersplassen en de Landelijke Sovondag in Ede.
De GBN website is vernieuwd en op de website staat nu het
'nestregistratieformulier'. Een verbetering maar het kan nog
beter. Daarom wordt er contact gezocht met SOVON om te
bezien hoe 'onze' registratie zo geïmplementeerd kan worden
dat we onze specifieke registratie onderdelen behouden, maar
dat de gegevens direct bij SOVON in een database komen. De
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broedgegevens blijven gewoon verwerkt worden in ons eigen
'camera-onderzoek'. Sinds zomer 2013 is Laura Moria coördinator van het onderzoek.
Afgelopen broedjaar 2013 hebben weer veel leden hun registraties aan ons doorgegeven. Dit resulteerde in 49 nesten met 149
eieren en 125 jongen waarvan er 123 uitgevlogen zijn.
De GBN heeft sinds een jaar enkele mobiele lokgeluid installaties in bezit, die op locatie inzetbaar zijn. Jochem Kühnen
coördineert het plaatsen en uitgeven etc. van de installaties. Het
gebruik en de werking worden als positief ervaren. Voor het
broedseizoen 2014 zijn er al 2 installaties uitgezet.
Het GBN–projectfonds heeft in 2013 een bedrag uitgekeerd
voor het ophangen van nestkasten in de wijk 'Vogelzang' in Bilthoven. Ook Bert Houkes in Nijmegen heeft gebruik gemaakt
van het fonds voor de aanschaf van een aantal nestkasten. Helaas is er nu geen geld meer beschikbaar voor nieuwe projecten.
Eind april 2014 bedraagt het aantal leden van GBN 366.

Impressies derde Internationale Gierzwaluw
Congres, Cambridge (UK) 8-10 april 2014
Luit Buurma (Lisserbroek) & Jaap Haveman (Lisse)
Na het knusse Berlijn 2010 en het inspirerende Berlijn 2012
deze keer in Cambridge, en wat een gebeurtenis: fantastisch!
Meer verheffend dan welk congres ook dat we als professionele
biologen meemaakten: de ideale mix van wetenschap, kunst,
zorg en bescherming. Je vraagt je af of een vierde editie daar
nog aan kan tippen. We sluiten het natuurlijk niet uit, maar een
nog meer bevlogen transdisciplinaire gebeurtenis lijkt ons moeilijk denkbaar. Alles lijkt even gezegd, gedeclameerd en in beeld
gebracht rondom de vogeligste aller vogels.
Het was geen kwestie van geld. De kosten voor de deelnemers
waren miniem, de voorzieningen keurig en gepast sober want
voortreffelijk bij een gelegenheid waarin niet de mens maar de
liefde voor de Gierzwaluw centraal stond. Geen magie maar
passie. Reëler dan de uilenkunst bij Harry Potter. Maar wel een
vergelijkbare ambiance bij het slotdiner in de statige zaal van
het Cajus college onder de voortreffelijke beeltenis van Stephen
Hawking. Cambridge University op zijn best.
De grootste eer achter de reeks Gierzwaluw conferenties komt
toe aan Ulrich Tigges, verzamelaar en verspreider van alles wat
er over de Gierzwaluw geschreven is. In de Volkshochschule
in de overwegend Turkse wijk Neuköln bracht hij in 2010 zo’n
vijftig enthousiastelingen bijeen ongeacht komaf, orientatie of
status. Twee jaar later bleek het gezelschap in Berlijn uitgegroeid tot ongeveer 80 deelnemers. En nu, in Engeland, 140
lieden uit 24 landen. Dick Newell en Jake Allsop organiseerden
en regisseerden de gebeurtenis degelijk (Dick) en met onnavolgbare humor (Jake) daarbij geassisteerd door de Belgische
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toponderzoeker Lyndon Kearsly en Britse landgenoten.
Natuurlijk zijn intervallen van twee jaar goed voor nieuws uit
de hoek van de wetenschap. De alsmaar verder reikende resultaten van het geolocator onderzoek laten zien dat de echte
problemen voor onze vogels boven en rond de regenwouden in
Afrika liggen. De Gierzwaluwen weten nog steeds op onnavolgbare wijze gebruik te maken van de massa’s insecten die vrijkomen waar regenval de semi aride gebieden tot leven wekt. De
positiebepalingen tijdens de gehele trekroutes zijn nog wat grof
maar overtreffen alle oude gegevens verre. Elke broedpopulatie
(van Noord tot Zuid en van West tot Oost Europa) blijkt zijn
eigen bijzonderheden te hebben.
Hoe de vogels het uiterste uit hun vleugels halen blijkt uit
verder verfijnd windtunnelonderzoek. En nog meer dan dat: het
wordt naar onze mening denkbaar dat Gierzwaluwen 'vleugeltaal' spreken. Het radarverhaal over nachtelijke groepsgedrag
boven het IJsselmeer blijkt steeds meer aan te slaan (zie elders
in dit nummer). Maar ook 'eenvoudig' waarnemen blijkt heel
belangrijk: in dit verband was het sublieme tekenwerk van
Jonathan Pomroy een eye opener. Deze kunstenaar maakte duidelijk wat een waarneming kan betekenen als diepere lagen van
het brein van de waarnemer worden geroerd. Voorbij de ratio!
Naast de drie westeuropese soorten, kwamen ook drie noordamerikaanse soorten ter sprake en werden met aanstekelijk
enthousiasme de biologische bijzonderheden en aspecten van
bescherming van deze soorten aan de deelnemers getoond. En
dan Brazilie: negentien soorten! Van deze 19 soorten bleek heel
weinig bekend. Daar is nog heel veel te doen en te onderzoeken.
Dit brengt de motivatie voor de zorg in beeld. Moeten al die
kwellingen die proefvogels ondergaan bij het vangen en instrumenteren nog wel? Ja en nee. Steeds meer liefhebbers vinden

van niet als het gaat om ringvangsten waarvan het rendement
nagenoeg nul is gezien het zeer kleine aantal terugmeldingen
van een hele eeuw. Maar velen vinden wel dat de oogst van
de 0.7 gram wegende geolocator daarmee in schril, positief
contrast staat. Deze vogels leren ons niet alleen vliegroutes en
pleistergebieden maar ook in toenemende mate informatie over
(de grenzen van) het aanpassingsvermogen en de evolutie van
het leven zelf.
De natuurbescherming zoekt naar legitimering van groene
gedragsregels van de mens in zijn omgang met het natuurlijk
milieu. Dat begint bij het dilemma van de isolering van huizen
waardoor nestelgelegenheid voor Gierzwaluwen verdwijnt.
Oplosbaar natuurlijk. Maar hebben we het geld er inderdaad
voor over? De educatieve route loopt via de jeugd. De overheden volgen moeizaam. Maar hier en daar gloort hoop! Wat
te denken van Baku in Azerbeidjan waar de oude toren uit 7
eeuwen voor Christus restauratie behoefde en de natuurbeschermers nu succesvol een nestkastenmonument in de vorm van een
Gierzwaluw op een modern gebouw ernaast hebben aangebracht
(foto).
De eendracht van de deelnemers culmineert in een boeiende
discussie over het noteren van het vlieggedrag van vogels boven
de kolonies. Talrijke nieuwe vragen ontvouwen zich als alle
disciplines en emoties met respect worden gemengd. Wie organiseert het volgende evenement?

Gierzwaluwen en Flora- en Fauna wetgeving
Ronald Boerkamp, Wijhe
Vanuit de Gemeente Olst-Wijhe is het IVN Wijhe Olst gevraagd
om te helpen bij het digitaliseren van Flora- en Fauna gegevens.
Dit heeft een goed inzicht gegeven in de beschikbaarheid van
data over de Gierzwaluw in de Nationale Databank Flora- en
Fauna (NDFF). Deze databank wordt in toenemende mate
gebruikt door overheden en ecologische adviesbureaus bij het
toetsen van vergunningen op het voorkomen van jaarrond beschermde soorten, zoals de Gierzwaluw. In geval van een sloopvergunning kunnen particulieren of bedrijven zelf aangeven of
er bijzondere soorten in hun pand verblijven. Dit resulteert vaak
in het 'vergeten' van onze gierzwaluwen, zoals wij steeds in
schrijnende verhalen teruglezen in dit blad.
Veel gemeenten en organisaties gaan de NDFF databank gebruiken bij het toetsen. En dit resulteert direct in een noodzaak voor
ons om gegevens te digitaliseren. Gelukkig kent de NDFF een
goede invoerportaal middels waarneming.nl, waar ze een samenwerking mee hebben. Door per broedgeval een waarneming in
te voeren in waarneming.nl en bij gedrag 'Bezet Nest' in te voeren, worden de broedplaatsen van gierzwaluwen automatisch
opgeslagen in de NDFF. De NDFF gaat terug tot 1976, dus ook
voor de langere termijn zijn deze gegevens gewaarborgd.
Mijn oproep

Nestkastenmonument in Baku		
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Foto: via Dick Newell

Bij de GBN waarnemers in het land zijn veel gegevens bekend,
die niet digitaal zijn opgeslagen. Het zou mooi zijn als wij
onze gierzwaluwen letterlijk op de kaart kunnen zetten door de
broedgegevens op te slaan in waarneming.nl.
Gierzwaluwen bulletin
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REGIONIEUWS
Bescherming nestplaatsen Gierzwaluwen en Gierzwaluwen geadviseerd. Tijdens het gesprek kon ik daar
nog vijf nestkasten voor Gierzwaluwen aan toevoegen voor
Huismussen in het centrum van Nijmegen
Begin september 2013 stuurde ik een email aan een onderhoudsbedrijf na het zien van beginnende renovatiewerkzaamheden aan appartementen in een straat net achter de Waalkade
in Nijmegen (de Oude Haven). Ik schreef over de aanwezigheid van een nestplaats van gierzwaluwen, mogelijk ook van
huismussen in betreffend gebouw. Ook vroeg ik of er onderzoek was gedaan in het kader van de Flora en Faunawet. Mijn
email werd doorgestuurd naar de opdrachtgever, woningbouwcoöperatie Talis. Ik kreeg vrij snel antwoord van de projectleider waarin stond dat er geen onderzoek naar vogels was gedaan
en dat hij niet wist van het bestaan van deze noodzaak… Eind
september liet deze projectleider weten dat er alsnog onderzoek
gedaan zou worden.

een vermoedelijke nestplaats. Daarnaast zou een totaal van 20
duo-nestkasten voor Huismussen worden opgehangen. Ik zou in
kaart brengen waar alles moest komen te hangen en heb dat op
foto’s aangegeven in een uitgebreid PDF-bestand.

Vivara mussenkasten		

Foto: J. Kühnen

Half december werden de eerste nestkasten voor Gierzwaluwen
en Huismussen opgehangen. Het betrof zoals door mij aangeraden voor Gierzwaluwen het houtbetonnen model Maastricht
van het Zwaluwen Adviesbureau op non-profit basis en voor
Huismussen een houtbetonnen model van Vivara.

Een oude, nog niet gedichte nestplek		

Foto: J. Kühnen

Begin oktober was de invliegopening van de nestplaats gedicht.
Inmiddels had ik van een kennis die in een aangrenzend
appartementenblok woont gehoord dat ook voor dat en het
volgende blok groot onderhoud gepland stond. Ik wist dat ook
daar zich enkele nestplaatsen van gierzwaluwen en huismussen
bevonden en dat liet ik de projectleider dan ook weten. Tegen
die tijd was de leiding van het project door iemand anders
overgenomen en aan haar legde ik het probleem nogmaals uit.
Via haar kreeg ik de naam van het ecologisch adviesbureau dat
een Quickscan voor de Flora en Faunawet zou gaan uitvoeren.
Ik liet het bureau weten waar ik nestplaatsen had vastgesteld
en kreeg later van hen te horen dat het aantal nestvoorzieningen ter compensatie van de verloren nestplaatsen volgens de
soortenstandaarden van Gierzwaluw en Huismus zou worden
geadviseerd. Ik bood bij Talis vervolgens aan advies te geven
over de exacte locaties omdat het adviesbureau dat in hun rapport niet zou doen.
Eind november had ik een gesprek op locatie met de projectleider van Talis en iemand van het onderhoudsbedrijf. Tot mijn
grote verbazing bleek het adviesbureau geen huismussen aangetroffen te hebben. Zelfs in de winter hoef je de binnenhofjes
van de twee appartementencomplexen maar in te lopen om
overal om je heen gekwetter te horen! Er had wel een veldbezoek plaatsgevonden. Onbegrijpelijk…
Voor gierzwaluwnestplaatsen waren mijn gegevens gebruikt, d.w.z., voor de vijf nestplaatsen die ik met zekerheid
had vastgesteld. Er werden in totaal dus 25 nestkasten voor
Gierzwaluwen bulletin
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Kastmodellen 'Maastricht'		

Foto: J. Kühnen

Eind februari zag ik voor het eerst een mannetje huismus op één
van de nestkasten zitten. Maar het was nog leuker om tijdens
een ‘stadsnatuur-excursie’ die ik gaf op verzoek van GroenLinks
Nijmegen, met onder de deelnemers o.a. de wethouder Groen,
een paartje in en rond diezelfde nestkast bezig te zien!
Hopelijk weten de Gierzwaluwen de nestvoorzieningen even
snel te vinden. Spannend!
Jochem Kühnen, Beek Ubbergen, http://www.xjochemx.nl

Tevreden huismuiseen			

Foto: J. Kühnen
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De dans van de gierzwaluw
Dit interview van wetenschapsjournalist Rob Buiter met Luit
Buurma verscheen eerder in dagblad Trouw (De Verdieping) van
19 december 2013.
Als bioloog bij de luchtmacht zag Luit Buurma vreemd gedrag
van gierzwaluwen op zijn radarschermen. Nu, 34 jaar later kan
hij eindelijk bewijzen wat het was: een oriëntatievlucht, gevolgd
door een schranspartij. “Die vogels lijken haast een bijendans
uit te voeren.”

In een oude schuur, ergens op het landgoed waar bioloog Luit
Buurma ook zijn woning huurt, staan de archiefdozen hoog opgetast. Naast een enorme hoop literatuur over het trekgedrag van
vogels en over de risico’s van botsingen tussen vogels en vliegtuigen, zitten er ook dozen met videobanden tussen. Op die banden
staan de beelden van de luchtmachtradar in Friesland. Een paar
van die films heeft Buurma inmiddels gedigitaliseerd, waaronder een voor hem beroemde uit 1979. “Wat je hier ziet gebeuren
is een radarscherm dat kort na zonsondergang ineens helemaal
‘volloopt’ met vogels. Je ziet ze vervolgens massaal naar het IJsselmeer trekken, samenscholen en na verloop van tijd verdwijnen
ze uit beeld. Als je dan de beelden van de radarbundel daarboven
bekijkt, op een goeie twee kilometer hoogte, dan verschijnt de
zwerm daar langzaam in beeld. De vogels trekken dus omhoog!
De stipjes op het scherm kun je natuurlijk niet herkennen, maar
uit mijn ervaring als vogelringer en -onderzoeker wist ik: dit
moeten gierzwaluwen zijn!”
Het werk van Buurma bij de luchtmacht bestond – tot zijn pensioen eerder dit jaar – uit het volgen van de vogeltrek. Want met
behulp van de radar worden niet alleen vliegtuigbewegingen in
de gaten gehouden, ook die van vogels. Komt het aantal ‘kilo’s
vogel per kubieke kilometer luchtruim’ boven een kritische grens,
dan wordt de luchtvaart tijdelijk gesloten. Omdat de radar van
de luchtmacht natuurlijk niet bedoeld is om mee te ‘hobbyen’
duurde het 34 jaar voor Buurma langs andere wegen het bewijs
rond kreeg voor een fascinerende ontdekking: die samenscholingen van stipjes zijn inderdaad gierzwaluwen en ze doen iets wat
tonijnen onder water ook doen, maar dan in spiegelbeeld: “Ze
scholen samen op grote hoogte, of in het geval van de tonijnen op
grote diepte, alsof het bijen zijn die in een soort dans aan elkaar
informatie uitwisselen over het weer en over de beste voedselplekken”, aldus Buurma.
“Rond zonsondergang zie je de vogels een steile klim maken”,
beschrijft de onderzoeker. “Het lijkt wel alsof ze de zon volgen
die achter de horizon verdwijnt. Als je omhoog vliegt kun je die
immers langer blijven zien. Ze stijgen tot maximaal drie kilometer hoogte. Gedurende de nacht zakken de vogels weer langzaam
af. Maar vlak voor de zon weer op gaat komen stijgen de vogels
opnieuw op. Mogelijk verzamelen ze dan opnieuw informatie
over het weer en over hun oriëntatie. Het is bijvoorbeeld bekend
dat gierzwaluwen enorme afstanden kunnen afleggen als rond
een stormdepressie het eten, de insecten, even een paar honderd
kilometer verder gehaald moet worden. En het mooiste is nog: in
de ochtend dalen ze in precies dezelfde hoek af, als waarlangs ze
in de avond zijn opgestegen. Dat is nota bene ook de hoek waarin
tonijnen ‘s avonds duiken en ’s morgens weer boven komen.”
Dat de met het blote oog onzichtbare vogels inderdaad gierzwaluwen zijn kon Buurma onlangs bewijzen samen met collega radar8

onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam.
“Adriaan Dokter kon op een aantal afgesproken avonden gebruik
maken van de weerradar van het KNMI in De Bilt. Als je die niet
laat ronddraaien, maar op een vast punt richt, dan kun je zelfs
de frequentie van de vleugelslag van de vogels in je radarbundel
meten. De nachtelijke groepen hadden de onmiskenbare vleugelfrequentie van gierzwaluwen. En ook hij zag dat patroon van
snel stijgen in de avond, langzaam dalen in de nacht en nog eens
stijgen en scherp dalen in de ochtend.”

Radarbeeld IJsselmeer
Het eerste gepubliceerde radarbeeld van nachtelijke Gierzwaluw
vliegactiviteit boven het IJsselmeer. De opname is van 15 juni
1999, 23.08 uur. Het betreft een tijdfoto van 10 minuten waardoor
het de optelsom is van 60 omwentelingen van de radarantenne. De
radar gevoeligheid was zo groot dat ook de ruis net zichtbaar is.
Door de accumulatie van individuele beelden verlengen de vogelecho’s zich tot korte streepjes. Boven het IJsselmeer vliegen zoveel
vogels dat een donkerblauwe klont ontstaat. Door de beelden niet
als enkele tijdfoto te tonen maar te bekijken als film blijkt uit de
bewegingssnelheid en het kort in beeld komen na zonsondergang
en opnieuw voor zonsopgang dat het Gierzwaluwen waren. Ook
buiten het IJsselmeer waren vermoedelijk veel Gierzwaluwen in
de lucht. Dat geldt zeker voor de lichte band echo’s boven zee, ca
5 tot 10 km uit de Noordhollandse kust. Bij IJmuiden konden we
2014 - 1
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Wat de vogels midden in de nacht boven het IJsselmeer uitvreten
kon Buurma onlangs aantonen met behulp van een andere radar
waar hij ook even mee mocht ‘hobbyen’. “Het bedrijf ROBINradar heeft kleine, mobiele systemen die verhuurd worden aan
bijvoorbeeld luchthavens. Ik mocht daar een avond mee werken
op de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad. Ik zag de vogels zoals
gebruikelijk samenscholen, opstijgen en halverwege de nacht weer
naar beneden komen. Midden in de nacht kon ik mijn geluk niet
op. Ik zag de stipjes letterlijk door het beeld fladderen en dan weer
razendsnel achter iets aan vliegen. Ik zat hier onmiskenbaar te
kijken naar een groep zwaluwen
die vlak boven het water op
insecten aan het jagen was!”
In zijn professionele loopbaan
bij de luchtmacht heeft Buurma
zich nooit druk hoeven maken
over vogels van het formaatje
gierzwaluw. “Als een gans in
een vliegtuigmotor komt, dan
heb je een probleem. De kans
op een aanvaring met een kleine
gierzwaluw is sowieso uiterst
klein en een vliegtuig kan zo’n
botsing ook wel hebben.” Toch
denkt de onderzoeker dat de
vogel nog een goede rol kan
spelen als bruggenbouwer tussen
de luchtvaart en de biologie.
“Die twee partijen staan nu vaak
lijnrecht tegenover elkaar. De
luchtvaart wil koste wat het kost
zo veel mogelijk vogels bestrijden in de buurt van vliegvelden.
De biologen en vogelbeschermers op hun beurt wijzen op het
vermeende zinloze schieten van
vogels rondluchthavens, terwijl
zij zelf natuurlijk ook wel graag
veilig vliegen als ze naar een
internationaal congres moeten
ofzo.
Ik hoop dat ik met het geweldige
verhaal van de gierzwaluwen
met behulp van een doelvolgradar
een brug kan slaan tussen de
bewijzen dat het Gierzwaluwen
twee kampen. Voor de biologie
waren aan de hand van de vleugelvalt er nog enorm veel te leren
slagfrequentie. De grote licht tot
van deze vogels. Want kunnen
blauwe vlekken westelijker boven
gierzwaluwen in die nachtelijke
de Noordzee bleken echter regengroepsbijeenkomsten inderbuien. Het verhaal is op internet te
daad informatie delen? En hoe
vinden als congresverslag van het
doen ze dat dan? Maar ook de
International Bird Strike Commitluchtvaart heeft veel te winnen
tee: Buurma, 2000 – Proceedings
bij goed vogelonderzoek. De
IBSC 25, Vol II, 113-124 http://
gierzwaluw is dan een ‘veilige’
www.planetofbirds.com/commonen vooral fascinerende soort
swift-article-2
waar niemand problemen mee
Met dank aan de Koninklijke Landhoeft te hebben.”
macht.
Gierzwaluwen bulletin
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Defensiebioloog
Luit Buurma (1948) studeerde
biologie aan de Vrije Universiteit
in Amsterdam en bleef vervolgens
van zijn militaire diensttijd tot zijn
pensioen als bioloog bij de luchtmacht werken. Daarnaast stond hij
in 1973 (samen met Jan Wattel,
Hans van Balen en professor Herman Klomp) aan de basis van wat
nu SOVON Vogelonderzoek Nederland heet. “Het was het begin van de Citizen Science in het
Nederlandse vogelonderzoek”, herinnert Buurma zich. “Heel
veel ontdekkingen in het vogelonderzoek zijn alleen mogelijk
dankzij al die vrijwilligers die jaar in jaar uit vogels tellen.”

De gierzwaluw (Apus apus)
De gierzwaluw is een geval apart in de vogelwereld. Het
geslacht Apus, waar bijvoorbeeld ook de vale en de alpengierzwaluw toe behoren, heeft niets te maken met de ‘echte’
zwaluwen zoals de boeren-, de huis- of de oeverzwaluw. De
gierzwaluw is vooral aansprekend door zijn luchtige bestaan. Alleen als ze, vanaf een leeftijd van een jaar of vier
gaan broeden komen ze aan de grond. Voor de rest doen
ze alles, maar dan ook alles in de lucht. En hoog ook! De
eerste gedocumenteerde waarneming van een hoogvliegende
gierzwaluw komt van een Franse piloot in de Eerste Wereldoorlog. Die was tijdens een glijvlucht boven vijandelijke linies
in een primitief vliegtuigje in aanvaring gekomen met vogels.
Eén was z’n cockpit binnen geknald en die werd op de grond
gedetermineerd als een gierzwaluw.

REGIONIEUWS (vervolg op blz 10)
Gierzwaluwen in het centrum van Amsterdam

De verspreiding van 294 verblijfplaatsen van gierzwaluwen in stadsdeel Centrum in 2013. De verblijfplaatsen zijn geclusterd met een afstand van 50 meter.
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REGIONIEUWS (vervolg)
Gierzwaluwen in het centrum van Amsterdam van de verspreiding van de populatie, maar dat het te veel werk
Amsterdam heeft waarschijnlijk de grootste populatie gierzwaluwen van Nederland, doordat deze vogels voornamelijk
in vooroorlogse gebouwen broeden. Vanaf de 17e eeuw tot
1875 was het areaal om te broeden even groot als het tegenwoordige stadsdeel Centrum, samen met de dorpskernen die
tegenwoordig binnen de grenzen van Amsterdam vallen, zoals
Osdorp. Net als in veel andere steden werd de stad eind 19e
eeuw uitgebreid en werd het areaal om te broeden snel groter.
In Amsterdam werd gekozen voor een zeer goedkope bouw-

Foto: G. de Jong
De ouderwetse hijsbalken van het centrum hebben vaak een holte,
waar gierzwaluwen kunnen nestelen (Nieuwmarkt 15, 19 juli 2013).

stijl (revolutiebouw), niet prettig voor de mensen, maar de
daken bleken zeer geschikt voor gierzwaluwen. Wouter van der
Weijden deed in 1973 een inventarisatie in de Pijp, een buurt
van de 19e eeuwse gordel en toonde aan hoe dat precies zat: in
de dakschilden van de platte daken is een broedholte te vinden
achter het boeideel dat de bovenste dakpannen afsluit. Er werd
veel gebouwd van 1875 tot 1914 en in de daken van de 19e
eeuwse gordel moeten naar verluid vele duizenden gierzwaluwen gebroed hebben.
Eind jaren 60 van de vorige eeuw stonden de huizen in vele
buurten van de 19e eeuwse gordel al op instorten en in deze
buurten begon de zg. stadsvernieuwing. De sloop en renovatie
veroorzaakte een grote afname van de populatie gierzwaluwen.
De inventarisatie van 1973 toonde al aan wat er mis ging: op
veel dakschilden verdwenen de dakpannen om plaats te maken
voor goedkopere dakbedekking, en ook werd systematisch
de invliegopening afgesloten met een loodslab. De uitkomst
van de inventarisatie in 1973 leverde een schatting op voor de
buurten en wordt nu nog steeds gebruikt als de enige bron van
aantallen voor Amsterdam. Een grove schatting van de afname
(80%) 20 jaar later door gemeenteraadslid Auke Bijlsma staat
de laatste jaren zelfs in de soortenstandaard vermeld. Wouter
van der Weijden zegt daar nu over: in de Pijp zijn de gierzwaluwen met ongeveer 75% afgenomen.
Waarom werd er niet meer geïnventariseerd sinds 1973? Dat
was één van de vragen die ik mijzelf stelde sinds ik drie jaar
geleden actief werd in de Gierzwaluwwerkgroep Amsterdam.
Ik ontdekte dat de actieve leden wel degelijk kennis hadden
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was om daar iets mee te doen. Een uitdaging! Na een seizoen
oefenen en meelopen met onder andere Gerard Schuitemaker,
Evert Pellenkoft en Frans Levelt, besloot ik stadsdeel Centrum
begin 2013 een voorstel te doen om de bestaande kennis in
kaart te brengen en het centrum te inventariseren. Het resultaat
is de eerste gebied dekkende inventarisatie van het centrum van
Amsterdam.
In totaal werden 294 verblijfplaatsen vastgesteld in ongeveer
150 panden (zie de kaart). De methode van inventarisatie is
zoals toegepast in Noordwijk door Hein Verkade (2005, 2008)
en in Leiden door Moerland & Bakker (2011). Het grootste
verschil is het grote areaal: stadsdeel Centrum beslaat 805 ha
(alleen land 626 ha) en dit heeft gevolgen voor de volledigheid
van de telling. Invliegplekken zijn aangeduid als verblijfplaats
en een populatieschatting is nog niet gedaan. Remco Daalder
concludeert in zijn nieuwe boek dat de 294 verblijfplaatsen het
minimum aantal broedparen is voor stadsdeel Centrum en daar
kan ik mee leven. Ook was de voorkennis niet gelijk voor alle
buurten: van de Jordaan bestond de meeste voorkennis en hier
zijn ook de meeste nesten gevonden. Dit lijkt nu te komen door
de grotere voorkennis en inspanning in deze buurt, maar in de
Jordaan is de dichtheid met huizen en geschikte daken ook het
hoogst van alle buurten. Verdere monitoring zal uitwijzen hoe
nauwkeurig de inventarisatie van 2013 is geweest.
Van alle verblijfplaatsen is het daktype en het type verblijfplaats
geregistreerd en dit levert een beeld op van de keuze van de
gierzwaluwen. Ook in het centrum blijken gierzwaluwen vooral
achter het typische boeideel van een pannenwand te broeden
(46%), zoals in de 19e eeuwse gordel. De vier grootste kolonies
(>15 nesten) zitten in dergelijke daken en ook veel van de andere kolonies. 6% zit in een nestkast en nog eens 6% in andere
voorzieningen, zoals speciaal gemaakte gaten in dakgootbekistingen. Deze nestkasten en gierzwaluwopeningen zijn voornamelijk geplaatst en gemaakt door de werkgroep. Daarnaast
heeft de bemoeienis van de werkgroep er ook voor gezorgd dat
veel van de geschikte daken behouden zijn: 2 van de 4 grootste
kolonies en vele andere zijn in het recente verleden gered door
gierzwaluwbeschermers.

Foto: G. de Jong
Snap shot van een video van een groep niet-broeders die urenlang aanvlogen op gaten in de gootbekisting en in hijsbalken van de Kromme
Waal 19 t/m 36 (10:30, 6 juli 2013).
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Een adressenlijst van al deze gevallen is inmiddels verwerkt
in het vergunningensysteem voor de WABO van het stadsdeel,
een oude wens van de werkgroep. De Flora- en faunawet kan
nu beter uitgevoerd worden als er eerder (bij de vergunningverlening) aan de bel wordt getrokken bij opdrachtgevers en
aannemers. De waarnemingen zijn alle gemeld in de NDFF en
3 jaar rechtsgeldig. Er wordt nu ook gewerkt aan een systeem
dat bij aanvragen voor steigervergunningen voor regulier
onderhoud (schilderwerk e.d.) ook gewaarschuwd wordt als er
gierzwaluwkolonies bekend zijn. Een nieuwe zaak is dat de gemeente nu zelf de gierzwaluwnesten bekend heeft gemaakt via
een interactieve kaart: http://maps.amsterdam.nl/gierzwaluwen
en iedereen dus kan helpen bij de handhaving van de Flora- en
faunawet. Dit alles werd door de andere stadsdelen en de stadsecologen met veel interesse gevolgd, en ik ben hoopvol dat ik
dit jaar een ander deel mag inventariseren. Na enkele jaren zou
dan de hele stad in kaart gebracht kunnen zijn en voortgaande
monitoring haalbaar worden, hetgeen noodzakelijk is om een
trend in lokale en ook de gehele populatie aan te tonen.
De Jong G, 2014. Inventarisatie van gierzwaluwen in stadsdeel
Centrum en evaluatie van plaatsing van nestvoorzieningen.
Gert de Jong Ecologisch Adviesbureau, Amsterdam.
http://www.centrum.amsterdam.nl/wonen-en/groen-dieren-0/
dieren/gierzwaluwen/teksten-gierzwaluwen/onderzoek/

Vught bijna 60 gierzwaluwnestkasten rijker!
Vorig najaar werd een oud schoolgebouw met schoolwoning
gesloopt. Wij wisten dat er gierzwaluwen in broedden, maar
volgens de ecologisch adviseur was dat niet het geval. Gelukkig
liet Woonwijze, de woningbouwcorporatie die verantwoordelijk
is voor de sloop en de nieuwbouw op die locatie, zich overtuigen door de foto’s van het dak zonder de pannen: daar waren
zeker 10 gierzwaluwnesten onder te zien. De architect bleek een
groot vogelliefhebber en was er meteen voor te porren om gierzwaluwneststenen in te bouwen in de nieuwbouw. Mitigatie was
toen ook geen probleem meer voor Woonwijze en op zaterdag
19 april konden we 20 houtbetonnen nestkasten (opbouwkast
van Vivara) ophangen. Omdat Woonwijze in die omgeving zelf
nog geen woningen heeft, zijn de kasten bij particuliere woningeigenaren opgehangen, die zich daarvoor opgegeven hadden.
Uiteraard hebben ze er van ons een mooi informatiepakketje
over de gierzwaluw bij gekregen en hebben we alle kasten voorzien van wat startmateriaal voor een nest. Dat zijn er dan 20, op
naar de 60!

Gert de Jong

'
Eindhoven
Reactie op stukje: 'Doorbraak' van Albert Nobel (zie Bulletin
december 2013 pagina 5)
Ik heb met bewondering en respect, het stukje zitten lezen over
je inspanningen om gierzwaluwen bij je huis te krijgen. Je hebt
17 jaar gewacht op de gierzwaluwen maar je bleef maar doorgaan. Dit was ook een klein feestje van herkenning.
Ik ben zelf ook vele jaren bezig geweest om gierzwaluwen
aan huis te krijgen; bij de buren zat een koppeltje onder een
loodslap naast de schoorsteen. Eerst broedde daar een spreeuw
en daarna een gierzwaluw. Ik heb al eens beschreven dat de
aanwezige spreeuw zeer fel was en de gierzwaluw achtervolgde
tot ver van huis. Er is ook al eens een gierzwaluw gesneuveld
tijdens een gevecht met een spreeuw. Ik heb al veel geprobeerd
om gierzwaluwen naar mijn huis te lokken door verschillende
soorten kasten op allerlei verschillende plaatsen op en aan het
huis te hangen, helaas zonder resultaat. Ik werd wel deskundig
in allerlei broedmogelijkheden in en om mijn huis, maar na 7
jaar nog geen vogel en dat vond ik al lang. Ook niet met geluid
en wisseling van geluid, Duitse en Nederlandse versies, andere
speakers, verschillende tijdstippen, enz. Toen ik in 2012 terug
kwam van een vakantie en er dus twee weken geen geluid was
afgespeeld, zag ik een zwaluw in een kast vliegen. Ongelooflijk, wat een moment was dat en zeker toen na enkele dagen
bleek dat het er twee waren. Ze bleven slapen en kwamen
iedere avond terug. Inmiddels heb ik via een camera sinds 2013
de eerste jongen groot zien worden en lijkt het al weer wat gewoner dat ze er zitten. Maar de hang naar meer zwaluwen blijft,
dus met volle moed weer verder uitkijken naar dit broedseizoen. Het blijft een spannende en interessante hobby.
Frans Hijnen
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Foto: M. Goossens

Tijdens NLdoet hebben de leerlingen van groep 7 en 8 van BS
de Springplak 35 gierzwaluwnestkasten, model Roosendaal,
getimmerd en van een goede beitsdekking voorzien. Wij, de
vogelwerkgroep van de Natuur- & Milieugroep Vught, hebben
deze actie samen met de school georganiseerd en er vrijwilligers
bij gevraagd van timmerwerkgroep Rozenoord en van ouders
van leerlingen. Daarmee hebben we het draagvlak voor de gierzwaluw in Vught weer wat verbreed. Zestien van de kasten zijn
door leerlingen prachtig beschilderd en ook op zaterdag 19 april
aan weerszijden van de achteraanbouw van de school bevestigd.
Aan die achterkant vlogen voor de renovatie van de school altijd veel gierzwaluwen in. Na de renovatie waren dat nog maar
enkele paren. Hopelijk weten ze deze mooie locatie met luxe

Foto: M. Goossens
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villa’s nu weer uit te buiten. De kasten die niet op school zijn
opgehangen zijn, met een ophanginstructie, met de leerlingen
naar huis gegaan waarvan de ouders graag een gierzwaluwkast
op wilden hangen. We hebben aan de school gevraagd waar de
kasten komen te hangen, zodat we zo nodig nog kunnen bijsturen en kunnen monitoren.

Foto: M. Goossens

Hoe hang je in vredesnaam zoveel kasten op op een enkele zaterdag? Wel, met de hoogwerker van ‘onze’ elektrotechnisch installateur, Joop van den Meerendonk. We hoefden het hem niet
eens voorzichtig te vragen, want hij was meteen enthousiast:
dat ging hij doen! En hij heeft druk mee geboord, geschroefd
en gezweet. De vier gierzwaluwkasten die enkele deelnemers
aan de Woonwijze-actie zelf nog extra hadden, zijn meteen mee
opgehangen. Dus op die zaterdag hingen er ineens 40 extra
gierzwaluwkasten in Vught, op gierzwaluwrijke locaties. Met
de 19 kasten van de school bij die door ouders zelf zijn of worden opgehangen zijn dat er 59. Komen daar nog bij de inbouwneststenen die de architect op een andere locatie in Vught in
zijn ontwerp verwerkt, ook op een gierzwaluwrijke plek, waar
volgend jaar zes nieuwbouwwoningen komen. En dan heb ik
het nog niet eens over de inbouwneststenen die Bouwfonds in
hun nieuwbouw in Stadhouderspark in Vught verwerkt…
Marja Goossens, namens de vogelwerkgroep van de Natuur- &
Milieugroep Vught

Raalte, Zwolle, Deventer

Wonen is ook een partij in dit convenant. Inmiddels is er een
nieuwbouw project uitgevoerd waar 35 neststenen zijn ingemetseld en er zijn op diverse plaatsen nestkasten neergehangen bij
particulieren. Tevens is er verzoek van de woningbouworganisatie een inventarisatie uitgevoerd in een te renoveren wijk.
Ondanks het feit dat Salland Wonen niet verplicht is hier neststenen aan te brengen, worden er toch tussen de 20-25 stenen
ingemetseld.
Zwolle:
In de jaren tachtig is er een vijfjarig onderzoek uitgevoerd
naar gierzwaluwen in Zwolle. Deze gegevens zijn gedeeltelijk
bewaard gebleven in verslagen. Deze vormen de basis voor
een nieuwe telling die in 2013 begonnen is. In eerste instantie
werden ruim 70 nestplekken in kaart gebracht. Tevens zijn er
contacten gelegd met de gemeente Zwolle en is de stadsecoloog
betrokken bij nieuwe projecten. Begin 2014 kwam het goede
nieuws dat er 51 nieuwe neststenen in de nieuwe studentenhuisvesting ingebouwd worden. Er is inmiddels een SVA (StadsVogelAdviseur) aangesteld en verdere activiteiten voor stadsvogels
worden uitgevoerd door Stichting Avifauna.
Deventer:
In de gemeente Deventer worden al sinds een aantal jaren gierzwaluwen geteld door Erik Lam, stadsecoloog en gierzwaluwenthousiasteling. Tevens zijn er al zo’n 300 nestgelegenheden
de afgelopen jaren gecreëerd. Er is besloten met het IVN Deventer en de VWG IJsselstreek om het onderzoek uit te breiden.
In 2014 gaan de gierzwaluwen in kaart gebracht worden en
hebben zich al 14 mensen aangemeld voor het onderzoek. Ook
hebben zich vanuit de vogelwerkgroep 4 mensen gemeld, die
momenteel opgeleid worden tot SVA. Zij zullen in 2014 gaan
proberen om meer nestgelegenheden voor gierzwaluwen en
andere stadsvogels te realiseren.
Ronald Boerkamp, IVN Wijhe Olst

Oisterwijk
Enkele jaren geleden hebben we in samenwerking met de
gemeente Oisterwijk gierzwaluwkasten kunnen realiseren in de
toren van het oude ketelhuis. Een mooi project.
Helaas hebben de gierzwaluwen de kasten nog niet als broedplaats ontdekt, wel worden ze volop gebruikt door spreeuwen,
mezen en huismussen. En, heel leuk, ook vlinders hebben ontdekt dat het een goede plaats is om te overwinteren.
Ieder jaar worden na het broedseizoen deze kasten door ons
geïnventariseerd.
Zowel op de site van IVN Oisterwijk als op die van vogelwerkgroep Midden-Brabant is dit inventarisatieverslag met foto's te
vinden.
Ga dan naar www.ivnoisterwijk.nl en via werkgroepen naar de
vogelwerkgroep, of naar: www.vwgmiddenbrabant.nl.

Gierzwaluw activiteiten zijn in Olst-Wijhe goed op gang gekomen. Dit komt o.a. door het stadsvogelconvenant. Dit geeft
een mooie gelegenheid om eens te kijken wat er verder in het
Sallandse gebeurt op het gebied van gierzwaluwen en stadsvogels. Al snel bleek dat er in historische steden als Deventer
en Zwolle, met mooie centra vol met gierzwaluwen, niet of
nauwelijks iets gebeurt. De afgelopen 2 jaar is besteed om in
Raalte, Zwolle en Deventer mensen te enthousiasmeren voor
deze geweldige vogel. In deze drie steden zijn presentaties
gegevens. Langzamerhand zijn er groepen ontstaan die zich nu Wil je meer weten over het project zelf (van een oud vervallen
inzetten voor de gierzwaluw. Per stad even de huidige stand van gebouw met een krakkemikkige toren naar 30 gierzwaluwnestplaatsen) kun je een verslag vinden via http://ivnoisterwijk.nl/
zaken.
documents/sbmmstrgdxm.pdf of
Raalte:
http://www.vwgmiddenbrabant.nl/werkgroepen/gierzwaluw/
Een clubje van drie mensen hebben hier de gierzwaluwen in
lopende-projecten/
kaart gebracht. Zij konden mooi meeliften op het stadsvogelHannie Nilsen, namens Gierzwaluwwerkgroep Oisterwijk
convenant in Wijhe. De woningbouw vereniging Salland
2014 - 1
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Nieuwe nestkast voor Gierzwaluwen in
Bunschoten
In 2001 heb ik voor mijn rijtjeshuis in Bunschoten 25 dakpannen om laten bouwen tot gierzwaluwdakpannen, in de hoop dat
er Gierzwaluwen op mijn dak zouden gaan broeden. Het enige
resultaat was een lekkend dak en grote kringen in mijn plafonds omdat de dakpannen niet goed omgebouwd waren door
Artiprex uit de Meern. Het euvel heb ik zelf verholpen door de
pannen opnieuw te verlijmen met een UV-bestendige lijmsoort.
Daarnaast had ik de dakkapel aan de westzijde voorzien van
vijf nestkasten.

de achterkant van
de nestkast heb ik
zaagsneden aangebracht voor
vleermuizen om
zich er aan vast te
kunnen klampen.
Daardoor is er
gelegenheid voor
(dwerg)vleermuiFoto: W. Smeets
zen om er achter te Zaagsneden achterkant
gaan slapen.
Nu moet ik afwachten of de gierzwaluwen deze nestgelegenheid vinden en goedkeuren en er volgend jaar af later in gaan
nestelen.
Zie ook mijn website: http://www.wimsmeets.nl/?id=78
Wim Smeets

Meander ziekenhuis Amersfoort ook voor
gierzwaluwen

Nestkast met vleermuizenspleet		

Foto: W. Smeets

Enkele jaren heb ik geprobeerd de vogels te lokken door middel van geluid met als enige voor mij zichtbaar resultaat dat de
vogels gingen kijken naar de verscheidene nestgelegenheden.
Tot nu toe hebben ze er niet in gebroed.
In 2006 heb ik temperatuurmetingen gedaan onder de dakpannen en tot de conclusie gekomen dat het er té warm werd voor
gierzwaluwen. Daarna heb ik de gierzwaluwdakpannen maar
verwijderd en een nieuwe nestkast gebouwd aan de oostkant
van mijn woning waarbij de gierzwaluwen aan de voorkant
dienen in te vliegen. Dat had ook geen succes.

Toen de bouwlocatie voor het nieuwe ziekenhuis bekend was
heb ik contact opgenomen met Pro architecten die de nieuwbouw ging ontwerpen. Mijn vraag was natuurlijk of ze gierzwaluwstenen wilde intekenen. Tot mijn vreugde hadden ze dit
zelf al gedaan. In bijna ieder ontwerp van Pro wordt als vanzelf
sprekend rekening gehouden met gierzwaluwen. Er waren 50
kasten ingetekend. In 2012 zijn ze ingemetseld, maar het zijn
er geen 50 maar 100 geworden! Voordat het gebouw werd
opgeleverd in december 2013 zijn de eerste vogels al in een kast
gesignaleerd. Waren dit al gierzwaluwen? Twee zijn in gebruik
genomen door spreeuwen.
Een aantal gierzwaluwkasten zijn te zien als je in het ziekenhuis
op het Plein staat met het glazendak. Boven in de gevel zie je
zichtbaar ingemetselde stenen. Goed zoeken en dan zie je de
invlieggaten.
Als ik gierzwaluw was zou ik mij hier in het broedseizoen
vestigen.

Bij een presentatie tijdens een algemene ledenvergadering van
Marjo van der Lelie
de GBN in Utrecht hoorde ik dat gierzwaluwen in een woonwijk allemaal op dezelfde wijze van nestgelegenheden gebruik
maken. Een verkenning in de buurt leverde op dat alle gierzwaluwen onder dakgoten
of gevelstenen naar binnen
gingen. Daar was mijn nestkast niet op berekend en dus
ook nu geen resultaat.
In 2014 heb ik de nestkast
van de oostkant omgebouwd
tot een nestkast die de gierzwaluwen van onder moeten
aanvliegen en ik heb deze
bevestigd aan de noordgevel
van mijn woning. Door de
Nieuwe Meander ziekenhuis
dikte van de ophanglatten
Foto rechts: R. Assema
hangt deze nestkast ongeveer
Inkijkje nestkast Foto: W. Smeets
3 cm van de muur af. Aan
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KORTE BERICHTEN
Gierzwaluwtellingen in
Gouda
Beste gierzwaluwbelanghebbenden,
de resultaten van de gierzwaluwtellingen in Gouda van 2011, 2012 en
2013 door de gierzwaluwwerkgroep
Gouda zijn geplaatst op de website
van de gierzwaluwwerkgroep Gouda.
Zie www.gierzwaluwengouda.nl,
mapje kennis en tellingen.
Guus Muller

Illustratie: Zev Labinger

Introductie Dakrenovatie en natuurwetgeving
www.blomecologie.nl/diensten
“Tijdens de voorbereiding en uitvoering van dakrenovatieprojecten kunt u te maken krijgen met beschermde dieren. Weet u als projectleider of werkvoorbereider
wat u moet doen? Wat is de rol van Flora- en faunawet (2002) voor uw renovatieproject en hoe is deze verankerd? Uit ervaring blijkt dat het tijdsbestek van de
Flora- en faunawet vaak wordt onderschat”.
Op de bovenstaande website kunt u informatie vinden over de ins- en outs van de
wetgeving.
Tegelijkertijd hebben wij de firma Blom ingelicht over het broeden van gierzwaluwen onder (gerenoveerde en geïsoleerde) daken: 'Geen nestgelegenheid aanbrengen op geïsoleerde daken, niet op het zuiden en niet op daken met een hellingshoek van minder dan 45 graden.'
Marleen Andriessen

Gierzwaluwen in de tuin
Tijden ben ik op zoek geweest naar een tuinbeeldje van een gierzwaluw. Eentje
die bestand is om met weer en wind buiten te staan. Omdat ik niet iets naar wens
kon vinden heb ik in 2002 verschillende wassen modellen van gierzwaluwen geboetseerd. Hier zijn mallen van gemaakt. Ze laten gieten in brons is tegenwoordig
erg kostbaar. Mijn gierzwaluwen worden van kunsthars gegoten en van een brons
kleur voorzien. De vogels in mijn tuin staan op een rvs-staaf waardoor ze met
wind iets bewegen. Heeft u interesse in zo'n beeldje stuur me dan een mailtje.
Marjo van der Lelie, cf.vanderlelie@hccnet.nl

GIERZWALUWEN
"Zie, zie, zie,
zie! zie! zie!
zie!! zie!! zie!!
zie!!!"
tieren de,
zwaluwen,
twee- driemaal
drie,
zwierende en
gierende:
"Niemand, die...
die
bieden den
stiet ons zal!
Wie, wie? wie??
wie???"
Piepende en
kriepende,
zwak en gezwind;
haaiende en
draaiende,
rap als de
wind;
wiegende en
vliegende,
vlug op de
vlerk,
spoeien en
roeien ze
ringsom de
kerk.
Lege nu
zweven ze, en
geven ze
bucht;
hoge nu
hemelt hun'
vlerke, in de
lucht:
amper nog
hore ik... en,
die 'k niet en
zie,
lijvelijk
zingen ze:
"Wie??? wie?? wie?
wie..."
Guido Gezelle, 1897
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MEDEDELINGEN
Aankondiging Landelijke dag 2014
De ALV en gierzwaluwbeschermersdag voor leden van Gierzwaluwbescherming Nederland wordt gehouden op 14 juni
2014 om 10.30 uur in gebouw Rozenoord te Vught. We zijn te
gast bij de vogel- en gierzwaluwwerkgroep Vught.
Voor meer informatie over het programma zie meegestuurde
bijlagen.

OPROEPEN
Het is sneller, efficiënter en goedkoper om informatie per email te verzenden dan per post. Daarom nogmaals het verzoek:
Geef uw nieuwe/huidige e-mailadres door aan:
secretaris@gierzwaluwbescherming.nl
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 aangebrachte nestvoorzieningen: nestkasten, neststenen, dakpannen
(typen aangeven)?

LID WORDEN
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 '2014'
of ‘donateur '2014’. 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.
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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
Echt; J. Vrehen; 0475482817; j.vrehen@ziggo.nl;
ABCDG
Eindhoven; F. P.M. Hijnen; ; jfhijnen@gmail.com;
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
Ouddorp; K. Tanis; 0187681045; ktanis@online.nl;
ABDG
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; jaaplangenbach@ziggo.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
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
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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