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Redactioneel
De redactie heeft het afgelopen seizoen door omstandigheden op halve kracht moeten werken. Desondanks zijn we
trots op dit voorjaarsnummer. Het laat weer een breed palet
van beschermingswerk zien: van de nestkasten die in het
voormalige Autotron worden ingebouwd, tot de nestkasten
in het 'Huis van Hilde' in Castricum en een gierzwaluwtil
in Oud Alblas. Heeft u zelf nieuws? Stuur het op naar de
redactie; we zijn altijd op zoek naar mooie projecten over
gierzwaluwen om met elkaar te delen. We hopen dat het
u inspireert tot nieuwe projecten: het projectfonds is goed
gevuld en wacht op mooie activiteiten om onze geliefde
gierzwaluw te helpen.
Tot slot een oproep: vindt u het leuk om een bijdrage te
leveren aan het Gierzwaluwen Bulletin? De redactie zoekt
versterking in de vorm van een vormgever en een of twee
redactieleden. Graag tot ziens op de ALV!
Fred, Marjo, Marleen en Astrid
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'Air Sculptures' noemt Adam Binder zijn vogelbeelden.
Die gaan over suggestie, subtiele beweging en essentie van
het dier in vloeiende lijn, vorm, kleur en rake compositie.
Adam probeert zich bij zijn beeldhouwen in te leven in
het karakter en de lichaamstaal van de vogel door lang te
observeren. Ook in deze bronzen gevelplaat 'Swift Plaque'
van 52 cm x 9,5 cm wordt dit duidelijk met deze drie
ongeveer levensgrote gierzwaluwkopjes, die ieder met een
eigen pose en prachtige ogen de wereld in zich opnemen
vanuit een nestgat.
Meer info is te vinden op deze sites: http://www.
adambindersculptures.com/ en http://thedranggallery.com/
artists/adam-binder
Evert Pellenkoft
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Van het bestuur
De Algemene Ledenvergadering en landelijke dag zal dit jaar
plaatsvinden op zaterdag 16 juni 2018 in 'Het Groene Huis' in
Amersfoort.
Adres:
Schothorsterlaan 21
3422 NA Amersfoort
Tel. (033) 469 52 00

De uitnodiging, routebeschrijving, deelnemersformulier en de
overige stukken (financiële stukken, jaarplan, middagprogramma)
treft u uiterlijk twee weken voor de ALV aan op onze website:
www.gierzwaluwbescherming.nl.
Als u de stukken per post wilt ontvangen, stuur dan een e-mail
naar penningmeester@gierzwaluwbescherming.nl of bel 06
83567957.
Agenda voor de Algemene Ledenvergadering 2018
van Gierzwaluwbescherming – Nederland
1. Opening van de vergadering en vaststellen van de
agenda door de voorzitter
2. Ingekomen stukken en mededelingen m.b.t. de
vergadering
3. Vaststellen concept verslag ledenvergadering 10 juni
2017 (zie Bulletin november 2017)
4. Jaarverslag 2017/2018 (zie Bulletin mei 2018)
5. A. Financieel jaarverslag 2017 door de penningmeester
B. Verslag kascommissie 2016 (Wietske Kingma en
Louis Stockman)
C. Decharge bestuur voor het gevoerde beleid
D. Kiezen nieuw lid kascommissie en nieuw reservelid
E. Voorstel begroting 2018 door de penningmeester
6. Bulletin: samenstelling redactie na vertrek Marjo en
Fred van der Lelie
7. Beheer Projectfonds GBN
8. Voorstel bestuursmutaties:
aftredend en herkiesbaar als algemeen bestuurslid,
Astrid van den Broek
9. Project Nul op de Meter
10. Beheer van het cameraproject
11. Plannen van het bestuur
12. Rondvraag
13. Sluiting

Jaarverslag GBN 2017/2018
Trudy du Chattel, secretaris
Het bestuur kwam in deze periode drie keer bij elkaar.
Het Gierzwaluwen Bulletin verscheen tweemaal, in mei en
in november. De redactie van het Bulletin is/wordt nogal
geplaagd door het uitvallen van Marjo van der Lelie. Door
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de toenemende fysieke uitval als gevolg van haar ziekte, met
samenhangende somberte is ze niet meer in staat redactiewerk
te doen. Fred van der Lelie heeft voor zover mogelijk de werkzaamheden overgenomen. Het betekent wel dat er versterking
van de redactie nodig is.
De kosten voor het Bulletin nemen af doordat de oplage steeds
lager wordt als gevolg van de digitale verzending. Op enig
moment informeerden enkele leden of het blad ook digitaal
kon worden verstuurd en nadat daar een grote mailing over was
uitgestuurd was de respons ongekend positief. Ruim 250 van
de 434 leden hebben inmiddels hiermee ingestemd.
De digitale Nieuwsbrief voor leden en niet-leden werd in
2017 driemaal verstuurd naar alle leden met bij ons bekend
e-mailadres en naar ruim 500 niet-leden.
Als vereniging zijn we met z’n allen heel druk bezig met het
geven van informatie over de gierzwaluw, het attenderen van
mensen op de aanwezigheid van gierzwaluwnesten onder
het dak. Hangen we allerlei kasten op etc. etc. Tegen de
driehonderd keer werd ons om advies gevraagd over allerlei
zaken die de gierzwaluw betreffen.
Boekjes en ander promotiemateriaal zijn op verzoek regelmatig
verzonden. Het boekje 'Ik ben een Gierzwaluw' is zo populair
dat er een 2de druk in aantocht is. Hesjes en cd’s worden ook
regelmatig gevraagd en verkocht.
In verschillende steden en dorpen werden we gevraagd te
adviseren bij nieuwe projecten. De daarop volgende uitvoering
gaat soms soepel, maar vaker zijn dit frustrerend langdurige
projecten. Het valt op dat het bij de nieuwe projecten veel om
gierzwaluwtillen gaat. Een aantal van deze tillen is inmiddels
gevonden door de gierzwaluwen en worden in sommige
gevallen al bewoond.
Helaas gaat er toch ook nog heel veel fout. Bestaande nestplekken en kolonies verdwijnen door onzorgvuldig en ongeïnteresseerd handelen van mensen. Dat geeft gelijk maar weer
aan hoe groot de noodzaak is om als vereniging actief te
blijven en nog meer voorlichting te geven en alert te zijn.
Hier horen onder andere ook gierzwaluwpresentaties bij, die
we vorig jaar op verschillende plaatsen hebben gegeven. Ook
werd specifieke voorlichting gegeven over nestvoorzieningen
voor gierzwaluwen. Begin december stonden we weer met
onze stand op de drukbezochte SOVON dag. In 2018 zult
u ons ook tegen kunnen komen op het Vogelfestival bij de
Oostvaardersplassen. Tijdens de Nationale Vogelweek van
2017 hebben veel leden van GBN ook weer een goedbezochte
gierzwaluwexcursie georganiseerd.
In 2017 hebben we een leuke actie rondom de gierzwaluwwebcam van 'Beleef de Lente' van Vogelbescherming kunnen
organiseren. Mensen die meekeken met de webcam kregen
het aanbod om lid te worden van Gierzwaluwbescherming Nederland. Daarbij kregen ze een tijdelijke actiecode waarmee
met 25% korting een duurzame gierzwaluwnestkast bestellen
kon worden. In de periode van Beleef de Lente (april t/m
augustus) hebben we 31 nieuwe leden mogen verwelkomen.
Van de lid-werft-lid actie in 2016 heeft maar liefst 90% zijn
lidmaatschap als gewoon lid voortgezet wat voor 25 nieuwe
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leden heeft gezorgd. Een geslaagde actie dus. Het bestuur
denkt over een herhaling van een soortgelijke actie in 2018.
Helaas zijn er altijd ook weer opzeggingen, maar ook royementen. Het bestuur heeft, jammer genoeg, moeten besluiten
om 13 leden te royeren wegens niet betalen van de contributie.
Helaas moet er ook worden gemeld dat 6 leden zijn overleden.

Straaljagers en insectenjagers botst dat niet?

(Vervolg pagina 2) Net als de windturbines (zie de voorplaat
van het vorige nummer) is er ook gevaar voor aanvaring met
vliegtuigen, die vogels niet waarnemen of niet verwachten. De
eerste genoteerde waarneming van een hoogvliegende gierzwaluw komt van een Franse piloot in de Eerste Wereld-oorlog. In
Het boekjaar 2017 is met een positief resultaat afgesloten.
een nachtelijke glijvlucht boven door de maan verlichte wolken
vloog hij boven de vijandelijke linies in zijn vliegtuigje met
We willen meer propaganda voor het GBN-projectfonds gaan
maken, want er zijn in het afgelopen jaar maar twee aanvragen de motor uit plots tussen een niet reagerende zwerm vogels.
voor een bijdrage uit het fonds gedaan. En dat terwijl er onge- Eén was er z'n cockpit ingevlogen. Na landing bleek het een
gierzwaluw te zijn. Radar beelden laten zien dat gierzwalutwijfeld een flink aantal mooie projecten ter bescherming van
de gierzwaluw in den lande in de planning of in de uitvoerings- wen zich bij sterke tegenwind achteruit laten blazen: als ze
25 km/u vliegen in de nacht is windkracht 4 al genoeg. Het
fase zitten waarbij onze leden betrokken zijn. Aarzel niet, om
aanspraak te maken op een subsidie van (maximaal) €500, - uit vliegen van vogels vereist automatische reflexbewegingen van
de vleugels, die niet noodzakelijkerwijs door de hersen-schors
ons fonds.
bestuurd worden maar door het ruggenmerg. En een glijvlucht
In het kader van 'Beleef de lente' schreven de bestuursleden
vereist zelfs helemaal geen motoriek. Misschien hebben ze
Jochem Kühnen en Astrid van den Broek samen met medeenkele ultrakorte 'power naps' van 10 seconden gedurende hun
weblogger en GBN-lid Saskia Wijte verschillende weblogs
langzaam dalende glijvluchten van 2 km bij zonsopkomst en
over de gierzwaluw die in totaal bijna 4.000 werden geliket
-ondergang. Zo kon dit in de vlucht al worden gemeten bij Fredoor de kijkers van Beleef de Lente.
gatvogels in glijvlucht, die slapen overdag steeds 10 seconden
Helaas gebeurde er naast enkele bezoeken weinig in de kast.
tot een totaal van 45 minuten tijdens stijgen. De linkerhersenJe kunt je afvragen: was het wel een nestkast die in 2016 een
helft wordt dan eerst uitgeschakeld voor een soort reset met
succesvol broedgeval bevatte? Jammer, een gemiste kans, want tragegolf slaap waarbij de spieren niet verslappen, terwijl de
met zo veel bezoekers die vaak niet veel weten over de vogels alerte rechterhelft - verbonden met het linkeroog(!)- het afdrijin kwestie was er een mooie mogelijkheid velen te informeren ven, de wind en omgeving in de gaten blijft houden waarna
over onze vogel. Gelukkig konden we die gemiste kans enigs- weer omgeruild met de rechterhersenhelft. Bij ons is een power
zins goedmaken met Facebook. Ten tijde van dit schrijven
nap een heel kort slaapje van een kwartier precies genoeg om
wordt de pagina gevolgd door maar liefst 800 mensen! En
je energie weer op te laden. Bij vogels gaat alles sneller.
leuk dat, ondanks dat de vogels niet helemaal meewerkten, de
De gierzwaluw scoort hoog met vliegtuigaanvaringen omdat ze
sporadische bezoeken van de gierzwaluwen in de nestkast toch hoog vliegen. Zo is in Israël 10% van de botsingen met vogels
veel mensen weer enthousiast gemaakt hebben voor de vogels. een gierzwaluw, blijkt uit onderzoek van veerresten. In een
Voorjaar 2017 bezocht Jochem een workshop over de verande- vliegtuigmotor werd in New York een ring van een gierzwaluw
uit Nederland gevonden. Luit Buurma hield bij de luchtmacht
ringen in de wettelijke bescherming van Gierzwaluw en
met behulp van de radar vogel- en vliegtuigbewegingen in de
Huismus als gevolg van de Nieuwe Natuurwet. Deze kennis
gaten, want komt de vogelmassa tijdens vogeltrek boven een
werd met het bestuur gedeeld en een korte samenvatting werd
kritische grens, dan wordt dat luchtruim tijdelijk gesloten. In de
op onze website geplaatst.
over de top film 'Topgun' zie je bij hoge snelheid de vleugels
Hans en Jochem namen in het kader van het Nul op de Meter
van de F14 Tomcat straaljager naar achteren gaan, zodat er
project deel aan het overleg van het kennisplatform Natuurminder weerstand is. Iets wat de gierzwaluw ook doet door de
inclusief Renoveren. Er gebeurde weer van alles rond dit
vleugel hoek te veranderen waardoor kleine tornado's ontstaan
project waarbij ook allerlei ingrepen en correcties nodig waren. die de vogel optillen. Een alerte insectenjager met razendsnelle
Het blijft een zorgenkind waar we ons voor zullen blijven
plotselinge wentelingen om insecten uit de lucht te happen, hij
inzetten.
kan zelfs even op zijn rug vliegen. Demonstratie vluchten van
het Strizhi (=Swifts) Aerobatic team met de in luchtgevechten
Tot slot zijn we blij en trots dat we dit voorjaar als vereniging
voor de eerste keer een workshop 'Lokken met Geluid' hebben extreem wendbare MIG 29 als die op de voorplaat zijn weliswaar spectaculair, maar uit oogpunt van milieu en verstoring
kunnen organiseren. De belangstelling was overstelpend
zeer verwerpelijk (net als de acties van een F16, die boven
met ca. 80 deelnemers. De workshop werd in twee sessies
Werelderfgoed Waddenzee de mooie luchten openscheurt).
gegeven in het Groene Huis in Amersfoort en stond onder
Met een blauwe gestileerde gierzwaluw op boven- en onderde deskundige leiding van onze voorzitter Hans Willemsen
kant kunnen deze MIGs niet tippen aan de aerodynamisch veel
en onze Amersfoortse enthousiastelingen Jos Hoekstra en
verfijndere gierzwaluw die ze bombastisch nabootsen met hun
Hans van Paddenburgh. Hoe mooi zou het zijn als in dit
gewicht van 18000 kg (GZ: 40 gr) en een
broedseizoen door het goed lokken van gierzwaluwen het
vleugel spanwijdte van 11 m (GZ: 45 cm). MIGs vliegen tot
aantal bezette nesten flink gaat toenemen.
een hoogte van 18 km en gaan sneller dan het geluid met een
maximale snelheid van 2445 km/u. De fijn gegolfde oppervlakte
van de GZ vleugels is echter veel ruwer is dan van gladde
vliegtuigvleugels. De ribbels van de sterke, harde schachten
van de handpennen, die nodig zijn voor de stuw- en draag2018 - 1
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kracht, verstoren in glijvlucht niet de aerodynamica op het
vleugeloppervlak zoals dit bij een vliegtuig wel zou gebeuren.
De GZ vleugels kunnen gelijkmatige gelaagde stroming voortbrengen vanaf de voor- naar de achterrand om zich te ontwikkelen tot turbulente stroom die hem extra stijgvermogen geeft.
De constante GZ kruissnelheid (rond 36 km/u, 10 m/s)
zorgt daarbij, dat de verhouding van de gelijkmatige lage
luchtstroom die om de vleugel blijft liggen en de lucht-weerstand (drag) ideaal is. Condensstrepen zul je alleen toevallig
zien achter een gierzwaluw. Want hoewel deze straaljagerzwaluw onhoorbaar tot wel 111 km/u in horizontale vlucht kan
vliegen, laat hij geen hitte achter. Omdat hij altijd in de lucht
is vliegt een GZ op eigen kracht in anderhalf jaar de denkbeeldige afstand van de aarde naar de maan (gemiddelde afstand
= 384.450 km)! Grove berekening zou zijn: snelheid 30 km/u
x 24uur x 365 dagen= 262.800 km per jaar (denkbeeldige
afstand van 6 x rond de aarde!). De Russische naam Strizhi
heeft ook een schrille klanknabootsing van het gierzwaluwgeluid in zich, dat in schril contrast staat met het oorverdovende
lage straaljagergeluid (120 dB op 100 m) waar de gierzwaluw
geen aandacht voor heeft, ook niet voor de ongehoorde snelheid die hij niet kan bevatten. Zo reageert hij ook niet op een
slaande kerkklok (>100dB) waar zijn nest naast ligt! Wel horen
maar niet luisteren.....Oost-Indisch doof of iets dergelijks? In
tegenstelling tot de dove rockstar herstellen de platgeslagen

trilhaarcellen bij gehoorbeschadiging wel bij de GZ. Gierzwaluwen kunnen slechter horen in lawaai dan mensen. Ze zijn
vooral ontvankelijk voor toonhoogte van eigen geluiden (tussen
4-7 kHz), die ze door hun grotere gehoorscherpte en snelheid
van verwerken veel gedetailleerder horen dan wij. Bij vertraagd
weergeven krijg je denk ik een beter idee van wat zij horen.
Misschien verwerken GZ tijdens hun 'screaming parties' ook
het Doppler effect sneller als ze vlak langs de huizen scheuren (weerkaatsing geluid hoog/laag = dichtbij/verderweg van
muur). Bij de windtunnel van de TU Delft ontmoette ik David
Lentink in 2007, die mij inspireerde met: 'Hoe gierzwaluwen
hun glijvlucht beheersen', en in 2014 met 'Gierzwaluwen in
glijvlucht kunnen een gelijkmatige gelaagde stroming over
ruwe vleugels voortbrengen'. In de windtunnel houdt David een
elektronische buisstethoscoop in de luchtstroom langs de handpennen van een geprepareerde vleugel, die een specifieke fluittoon geven van 1010 Hz. bij een windsnelheid van 36 km/u, die
gelijk is aan hun kruissnelheid. Leuk, maar voor de gierzwaluw
is het vliegen geen fluitje van een cent, want dit gaat helaas
door onverwachte obstakels niet meer zonder slag of stoot!
Zie video fluiten op : https://doi.org/10.1371/journal.
pone.0099901.s003
Evert Pellenkoft

REGIONIEUWS
De Wilde Stad
Het boek van de natuurfilm over Amsterdam: 'De Wilde Stad'
bevat vele verrassende foto's met bijzondere camerastandpunten, zoals deze onderstaande foto van een aanvliegende gierzwaluw. De tekst bij de foto is 'Gierzwaluw keert met zijn
krop vol insecten terug bij zijn nest in de Oranjekerk in de
Pijp'. Met krop wordt natuurlijk keelzak bedoeld. Dit foutje
kon helaas niet meer voor de 2e druk worden gecorrigeerd.
Een gierzwaluw heeft geen krop maar een keelzak waar hij
met veel speeksel met de achterkant van de gekartelde tong
insecten voor zijn jongen induwt. Een vogelkrop zit veel lager.
Het is een gespierde uitstulping van de slokdarm in de borst,
zoals bij duiven voor tijdelijke voedselopslag met voorvertering.
Zodra de geslachtsrijpe gierzwaluw bij ons arriveert worden
door hormonenwerking de (gekrompen) geslachtsdelen groter
en zwellen de speekselklieren langs de tong op.

De andere foto toont het bevroren moment dat de gierzwaluw
zijn poten strekt en verticaal remt om in een oogwenk de nestkastopening achter een galmgat in te schuiven. In de propvolle
keelzak zijn honderden levende insecten aaneengekleefd als
voedselbal.
Fotograaf Frans Lemmens schreef me over deze opnamen: 'Om
de foto’s te maken hebben mijn partner Marjolijn van Steeden
en ik twee dagen, elk tien uur, afwisselend op de ladder gestaan
in de Oranjekerk, jou waarschijnlijk niet onbekend. De flits met
kabel en camera had ik in het gat naast een nestkast gemoffeld.
Verder ook wat geluk nodig natuurlijk'. Bedankt Frans en
Marjolijn! Op de kaft van het boek staat een slechtvalk met
erachter de Westertoren. Afgelopen zomer zag ik in de avond
vanaf mijn dak enkele malen een slechtvalk vanaf de toren op
duiven én gierzwaluwen jagen....
Evert Pellenkoft
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IJzendijke

Het resultaat in 2017 was 30 bezette broedplaatsen.

Gierzwaluwen in IJzendijke (gemeente Sluis)

Tevens zijn leden van de VWG in 2015 ook bezig geweest aan
de NH Kerk in IJzendijke om gierzwaluwnestkasten te monteren, maar daar zijn nog geen broedresultaten te melden.

Op 9 april 2014 zag Jan Spinnewijn van de lokale VWG
’t Duumpje dat een aannemer in de Kleinejonkvrouwstraat,
Laurijn -en Schutterstraat onder de dakgoten een strip aan het
monteren was. (Foto 1). 'Dat komt niet goed', dacht Jan.
‘s Middag liep er
een opzichter van de
woningbouw rond
die hij aansprak. Zijn
vraag was: 'Weet je
wel dat je fout bezig
bent?' Het antwoord
was: 'Ja, één bewoner heeft last van
Foto 1: strippen worden gemonteerd
vogels.' Ook na een
stevige discussie lukte het niet om die opzichter er van te overtuigen om te stoppen. De volgende dag nam Jan contact op
met Marleen Andriessen van GBN, die vele tips gaf. Daarna
nam Jan contact op met de woningbouw waar een telefoniste
hem boos te woord stond: 'Dat wij er helemaal niks mee te
maken hadden. Wij regelen zelf wel onze zaken.'
Toen maar eens gebeld met een collega van de VWG, Herman
van den Voorde. Hij wilde wel helpen, waarna alles nog eens
goed bekeken werd. Gierzwaluwbescherming stuurde twee
mensen vanuit Amsterdam die speciaal zijn komen kijken.
Vervolgens werd er verder weer samen met de collega de correspondentie gedaan naar de woningbouw. Daarna liep het
goed en zijn de strippen op hun advies verwijderd, maar voor
enkele vogels was het te laat.

Foto 4: de NH kerk wordt onder handen genomen

In 2016 was de Finlandstraat in Oostburg aan de beurt. Hier
werd de hele straat gesloopt en nieuwbouw gepleegd. De vervangende nestkasten konden niet meer op dezelfde plek worden
aangebracht. De goten zaten te laag. Een bevredigend resultaat
werd gevonden door op de noordelijke kopse kanten van de
straat nestkasten aan te brengen.

Foto 5: Finlandstraat in Oostburg

Foto 2: te laat voor deze vogel

Het jaar er op moesten er in de Laurijnstraat goten vernieuwd
worden. Dit keer werd alles tijdig met de opzichter van de
woningbouw bekeken en is er een goede oplossing gevonden.
Foto 3: de oplossing
voor de goten in de
Laurijnstraat
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In 2017 werden in Breskens in de Sportlaan huizen afgebroken
en de nieuwe huizen kregen een aanpassing voor o.a. vleermuizen, mussen en gierzwaluwen.
Dit alles werd in samenwerking met de VWG ’t Duumpje gerealiseerd.
Bijdrage van Jan Spinnewijn (met foto's van Jan)
Foto 6: deze vogel heeft
een tweede broedsel in
2017 die de jongen voedt
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Natuurinclusief bouwen in Amsterdam?
In het NRC van 2 sept 2017 stond een artikel over natuurvriendelijk bouwen met relatief kleine en goedkope maatregelen als
het aanbrengen van neststenen voor huismussen en voor gierzwaluwen, kasten voor vleermuizen, het scheppen van leefmogelijkheden voor andere dieren en de aanleg van groene daken
en groenstroken.

het betrekken van burgers en richtlijnen aan bod. Het boek is
nadrukkelijk geen handboek, maar dient ter inspiratie en verkenning. De laatste tip is: hou vol, het is keiharde noodzaak.
Interessant voor beleidsmakers én anderen. Waarom gaat het
Amsterdams College niet bij deze stichting te rade? Uitvoeren
die motie! Als het lukt is er ook meer perspectief voor de gierzwaluw, vooral als er ook meer insecten door komen!
Evert Pellenkoft

Oisterwijk
Nog even en de gierzwaluwen zijn terug. Om vast in de
stemming te komen kunt u ons jaarverslag 2017 lezen.

Helaas staat onder de begeleidende foto dat dit een neststeen
voor mussen is (slordig van de auteur en 'vogelkenner' Kester
Freriks). In de Staatsliedenbuurt zijn 42 gierzwaluw- neststenen wel bezet door mussen en slechts één door de gierzwaluw,
misschien later meer. Dat dit 'Natuurinclusief bouwen voortaan
de norm is bij Amsterdamse nieuwbouw' is onjuist. In de goedgekeurde motie Boomsma 20 juli 2017 staat dat het College
zou moeten 'onderzoeken of en hoe (?) er structureel aandacht
kan komen voor het realiseren ervan en dit als voorwaarde
moeten opnemen bij de planvorming over nieuwbouw, bij de
renovatie van bestaande woningen en de (her)inrichting van
de openbare ruimte en daartoe een notitie moeten opstellen om
voor te leggen aan de gemeenteraad.'
Een uitermate vrijblijvende motie voor de bühne, want er
wordt niets van uitgevoerd. Gerard Schuitemaker heeft ervaren
dat dit voornemen in de praktijk totaal niet van de grond komt
bij nieuwbouw in de Houthavens! Onze werkgroep pleit al
jaren voor standaard inbouwen op geschikte plaatsen.
Bij gelegitimeerde vernietiging van nesten, zelfs in het broedseizoen bij renovatie, zijn 'mitigerende maatregelen': verzachten
of wegnemen van deze actie door alternatieven, een doekje
voor het bloeden en mosterd na de maaltijd. Bij mij nul op de
meter! Alleen bij inventarisatie, vastleggen en nieuwe nestplaatsen op de oude plek komen gierzwaluwen misschien op
die plek terug. Lichtpuntje is dat gierzwaluwneststenen en
-kasten langzaam aan meer gebruikt gaan worden.

De afgelopen jaren hebben we ons beperkt tot nieuwsbrieven.
In 2017 hebben we echter opnieuw een complete inventarisatie
van de gierzwaluw in Oisterwijk uitgevoerd en we vonden het
belangrijk deze resultaten goed op schrift te zetten. Vandaar
een uitgebreid verslag waarin u alles kunt lezen over de
inventarisatie (methode, aantallen, soort nestplaatsen etc).
Daarnaast vindt u ook informatie over onze andere projecten
zoals duurzame nestgelegenheid, het cameraproject en de
huiszwaluwtillen. In een extra hoofdstuk hebben we een en
ander over de nieuwe wet natuurbescherming op papier gezet.
Het jaarverslag is op te vragen via ons nieuwe mailadres:
zwaluwen@ivnoisterwijk.nl
Hannie Nilsen, namens Gierzwaluwwerkgroep Oisterwijk

Waddinxveen
Van mijn zus kreeg ik voor mijn verjaardag als verrassing twee
prachtige kussens. Die heeft ze zelf gemaakt met als voorbeeld
zomaar wat foto’s. Knap hè?
Groeten, Mariëtte Coppens

In het tweetalige boek 'Stadsnatuur maken. Making Urban
Nature' door Piet Vollaard ea, uitgever nai010 2016, wordt
opgeroepen tot het integreren van natuur in het ontwerp van
gebouwen en stedelijke buitenruimten en het geeft daarbij
praktische voorbeelden en ontwerphandreikingen met verhelderende illustraties met ook een pagina voor gierzwaluwen.
Natuur is een integraal onderdeel van een stedelijke organisme
en als zodanig van belang voor de leefbaarheid van de stad.
Natuurinclusief ontwerpen is een pionierspraktijk en is pas
recent onderdeel van de stadsplanning. De auteurs zijn lid van
de stichting De Natuurlijke Stad, een samenwerkingsverband
van architecten, biologen en stadsecologen met veel ervaring
in de praktijk en theorie van het natuurinclusief ontwerpen in
de stad. In het hoofdstuk 'beheer en beleid' komen politiek,
Gierzwaluwen bulletin
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Castricum
Het Huis van Hilde is het Provinciale Archeologische Depot
van de Provincie Noord-Holland en tevens archeologisch
museum. Het Huis is gebouwd in 2015 en staat aan de rand
van het dorp Castricum, op steenworp afstand van het station
en aan de rand van het Noord-Hollands Duinreservaat. Voor de
bouw is gekozen voor opvallende architectuur, met een grote
langgerekte kap die aan een prehistorische boerderij doet denken.
Marleen Andriessen werd benaderd door Theo Ploegaert met
het verzoek eens te komen kijken of er aan het Huis van Hilde
plaats gemaakt kon worden voor gierzwaluwnestkasten.
Ze gingen samen kijken. Het leek mogelijk. Na gesprekken
tussen Marleen Andriessen van het Gierzwaluw Platform
Noord-Holland en Erwin Castricum, beheerder van het Huis
van Hilde is toestemming verleend om aan de westzijde van
het gebouw onder de bekapping, maximaal 10 nestkasten voor
gierzwaluwen aan te brengen. Daarvoor zijn drie plekken aan
de stalen balken aangewezen, waar de nestkasten geen verstoring van de door de architect gewenste zichtlijnen opleveren.
Om de bouw en bevestiging van de nestkasten te realiseren is
een samenwerking opgezet tussen het Clusius College Castricum (een groene VMBO opleiding voor dier en zorg), leden
van de Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland, de gemeente
Castricum en Landschap Noord-Holland. De nestkasten zullen naar een voorbeeld van het Zeist 2 type worden gebouwd
en wel door de leerlingen van het Clusius. De gemeente Castricum stelt de benodigde hoogwerker ter beschikking om de
kasten op te hangen. Landschap Noord-Holland en het Huis
van Hilde nemen de kosten voor het bevestigen van de geluidsinstallatie om gierzwaluwgeluid te kunnen afdraaien en de
kosten voor een webcam op zich, om eventuele broedgevallen
via een beeldscherm aan het publiek te kunnen tonen.
Vanuit een eerder project te Egmond aan de Hoef zijn door
leden van de Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland twee
kant en klare nestkasten van het type Zeist 2 ter beschikking
gesteld. Om de beoogde 10 nestkasten op te kunnen hangen
moeten daarom nog 8 nestkasten van het type Zeist 2 worden
gemaakt.
De samenwerking maakt graag gebruik van het GBN projectfonds en heeft inmiddels € 500 aangevraagd en toegezegd
gekregen. Voor het eind van de maand april 2018 moet alles
klaar zijn.
Peter Mol, namens Landschap Noord-Holland
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Beek Ubbergen
Na een vergadering over gierzwaluwnestkasten op 15 november
loop ik langs de etalage van antiquariaat Van Hoorn in de
Houtstraat in Nijmegen. Ik was er al bijna voorbij, maar besloot
toch even in de etalage te kijken. Mijn mond viel open van
verbazing… Ik ben naar binnen gegaan en heb deze prachtig
ingelijste prent direct gekocht. Eenmaal thuis was er maar één
plek voor mogelijk: direct boven het bureau in de woonkamer,
met eronder en ernaast opgezette gierzwaluwen.
Het betreft overigens een prent van een gewone gierzwaluw
(Apus apus) en een alpengierzwaluw (Tachymarptis melba) van
de hand van Johann Friedrich Naumann uit 1905.
Jochem Kühnen

Gierzwaluwtoren in Oud Alblas
Op 10 februari jl. werd in Oud Alblas een gierzwaluwtoren
geplaatst. Een toren met ruimte
voor 44 nestkasten en aantal kommetjes voor huiszwaluwen. Dit
werd ons verteld toen Aart van der
Wal lid werd van onze vereniging.
Hieronder zijn relaas:
In 2012 bouwde ik een huiszwaluwtil in de tuin van ons toenmalige huis in Streefkerk. De til
raakte bezet en was toen de eerste
en enige bezette huiszwaluwtil in
heel West-Nederland. Toen dit
project afgerond was begon ik
mij te verdiepen in gierzwaluwen.
Tegelijkertijd liepen we rond met
verhuisplannen. We zochten een
meer vrijstaand huis met een grotere tuin.
In 2016 ben ik toch maar begonnen met het knutselen met hout en
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gaandeweg werd het een
gierzwaluwtoren. Toen
de paal bijna klaar was
vonden we ons huidige
huis in Oud Alblas waar
we de toren in onze
tuin plaatsten. De toren is dus geen vervanging voor verloren
nestgelegenheid of sloop. Ik heb de toren zelf ontworpen en
gebouwd en ook alle materialen heb ik zelf bekostigd.

Helaas ging het toen fout, er werd uitgegaan: 'als er niemand
verder naar kijkt, kunnen we onze gang gaan. We hebben een
werkprotocol en als we dat volgen kunnen we aan de gang.'
Waar ze geen rekening mee hielden waren de gierzwaluwen,
die blijven terugkomen naar hun oude nestplaatsen ongeacht de
pannen die dicht gespoten waren met PUR. Hierdoor kwam een
flink protest van omwonenden en vogelbeschermers op gang.
Nadat de gemeente en de andere belanghebbenden de hulp hadden ingeroepen van GBN kwam er schot in de zaak.
Wij waren daarom zeer blij dat Marleen Andriessen en Hans
Willemsen bereid waren om naar Drunen te komen om samen
met ons en de gemeente tot een goede oplossing te komen.
De oplossing is geworden om geen nestgelegenheid te maken
tussen de isolatieplaten en de pannen maar een totaal nieuwe
nestlocatie onder de dakgoten, wat voor de gemeente een
behoorlijke kostenpost werd door het plaatsen van 250 vervangende nestkasten. Hierdoor is ook het probleem van de oplopende temperatuur onder de pannen verleden tijd.

Aart van der Wal (Foto's van de auteur)

Drunen
Max Lips, een groot-industrieel ondernemer in Drunen, was
een verwoed verzamelaar van oude auto's met een eigen restauratiewerkplaats in een van de oude boerderijen tegenover
zijn woning. Na verloop van tijd werden er nog een aantal
woningen en schuren bij gekocht.
In 1970 besloot de dhr. Lips dat er fors geïnvesteerd moest
worden voor de stalling en het opzetten van een klein museum.
Anton Pieck kreeg de opdracht het museum te ontwerpen, een
groot gebouw, voor weinig geld. Het werd zonder enige vorm
van isolatie en duurzaamheid (van een gastekort en aardbevingen had men nooit gehoord) gebouwd.
In 1972 opende het voormalige Autotron Drunen. Na de opening ontdekten de gierzwaluwen dat het gebouw ook voor hun
een geweldige nestlocatie was. Binnen een paar jaar broeden er
een 80-tal paartjes en ze kwamen altijd trouw terug.
Het ene jaar wat minder en het andere jaar veel meer.
Na het vertrek in 1987 van het automuseum heeft de gemeente
Drunen alle panden aangekocht om de woonwijk Venne-West
verder te kunnen ontwikkelen. Op de parkeerplaatsen en het
groen kwamen huizen een aantal gebouwen werden afgebroken
en zo ontstond de huidige bebouwing waarin een cultureel centrum kwam, met zijn oude daken en slechte bouw nog steeds
een ideale verblijf plaats voor de gierzwaluw.
Nu in 2018 gelden er andere normen voor het energie gebruik
en veiligheid. De Raad van de gemeente Heusden (waar Drunen tegenwoordig onder valt) besloot tot een grondige renovatie in plaats van sloop van de gebouwen. De gemeente was
verplicht om bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
een ontheffing aan te vragen, na aandringen van ons, vanwege
de grote kolonie gierzwaluwen die er hun domicilie hadden.
Econsultancy kreeg de opdracht een ecologisch werkprotocol
te schrijven.
Gierzwaluwen bulletin
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Er komen nog goten onder de nestkasten.
Foto: Carla van Dijk

Ook nu nog
blijven er
geregeld kleine problemen
ontstaan die
allemaal
terug te voeren zijn naar
wat kost het
en wat is de
meerprijs.

Na de laatste strubbelingen afgelopen tijd is iedereen er van
doordrongen dat de gierzwaluwen binnenkort weer boven Drunen vliegen en kunnen we ze verwelkomen met een gedeeltelijke perfecte nestlocatie en een zeer goede tijdelijke opvang.
Maar deze tijdelijke opvang is in het voorjaar van 2019 ook
helemaal gerealiseerd.
Nogmaals onze dank voor het meedenken en het geven van de
nodige adviezen.

Leusden
In het vorige Bulletin beloofde ik een 'echte' foto van het
nieuwe stadhuis van Leusden te maken. Er waren er 32 inbouw
gierzwaluwkasten beloofd. Inmiddels zijn er 12 geplaatst.
Hieronder ziet u een deel van de belofte.
Fred van der Lelie
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Amersfoort
Vorig jaar werd er in Amersfoort weer geïnventariseerd, ook dit keer geïniteerd door
de gemeente en nu uitbesteedt aan bureau
Movares, adviseurs en ingenieurs. Dit heeft
een mooi rapport opgeleverd van de hand van
Gideon Vreeman: 'Verspreiding van de gierzwaluw in Amersfoort 2014-2017'.
Hieronder een deel van de conclusies. (Het
hele rapport (PDF) is op te vragen via de
redactie.)
Met de inzet van een grote groep vrijwilligers
(begeleid door de Gierzwaluw Werkgroep
Amersfoort), de resultaten van onderzoeken door professionele bureaus en individuele waarnemingen zijn er in de periode
2014-2017 in totaal 622 nestlocaties van de
gierzwaluw in Amersfoort gevonden. Van
het totaal aantal nesten bestaat 25% uit kunstnesten, 58% uit
natuurlijke nesten en 17% uit nesttype onbekend.
Waar voorheen nog geen onderzoek uitgevoerd was naar het
aantal broedparen in Amersfoort, geeft dit rapport voor het
eerst inzicht in de verspreiding van de gierzwaluw in een aanzienlijk deel van Amersfoort.
De broedplaatsen zijn niet evenredig verdeeld over de stad. In
grote delen van de stad, zoals vrijwel het gehele onderzochte
deel van Vathorst en Kattenbroek, zijn beduidend minder nesten waargenomen. De wijk Schothorst en de wijken Bergkwartier en Leusderkwartier kennen enkele straten waar aanzienlijke
aantallen gierzwaluwen broeden. Opvallend hierbij is de verdeling in type nesten ten opzichte van de leeftijd van de wijken.
In de oudere wijk het Bergkwartier valt op dat er in grote delen
van de wijk gierzwaluwnesten ontbreken en het grootste deel
van de nesten kunstnesten zijn. Daarentegen zijn er redelijk
wat plekken met relatief jonge bebouwing waar gierzwaluwen
met vrijwel alleen natuurlijke nesten zich hebben gevestigd.
Dit is het geval in onder andere Schothorst en Zielhorst. Met
name in het noordelijk deel van de wijk Schothorst is een
opvallend hoge dichtheid aan natuurlijke nesten aangetroffen.
Wat ook opvalt is dat, ondanks dat de kunstmatige nestgelegenheden in de wijken Nieuwland en Vathorst zich relatief ver van
de bekende broedplaatsen bevinden, ze in toenemende mate
ontdekt lijken te worden als nestgelegenheid.
Het aanbrengen van kasten in nieuwbouw heeft bewezen goede
kansen te bieden voor de gierzwaluw om zich te handhaven in
een omgeving die steeds minder 'oorspronkelijke' nestelmogelijkheden biedt. Dit is ook te zien in nieuwe gebouwen in de
omgeving van het Centraal Station, waar tal van ingemetselde
nestkasten bezet zijn.
Er lijkt in ieder geval nog meer aanbod van (op het oog)
geschikte bebouwing te zijn in delen van wijken waar nu nog
niets zit. Wellicht zullen deze op den duur ook gevonden worden door gierzwaluwen.
De gierzwaluw is een notoir lastig te tellen soort (voor zowel
de vrijwilliger als de professional) en het daadwerkelijke aantal nesten zal vermoedelijk hoger liggen dan het gevonden
aantal. Dit is onder andere afhankelijk van kennis en ervaring
van de waarnemer, de weersomstandigheden, de zichtbaarheid
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van gevels en daken, de dekking van
de gedane inventarisaties (80%) en de
mate waarin de gebieden zijn onderzocht. De inventarisaties zoals verricht
in 2014-2017 zijn zo goed als mogelijk
en volgens de geldende protocollen
onderzocht en daarmee is een eerste
stap gezet naar een betere bescherming
van de gierzwaluw.
De gegevens uit dit rapport vormen een
goede basis voor een verdere uitwerking van een soortmanagementplan en
gebiedsontheffing.
Voor ruim 600 gevonden nesten zijn de
locaties in kaart gebracht, waarvan een
groot deel is aangevuld met toelichting
en/of foto’s van de exacte plek in de
woning.
De populaire/potentiële nestlocaties
per wijk of woningtype zijn hiermee inzichtelijk geworden.
Ook kunnen de gegevens uit dit rapport worden ingezet bij de
communicatie naar burgers en bouwers. Hierbij weten we dat
nestkasten heel goed werken en gevonden worden. Dat is een
positief gegeven, aangezien de afhankelijkheid van kunstmatige
nesten in de toekomst mogelijk alleen maar groter wordt.

Voorburg
In de lokale krant van
Voorburg stond een
mooi portret van vogelen gierzwaluwbeschermer Martin van de Reep.
We kennen Martin door
zijn onvermoeibare
en hard noodzakelijke
inzet voor gierzwaluwen en huismussen in het project Nul op
de Meter / Natuurinclusief Renoveren. Het hele artikel kun je
hier lezen: https://www.hetkrantje-online.nl/nieuws/humaninterest/88784/-wie-is-vogelaar-martin-van-de-reep-

Midwoud
Onlangs bezocht ik de Open dag van het Vogelopvangcentrum
‘de Bonte Piet’ nabij Midwoud. Ik kocht daar, om het werk
te steunen, een grappige afbeelding van een gierzwaluw.
Het bestaat uit een patroon van spijkertjes met eromheen
gewonden, zwarte draadjes. Leuk om te zien en aardig om te
maken. Wellicht een idee voor ons als vogelbeschermers en
hun kinderen. Ook al moeten
we dan, in tegenstelling tot de
rappe gierzwaluw, aan de grond
blijven, met het winden van
de draadjes om de spijkertjes,
zwieren we toch een beetje mee
met de echte gierzwaluw, die zo
ontstaat. Doe u voordeel er mee!
A.L. Longayroux
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BUITENLAND
Katzenelson School met een muur waarin nestkasten waren
geplaatst die de leerlingen konden bekijken. We waren bij het
elektriciteitsbedrijf, the Israel Electric Corporation. Hier waren
een tiental nestkasten opgehangen. De Western Wall, de Klaagmuur, daar vlogen tientallen gierzwaluwen die tussen de stenen
hun nesten betrokken. Hier vlogen de niet broeders ook rond.

Israël, Tel Aviv

Gierzwaluwconferentie van 11 tot 16 maart 2018
Op 11 maart begon de 5e Internationale Gierzwaluw Conferentie in Tel Aviv. Ieder 2e jaar is er zo’n conferentie die uitsluitend en alleen over gierzwaluwen gaat. Er waren 20 landen
vertegenwoordigd door allemaal mensen die begaan zijn met
het wel en wee van de gierzwaluw.
Er werden talloze boeiende lezingen gegeven en trips gemaakt
om de voorjaarstrek mee te maken. Hieronder de ervaringen
van een van de deelnemers, Gerard Schuitemaker:
'Ik zou niet op het idee komen om naar Israël te gaan. Israëls
bestaan is een feit. Ik ben het met de politiek van het land niet
eens. Er zijn krachten die anders willen en die waren aanwezig
op deze conferentie.
De conferentie wordt elke twee jaar gehouden. Ulrich Tigges
heeft de eerste georganiseerd in Berlijn in 2010.

Foto: Uzi Paz

De excursies naar de Dode Zee: hier was een punt waar trekvogels gingen thermieken om vervolgens door te trekken naar het
noorden. We zagen zwarte ooievaars, ooievaars, buizerden van
verschillende soort, kraanvogels.
Opmerkelijk in Jeruzalem zijn de hoppen die in de tuinen en
parken foerageren. Ik bekeek een vogel van drie meter afstand
die een flinke naaktslak
doorslikte. Onze merels
en zanglijsters hakken die
eerst in brokken.

Tot slot: ik ben van mening
dat GBN aanwezig moest
zijn op deze conferentie.
Alleen in Nederland bestaat
De conferentie werd 's avonds geopend met een gezamenlijk
diner en een klezmerband. Yossi Leshem heette de deelnemers een organisatie die enthousiastelingen verenigt. In de
welkom namens de groep die deze conferentie had georganiandere landen zijn 'eenpitseerd.
ters' actief die interessante
Ik vind het idee om de gierzwaluw in te zetten als symbool
voor dialoog mooi. De vogel is van de mensen afhankelijk. De websites onderhouden. Het
duif is symbool voor vrede maar die redt zich overal. Gierzwa- voordeel van een vereniging is uitwisseling van
luwen worden direct getroffen door ingrepen in de bebouwing
ervaringen en binding. Dat
waar zij hun nesten hebben. De Jordanese generaal Mansour
Foto: Amnonn Hahn
is de meerwaarde die de
trof mij. Tijdens een wapenstilstand in Jordanië gingen soldaten samen met kinderen nestkasten maken voor gierzwaluwen. volgende keer in Spanje
De Boom van de Hoop
Hieruit ontstond dialoog met de vijandelijke soldaten. Mansour gepropageerd kan worden.
heeft initiatief genomen om naties en religies bijeen te brengen. We zijn in dat opzicht verDe insteek is dialoog met de Palestijnse Autoriteit en vertegen- der!'
woordigers van de Israëlische regering.
Gerard Schuitemaker,
We hebben een excursie gehad naar het ministerie van Binnen- Amsterdam
landse Zaken waar van munitiekisten nestkasten zijn gemaakt
met lokroep! Er zijn spanningen in het land met de Joden,
christenen, Armeniërs en Palestijnen. Yossi had de indruk dat
de spanningen toenemen.
We hebben het oogziekenhuis bezocht, Sint John of Jerusalem
Eye Hospital, daar was een boom met stalen gierzwaluwen.
De 'Boom van de Hoop' genaamd. Vervolgens een school, de
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Foto: Mark Coreth
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leefomgeving de lucht wijst. Ze omvatten 25 gierzwaluwkasten
die zijn geplaatst op de er tussen gelaste kastplanken met ook
enkele kasten voor zangvogels en insecten(!). Een oogstrelende
beeld in het park met als functie een veilige luchthaven voor
gierzwaluwen in de stad. Lijkt me voor iedere vogel wel
moeilijk om de juiste nestkast te onderscheiden. De achterzijde
op het Zuiden geeft schaduw en laat er (verkoelende) wind
doorheen stromen. Zijn schetsen worden werkelijkheid en laten
zien dat de gierzwaluwvormen er steeds anders uitzien als je er
langs loopt. Ik zou dit 7 meter hoge prachtontwerp best in het
echt willen zien met hopelijk invliegende vogels!
Evert Pellenkoft

Oxford, Swifts in a Tower
Een ontwerpwedstrijd voor een gierzwaluwtoren in 2017 was
een onderdeel van Oxford Swift City van de RSPB, een tweejarig gesponsord project om de kansen voor gierzwaluwen
te verbeteren en de gierzwaluw in de publieke belangstelling
te brengen. Het door het publiek gekozen winnend ontwerp
uit 30 inzendingen komt in Oxford University Parks. De
vleugelpunten van twee vliegende gierzwaluwen raken elkaar.
Ontwerper Jonathan Wheeler heeft zo getracht hun snelle
kruisboogvormen samen te brengen in een pijl die naar hun

Recente onderzoeken & artikelen
Gierzwaluwbescherming Nederland vindt het belangrijk om
haar leden op de hoogte te houden over onderzoek naar gierzwaluwen en hun ecologie. In het Gierzwaluwen Bulletin
publiceren we samenvattingen van (wetenschappelijke) artikelen en onderzoeken over gierzwaluwen en verwante soorten.
De standpunten in de artikelen en onderzoeken die we hieronder naar voren brengen komen niet noodzakelijkerwijs overeen
met de standpunten van GBN. De resultaten van de onderzoeken zijn voor rekening van de onderzoekers, de conlcusies uit
de literatuur zijn voor rekening van de auteurs in kwestie.

wen niet kritisch zijn ten aanzien van de leeftijd van de bebouwing waarin ze nestelen.
2. What makes Alpine swift ascend at twilight?
Novel geolocators reveal year-round flight behaviour
van Christoph M. Meier, Hakan Karaardiç, Raül Aymí, Strahil
G. Peev, Erich Bächler, Roger Weber, Willem Witvliet, Felix
Liechti (Meier et al) uit Behavorial Ecology and Sociobiology
(26 februari 2018), zie de download: https://link.springer.com/
article/10.1007/s00265-017-2438-6

Heeft u een interessant artikel of onderzoek gezien wat we in
het Bulletin kunnen vermelden? Tip s.v.p. de redactie:
redactie@gierzwaluwbescherming.nl.
1. De gierzwaluwen van Amersfoort zijn niet erg kieskeurig
(Straatgras 29 (2017))
van Mark Grutters, zie de download: http://www.hetnatuurhistorisch.nl/fileadmin/user_upload/documents-nmr/Straatgras/
Straatgras_2017/Straatgras_2017_1/Straatgras_2017_1_GIERZWALUWEN.pdf
Een kort artikel over gierzwaluwen in Amersfoort waarin een
verspreidingsonderzoek uit 2016 wordt toegelicht. Met meer
dan 30 vrijwilligers is meer dan de helft van Amersfoort onderzocht op nesten. Er werden 406 nestplaatsen in kaart gebracht.
De auteur vergelijkt de dichtheden van de nesten met vergelijkbare onderzoeken in Amsterdam (De Jong 2014) en Leiden
(Moerland 2012). De conclusie van de auteur is dat gierzwalu12

In dit onderzoek zijn 34 alpengierzwaluwen uit verschillende
broedkolonies in Baden (Duitsland), Lenzburg (Zwitserland),
Pirasali (Turkije), Tarragona (Spanje) en Sofia (Bulgarije) voorzien van een geolocator tag. Deze tag heeft gedurende een volledig jaar gegevens verzameld over het vlieggedrag. Het doel
van het onderzoek was om meer gegevens te verzamelen over
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het omhoog vliegen van alpengierzwaluwen in de ochtend- en
avondschemering (dawn en dusk ascents). De gegevens uit de
geolocators is vergeleken met metereologische gegevens. Uit
het onderzoek bleek dat de vogels twee keer zo vaak dawn
ascents doen (klimmen in de ochtendschemering) dan dusk
ascents (klimmen in de avondschemering), vooral wanneer de
atmosfeer rustig was gedurende meer dan 24 uur. Meier et al
vonden geen aanvullende argumenten voor de theorie van Dokter et al (2013) dat gierzwaluwen de klimvluchten gebruiken
om zich te oriënteren in het landschap. De theorie van Meier
et al in dit artikel is dat alpengierzwaluwen de klimvluchten
gebruiken zoals zangvogels de ochtend- en avondschemering
gebruiken voor het ‘dawn chorus’. Zangvogels gebruiken de
ochtend- en avondschemering om een partner aan te trekken
en een territorium te verdedigen. De theorie van Meier et al is
dat de klimvluchten bij alpengierzwaluwen op een vergelijkbare manier een sociale rol vervullen. Ze bepleiten aanvullend
onderzoek.

5. Volume-concentrated searching by an aerial insectivor,
the common swift, Apus Apus
van E. de Margerie, C. Pichot en S. Benhamou, gepubliceerd
in Animal Behaviour (februari 2018).
Download: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0003347217303974
In dit onderzoek is voor het eerst nagegaan hoe gierzwaluwen
zich door de lucht bewegen als jager. De onderzoekers hebben
met camera’s de banen onderzocht die gierzwaluwen gebruiken
om prooi te vangen. Het doel was om te onderzoeken hoe gierzwaluwen de meest efficiënte verhouding bereiken tussen de
energie die nodig is om te jagen en de opbrengst die het jagen
oplevert. Eén van de belangrijkste conclusies is dat gierzwaluwen terugkeren naar een gebied waar ze eerder jachtsucces
gehad hebben. In het onderzoek zijn mooie illustraties opgenomen van de paden die gierzwaluwen in de lucht maken tijdens
‘jachtvluchten’.

3. Assessment of Distribution and Abundance Estimates for
Mariana Swiftlets (Aerodramus Bartschi) via Examination
of Survey Methods
van Nathan C. Johnson, Susan M. Haig en Stephen M. Mosher,
stond in The Wilson Journal of Ornithology (maart 2017) en
4. Reproductive success of Mariana Swiftlets (Aerodramus
bartschi) on the Hawaiian island of O’ahu
van Nathan C. Johnson, Susan M. Haig, Stephen M. Mosher
en Jeff P. Hollenbeck, stond in het Journal of Field Ornithology (december 2017).
Twee korte artikeltjes over de bedreigde Mariana Swiftlet
(marianansalangaan/Collocalia bartschi), een soort met een

Mariana Swiftlet

Fotocredit: ©JackJeffreyphoto.com

zeer beperkte verspreiding in de Stille Oceaan die gebruik
maakt van echolocatie. De populatie Mariana Swiftlets op
O’ahu eiland in Hawaii is geherintroduceerd. Het broedsucces
van deze kolonie is bestudeerd om factoren te identificeren
die van invloed zijn. O.a. predatie door ratten is een probleem
voor deze vogels. Ook de verspreiding van de soort is verder
onderzocht omdat daar nog weinig over bekend is. Er wordt
geschat dat er zo’n 5.704 individuele vogels van deze soort
zijn, die broeden in 15 grotten op de Mariana eilanden (Guam,
Saipan, Aguiguan). De onderzoekers vermoeden echter dat de
populatie groter wordt geschat dan hij in feite is, waardoor de
beschermingsnoodzaak des te urgenter wordt.
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6. Dramatische afname vliegende insecten:
More than 75 percent decline over 27 years in total flying
insect biomass in protected areas
van Hallmann CA, Sorg M, Jongejans E, Siepel H, Hofland N,
Schwan H, et al. (2017) uit PLoS ONE 12(10), oktober 2017.
Download: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/
journal.pone.0185809
De afgelopen 25 jaar is driekwart van de vliegende insecten
uit ons landschap verdwenen. Dat blijkt uit Duits-Nederlands
onderzoek dat oktober 2017 verscheen in PlosOne. Vliegende
13

insecten zijn van groot belang voor ons ecosysteem: zij zijn de
bestuivers van een groot deel van de inheemse wilde planten
en vormen de voedselbron voor insectenetende vogels. Een zo
sterke achteruitgang kan dan ook niet zonder gevolgen blijven.
Het Nederlands-Duitse onderzoek baseert zich op insecten
verzameld met vallen in Duitse natuurgebieden. Omdat de
meeste van deze terreinen niet ver van onze grens liggen, mag
verondersteld worden dat de achteruitgang in ons land vergelijkbaar is. Objectieve data voor ons land ontbreken evenwel
vooralsnog. EIS Kenniscentrum Insecten werkt momenteel aan
het invullen van die kennislacune. De oorzaken van de sterke
achteruitgang van vliegende insecten zijn nog onbekend. De
intensivering van de landbouw en het daarmee gepaard gaande
gebruik van neonicotinoiden zijn bekende verdachten. Ook uit
recent onderzoek van EIS Kenniscentrum Insecten blijkt dat
onze traditionele landbouwgebieden grootschalige cultuursteppen geworden zijn waar slechts weinig insecten zich kunnen
handhaven. (bewerkt bericht van EIS Kenniscentrum Insecten,
oktober 2017).

SWIFTS
Spring comes little, a little. All April it rains.
The new leaves stick in their fists; new ferns still fiddleheads.
But one day the swifts are back. Face to the sun like a child
You shout, 'The swifts are back!'
Sure enough, bolt nocks bow to carry one sky-scyther
Two hundred miles an hour across fullblown windfields.
wereee swereee. Another. And another.
It's the cut air falling in shrieks on our chimneys and roofs.
The next day, a fleet of high crosses cruises in ether.
These are the air pilgrims, pilots of air rivers.
But a shift of wing, and they're earth-skimmers, daggers
Skilful in guiding the throw of themselves away from themselves.
Quick flutter, a scimitar upsweep, out of danger of touch, for
Earth is forbidden to them, water's forbidden to them,
All air and fire, little owlish ascetics, they outfly storms,
They rush to the pillars of altitude, the thermal fountains.
Here is a legend of swifts, a parable —
When the Great Raven bent over earth to create the birds,
The swifts were ungrateful. They were small muddy things
Like shoes, with long legs and short wings,
So they took themselves off to the mountains to sulk.
And they stayed there. 'Well,' said the Raven, after years of this,
'I will give you the sky. You can have the whole sky
On condition that you give up rest.'
'Yes, yes,' screamed the swifts, 'We abhor rest.
We detest the filth of growth, the sweat of sleep,
Soft nests in the wet fields, slimehold of worms.
Let us be free, be air!'

Meer dan 75 % afname in 27 jaar van de totale insecten biomassa
in beschermde gebieden

KORTE BERICHTEN
Dedemsvaart
Vanavond rond 18.45 uur zagen we 1 gierzwaluw boven ons
huis in Dedemsvaart vliegen. Na heel wat rondjes wilde hij
in een nestkast bij ons. Dat was duidelijk nestkast 30. Met
de ladder er bij om zo snel mogelijk die nestkast te openen.
Om 20.40 uur vloog hij naar binnen en op dat moment was er
ook een tweede vogel. Die gaf aan dat hij bij nestkast 23 naar
binnen wilde. Ook die heb ik geopend en nog voor ik van de
ladder was, was die hij/zij al binnen. Dus op 19 april 2018 al 2
gierzwaluwen binnen!!
Nog nooit had ik in 25 jaar al zo vroeg in de maand april een
gierzwaluw terug van de trek. Echt uitzonderlijk. Maar het was
dan ook uitzonderlijk warm vandaag.

So the Raven took their legs and bound them into their bodies.
He bent their wings like boomerangs, honed them like knives.
He streamlined their feathers and stripped them of velvet.
Then he released them, Never to Return
Inscribed on their feet and wings. And so
We have swifts, though in reality, not parables but
Bolts in the world's need: swift
Swifts, not in punishment, not in ecstasy, simply
Sleepers over oceans in the mill of the world's breathing.
The grace to say they live in another firmament.
A way to say the miracle will not occur,
And watch the miracle.
Van Anne Stevenson

Annie en Johan Tinholt
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MEDEDELINGEN

GBN VERTEGENWOORDIGERS

De informatie over de Algemene Ledenvergadering 2018 vindt
u dit keer op pagina 3.

Deze GBN-leden zijn aanspreekpunt voor regio informatie:

OPROEPEN
Vormgever gezocht
Na 16 jaargangen van het Gierzwaluwen Bulletin gelay-out te
hebben, stopt Fred van der Lelie na dit nummer met de vormgeving van het Bulletin.
Dat betekent dat er op zeer korte termijn iemand gezocht wordt
die dit leuke werk wil voortzetten. Per jaargang komen er twee
nummers uit. Het samenstellen gebeurt altijd in overleg met
de redactie. Wellicht kan de vormgeving naar eigen inzicht
ingericht worden. Als het u wat lijkt, schroom dan niet u aan te
melden bij de redactie. Fred is altijd bereid informatie te geven
over zijn werkwijze en het contact met de drukker. ( via: gbn@
hccnet.nl)
Het is sneller, efficiënter en goedkoper om informatie per email te verzenden dan per post.
Geef daarom uw nieuwe/huidige e-mailadres door aan:
secretaris@gierzwaluwbescherming.nl
De redactie is altijd op zoek naar kopij:
Wie heeft een ervaring, vraag, visie, misstanden, gierzwaluwgedicht, 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?
Reacties graag sturen naar de redactie of mailen naar
redactie@gierzwaluwbescherming.nl

LEDENMUTATIES
Periode 01-10-2017 t/m 31-03-2018
Nieuwe leden: 6
Bernsen B.; Hirschler T.; Maijer J. ; Muller Y.; Vnmw / Ivn Werkgroep Zwaluwen Wijk Bij Duurstede ; Wal, A. van der
Overleden: 1
Barendse
Q.C.
							
Opgezegd: 6

LID WORDEN
Als u gierzwaluwbescherming belangrijk vindt kunt u lid of donateur
worden van GBN door overmaking van de contributie of bijdrage
van € 15,- op Triodosrekeningnr. NL82 TRIO 0391 1161 42 t.n.v.
Gierzwaluwbescherming NL, onder vermelding van: 'lidmaatschap
'2018' of ‘donateur '2018’.
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
e-mail te geschieden bij de penningmeester.
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Plaats;

Vertegenwoordiger; Tel.nr.; Email; Disciplines

Amersfoort; C.F. 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;
ABDEFG
Blaricum; DA. Jonkers; 0355260456; dickjonkers@tiscali.nl;
ABG
Borne; GHPM. Smoors; 0742665048; g.smoors@kpnplanet.nl;
ABCDEFG
Brunssum; JGM. van Laar; 0455273211; hans.van.de.laar@ziggo.nl;
B
Bunschoten; W. Smeets; 0332983147; Smeets.foto@casema.nl;
BDEG
Dedemsvaart; J. Tinholt; 0523615321; tinholtmaas@gmail.com;
Echt; J. Vrehen; 0475482817; j.vrehen@ziggo.nl;
ABCDG
Eindhoven; F. P.M. Hijnen; ; fhijnen@gmail.com;
Epe; H. van Diepen; 0578615141; harryvandiepen@kpnmail.nl;
ABCDEF
Gouda; R. Schröder; 0653750654; robschroder2807@gmail.com;
ABDEG
Haarlem; H. Willemsen; 0642737748; hanswillemsen65@gmail.com;
ABCDFG
Harderwijk; JJ. Schröder; 0341416324; schroder.zoomers@caiway.nl;
BG
Helmond; J. van der Rijt; 0492534446; jvdrijt50@gmail.com;
ABG
IJlst; F.C. de Jong; 0615867016; f.dejong@ziggo.nl;
B,C,F,G
Krimpen a/d IJssel; NP. van Dam; 0180513975;
npvandam@kpnplanet.nl; ABCDEG
Meppel; H. Snel; 0522261879; snelhenno@gmail.com;
ABCDEFG
Mijdrecht; A. van Uchelen; 0297250163; uchelenad@gmail.com;
ABDFG
Nijmegen; FG. Wortelboer; 0637300092; rickwortelboer@gmail.com;
BCDEFG
Ouddorp; K. Tanis; 0187681045; k.tanis3@upcmail.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
Maarssen; JMW. Langenbach; 0638497474; jaaplangenbach@ziggo.nl;
BG
Zaanstad; A. van Poecke; 0646348625; vpoecke@gmail.com;
ABDEG
Antwerpen (België); J. Kempeneers; 0032476437199;
jupeke@hotmail.com; ABDFG
Essen (België); WA. De Bock; 0032 36674919;
wimmekedebock@telenet.be; ABEG
Heverlee (Leuven, België); LP. Arnhem; 0032 48663944;
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
evt. foute of onvolledige
gegevens; ook als u òp
of vàn deze vertegenwoordigerslijst wilt.
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Kunst en vliegwerk

