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Redactioneel
Niet alleen vogels vliegen maar ook de tijd. Gierzwaluwen
laten na hun vertrek een leegte achter waar we altijd even
aan moeten wennen.
Gedurende hun afwezigheid zijn jaarverslagen gemaakt.
Werkzaamheden aan nestkasten verricht. Of er is een
geluidsinstallatie of camera geïnstalleerd, kortom alles is
klaar voor het nieuwe broedseizoen.
De eerste gierzwaluwen zijn sinds mei op hun vertrouwde
nesten teruggekeerd. Ondanks het veel te koude voorjaar
zijn de eerste eieren gelegd en begint de broedperiode.
Er zijn echter ook verontrustende ontwikkelingen in de
bouwwereld gaande. In Nederland moeten duizenden
huizen energie neutraal gemaakt worden. Volgens het plan
Stroomversnelling. U leest hierover op pagina 3.
SOVON vertelt hoe MUS werkt en hoe wij als gierzwaluw
beschermer mee kunnen helpen om gierzwaluwen te tellen.
Er zijn ook weer leuke en minder leuke regio artikeltjes
opgenomen.Tot slot delen we u mee dat de landelijke
gierzwaluwdag dit jaar op zaterdag 27 juni in Amersfoort
is georganiseerd. Informatie hierover is bijgesloten.
Wij wensen u een heel boeiend gierzwaluwseizoen toe.
Veel leesplezier.

Bij: De voorplaat
Een lid van de vereniging ziet u hier
begin mei tijdens de IJsheiligen met
gure oostenwind, bij de nieuwe telpost
bij Breskens tellen; met een knipoog
naar het nieuwe GBN hesje (€5).
Evert Pellenkoft maakte deze compositie speciaal voor het Bulletin.
Op pag. 14 leest u meer over de telpost.

Bestuurslid: Jochem Kühnen, Goudenregenstr. 5, 6573 XN Beek Ubbergen.

Bij: Kunst en vliegwerk

Tel. 06 51914095. Email: kuhnenjm@hotmail.com

In Brehm's Tierleben uit 1882 (pag.
401) (Kampf zwischen Mauersegler
und brütendem Star).

Internet: http://www.gierzwaluwbescherming.nl
Lidmaatschap / donatie: zie pagina 15 onder: Lid worden.
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Hier beschrijft de auteur dat hij wel
6 keer een gierzwaluw uit een nestkast heeft gehaald
(!!!) omdat deze hardnekkig op zijn rug liggend met zijn
klauwen een spreeuwenvrouwtje bleef verdrijven. Het
gevecht ging over het nestmateriaal. Ook beschrijft hij dat
er na een gierzwaluwgevecht in de lucht een opengereten
gierzwaluw dood uit de lucht viel.
Rond 1930 verschenen er 4 insteekalbums tot lering en vermaak van de jeugdige plaatjesverzamelaar. Een uitgave van
Palmin, Hamburger fabrikant van margarine uit kokosvet.
De tekenaar kende vast de anekdote uit de populaire
Brehm, maar heeft uit onwetendheid ook de gierzwaluw
spreeuwenpoten gegeven. Duidelijk geen 'pootloze' Apus
dus en zonder indrukwekkende scherpe nagels. Dit is
plaatje 3 uit een serie van 6 over 'brutale uitvreters onder
de dieren', in die tijd werd er ook al met een kortzichtige
menselijke moraal geoordeeld over diergedrag.
Toepasselijk in het 2e Jaar van de spreeuw!
Evert Pellenkoft
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Van het bestuur:
renovatieproject 'Stroomversnelling'
Jochem Kühnen, bestuurslid
Aanleiding voor dit stukje van het bestuur zijn de verontrustende ontwikkelingen van project Stroomversnelling. Marjos
Moermans heeft ons hierop attent gemaakt en houdt ons op de
hoogte van de ontwikkelingen. Hierna leest u het begin van de
eerste (lange) mail rond dit onderwerp.
Stroomversnelling is de naam van een renovatieproject waarbij
zes woningbouwcoöperaties van in totaal maar liefst 110.000
huurwoningen de energierekening naar nul gaan brengen. Het
gaat hierbij vooral om woningen uit de jaren ’60 welke isolerende gevelbekleding over de bestaande gevel gaan krijgen en
een geïsoleerd dak met zonnepanelen over het bestaande dak.
Een mooi streven tegen klimaatverandering, maar potentieel
rampzalig voor in huizen nestelende vogels als Huismussen,
Spreeuwen en Gierzwaluwen.
In eerste instantie werd een angstaanjagend slecht in elkaar
gestoken activiteitenplan gelanceerd waarbij Huismussen in
plastic nestvoorzieningen boven op de nok zouden moeten zien
te overleven en Gierzwaluwen eveneens een plastic woning
toegewezen kregen. Vogelbescherming Nederland is aan tafel
gaan zitten met de betrokken partijen en heeft gelukkig betere
nestvoorzieningen in het vooruitzicht kunnen stellen.
Wat echter nog een lastig punt is, is de mogelijke overtreding
van de Flora en Fauna wet doordat werkzaamheden plaats kunnen gaan vinden in het broedseizoen. In de eerste, experimentele fase zijn woningen als voorbereiding al ‘dichtgepurd’ en
daarmee zijn de eerste Gierzwaluwen al voor een gesloten deur
komen te staan.
GBN zou haar leden graag dringend willen verzoeken de voortgang van dit project scherp in de gaten te houden.
Tabel:
Woningen Stroomversnelling (fase1)
Corporatie

n

Stad

Wonen Limburg
		
Stadlander
		
		
		
		
		
		
		
Lefter
		
		
		
		
		
Woonwaard
Tiwos
Portaal
		
		
		
		
		
		
		

38
58
26
71
24
24
76
24
53
181
120
22
16
36
168
24
453
167
109
131
96
115
120
444
181
404

Melick (a)
Nuth (b)
Oud-Vossemeer (a)
Tholen (a)
Poortvliet (a)
Scherpenisse (a)
St. Maartensdijk (a)
Starvernisse (a)
Sint-Annaland (a)
Bergen op Zoom (b)
Nieuw Buinen (a)
Stadskanaal
Nieuw-Weerdinge (a)
Emmen (a)
Groningen (b)
Hoogezand (b)
Heerhugowaard (a)
Tilburg (a)
Soesterberg (a)
Maarsen (a)
Arnhem (a)
Arnhem (b)
Soest (b)
Leiden (b)
Nijmegen (a)
Utrecht (b)

(a): eensgezinswoningen
(b): galerij/ portieken
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In deze tabel is weergegeven in welke plaatsen woningen gerenoveerd gaan worden in de nu lopende experimentele fase.
Woont u in een plaats die vermeld staat, neem dan contact op
met de woningbouwcoöperatie en vraag naar de adressen van
het in de tabel vermelde aantal woningen betrokken bij project
Stroomversnelling. Monitor vervolgens zo vaak mogelijk op
geschikte avonden (rustige weersomstandigheden) en noteer
de eventuele aanwezigheid van Gierzwaluwen en Huismussen.
Meld het via bhh@rvo.nl als het erop lijkt dat vogels zijn buitengesloten, dit betekent namelijk een overtreding van de Flora
en Fauna wet waar de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland) actie op dient te ondernemen.
Extra informatie:
• ontheffing voor dit project: https://goo.gl/A513b9
• Activiteitenplan kan opgevraagd worden bij de RVO op basis
van Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). WOB-verzoek
indienen: https://goo.gl/8Uuoer

Gierzwaluw de dupe van 'Stroomversnelling'
Begin Email van Marjos Mourmans van 10 april j.l.
'Dag mede-gierzwaluwbeschermers, Zwaluw Adviesbureau
werd om advies gevraagd door de bewoners van huizen met
gierzwaluwnesten in Oud Vossemeer, op Tholen.
Werkzaamheden aan de huizen zouden in het broedseizoen
worden verricht.
Aanvankelijk dacht ik: business as usual, even overleggen met
de woningbouworganisatie en de juiste oplossingen bespreken
die acceptabel zijn voor bewoners en woningbouworganisatie
en dan komt dat wel goed. Zo werden immers al duizenden
nestplaatsen behouden.
Maar op 1 april, nee geen grap, bleek dat die woningbouworganisatie beschikte over een ontheffing van de FF wet
verleend door de RVO.NL (Rijksdienst Voor Ondernemend
Nederland) voorheen de Dienst Regelingen. Men kon
gedurende het hele broedseizoen doorwerken en op 1 mei
ging men beginnen. Ik was verbijsterd en ging op onderzoek
uit samen met Loes Ambrosius, Jarno Beijk Bureau
Natuurinclusief, en de vogelwerkgroep van Tholen. ...'
Deze mail zorgde voor een flink aantal reacties, die (nu nog
voortdurende) discussies losmaken. Ook op www.gierzwaluwbescherming.nl kunt u meer rond dit onderwerp lezen.
Op deze blog wordt u op de hoogte gehouden van de nieuwste
ontwikkelingen: http://www.uitgeverij-ambrosius.nl/www/Blog/
Blog.html.
Binnenkort (7 juni) gaat vroege Vogels ook aandacht besteden
aan Stroomversnelling.
De redactie.

Dichtgepurd dak
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nestkasten in combinatie met lokgeluiden.

Trudy du Chattel, secretaris

Marleen en Hans hebben verschillende bezoeken gebracht aan
woningcorporaties en gemeentes om te adviseren bij renovaties
dan wel sloop. In twee gevallen raadde GBN bij sloop
gierzwaluwtillen aan. Broedseizoen 2015 zal uitwijzen of dit
het gewenste resultaat oplevert.

Het bestuur kwam zoals gebruikelijk in deze periode vier
keer samen. Op de ALV in Vught in juni 2014 werd Hans
Willemsen tot voorzitter benoemd ter invulling van de
vacature die sinds juni 2013 bestond door het vertrek van
Rick Wortelboer. Ter aanvulling van het bestuur werd Jochem
Kühnen benoemd tot algemeen lid van het bestuur. Zo is het
bestuur nu weer op sterkte.
Als speerpunten voor de lopende periode werden de
verbetering van de website, de koppeling van de nestgegevens
van het cameraproject aan de SOVON database en meer
informatie uitdragen in de vorm van publicaties en contacten
met organisaties als VBN en SOVON geformuleerd. En tevens
was stroomlijning van de administratie een doel. Aan deze en
andere punten heeft het bestuur in de afgelopen periode hard
gewerkt.
Sinds 1 januari van dit jaar is onze website, geheel in een
nieuw jasje, online gegaan. De opbouw van de website is
volgens de laatste trends en technieken opgezet. De website
is dynamisch, dat wil zeggen dat er regelmatig foto's,
nieuwsfeitjes of andere wetenswaardigheden worden geplaatst.
De reacties op de nieuwe website van leden en niet-leden zijn
heel positief. Hans Willemsen is de functioneel beheerder van
de site, hij en Jochem verzorgen de Facebook pagina.
Onze leden die deelnemen aan het cameraproject hebben voor
het eerst hun gegevens over het broedseizoen 2014 ingevoerd
in de speciale nestkaart light voor gierzwaluwen, die SOVON
in samenwerking met GBN in de eerste helft van 2014 heeft
ontwikkeld.
Onze mobiele geluidseenheden zijn in 2014 ingezet in Vught
en Zaandam. Jochem is de coördinator voor de toewijzing
en distributie van deze apparaten. De distributie levert nog
problemen op vanwege het vervoer. We werken aan een
oplossing.
De werkgroep nestplaatsbescherming (Marjos Mourmans en
Jan André de la Porte) heeft zich er in samenwerking met het
bestuur voor ingezet om de aanpak van de monitoring van
gierzwaluw-nestplaatsen effectiever te maken. Jochem en
gierzwaluwwerkgroep Oisterwijk hebben daarvoor gegevens
over invliegtijden aangeleverd. Dit alles heeft geresulteerd
in een aanpassing van de aanbevolen monitoringstijden in
de nieuwe Soortenstandaard Gierzwaluw die begin 2015 is
verschenen.
Op verzoek van tellers heeft GBN hesjes met als opdruk
Gierzwaluwbescherming.nl laten maken. Uit de bestellingen
blijkt dat veel leden daar blij mee zijn. Met een subsidie
uit het IJsvogelfonds werd in nauwe samenwerking met
Vogelbescherming Nederland een fraaie poster ontwikkeld, die
we u digitaal kunnen toesturen.
De Cd’s met gierzwaluwgeluiden vinden nog steeds veel
aftrek. Er werden veel minder huifjes verkocht dan voorheen.
Dit komt, doordat we er scherp op letten of het wel
verantwoord is om er gebruik van te maken. In vele gevallen
besluiten de aanvragers uiteindelijk over te stappen op
4

Meer dan anders werd door of via GBN het Handhavingsteam
van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ingeschakeld om bouwers, woningcorporaties, een vogelopvangcentrum en particulieren over de streep te trekken om de juiste
acties te ondernemen. De mensen van de RVO waren erg
behulpzaam.
Ook in 2014 waren Trudy en Marleen op beide dagen van de
Dutch Bird Fair actief. Opnieuw waren Hans van Paddenburg,
Jos Hoekstra en Jochem Kühnen bereid om ons een dag te
helpen. We waren erg blij met hun enthousiaste hulp. Het bleek
dat we nog
veel werk moeten verzetten om de gierzwaluw meer bekendheid te geven. Ook op de Sovon-dag waren we aanwezig. Op
deze dag krijgen we meer gerichte vragen en dat is prettig.
Voor wat betreft de financiële positie is het boekjaar 2014
eindelijk weer met een positief resultaat afgesloten. Het is
absoluut niet de bedoeling om een winstgevende organisatie
te zijn, maar de vereniging moet wel kostenneutraal werken
en daarbij ook weer een redelijke financiële buffer opbouwen
om uitgaven te kunnen doen in het kader van de bescherming
van de gierzwaluwen. Gelukkig is deze positieve weg weer
ingezet en wordt er door het voltallige bestuur een strakke lijn
gehanteerd in het kader van grote uitgaven. De penningmeester
is van mening dat de financiële situatie van de vereniging zich
flink heeft verbeterd.
Ten aanzien van de betaling van de contributies is ook in
2014 gebleken dat veel leden gelukkig correct en op tijd
hebben betaald, maar helaas moesten er ook weer veel
herinneringsverzoeken verstuurd worden. Het niet tijdige
betalen van de contributie is teleurstellend, want dat werkt
onnodig kostenverhogend voor de vereniging. De leden die
niet gereageerd hebben op het herhaalde betalingsverzoek zijn
onlangs uitgeschreven als lid van de vereniging.
Uit een steekproef onder de leden bleek dat het merendeel
positief staat tegenover de invoering van een automatische
incasso. Het voornemen was dat in 2014 in te voeren, maar
de administratieve voorbereidingen waren intensiever dan
ingeschat en daarom wordt dat in 2015 gerealiseerd. Benadrukt
wordt dat een automatische incasso alleen op basis van
vrijwilligheid zal gebeuren en dat niemand daartoe wordt
verplicht.
Het financieel verslag 2014 vindt u bij de uitnodiging voor de
komende ALV, die met dit Bulletin wordt meegestuurd.
Veel leden hebben, na vorige oproepen, hun emailadres
doorgegeven, maar er is nog steeds een groot aantal dat
dit niet heeft gedaan. Er zal worden nagedacht hoe we
deze leden daartoe kunnen bewegen, want ten aanzien van
het communiceren met de leden is email een snel en sterk
kostenbesparend middel.
Het aantal leden van GBNGierzwaluwen
per eind april 2015
bedraagt2015
381. - 1
bulletin

Gierzwaluw: de stand van zaken in MUS en
andere telprojecten van SOVON
Het Meetnet Urbane Soorten is gestart in 2007 om meer te
weten te komen over de landelijke aantallen, verspreiding en
trends van (algemene) stadsvogels. Van veel soorten in het
stedelijke gebied waren de trends tot 2007 minder betrouwbaar
en bij de gierzwaluw tastten we geheel in het luchtledige. De
beste opname van het aantal broedvogels is een nestentelling
maar dat is zeer arbeidsintensief. Wat heeft MUS ons tot op
heden gebracht voor de gierzwaluw.
Hoe wordt er geteld in MUS
MUS is een punttelling waarbij op de random aangewezen
8-12 punten elk 5 minuten worden geteld. De tellingen vinden
plaats in drie telperiodes en voor de gierzwaluw zijn de tweede
(15 mei-15 juni, vroege ochtend) en de derde (15 juni-15 juli,
avond) relevant. Alle vogels met terreinbindingen worden
geteld zonder onderscheid in gedrag, geslacht en dergelijke.
Alle vogels worden geteld, zowel hoog- als laagvliegende
gierzwaluwen. In de praktijk bleek het namelijk erg lastig
om voor tellers hanteerbare richtlijnen te geven voor het
onderscheid tussen beide. Mede hierdoor is de methode
veel minder geschikt voor het vaststellen van dichtheden of
absolute aantallen broedvogels. Er wordt immers een onbekend
contingent niet-broedende vogels meegeteld. Natuurlijk
worden punttellingen daarnaast in sterke mate beïnvloed door
toevaleffecten zoals weeromstandigheden en de kans dat een
aanwezige groep net wel of juist niet wordt waargenomen.
Door het grote aantal telpunten in MUS middelen deze
toevaleffecten gedeeltelijk uit, en door de langjarige reeks
die gaandeweg ontstaat zullen op termijn de trendmatige
veranderingen zichtbaar worden. Het mooie van MUS is ook
dat het laagdrempelig is, kost weinig tijd (1,5-2 uur/telling en
0,5 uur invoer/telling) en dat je mee doet in een groot netwerk
(750 deelnemers).
Resultaten MUS
De soort werd voor het eerst behandeld ooit in een
broedvogelrapport in 2012 (Boele et al 2014). In 2014 is de
gierzwaluw in MUS de op vier na meest getelde soort met
in totaal 25.051 ex waarvan 77% tijdens de 3e telling de
zomeravondtelling. Op ruim 7630 punten zijn in de afgelopen
jaren gierzwaluwen doorgegeven. In acht jaar MUS is de
trend licht afnemend. Veel soorten laten tussen hoog en laag
Nederland een verschil in trend zien maar bij de gierzwaluw
is dat vooralsnog niet het geval (figuur 1). Wat wel opvalt,
zijn de verschillen tussen jaren. Weersomstandigheden zijn
van invloed op de trefkans. Deze kunnen jaarlijks over de
telperiode wisselen en ook regionale verschillen zijn mogelijk.
Daarom adviseren we de waarnemers ook om zoveel als
mogelijk tijdens gunstige omstandigheden te tellen. Naast de
trend over acht jaar, voor de Gierzwaluw nog vrij kort, weten
we nu meer over de aantallen per type wijk. De aantallen per
punt is in het hoge deel van het land ruim een kwart hoger
dan in het lage deel. De afname manifesteert zich vooral in
de oude vooroorlogse wijken. In de naoorlogse wijken is de
trend stabiel (gesloten bouw) of licht toenemend (open), in
de overige wijken is de trend onzeker. Omdat de aantallen het
hoogst zijn in de oude wijken, drukt dit nadrukkelijk op de
totale populatie (Boele et al 2014).
Gierzwaluwen bulletin
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Figuur 1. De trend van de Gierzwaluw in Nederland in MUS in 200714 (jaarindexen met betrouwbaarheidsinterval).

Overigens zien we deze jaarverschillen ook bij de trends
in Groot-Brittannië http://blx1.bto.org/birdtrends/species.
jsp?&s=swift Denemarken http://www.dofbasen.dk/ART/art.
php?art=07950 en Duitsland http://hessen.nabu.de/projekte/
gartenvoegel/ergebnisse/?vogelart=Mauersegler&bundesland=
&ort=&jahr=2014 In Groot-Brittannië gaat het om een telling
van vliegende vogels via een transecttelling. Daarnaast is er een
pilot gaande met een 10 minuten-punttelling. In Denemarken
wordt een 5 minuten punttelling van vliegende vogels
gehanteerd vergelijkbaar met MUS. Bij onze oosterburen gaat
het om een tuinvogeltelling van 1 uur van vliegende vogels,
dus ook een soort van punttelling. Vogelbescherming, Sovon
en andere organisaties zijn dit jaar begonnen met de www.
tuintelling.nl en daar verwachten we ook interessante resultaten
van de Gierzwaluw.

Figuur 2. Verspreiding van de Gierzwaluw, gemiddeld aantal per punt,
in Arnhem in MUS 2007-14. De oude (volks)wijken springen er uit.
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Nestkaart-Light
In overleg met de Gierzwaluw Bescherming Nederland is
de invoer van nestgegevens voor de Gierzwaluw aangepast.
Vanaf 2005 zijn er 868 nestkaarten van de soort ingestuurd
(stand 14 april jl, jaarlijkse variatie 36-111) http://s1.sovon.nl/
nestkaart_kaart.asp?jaar=-1&perijaar=0&soort=Gierzwaluw de
gegevens komen vooral uit het midden en zuiden van het land.
Om trends te kunnen verklaren zijn de reproductiegegevens
belangrijk. Zeker met de populariteit van het gebruik van
cameranestkasten verwachten we een toename in het aantal
data. Ook oude data zijn zeer welkom en kunnen alsnog
worden ingevoerd in de nieuwe Nestkaart invoer.
Tot slot
Acht jaar MUS is voor de Gierzwaluw nog maar een korte
periode. Maar we zijn er van overtuigd dat we ook voor deze
soort met MUS op de goede weg zijn. Telprojecten in het
buitenland bevestigen die overtuiging. Samen met de andere
data en het onderzoek van de trek met geolocators zullen meer
geheimen van deze ‘duivelsvogels’ ontrafeld worden. Kijk
voor informatie over het stadsvogelmeetnet en deelname op
https://www.sovon.nl/nl/MUS
Jan Schoppers
Jan.schoppers@sovon.nl
Meetnetcoördinator MUS
Reactie van het bestuur:
We willen graag al onze leden uitnodigen om met MUS mee
te doen. Aanmelden gaat via de bovenstaande link. Daar is
ook te vinden welke postcode nog niet wordt geteld in de
eigen woonplaats. De telling vindt plaats binnen het gekozen
postcode gebied waarin door de computer een maximum
van 12 punten wordt aangegeven. Op deze punten telt men 5
minuten lang alle vogels die je ziet of hoort en die binding met
het gebied hebben. Vooral de 2e en (ochtendtelling) en de 3e
(avondtelling) is van belang voor het tellen van gierzwaluwen.
Maar natuurlijk wordt de eerste telling ook uitgevoerd. Als
veel van onze leden hieraan mee gaat doen dan wordt het
aantal getelde gierzwaluwen vanzelf een stuk hoger. Doen dus
a.u.b.! Alvast bedankt!

van de week uitvoeren. Het weer en wel of niet aanwezig
zijn als toevalsfactor wordt gedeeltelijk door veel telpunten
uitgemiddeld. Aantalsontwikkelingen worden beter zichtbaar
zegt Schoppers, Gierzwaluw in 2014 op de vijfde plaats van
meest getelde soorten op 7630 punten met 25000 exemplaren,
waarvan 77% op de derde telling. De trend is een lichte afname
na 8 jaar MUS tellen, echter een te korte periode voor goede
resultaten, en in de Vogelbalans 2014 met de broedvogelstand
in de afgelopen 10 jaar staat hij dan ook niet om deze reden.
Voor de echte 3 zwaluwsoorten ziet het er in deze periode
ook somber uit. Als je de absolute aantallen wil weten moet je
invliegplaatsen tellen wat echter zeer arbeidsintensief is en dat
is alleen plaatselijk gelukt en dan nog enkele tot vele missers
door wel of niet zichtbaar in verband met toegankelijkheid van
de locatie.
Wie de gierzwaluwen de laatste 40 tot 50 jaar boven zijn
woonplaats of de grote stad heeft gevolgd zal beamen dat
de grote aantallen (meer dan duizend in plaats van enkele
honderden) die nog in de jaren 70 aanwezig waren, sterk
verminderd zijn. Gierzwaluwen zijn in de vorige eeuw nooit
op grote schaal systematisch geteld en de MUS telling kent
voor deze bijzondere soort nog hiaten, vind ik. Als de mus en
de spreeuw op de rode lijst staan door halvering van aantal,
zal dat binnen dat criterium over een langere periode ook voor
gierzwaluwen in ons land moeten gelden. De biodiversiteit is
in Nederland nog maar 20% van het niveau van 1900! Bij een
insecteneter als de gierzwaluw speelt dit zeker een hoofdrol.

Aantekening bij 'Zo tel je gierzwaluwen'
Evert Pellenkoft
In de nieuwsbrief van SOVON van 2015-1 staat op pagina 10
een paginagroot artikel van Jan Schoppers met veel bekende
kost:

Zwaluwen van Gaast

De 3e MUS telperiode loopt van 15 juni tot en met 15 juli.
Het is de avondtelling en speciaal bedoeld voor soorten als
Gierzwaluw, Huiszwaluw en Boomvalk. Maar de andere
soorten tellen ook mee. Voor meer tellingen is geen animo.
Begin de avondtelling niet voor 19 uur en houd zoveel
mogelijk dezelfde starttijd aan als in de voorgaande jaren.
Zorg dat je telt bij droog weer en op een avond met weinig
wind. Bij de Gierzwaluw tel je zowel de hoog als de
laagvliegende vogels. Zie je dezelfde hoogvliegende groep
op meerdere telpunten geef deze dan alleen door bij het
dichtstbij gelegen punt. De avondtelling kun je op iedere dag

Op 12 maart schreef ik Theunis Piersma na zijn boek
'Zwaluwen van Gaast' gelezen te hebben. Het verhaal gaat
voornamelijk over de huiszwaluwen (die aan zijn huis in
Gaast nestelen), maar ook de gierzwaluw wordt beschreven.
Huiszwaluw en gierzwaluw jagen hoger dan de wendbaarder
boerenzwaluw en beide soorten overwinteren boven het Congoregenwoud. Bij huiszwaluwen bleek dit na veeronderzoek met
isotopen.
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Evert Pellenkoft heeft enkele opmerkingen gemaild naar
Theunis van Gaast n.a.v. zijn boek 'Zwaluwen van Gaast'.

Op pag. 128 schrijft u: bij mijn weten is alles wat in dit boekje
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staat waar... Ik heb echter een paar onjuistheden gelezen wat
betreft de gierzwaluwen.
Over Luisvliegen: in de steek zit waarschijnlijk verdoving en
bloedverdunner tegen kriebelen; ze hebben wel vleugels. Ze
maken vliegsprongen, soms verliezen ze deze vleugels.
De Alpengierzwaluw heeft een eigen luisvlieg C melba.
Stenepteryx hirundinis huiszwaluw luisvlieg heeft langere
vleugels, dan Crataerina pallida, de gierzwaluwluisvlieg.
Er zijn geen negatieve effecten van luisvliegen; waarschijnlijk
positieve effect in de zin van aanmaken antistoffen ...een
juveniele gierzwaluw heeft bovendien een bursa, een orgaan
om antistoffen aan te maken tegen ziekten.
GZ jagen als broedvogels ook wel laag (zie artikel Limosa 81
2008 Wetering en Jukema) bij u om de hoek. Ze hebben geen
lange tenen, maar vrij korte en krachtige tenen met enorme
nagels die ook een kameleon greep kunnen maken. Bij het
lopen of op zijn manier schommelend rennen is hij door
de korte tarsus en ingetrokken nagels een soort zoolganger.
Ze broeden als geslachtsrijpe vogel in het 3e of 4e jaar met
2 tot 3 eieren die ze bij slechte voedseljaren uit nest gooien.
Gierzwaluwen worden gemiddeld 7 jaar dus gemiddeld hebben
ze dan 3 nesten met eieren in hun leven.
Bij het opvangen van jongen verbaast het me dat u als
vogeldeskundige een insecteneter vlees geeft.
Een gierzwaluw is een insecteneter en zijn metabolisme is hier
volledig op ingesteld. Zonder dat je het ziet gaat er dan intern
heel veel mis bij de groei en ondanks het feit dat deze met
zwaar ondergewicht (36 g) is uitgevlogen kan hij makkelijker
worden gepakt of neerstorten door zwakte en verandering

van vlees naar insecten uit de lucht, maag- darmstoornissen,
groeistrepen (fault bars) in de veren van slechte kwaliteit die
uitvallen, waardoor de vogel het niet haalt! Op deze Duitse
website van dierenartsGZspecialist Christine Haupt staat alle
info: http://www.mauersegler.com/food.html?&L=l , zie ook
http://gierzwaluwbescherming.nl/
De vogels niet in de lucht gooien! Een gierzwaluw die gezond
is op de hand houden, hij begint dan te trillen en rond te kijken
en vliegt dan plots in rechte lijn vooruit en draait omhoog. Een
vogel die gewond of ziek is of nog iets te jong doet dit meestal
niet of stort neer (loslaten boven grasveld). Dit liefst in de
buurt van een kolonie met vliegende volwassen vogels bij een
grasveld, zij begeleiden hem dan naar boven. Ik heb dit zelf
meegemaakt.
Ik hoop dat u bovenstaande als positief commentaar ziet op dit
kritische en informatieve ervaringsboek Zwaluwen van Gaast,
dat de relatie mens en vogel vaak goed weergeeft. Ik heb het
met veel plezier gelezen. vrgr Evert
Al de volgende dag was zijn antwoord:
Geachte Heer Pellenkoft,
Hartstikke bedankt voor uw commentaar en reflecties op het
zwaluwboekje. Mocht ik de kans krijgen om in een herdruk
van de Nederlandse versie verbeteringen aan te brengen (ik
deed dat al taalkundig in de tweede druk van de Friese versie)
dan zal ik dat niet nalaten. Zoals met alles, is het een groot
leerproces, dat was het schrijven ook. Dank voor alle feedback,
ik stel het zeer op prijs. Met beste groeten,
TheunisApus apusGierzwaluw

REGIONIEUWS
goed aan doen het PUR te verwijderen. De ontheffing van de
Flora en Faunawet, om broedgelegenheid van de aanwezige
beschermde diersoorten te verstoren, moet zo snel mogelijk
worden ingetrokken.'

Volpurd nest

Oud-Vossemeer
Het ziet er niet best uit voor het project Stroomversnelling. Dit
megalomane project waar dit jaar 10.000 huizen bij betrokken
zijn in heel Nederland, en waar honderdduizenden woningrenovaties gepland zijn te volgen, heeft een pilot in Oud Vossemeer.
Op 20 maart 2015 zijn daar de dakgoten in de Burgemeester
Versluijsstraat dichtgepurd.
Een door ons geraadpleegd deskundige: 'Het is duidelijk dat
het activiteitenplan van het project Stroomversnelling aan
alle kanten rammelt. Ecologisch werkplan, monitoringsplan,
deskundigen, het is er allemaal niet. Stroomversnelling zou er
Gierzwaluwen bulletin
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Intussen mei 2015 is in de Burg.Versluijsstraat de hel losgebarsten. Elke avond voor het vallen van het donker verzamelen zich tientallen gierzwaluwen die wanhopig proberen hun
dichtgepurde nesten binnen te komen. Dit drama duurt tot het
donker is. Dan verdwijnen ze in de nacht …
Zwaluw Adviesbureau: 'De projectleider van Stroomversnelling, Tom Jongen, beaamt dat gefaseerd renoveren de bedreiging van de vogels zou verminderen. De daken zouden dan
buiten het broedseizoen en de rest van de woningen daarbinnen
gerenoveerd worden. Hij is echter bang dat dit niet geaccepteerd zou worden door de bewoners.'
De persvoorlichter van Stadlander verklaart desgevraagd niet
op de hoogte te zijn van deze problematiek. Ook al geeft hij aan
medeverantwoordelijkheid te zijn als woningcoöperatie.
Nadat op 20 maart de dakgoten zijn dichtgepurd in de Burgemeester Versluijsstraat, om gierzwaluwen en mussen te beletten
hun nesten te bereiken, is het werk wel stilgelegd, vanwege,
volgens Stadlander, onvoorziene tegenslag op bouwtechnisch
vlak.
(Vervolg op pag. 8 met het trieste gevolg van het project).
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ecologisch adviesbureau dat alsnog ingeschakeld was door de
aannemer. Het verhaal van de ecoloog klonk hoopgevend; er
werd geadviseerd over veel ruimte voor huismussen en het
plaatsen van zeven drie compartiment nestkasten voor gierzwaluwen. Ook zouden voorzieningen voor vleermuizen worden
geplaatst.
Begin november constateerde ik tot mijn frustratie dat er
vogelschroot was geplaatst bij de eerste woningen. De
aannemer was blijvend slecht bereikbaar en de opdrachtgever
wist niet veel meer over de hele situatie te vertellen. Volgens
hem zou het advies van het ecologisch bureau gevolgd worden.
(Vervolg pag.7)Uit een mail van Marjos Mourmans van 19 mei: Het contact met het adviesbureau was prettiger, daar kreeg
ik te horen dat nestkasten zeer binnenkort geleverd zouden
Waar iedereen al bang voor was, is gebeurd: de eerst slachtofworden en dat tijdens het ophangen (werken op hoogte) ook het
fers zijn gevallen in de Burg Versluijsstraat. Gisteren drie gieraangebrachte vogelschroot weer verwijderd zou worden.
zwaluwen, een lag er dood op de stoep en twee zaten klemvast
en dood tussen spleten van dakranden, met een totaal verbrijHalf december zag ik op weg naar huis de eerste twee
zelde vleugelkoppen.
nestkasten hangen. Twee stuks model Maastricht ( van het
Inmiddels vliegen er nu al meer dan 20 gierzwaluwen rond in
Zwaluwen Adviesbureau) precies op de plaats waar ik juli 2014
deze straat die in een eindeloze mantra tegen de dakranden
voor het eerst een gierzwaluw had zien invliegen. Ik had dit
blijven opvliegen, het is hartverscheurend. Het wachten is op
gefotografeerd. Diezelfde avond nog stond de bewoner van
de volgende slachtoffers.
betreffende woning bij mij voor de deur. Zij was onaangenaam
Bedenk dat wat nu gebeurt maar een miniem deel (10 huizen) is verrast dat er niet alleen twee nestkasten, maar ook nog een
van wat ons te wachten staat: in 2015 2000 huizen, in de jaren drie compartiment kast aan haar zijgevel was opgehangen. Ik
daarna 109 000 huizen en daarna volgen nog eens 4 miljoen
kon alles natuurlijk goed uitleggen, maar de boosheid door
huizen. En jarenlang zullen dit soort taferelen zich elk broedhet gebrek aan informatie vanuit de woningbouwcoöperatie en
seizoen weer afspelen en iedereen zal vergeten dat er ooit een
aannemer bleven.
Flora- en Faunawet was, die dieren rust en veiligheid bood in
Om het gebrek aan informatievoorziening wat te compenseren
hun meest kwetsbare periode.
stelde ik zelf een brief op met uitleg en gang van zaken en
Ik roep iedereen op om na te denken wat hij/zij kan doen om dit
stopte die in de brievenbussen van betrokken woningen.
te stoppen. Ik heb een ingedikte tekst gemaakt van wat er aan
de hand is. Wie hem hebben wil kan zich melden bij mij.
Rond diezelfde periode kreeg ik via de aannemer contact
met de projectleider. Hij vroeg zich af of 1 meter schroot
Compensatie voor verloren nestplaatsen in verwijderen akkoord zou zijn omdat dit werk met een ladder
uitgevoerd ging worden. Ik ben hier niet mee akkoord gegaan.
Beek Ubbergen
Aan de voorzijde kon toch gewoon met een hoogwerker
Eind oktober 2014 viel bij ons een brief in de bus over
gewerkt worden. Voor de achterzijde heb ik het wel
werkzaamheden aan de huizen in onze straten. In de straat
geaccepteerd omdat dat daar niet mogelijk was.
om de hoek nestelen veel huismussen en zeker één paar
Eind januari heb ik na het niet zien van verbetering van
gierzwaluwen. Ik heb de zender van de brief daar direct op
de situatie voor huismussen, de aannemer weer dringend
gewezen. Wat volgde was een soms moeizaam proces, maar
gesproken. Via het ecologisch adviesbureau kreeg ik te
met volgens mij uiteindelijk goede resultaten.
horen dat het vogelschroot aan de voorzijde was verwijderd.
Na het versturen van diverse emails en pogingen tot telefonisch Later kreeg ik dit ook van een bewoonster bevestigd. Aan de
contact heb ik een verzoek tot handhaving van de Flora en
achterzijde was dit niet mogelijk vanaf een ladder en dus niet
Fauna wet ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend
gebeurd. Al met al zijn er nu méér meters dak vrij gekomen
Nederland (RVO, email adres voor dit soort meldingen is
dus heb ik me hier maar bij neergelegd.
bhh@rvo.nl). Niet veel later werd ik benaderd door het
Ik ben benieuwd of de model Maastricht nestkasten dit jaar nog
worden bezet en hoor gelukkig nog steeds volop huismussen
tsjilpen als ik weer door de straat fiets.
Jochem Kühnen,
Beek Ubbergen, www.
xjochemx.nl

Foto's: J. Kühnen
Hopelijk vindt de oude
bewoner (r) de kasten (l).
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Ede
Gierzwaluwen krijgen nieuwe nestgelegenheid bij maalderij.
(Samenvatting van het Persbericht van 4 juni 2014)
Op vrijdagochtend 6 juni a.s. worden 16 gierzwaluwkasten
bevestigd aan de Maalderij te Ede. Doel is om bij de
renovatie in het verleden verloren gegane nestgelegenheid
voor gierzwaluwen met het aanbrengen van deze 16 kasten
te herstellen. Het initiatief gaat uit van Henk van Paassen,
stadvogeladviseur van Vogelbescherming Nederland in Ede en
lid van de IVN Vogelwerkgroep. Het project wordt mogelijk
gemaakt door bijdragen van VBN en een aantal bedrijven.
Aanleiding
Voordat de Concordiamolen in 2008/2009 werd verbouwd
broedden er gierzwaluwen in de gebouwen rondom
de Concordiamolen, waaronder de Maalderij. Sinds
de nieuwbouw is gerealiseerd hebben buurtbewoners
geconstateerd, dat de gierzwaluwen én de voor deze vogels zo
kenmerkende gierende vluchten zijn verdwenen. Maar door
diezelfde bewoners worden sinds kort weer groepjes gierende
zwaluwen in de buurt van de molen waargenomen. Dit maakt
het project ook kansrijk.
Project
Het doel van het project is om aan de noord- en oostzijde
van de Maalderij in totaal 16 gierzwaluwkasten op te hangen.
De kasten zullen met hulp van een hoogwerker onder de
dakrand van het gebouw bevestigd worden. Het project
wordt financieel mogelijk gemaakt door Vogelbescherming
Nederland (VBN) en ondersteund door de in de Maalderij
gevestigde bedrijven. Omdat de Maalderij onderdeel is van het
Concordiacomplex, zijn alle 16 gierzwaluwkasten geverfd in
een bij dit rijksmonument passende donkergrijze kleur.

De eerste kast wordt ceremonieel opgehangen
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Publiciteit
De lokale/regionale pers wordt bij het project betrokken. Het
officiële persmoment is de overhandiging en bevestiging van
de 1e gierzwaluwkast door een van de betrokken directeuren.
Contactpersoon: Henk van Paassen, stadsvogeladviseur VBN te
Ede. Tel. 06-13685805

Putten (uit de Puttenaer)
In 2013 heeft Woningstichting Putten een aanvraag bij de
gemeente ingediend voor het slopen van de panden 'Hoek van
Damstraat'.
Wanneer een dergelijke aanvraag bij de gemeente binnen komt,
is het gebruikelijk dat een ecoloog het betreffende gebied komt
onderzoeken. Zo voorkom je dat eventuele beschermde dieren
en of planten in gevaar komen tijdens het slopen en/of bouwen.
Na observatie tijdens de schemering in het voor- en najaar is
de conclusie getrokken dat er meerdere beschermde diersoorten
nestelden in en om de te slopen woningen.
'Er zitten gierzwaluwen, huismussen en dwergvleermuizen.
Dat zijn beschermde diersoorten. Daar moet rekening mee
gehouden worden .Inmiddels is de eerste stap ter bescherming
van deze diersoorten gezet. Er is tussen de woningen aan de
Garderenseweg en de Da
Costastraat een zes meter
hoge muur gebouwd met
uitschuifbare stenen. Dit kan
een nieuwe leefomgeving
worden voor gierzwaluwen,
vleermuizen en mussen.
Op de muur is tevens een
zonnecel geplaatst met een
mp3-speler die de lokroep
van de gierzwaluw uitzendt.
Dit omdat deze diersoort
erg honkvast is en dus
verleid moet worden om te
verkassen. Deze muur is een
unicum in Nederland. Er
zijn inmiddels dan ook al tal
van geïnteresseerden langs
geweest om de muur met
eigen ogen te zien.'
Foto: De muur met nestelkasten
voor dwergvleermuis, gierzwaluw en huismus. Het nieuwe onderkomen
voor de dierlijke bewoners van de te slopen panden.
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Amsterdam: Gierzwaluwbescherming in de
huidige tijd
De Gierzwaluwwerkgroep Amsterdam is al meer dan twintig
jaar actief. De groep heeft met wisselende ervaringen de
stadsdelen, woningcorporaties, bouwers en particulieren
benaderd. Wij hebben door onze aanpak de vogel 'op de kaart
gezet'. Wij konden niet weten wat dit, na jarenlange inzet, voor
gevolgen zou hebben. In het kort geef ik enkele resultaten
weer:

De renovatie werd stilgelegd tot september en een milieubureau
moest worden aangetrokken om alsnog een rapport op te
maken. Er is nieuwe nestgelegenheid aangebracht door
openingen onder de dakrand en het leggen van gierzwaluw- en
mussendakpannen.

1. Door de bekendheid is de bedreiging van nestgelegenheid
bekend bij veel bewoners. Die melden de bedreigingen, zoals
renovaties en onderhoudswerkzaamheden. Meestal gaat de
Werkgroep in gesprek met de opdrachtgever. Er worden dan
beschermende maatregelen genomen zoals het monteren van
nestkasten, het open houden van de openingen waar de vogels
gebruik van maken enzovoort. Ook wordt steeds gevraagd of
het werk buiten het broedseizoen gedaan kan worden.
2. De Werkgroep wordt erkend als kenniscentrum waar de
bouwers gebruik van kunnen maken. Het blijft noodzakelijk
om de (oude) Flora- en faunawet te volgen. Deze wet geeft
duidelijke richtlijnen! Er moet vooraf worden gemonitord
door een erkend deskundige (ecoloog, meestal van een
Adviesbureau) die adviezen geeft over de bescherming.
Verder wordt aangegeven dat na de renovatie vijf maal zoveel
nestgelegenheid wordt aangebracht (!!) als verloren ging. De
zogeheten Soortenstandaard van het Ministerie geeft dit aan.
3. De Werkgroep heeft contact gelegd met de Natuurorganisaties zoals Vogelwerkgroep Amsterdam, het IVN en
de KNNV Amsterdam. Hierdoor is er regelmatig overleg en
uitwisseling van ervaringen. Er zijn via onze Werkgroep leden
gewonnen voor deze verenigingen.
4. De Stadsdelen bleven niet achter. Jarenlang hebben wij
ondersteuning gekregen om nestgelegenheid in nieuwbouw te
realiseren en om bescherming van de soort inhoud te geven
door middel van aanscherpen van regels. Verderop ga ik hier
nog op in.
5. Landelijk is de gierzwaluwbescherming ontwikkeld. We
weten nu veel meer over deze soort. Bekend is nu dat de
vogels die (waarschijnlijk) niet broeden boven het IJsselmeer
overnachten op ongeveer drie kilometer hoogte en daar 's
nachts op vedermuggen jagen.

De foto is van het renovatieproject Wijttenbachstraat waar een
nestplaats is gevonden in een ventilatieopening.
Na overleg met de projectleider is besloten vijf nestkasten type
beugelkast toe te passen vanaf de plaats van de verdwenen nestruimte.

Wij werden benaderd door een bewoonster die meldde dat er
in de Wijttenbachstraat gerenoveerd zou worden. Er zat een
nest achter een ventilatiekanaal. In overleg met de corporatie is
vervangende nestgelegenheid aangebracht tijdens de bouw en
hierna zijn vijf neststenen in de gevel ingemetseld.
Wilt u meer weten?
Er zijn wandelingen in Amsterdam. U moet de fiets en een
veldkijker meenemen:
• 5 juni, 20.00 uur excursie in Oud-West door Gerard
Schuitemaker; start 1e Helmersstraat 106 en einde ongeveer
22.00 uur.
• 11 juni, 20.30 uur excursie in De Pijp door Thea Dammen;
start Oranjekerk.
• 26 juni, 20.30 uur excursie in de Jordaan door Evert
Pellenkoft start Marnixbad.
• 3 juli, 20.30 uur excursie Zuid; start Hygieaplein 1 door
Frans Levelt.

• 10 juli, 20:30 excursie Westelijke eilanden, Zeehelden- en
6. Er is een medewerker aangetrokken door de stadsdelen
Spaarndammerbuurt, start Barentszplein 7 door Gert de Jong.
om de broedplaatsen te tellen en in kaart te brengen. Hierdoor
wordt de bescherming verder uitgebreid, ook door de gemeente Namens de werkgroep, Gerard Schuitemaker
Amsterdam. Deze tellingen geven een beeld van het aantal
broedplaatsen en het gebruik van nieuwe nestgelegenheid.
Stadsdeel Centrum, West, Oost en Zuid is in kaart gebracht, zie
de kaart op: http://maps.amsterdam.nl/vogels/?LANG=nl.
De Werkgroep stuitte in 2014 op een grote renovatie in de
Niasstraat. De broedende gierzwaluwen hadden deels hun
broedplaats verloren en vlogen in paniek rond. De Werkgroep
probeerde overleg te hebben met de Woningcorporatie maar die
werkte eerst niet mee. Dit geval van overtreding is toen gemeld
bij het Ministerie van EZ, afdeling RVO (Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland).
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Gierzwaluwsucces in Uffelte

Ook aan het begin van de Lindenlaan zijn in 2007 twee
nestkasten geplaatst, waarvan er pas in 2014 één gebruikt werd.
In de Goorn, vlakbij het einde van de Lindenlaan, blijkt de
nood hoger. Hier werd in 2013 direkt gebroed in een geplaatste
nestkast. En zo kom het, kortom, dat we de laatste jaren 30 tot
36 paar gierzwaluwen in Uffelte hebben.

Uffelte is een esdorp in Zuidwest-Drenthe van krap 1500
zielen. Het is geen plaats waar je veel gierzwaluwen zou
verwachten, maar in 2014 hadden we 35 paar. In november
2010 meldde Fred van Vemden de eerste succesjes in dit
Bulletin en nu, vier jaar na zijn dood, lijkt het tijd voor een wat
Woningcorporatie Actium bezit de woningen in de
uitgebreider verhaal.
Veenbesstraat en de Lindenlaan waar de nestkasten en -pannen
In de jaren ’70 en het grootste deel van de jaren ’80 waren
zijn geplaatst. Een speciaal dankwoord voor de medewerkers
er geen gierzwaluwen in Uffelte. De soort verscheen in 1988
van Actium en hun huurders is hier dan ook op zijn plaats.
en in de jaren ’90 liep de stand langzaam op tot 11 paar
Hartelijk bedankt voor uw enthousiasme en gastvrijheid!
(Arend van Dijk, pers. med.). Ze broeden in twee kolonies:
Tot slot zijn hier enkele veldwaarnemingen.
in de Veenbesstraat en de Lindenlaan. Bij de bouw van de
Veenbesstraat, in 1972, bleef er soms ruimte tussen de muur
Op een avond in 2011 wees een bewoner van de Veenbesstraat
en de gevelpannen, waardoor de gierzwaluwen onder de
mij op drie gierzwaluwen die achter elkaar aanvliegend, met
dakpannen kunnen komen. In de Lindenlaan staat een aantal
ongeveer een meter tussenruimte, een nestkast binnengingen.
huizen uit 1948. De vogels broeden hier in de dakoverstekken, “Kijk,” zei hij, “de jongen gaan in de kast slapen.” “Daar heb
waar die toegankelijk zijn door kapotte of scheve dakpannen.
ik nog nooit van gehoord,” zei ik. “Volgens GBN doen ze dit
Voorts wordt aan het einde van de Lindenlaan gebroed onder
niet!” De man reageerde bescheiden. “Ik weet het ook niet.
de vorsten van 2 twee-onder-een-kap woningen. Helaas worden Misschien is er een andere verklaring.” Het jaar daarop zag
veel van de bovengenoemde nestplaatsen te warm en kunnen de ik zo’n zelfde ‘treintje’ van gierzwaluwen een andere kast
eieren er uit rollen. En Fred’s hart brak als hij de luidruchtige
invliegen, maar pas in 2014 kreeg ik overtuigend bewijs dat de
vogels, tevergeefs naar een nestplaats zag zoeken. Daarom ging jonge gierzwaluwen in onze kasten slapen. Jaarlijks probeer ik
hij aan de slag.
de witte kopjes van de jongen voor het vlieggat te tellen, maar
op 2 juli 2014 was ik te laat: er vlogen al jongen rond! In twee
kasten vlogen vier gierzwaluwen in om te gaan slapen en in
één kast zelfs vijf. De volgende avond telde ik in twee andere
kasten vier invliegers. Al deze vogels vlogen apart de kast in,
dus niet in ‘treintjes’. Misschien leren de jonge gierzwaluwen
hoe ze op de kast moeten aanvliegen door één van hun ouders
te volgen en kunnen ze het later zelf? Ik weet het niet, er kan
best een andere verklaring zijn. Komt u daarom zelf eens
kijken in ons mooie esdorp!

Uitvliegend jong

In 2003 zijn op twee woningen in de Lindenlaan in totaal 10
gierzwaluwpannen geplaatst. Het duurde tot 2009 voordat de
eerste pan bezet was en in 2011 werd een tweede pan bezet.
Waarschijnlijk is het voor de niet-broeders moeilijk om deze
pannen binnen te gaan. Ze proberen het zelden en ik zag een
poging hiertoe eindigen in een machteloos gespartel op het
dak. Nee, het grote succes kwam pas na de plaatsing van 32
door Gierzwaluwbescherming Nederland (GBN) ontwikkelde
nestkasten in de Veenbesstraat in 2007. In 2009 werd het eerste
nest gevonden, toen 5 nestkasten moesten wijken voor ramen.
Daarna steeg het aantal bezette kasten snel. Na een kleine
dip in 2013, werden in 2014 maar liefst 25 kasten door de
gierzwaluwen gebruikt (zie tabel)! Er wordt ook nog onder de
dakpannen gebroed, maar het aantal nesten verschilt sterk per
jaar.
Nestplaatsen Veenbesstraat
jaar/ broedplaats
onder dakpan
nestkast (n=27)
totaal		

2009
7
1
8

2010
3
5
8
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2011
8
13
21

2012
8
21
29
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2013
6
18
24

2014
1
25
26

Ronald Hoogenhout namens Vogelwacht Uffelte e.o.

Gierzwaluwtillen in Mijnsheerenland klaar
voor gebruik
Vandaag 16 april zijn 2 gierzwaluwtillen op hun definitieve
plek geplaatst door www.miecon.nl in Mijnsheerenland (gemeente Binnenmaas). Door sloop van huizen waarin de vogels
jarenlang broedden werd de gemeente Binnenmaas verplicht
compenserende maatregelen te treffen. Hiervoor werd Sjoerd
van der Zon van het bureau www.SAB.nl ingeschakeld. De
firma Miecon
ontwierp de tillen,
ze zijn gemaakt
van gestoomd 16
mm dik vurenhout
en bevatten ieder
42 houtbetonnen
neststenen. De tillen
wegen 800 kg per
stuk. Met een hoogwerker werden ze
van de oude - naar
de nieuwe plek in de
betonnen fundering
gezet, op steenworp
11

Tilburg
Gierzwaluwschimmenspel in de ‘top’gevel
Al enige tijd geniet ik uitbundig van de huis-, gierzwaluwen en
van de in mindere aantallen voorkomende boerenzwaluwen die
regelmatig rondvliegen in mijn woonwijk. Ook constateer ik dat
ze graag foerageren boven de aaneen geschakelde groene tuinreservaten. Op dit moment hebben zeven paartjes huiszwaluwen
een onderkomen gevonden onder het dakoverstek van verschillende woningen. Sinds vijf jaar is de huiszwaluw gevestigd in
onze wijk. Ze zitten bij één woning onder de dakrand. Voor het
eerst zijn twee kleinesten tegen elkaar aan gebouwd. Regelmatig zie ik de zwaluwen rondvliegen en tevens geweldige
vliegcapriolen uitvoeren tijdens het foerageren.
Maar broeden er gierzwaluwen in onze 'jonge' woonwijk?
Van gierzwaluwen is alom bekend dat ze > 80% van hun leven
alleen maar vliegen. Foerageren, slapen en zelfs paren doen ze
in de lucht.
Van huiszwaluwen wordt ook steeds meer gezegd dat ook zij
'vlieglustige' vogels zijn.
Foto: © Will van Berkel
afstand van de gesloopte huizen. Hans Willemsen, onze voorzitter, bracht met Wim van den Heuvel van Miecon de geluidsinstallatie aan. Binnen een half uur was het allemaal gepiept
en klonken er gierzwaluwgeluiden over het nog braakliggende
gebied. Met het zonnepaneel er bij zou het moeten lukken. We
hopen het oprecht. Aan alle voorwaarden is voldaan!
Nu de vogels nog, we dachten heel even dat er 2 gierzwaluwen
rond de kerk vlogen maar het bleken boerenzwaluwen.
Marleen Andriessen

Lelystad

Gierzwaluwschimmenspel

Vliegveld Lelystad ook grote bedreiging voor de gierzwaluw
Staatssecretaris Mansveld staat op het punt over de uitbreiding
van het vliegveld bij Lelystad tot een luchthaven voor verkeersvliegtuigen te beslissen Voor Vogelbescherming en de Vogelen Natuurwacht onbegrijpelijk omdat het vliegveld vlakbij zeer
vogelrijke natuurgebieden ligt, waaronder de Oostvaardersplassen. Opmerkelijk is dat Lelystad Airport zelf aangeeft dat het
aantal vogels bij het vliegveld en de daarmee samenhangende
risico’s voor de vliegveiligheid toeneemt. In een recent aangevraagde vergunning voor het verjagen van vogels van het vliegveld wordt gesteld dat er een grote toename van vogels valt te
constateren. Deze constatering staat haaks op hetgeen in het
ontwerp Luchthavenbesluit wordt gesteld. Vogelbescherming
en de Vogel- en Natuurwacht Zuid-Flevoland hebben daarom
Staatsecretaris Mansveld gevraagd eerst goed onderzoek te
laten verrichten voordat er een besluit genomen wordt over de
toekomst van de luchthaven.
In dit verband zullen vliegbewegingen van vliegveld Lelystad de slaapvluchten gierzwaluw boven het IJselmeergebied
doorkruisen, een soort die notoir veel in vliegtuigmotoren
terecht komt en als je bedenkt dat gierzwaluwen ook 's nachts
op vedermuggen jagen boven de dijk Enkhuizen-Lelystad is dit
weer een grote bedreiging voor vogels en voor de gierzwaluw
in het bijzonder!
Evert Pellenkoft
12

Neede, gierzwaluwtil geplaatst
Na enkele jaren van voorbereiding vond op 6 mei de plaatsing
van de Gierzwaluwtil in Neede plaats.
In de gierzwaluwentil is ruimte voor 48 gierzwaluwen, verdeeld
over zes units. De til is intern toegankelijk. Drie units zijn uitgevoerd met kijkgaten van plexiglas zodat zonder te storen het

Gierzwaluwen bulletin

2015 - 1

ophangen. Er wordt ook geluids apparatuur aangelegd. Hans
van Paddenburgh helpt hierbij.
In het najaars Bulletin staan dan de foto's.
Het is zeker een kansrijke plek voor gierzwaluwen.
Gierzwaluwtil in Amersfoort
Geïnspireerd door de til van Fred van Vliet in Den Helder zijn
we bezig om een gierzwaluwtil te realiseren in Amersfoort.
Onze eerste sponsorgeld kwam van Vogelbeschermng Nederland. Het benodigde hout (red cedar) kon worden gekocht.
Inmiddels hebben we door nog een aantal nieuwe sponsoren het
hele project kunnen financieren. De til is klaar, de bouwvergunning is verleend, de financiën geregeld, de mast is besteld en het
informatiebord wordt gemaakt. Als de bestelde mast afgeleverd
is kunnen we een datum plannen om de gierzwaluwtil te plaatsen en deze feestelijk te onthullen. (Zie volgende Bulletin).

nest bekeken kan worden. Het is een educatief aspect aan deze
til, die volgens de gemeente Berkelland uniek is in Nederland.
Het ontwerp is van Iljitsj IJsebrands , werkzaam bij de Gemeente Berkelland. Johan Sanderman te Markelo is de
producent. Johan vervaardigt Staalconstrukties & beheert een
Siersmederij. Beiden zijn zo enthousiast geworden dat vanaf nu
er bestellingen gedaan kunnen worden (Birdhousing.eu).
Hans Grooters en Geert Heetebrij beheren de Til.
De Gierzwaluwtil staat prominent tussen de Grote Kerk en
Aula Diekgraven.
Tijdens de plaatsing waren de vlogen er Gierzwaluwen rond.
Hopelijk nemen ze spoedig bezit van dit luxe hotel.
Meer informatie: www.vogelwerkgroepberkelland.nl

Vitrine kast
Al jaren hebben we een kleine gierzwaluwkolonie aan ons huis.
Toch weten veel buurtbewoners dit niet. Hier komt verandering
in omdat we een vitrine (aan de overkant van ons huis) mogen
inrichtingen met info over de gierzwaluwkasten. Vormgeefster
Sonja heeft van onze gegevens een mooie poster gemaakt. Deze
wordt op textiel gedrukt. Wellicht inspireert het de buurtbewoners en komen er nieuwe gierzwaluwbroedplekken bij.
Marjo van der Lelie

Gierzwaluwkolonie in deze straat
Achter u, op nr. 40, 42 en 44,
hangen 20 nestkasten, waar elke
zomer Gierzwaluwen broeden.
De Gierzwaluw heeft
het moeilijk 

40
Dubbele houtenkast
in de nok. Afgewerkt
met zelf gemaakte
steenstrips.
Trekroute van een Nederlandse
Gierzwaluw 
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Bouwprojecten

Gierzwaluwen
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in Amersfoort
Gierzwaluw-omslag.indd 1

Dubbele houtenkast
in de nok. Een
gierzwaluw jong kijkt
naar buiten.
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Kom gerust eens kijken.
Marjo en Fred van der Lelie
cf.vanderlelie@hccnet.nl
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Eindhoven
Kunst ter nagedachtenis aan Chris Mulder
In 2012 overleed Chris Mulder, een van de eerste bevlogen
gierzwaluwbeschermers. Sommigen zullen zich hem nog
herinneren. Arjan Ooms, die het stadsnatuurproject MU-S in
Eindhoven heeft gerealiseerd, heeft samen met een kunstenaar
ter nagedachtenis aan Chris dit kunstwerk gemaakt. Hij gebruikt
daarbij regelmatig afbeeldingen van vogels waaronder die van
gierzwaluwen.
Het is te bewonderen aan de Hertog Jan 1 laan.

Frans Hijnen

In de Van Bemmelstraat en de Verhoevenstraat kunnen de bewoners voor een
zeer gereduceerd bedrag een gierzwaluwnestkast aanschaffen; dit is mogelijk
gemaakt door een financiële bijdrage van
Landschapsbeheer Utrecht. Deze straten
zijn van ouds her populair bij de gierzwaluwen. Door renovatie zijn veel nestelplaatsen verdwenen. Gelukkig trekken
steeds meer bewoners zich het lot van de
vogels aan. Een aantal van de nieuw opgehangen kasten zijn in korte tijd in gebruik
genomen door de gierzwaluwen.
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U kunt lid of donateur worden
van Gierzwaluwbescherming
Nederland
www.gierzwaluwbescherming.nl

Type: 'Woodstone'
Gierzwaluwen bulletin

Amor Forte

Opdrachtgever:
Amersfoort en NS Vastgoed
Aannemer/bouwbedrijf: Heilijgers bv
8-7-2009 10:48:35
Gierzwaluwen - 76 - 85.indd 79
Gebouw opgeleverd:
Begin 2007
Aantal kasten:
12 stuks
Hoe verwerkt:
Zichtbaar ingemetseld. De kast steekt iets uit, waardoor er voldoende ruimte is voor isolatiemateriaal.
Houtbetonsteen rechthoekig 24 x 43 x 22 cm
Fa. Waveka
Onbekend
Niet vaak gebruikte kasten in de nieuwbouw. De
invliegopening zit onderaan de kast. De kast is
open te maken.
Foto’s:
Marjo en Fred van der Lelie
Welk type neststeen:
Broedgevallen:
Bijzonderheden:

8-7-2009 10:45:40
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Ook gierzwaluwen welkom aan de kerk
Al twee keer heeft GBN haar jaarvergadering georganiseerd in
de Henricuskerk in Amersfoort. De kerk is nu van de Orthodoxe Parochie en heet nu St. Corneliuskerk. Vader Stephan
Bakker heeft ons toestemming gegeven om gierzwaluwkasten
op te hangen. 'Ook de gierzwaluwen zijn welkom bij ons'.
Vivara heeft 20 Woodstone schuine kasten gesponsord. Op ons
verzoek is de invliegopening (3,2 x 6,5 cm) aan de voorkant
gemaakt i.p.v. aan de onderkant.
Deze kasten zijn inmiddels aan hun assortiment toegevoegd.
De kasten worden onder de dakgoot van de 20 meter hoge
muur opgehangen. Dit kan natuurlijk niet zonder hoogwerker.
Als de offerte bevestigd is gaan we de kasten zo snel mogelijk

78
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Vooral in de 19de eeuwse wijken
gedijde de gierzwaluw goed. Er
ontstonden grote kolonies die tot in
de jaren zestig van de vorige eeuw
bleven groeien. Een goed voorbeeld
hiervan is de nu nog kleine kolonie in
de Stationsstraat, Van Bemmelstraat,
Verhoevenstraat.
De 19de eeuwse woningen waren
aan renovatie en vervanging toe.
Gebakken dakpannen maakten plaats
voor kunststof leien (shingles) en
openingen onder het boeideel werden met loodslabben dicht gemaakt.
Ook werden veel woningen gesloopt.
Huizen aan de Stationsstraat met een ‘mansarde dak’.
Op die manier zijn veel nestgelegenheden van de gierzwaluwen verloren
gegaan.
Vaak zijn opdrachtgevers, architecten, woningeigenaren
en aannemers zich er helemaal niet van bewust dat sloop-,
Particuliere hulp
bouw- of herstelwerkzaamheden tot gevolg hebben dat er
Het is onvermijdelijk dat er van tijd
nestgelegenheid zal gaan verdwijnen.
tot tijd herstelwerkzaamheden aan
gebouwen plaats vinden. Dat hoeft
echter niet ten koste te gaan van
In de jaren 70, 80 en 90 van de vorige eeuw is er geen aandacht geweest voor
de nestmogelijkheden van o.a. de
de gierzwaluwen. Het resultaat is dat er door
sloop, renovatie, nieuwbouw
en
Project:
Amor Forte:
woningbouw/appartementen, Noordgierzwaluwen. Met een beetje extra
isolatie van huizen de toen bestaande kolonies in hoog tempo zijn verdwenen.
zijde station
moeite en wat extra geld kan de
Plaats:
Mondriaanlaan/Soesterweg te Amersfoort
bestaande nestruimte blijven bestaan
Huizen die rond de eeuwwisseling zijn gebouwd
hadden vaak een zogenaamArchitect:
Machiel Spaan 2 laagse blok
of kan er voor vervangende nestgede ‘mansarde dak’. Deze daken zijn plat met aan beide zijden een steile
schuine
Marc
Reniers appartementen blok
legenheid worden gezorgd. De extra
zijde die met dakpannen zijn gedekt. De gierzwaluw broedt onder deMarco
overhanHenssen 4 laagse blok
kosten vallen in het niet bij de totale
gende lat, het boeideel, op de bovenste dakpannen.
De steile dakhelling
Architectenbureau:
M3Hmaakt
Architecten Amsterdam
bouwsom.
een vrije val mogelijk om op de vleugels te komen.
Marco Henssen Architecten Rotterdam
78
Projectontwikkelaar/
O.C.S.A i.s.w.m. met Heilijgers Projectontwikkeling
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Zestien nestkasten/stenen
aan de zijgevel
In kast 2 en 9 zit een
Infrarood Webcam.
0IONBNŝŔABHMABH>TIGBL
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Project:
Woon/winkelpanden
Gierzwaluwen - 76 - 85.indd
Plaats:
Achter de Arnhemse Poortwal te Amersfoort
Architect:
Seth de Rooij
Architectenbureau:
Han van Zwieten architecten BNA
Projectontwikkelaar:
Zinnig Beheer en Meer
Aannemer/bouwbedrijf: Bouwonderneming Van Bekkum B.V.
Gebouw opgeleverd:
Eind 2006
Aantal kasten:
9 stuks
Hoe verwerkt:
Zichtbaar ingemetseld.
Welk type neststeen:
Houtbeton neststeen 17 x 31 x 17 cm Fa. Vivara
Broedgevallen:
Onbekend. Gierzwaluwen zijn geïnteresseerd.
Bijzonderheden:
Misschien iets te veel op de zon.
Foto’s:
Marjo van der Lelie
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Alle hulp is welkom

Achter de Arnhemse Poortwal

^ŊŝŔH>EGPFŝBDBHQBBLIJABIOAB
HBMNJFBENBLODEBBLN

^QBŝHE>MNBHQB?@>GMŊB??BH

Wilt u ook meehelpen
en weten of uw huis
geschikt is om een
gierzwaluwnestkast op te
hangen?
3EOHN@IHN>@NIJHBGBHGBN
+>LŔIBH$LBAP>HABL*BFŝB
@C P>HABLFBFŝBŊ@@HBN HF
QQQ DŝBLTQ>FOQ @IG

Meer weten over de
Gierzwaluw?

^AB%ŝBLTQ>FOQ>FNŝŔAPFŝBDN ?BŊ>FPBQ>HHBBL
ŊŝŔ?LIBAN

^ŊŝŔEGīOE>HPFŝBDBH

Bepaald met behulp van een ‘geolocator.’ (GPS-zender)
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"BQŝHNBLMBOŝNMN>JPIHAJF>>NMP>HIENI?BL
NINŔ>HO>Lŝ 
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Wist u dat...
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Gierzwaluw

Telpost bij Breskens

Bij de voorplaat
Op de kruising op de dijk, waar de weg schuin omhoog komt,
was de trektelpost Breskens in 2012. Hier kwamen op zaterdag
26 mei 2012 van 05:15 - 21:00 u met oostenwind een recordaantal van 41365 gierzwaluwen langs, in groepen van honderden (wind O3, temp. 16-25C). Dit was de derde aankomstgolf
met overwegend niet broeders en doortrekkers. Bovenaan de
haven in de Westerschelde op de hoek aan het einde van de
Vlaamse kust.
Sinds 2014 is er een nieuwe telpost gekomen dit vanwege het
plan Waterdunen. Deze ligt hoger en 200 m oostelijker (eivorm
onder op tekening).
De oorzaak van de vaak enorme trekstroom van vogels is stuwing: bij oostelijke wind worden noordwaarts trekkende vogels
vaak eerst tegen de Franse, daarna de Belgische en ten slotte de
Zeeuws-Vlaamse kust gedreven, waarna ze de Westerschelde
oversteken.
Op Vroege vogels april 2014 verslag van de nieuwe telpost:
http://vroegevogels.vara.nl/Vroege-Vogels.737.0.html?&tx_ttnews%5
Btt_news%5D=368287&cHash=bbbd1901bd76b4aa8f3855382e491bc8

KORTE BERICHTEN
Beste medebeschermers,
Voor mijn verjaardagfeestje dit jaar heb ik aan familie en
vrienden een doosje klaar gezet en een gift gevraagd voor de
gierzwaluwen.
Dat heeft een
bedrag van € 237,opgeleverd dat ik
zojuist aan jullie
heb overgeboekt.
Zie op de foto het
doosje waar de
giften in gedaan
werden.
vriendelijke groet,
Mariëtte Coppens

Adres voor gierzwaluwdakpannen:

http://www.monier.nl/producten/productcatalogus/daksysteemcomponenten-andere-toepassingen.html
14

Het is zover; ik zal hem zien vertrekken
Ook híj vliegt uit, ik vraag niet meer waarom
Ben blij voor ’m; die indruk zal ik wekken
Ik zwaaien, maar hij kijkt niet één keer om
Er schiet me geen goed afscheidswoord te
binnen
Mijn tranen blijven dapper in mijn hoofd
Ik zal niet over vroeger gaan beginnen
Niet wéér, dat had ik gisteren beloofd
Ga, gierzwaluw, ga
De zomer achterna
Ver van baksteen en beton
Ga, gierzwaluw, ga
De zomer achterna
Vlieg naar de zóoon!
De zomer en de zon… De lust vergaat me
Als ik een arm om mijn schouders voel
Dan zal ik veel te kribbig zeggen: Láát me
Ik hoop maar dat je snapt wat ik bedoel
Uit alles valt mijn onrust af te lezen
Het komt wel goed, tenminste, dat zeg jij
Ik zal er pas volmaakt gerust op wezen
Als ik hem weer terugzie
Straks
In mei
Ga, gierzwaluw, ga
De zomer achterna
Ver van baksteen en beton
Ga, gierzwaluw, ga
De zomer achterna
Vlieg naar de zóoon!

Auteur: Wietske Loebis
Componist: Johan Hoogeboom
gezongen door Sanne Eggenkamp met Johan
Hoogeboom op piano

Gierzwaluwblues
Sinds 2011 is er het wonderschone lied Gierzwaluw van
Wietske Loebis, het vierde nummer op de op de VARA CD
Vroege Vogels Vocaal, dat ook op Spotify is te vinden. Het voelt
als de jaarlijkse terugkerende Gierzwaluwblues. Maar wellicht
kennen jullie het al. Bovenstaand de tekst voor als je mee wilt
lezen- of beter nog méézingen- tijdens het luisteren.
Evert Pellenkoft
Gierzwaluwen bulletin
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MEDEDELINGEN

GBN VERTEGENWOORDIGERS

Aankondiging Landelijke dag 2015

Deze GBN-leden zijn aanspreekpunt voor regio informatie:

De ALV en gierzwaluwbeschermersdag voor leden van GierzwaluwBescherming Nederland wordt gehouden op 27 juni
2015 om 10.30 uur in de uitspanning Zandfoort a/d Eem aan de
Eemlaan100, 3812 ED te Amersfoort.
Voor meer informatie over het programma zie meegestuurde
bijlagen.

Plaats; Vertegenwoordiger; Tel.nr.; Email;
Disciplines

Zandfoort a/d Eem

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
€ 15,- op girorekeningnr. 9145004 t.n.v. Gierzwaluwbescherming Nederland te Amstelveen, onder vermelding van: 'lidmaatschap '2015'
of ‘donateur '2015’. 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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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;
ABDEFG
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; H. Willemsen; 0642737748; hanswillemsen65@gmail.com;
ABCDFG
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; snelhenno@gmail.com;
ABCDEFG
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
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 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 eventuele foute of onvolledige
gegevens in deze lijst; laat ook weten als u òp of vàn deze
vertegenwoordigerslijst wilt.
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